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RESUMO 
 

O Brasil é um país continental e extremamente desigual, do ponto de vista 
econômico, social e territorial, e a regionalização se apresenta como sendo uma alternativa 
para o desenho da política e para a organização do sistema de saúde.  

O objetivo central é analisar a construção da região de saúde na Região 
Metropolitana de Campinas, ao longo dos anos 2000. As hipóteses são: os elementos centrais 
no processo de regionalização se referem à governança e ao financiamento; a RMC apresenta, 
por um lado, um estágio avançado de urbanização, industrialização, socioeconômico, 
capacidade técnica, oferta de serviços de saúde, condições de saúde, institucionalização e 
governança regional, de tal forma que deve conduzir o processo de regionalização com mais 
sucesso; por outro lado, apresenta a contradição entre o processo de regionalização e de 
metropolização, além das dificuldades decorrentes da sua complexidade e heterogeneidade. 

Na primeira parte é apresentado o processo de regionalização da saúde no Brasil e 
no Estado de São Paulo, a partir de uma perspectiva metropolitana. Esta parte é composta por 
quatro capítulos: conceitos e tendências; governança e financiamento nas regiões 
metropolitanas; normatização e balanço do processo de regionalização no Brasil e no Estado 
de São Paulo. A segunda parte apresenta o processo de regionalização na RMC. Ela é 
composta por três capítulos: normatização e balanço do processo de regionalização; 
governança regional; e abordagem regional do financiamento.  

O presente estudo aborda diferentes metodologias: revisão bibliográfica e 
documental; bases de dados secundárias; pesquisas, estudos e teses selecionadas; pesquisa de 
campo (análise qualitativa e quantitativa). As pesquisas centrais utilizadas são as seguintes: 
Política, Planejamento e Gestão das Regiões e Redes de Atenção à Saúde no Brasil (Região e 
Redes), realizada nos anos de 2014 e 2017; e, principalmente, Gestão Regional e Redes – 
Estratégias para Saúde em São Paulo, realizada entre junho de 2016 e o ano de 2017. 

A despeito dos avanços normativos e  institucionais deste processo, ainda não é 
possível afirmar que a regionalização foi consolidada. No âmbito dos objetivos centrais deste 
trabalho, é possível dizer que a governança regional avançou nos seus aspectos normativos e 
institucionais, mas ainda encontra obstáculos políticos e financeiros. Com relação ao 
financiamento, não foi criado nenhum fundo regional específico, vinculado ao processo de 
regionalização, e nem foram direcionados recursos ou incentivos a este processo, com 
exceção dos recursos destinados às redes temáticas. Como fator regional, são consideradas 
relevantes as pactuações e transferências intermunicipais e a atuação dos hospitais regionais.  

Essa conclusão geral se aplica para todo o território nacional, incluindo o Estado 
de SP e a RMC. Os determinantes socioeconômicos, de capacidade técnica-institucional e de 
oferta de serviços de saúde, para SP e RMC, evidenciavam uma possibilidade de se avançar 
mais no processo de regionalização e de construção das redes. Quando se analisa o 
desempenho deste processo nestas localidades, o que efetivamente se verificou foi um avanço, 
de certo modo maior, mas ainda desigual e aquém do que era esperado para estes territórios. 
As dificuldades presentes envolvem questões relacionadas à governança e ao financiamento. 

 
Palavras-chave: política de saúde, regionalização, região metropolitana, governança regional, 
financiamento. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Brazil is a continental country and extremely unequal, from the economic, social 
and territorial point of view, and regionalization presents itself as an alternative for the design 
of politics and for the organization of the health system. 

The central objective is to analyze the construction of the health region in the 
Metropolitan Region of Campinas over the years 2000. The hypotheses are: the central 
elements in the regionalization process refer to governance and financing; the RMC presents, 
on the one hand, an advanced stage of urbanization, industrialization, socioeconomic, 
technical capacity, provision of health services, health conditions, institutionalization and 
regional governance, in such a way that it should lead the regionalization process more 
successfully; on the other hand, it presents the contradiction between the process of 
regionalization and of metropolization, besides the difficulties arising from its complexity and 
heterogeneity. 

The first part presents the process of regionalization of health in Brazil and the 
State of São Paulo, from a metropolitan perspective. This part is composed of four chapters: 
concepts and trends; governance and financing in metropolitan regions; normalization and 
assessment of the regionalization process in Brazil and in the State of São Paulo. The second 
part presents the process of regionalization in the MRC. It is composed of three chapters: 
standardization and assessment of the regionalization process; regional governance; and 
regional funding approach. 

The present study approaches different methodologies: bibliographical and 
documentary review; secondary databases; research, studies and selected theses; field research 
(qualitative and quantitative analysis). The central research used is the following: Policy, 
Planning and Management of Regions and Networks of Health Care in Brazil (Region and 
Networks), carried out in the years 2014 and 2017; and, mainly, Regional Management and 
Networks - Strategies for Health in São Paulo, held between June 2016 and 2017. 

In spite of the normative and institutional advances of this process, it is not 
possible to affirm that the regionalization was consolidated. In the context of the central 
objectives of this work, it is possible to say that regional governance has advanced in its 
normative and institutional aspects, but still faces political and financial obstacles. With 
regard to financing, no specific regional fund was created, linked to the regionalization 
process, nor were resources or incentives directed at this process, with the exception of the 
resources allocated to thematic networks. As a regional factor, inter-municipal agreements 
and transfers and the performance of regional hospitals are considered relevant. 

This general conclusion applies to the entire national territory, including the State 
of São Paulo and the MRC. The socioeconomic determinants of technical-institutional 
capacity and health services offer for SP and MRC showed a possibility of further progress in 
the process of regionalization and network construction. When we analyze the performance of 
this process in these localities, what actually happened was a progress, somewhat greater, but 
still unequal and below what was expected for these territories. The present difficulties 
involve issues related to governance and financing. 

 
Keywords: health policy, regionalization, metropolitan region, regional governance, 
financing. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país continental e extremamente desigual, do ponto de vista 

econômico, social e territorial. Diante deste cenário, a regionalização se apresenta como sendo 

uma alternativa para o desenho das políticas públicas, de um modo geral, e para a organização 

dos sistemas de saúde, neste caso específico.  

O objetivo central desta tese é analisar a evolução da construção da região de 

saúde na Região Metropolitana de Campinas, à luz das pesquisas realizadas em âmbito 

nacional e estadual, ao longo dos anos 2000 – com foco a partir de 2011 e nos anos de 2016 e 

2017. O foco central da análise se dirige à governança regional e ao financiamento regional. A 

governança envolve a governabilidade da região de saúde, incluindo os espaços de atuação, 

negociação, decisão e conflitos; os processos e fluxos decisórios; e a condução da política de 

saúde. Ou seja, envolve as instâncias, os atores, a agenda pública, o planejamento, a gestão, o 

próprio financiamento e os instrumentos específicos. O financiamento contempla as 

fontes/origens dos recursos, o montante de recursos, a forma de alocação e de repasse, o 

planejamento e a gestão. Ambos devem ser conduzidos de forma regional, tanto levando em 

consideração a região de saúde (micro e macro), quanto a rede de serviços (que deve ser 

regionalizada). E para isso é necessário existir a institucionalidade regional apropriada, no que 

diz respeito às instituições/espaços, aos atores (articulação/cooperação/coordenação), a 

agenda (prioridades, ações e serviços), aos instrumentos e ao financiamento. 

As principais instâncias de governança regional ao longo dos anos 2000 são: a 

Comissão Intergestora Bipartite (CIB), a Comissão Intergestora Regional (CIR) e os grupos 

condutores das redes temáticas, e, mais recentemente, o Comitê Executivo de Governança da 

Rede de Atenção à Saúde (RAS). A Secretaria Estadual de Saúde (SES) e seus escritórios 

regionais, no caso de SP os Departamentos Regionais de Saúde (DRS), seguem auxiliando no 

processo. E os principais instrumentos de governança regional são: Mapa da Saúde, Plano 

Diretor Regional (PDR), Programação Pactuada e Integrada (PPI), Contrato Organizativo de 

Ação Pública (COAP) e, mais recentemente, o Planejamento Regional Integrado (PRI). 

As principais mudanças em relação ao financiamento ao longo do período foram: 

antes de 2006 existiam diversas categorias de repasse e rubrica; entre 2007 e 2017 prevalecia 

o Pacto da Saúde e os seis blocos de repasses e alocação; a partir de 2017 os seis blocos são 

extintos e passam a vigorar duas modalidades: custeio e investimento. Além disso, pode-se 

dizer que existem duas categorias de análise dos recursos destinados ao financiamento da 

regionalização: 1) recursos explícitos (para a constituição das CIR); 2) recursos não explícitos 
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(Média e Alta Complexidade – MAC – e as redes temáticas; fluxos intermunicipais ou inter-

regionais). No caso do financiamento das RAS a maior parte dos recursos é de MAC; assim 

como no caso dos recursos de MAC, a maior parcela se destina ao financiamento das redes. 

O presente estudo se baseia em algumas hipóteses, quais sejam:  

 Hipótese 1: os elementos centrais no processo de regionalização se 

referem à governança e ao financiamento, sendo que existe uma co-determinação entre 

eles, dado que: o montante, o fluxo e a alocação de recursos exerce forte 

influência/pressão sobre a governança; assim como o poder político exerce forte 

influência/pressão na determinação do financiamento. 

 Hipótese 2: em um contexto de região metropolitana existem fatores 

favoráveis e outros desfavoráveis ao processo de regionalização, de tal forma que, de 

um modo geral, a complexidade das regiões metropolitanas impõe desafios para o 

fortalecimento da governança regional. 

 Hipótese 3: a RMC apresenta um estágio avançado de 

institucionalização e governança regional, inclusive por conta de uma certa vanguarda 

do Estado de São Paulo, assim como da própria RMC, no sentido da construção de 

uma estrutura de governança e financiamento em âmbito regional. Além disso, a 

região conta com um elevado desenvolvimento socioeconômico e uma rede urbana 

complexa, uma capacidade de serviços de saúde complexa, fluxos assistenciais 

intermunicipais e elevada capacidade técnica. Todos estes aspectos são favoráveis ao 

processo de regionalização, se forem aproveitados na construção do processo. Por 

outro lado, existem fatores que dificultam o processo, quais sejam: embate político e 

institucional entre a conformação da região de saúde e as forças da metropolização, a 

falta recursos financeiros e de recursos humanos, a presença do conflito político-

partidário e do conflito federativo. 

 

De um modo geral, a estrutura argumentativa do trabalho se inicia com a 

apresentação dos elementos conceituais e das tendências recentes, tanto no nível mais teórico 

e nacional, quanto em relação às regiões metropolitanas. Na sequencia é apresentada a 

normatização e balanço do processo de regionalização no Brasil e no Estado São Paulo.  SP. 

Depois disso, é apresentada a regulamentação, a evolução e um balanço do processo de 

regionalização na Região Metropolitana de Campinas; seguido da abordagem central em 

relação à governança e ao financiamento regional. Deste modo, a estrutura da tese é composta 

por duas partes e seus respectivos capítulos e subitens.  
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Na primeira parte é apresentada a discussão sobre o processo de regionalização da 

saúde no Brasil e no Estado de São Paulo, a partir de uma perspectiva metropolitana. Esta 

parte é composta por quatro capítulos, quais sejam: um capítulo que apresentas os conceitos e 

as tendências relevantes para analisar o processo de regionalização (Capítulo 1); a discussão 

de governança e financiamento nas regiões metropolitanas (Capítulo 2); a exposição da 

normatização nacional do processo de regionalização do SUS e de um balanço do processo 

até o momento mais recente (Capítulo 3); e o mesmo conteúdo para o caso específico do 

Estado de São Paulo (Capítulo 4). 

A segunda parte tem a função de apresentar o processo de regionalização nacional 

especificamente na Região Metropolitana de Campinas ao longo dos anos 2000. Ela é 

composta pelos seguintes capítulos: um capítulo que apresenta o processo de regionalização 

de um modo mais geral (Capítulo 5); outro capítulo que aprofunda a análise sobre a 

governança regional (Capítulo 6); e o último que apresenta uma abordagem regional do 

financiamento, sob diferentes perspectivas (Capítulo 7).  

O presente estudo tem como metodologia central a revisão sistemática ou a 

sistematização das informações consideradas relevantes e vinculadas ao objeto central do 

estudo – o processo de regionalização da saúde – e ao recorte da pesquisa – governança 

regional e financiamento regional; anos 2000, como foco no período de 2011 e 2017; e 

Região Metropolitana de Campinas –, ao realizar uma análise síntese de ampla literatura e 

diversos estudos, documentos e dados, a partir de uma gama diversificada de fontes de 

informação. De uma maneira geral, a pesquisa se baseia em: revisão da literatura 

especializada; diversos estudos específicos – sejam outras teses de doturado, sejam pesquisas 

específicas; documentos e normas oficiais; bases de dados secundários; pesquisa de campo 

(análise qualitativa e quantitativa).  

Nos capítulos 1 e 2 foi elaborada uma revisão bibliográfica a respeito dos 

principais conceitos relevantes para a análise do processo de regionalização em uma região de 

saúde definida em uma região metropolitana. Os autores abordados são diversos, todos eles 

considerados as principais referências nos assuntos tratados, além de algumas teses de 

doutorado, com destaque para os trabalhos de Albuquerque (2006 e 2013) e Biscardes (2016).  

No Capítulo 3 foram analisados documentos e normas oficiais, além da 

compilação do resultados das seguintes pesquisas: Viana e Lima (2007-2010); Região e Rede 

– Política, Planejamento e Gestão das Regiões e Redes de Atenção à Saúde no Brasil (2000-

2017); Gestão Regional e Redes – Estratégias para a saúde em São Paulo (2016-2017); e duas 

edições especiais de revistas da área da saúde – Dossiê da Revista Saúde e Sociedade (2015) e 
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um número especial da Revista Ciência e Saúde Coletiva (2017). Além de algumas teses, com 

destaque para os estudos de Albuquerque (2006 e 2013) e Biscardes (2016). 

No Capítulo 4 também foram tratados os documentos e as normas oficiais, e ainda 

os resultados da pesquisa Gestão Regional e Redes – Estratégias para a saúde em São Paulo 

(2016-2017), o Dossiê da Revista Saúde e Sociedade (2015) e duas teses de Doutorado – 

Duarte (2016) e Guerra (2015). 

Nos capítulos 5, 6 e 7, além das normas e documentos oficiais específicos à RMC 

e algumas teses (Albuquerque, 2006 e 2013; Biscardes, 2016), a cobertura das informações 

foi trabalhada a partir dos seguintes estudos e pesquisas:  

1) período entre 2006 e 2009: pesquisas realizadas pelo NEPP e AGEMCAMP 

(Diagnóstico de 2007, PMS da RMC de 2008 e Avaliação de 2009), realizadas a partir de 

dados secundários e primários; teses – Albuquerque (2006) e  Bredariol (2014);  

2) período entre 2010 e 2012: documento oficial do Mapa da Saúde da Região de 

Saúde de Campinas (2012);  

3) período entre 2014 e 2015: pesquisas do NEPP e AGEMCAMP (Apoio à 

Organização das Ações de Regulação em Saúde da RMC, Programação Regional de Atenção 

à Saúde da RMC), realizadas a partir de dados secundários e primários;  

4) período entre 2016 e 2017: Pesquisa e Relatório CEALAG (IBAÑEZ, 2017), 

realizada a partir de dados secundários e primários.  

Os dados financeiros, tanto os indicadores mais gerais de gasto e financiamento 

da saúde, como os dados relacionados ao processo de regionalização, para a RMC, ao longo 

dos anos compreedidos entre 2011 e 2017, foram coletados das seguintes bases de dados: 

SIOPS, FNS, SISMAC, PROADESS, PAINEL SAÚDE/CEALAG, Deliberação CIB - SP, 

Secretaria de Saúde de Campinas e FMS de Campinas, UNICAMP. 

Cabe ainda apresentar algumas informações adicionais sobre as pesquisas centrais 

utilizadas. A primeira delas é a pesquisa denominada “Política, Planejamento e Gestão das 

Regiões e Redes de Atenção à Saúde no Brasil (Região e Redes)”, realizada nos anos de 2014 

e 2017. A segunda delas é a pesquisa denominada “Gestão Regional e Redes – Estratégias 

para Saúde em São Paulo” (Oficialmente intitulada Elaboração do Diagnóstico e Avaliação do 

Atual Estágio de Desenvolvimento das Redes Regionais da Atenção à Saúde nas Regiões 

Priorizadas pelo Projeto Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde), realizada entre junho 

de 2016 e o ano de 2017. 
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No primeiro caso, da pesquisa Região e Redes, de acordo com o Resumo 

Executivo do projeto1, “tem como principal objetivo avaliar, sob a perspectiva de diferentes 

abordagens teórico – metodológicas, os processos de organização, coordenação e gestão 

envolvidos na conformação de regiões e redes de atenção à saúde, e seu impacto para 

melhoria do acesso, efetividade e eficiência das ações e serviços no SUS. Trata-se de 

identificar as condições que estejam favorecendo ou dificultando a regionalização nos estados 

e a conformação das redes de atenção à saúde”. A pesquisa foi desenvolvido através de um 

esforço coletivo de diferentes instituições, especialistas e pesquisadores (estudo multicêntrico, 

com condução concomitante de 18 instituições de pesquisa de todo país), e foi financiada com 

recursos provenientes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do 

Ministério da Saúde. As principais dimensões foram: Sistema de governança regional; Fluxos 

de demanda e estruturação da oferta; Atenção Primária em Saúde nas regiões e redes de 

saúde; Redes de atenção à saúde e gestão clínica, contratualização, qualidade, monitoramento 

e avaliação; Recursos humanos; Vigilância em saúde; e Incorporação tecnológica. A 

metodologia adotada nesta pesquisa envolveu: abordagens qualitativas de pesquisa avaliativa 

(entrevistas, análise documental, observação participante); métodos e instrumentos 

quantitativos (questionários estruturados); perspectiva classificada como sendo multicausal 

(combinando os enfoques top down – atores e incentivos a partir do nível central – e bottom 

up –  redes de decisões constituída por diferentes atores, especificidades regionais); seleção de 

estudos de caso de regiões de saúde (amostra nacional segundo a tipologia das regiões, 

construída a partir de duas dimensões – situação socioeconômica e oferta e complexidade dos 

serviços de saúde, e outros critérios definidos conforme os objetivos de análise). 

No caso da segunda pesquisa, Gestão Regional e Redes, de acordo com o Resumo 

Executivo2, “O objetivo da pesquisa Gestão Regional e Redes - Estratégias para a Saúde em 

São Paulo é estruturar um diagnóstico abrangente da rede de serviços de cinco regiões de 

saúde do Estado de São Paulo para dar sustentabilidade ao processo de regionalização 

conduzido pela Secretaria Estadual de Saúde. Serão investigadas a Região Metropolitana de 

Campinas, o Vale do Ribeira, o Litoral Norte, Itapeva e o Vale do Jurumirim”. Esta pesquisa 

foi coordenada pelo Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão (CEALAG) e 

integrou o Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo (SES/SP).  

                                                 
1 http://www.resbr.net.br/a-pesquisa/resumo-executivo/ . 
2 http://www.gestaoregional.saude.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/resumo_executivov4.pdf . 
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De um modo geral, de acordo com a proposta da pesquisa, o desafio central é 

realizar uma “análise integrada de sistemas complexos”, tanto da organização da região de 

saúde, quanto da conformação das redes regionais de serviços de saúde. A metodologia da 

pesquisa envolveu: a abordagem qualitativa (entrevistas, análise documental e estudo de casos 

nas cinco regiões de saúde priorizadas no Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da 

Saúde); métodos e instrumentos quantitativos (questionários estruturados, planilhas para o 

processamento e análise das informações empíricas e instrumentos de avaliação pré-

validados); três grupos de atores foram entrevistados (gestores do sistema, prestadores de 

serviços e sociedade); foi montado um banca de dados secundários (para todo o Estado de SP, 

com possibilidade de fazer o recorte das regiões priorizadas ou os município); a análise dos 

dados primários partiu de uma amostra de municípios na região considerando características 

como porte populacional, rede de serviços, entre outras. Além disso, foi desenvolvido um 

esquema analítico a partir da definição de três dimensões de análise do processo de 

regionalização – política, estrutura e organização, e seus respectivos subtemas; além de sub 

dimensões transversais às primeiras (governança regional, atenção primária em saúde, redes 

de atenção à saúde, circularidade médica, vigilância em saúde, sistema de apoio e logística, 

regulação do acesso e dos serviços, contratualização, fluxos, incorporação tecnológica). E a 

análise também contou com a elaboração de indicadores sintéticos (índice de influência da 

regionalização, índice de atributos da regionalização, índice de desempenho regional dos 

serviços de saúde, índice de qualidade de governança regional, índice de capacidade de 

política, planejamento e gestão em saúde) e de uma tipologia de Desenvolvimento Regional 

Ampliado (a partir da análise conjunta de índice demográfico e de indicadores 

socioeconômicos, sociais e de saúde). 

A partir destes referenciais teóricos e metodológicos é relevante apresentar, ainda 

que de forma introdutória, um conjunto de temas importantes que embasam este estudo, tal 

como será exposto a seguir.  

 

O processo de regionalização da saúde no Brasil 

 

O processo de regionalização faz parte da política nacional de saúde, que é 

responsável por definir as diretrizes da construção do Sistema Único de Saúde, que se propõe 

ser universal e oferecer atendimento integral e igualitário. Diante disso, desde a sua criação, 

prevista na Constituição Federal da República, em 1988, os dirigentes e os prestadores de 

serviços de saúde, responsáveis pela constituição, gestão e o funcionamento do SUS, precisam 
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ser capazes de perceber e enfrentar a realidade brasileira, marcada pela heterogeneidade e 

desigualdade, social e regional, determinadas pela formação histórica da sociedade e da 

economia do país. As diferenças são estruturais e podem ser percebidas em diversos aspectos, 

como nas condições de vida e de saúde da população, na inclusão/exclusão social, na 

construção das redes urbanas, na construção da cultura, nas oportunidades e nos resultados do 

crescimento econômico, na capacidade de governar as localidades ou as regiões.  

Um país no qual convivem o moderno e o arcaico, nos sentidos mais diversos – na 

cultura, na estrutura social, na estrutura de poder, na condução da economia, na geração de 

emprego e renda, na geração de inovação. Um país que ao mesmo tempo em que se insere nas 

novas ondas tecnológicas, apresenta uma grande parte da sua população sem qualquer acesso 

às condições mínimas e dignas de sobrevivência, totalmente excluída não só do conforto e das 

facilidades da modernidade, mas, do acesso à alimentação saudável e digna, a um teto, à 

segurança. Um país cheio de recursos e oportunidades e, ao mesmo tempo, com parte da sua 

população histórica e estruturalmente marginalizada, desde os primórdios da formação do 

mercado de trabalho e ao longo do processo de construção dos monopólios sociais e culturais. 

A desigualdade e a diversidade social e regional refletem diferentes tipos de 

necessidades de atenção e serviços de saúde, para uma grande população distribuída em um 

extenso território.  São necessidades diferenciadas em termos de condições de moradia e de 

acesso, tanto na diferenciação de zona rural e zona urbana, quanto dentro das próprias 

cidades, com tamanhos e graus de urbanização tão diferenciados. São necessidades 

diferenciadas em termos de poder político e econômico, construídos historicamente, de acordo 

com a participação e importância da região e da classe na estruturação do sistema de 

produção, reprodução e acumulação capitalista. São necessidades diferenciadas de acordo 

com a fase da vida, a atuação no mercado de trabalho, o gênero e as causalidades externas 

ditadas pelas condições de nascimento, pela qualidade de vida ou pelas circunstâncias. São 

necessidades diferenciadas de acordo com o posicionamento e as escolhas de cada indivíduo, 

comunidade ou classe social, dentro do contexto mais geral em que vivem, seja ele o bairro, a 

cidade ou a região. São necessidades diferenciadas de acordo com cada cultura e costume, 

historicamente construídas, em cada comunidade, cidade ou região. E, assim por diante, 

podemos evidenciar inúmeras e diversas necessidades humanas, sejam elas físicas ou 

psicológicas. 

Diante deste breve reflexão, é preciso retomar a ideia de que ao SUS é exigido o 

enfrentamento de tamanha desigualdade e diversidade, garantindo o atendimento a todos os 

cidadãos brasileiros, em todos os níveis de atenção e para toda e qualquer necessidade. Uma 
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maneira de enfrentar essa questão é tratar as regiões do Brasil de forma diferenciada, 

construindo sistemas regionais de saúde, que visem organizar os sistemas de saúde municipais 

já existentes, em busca da equidade. Ao longo dos anos 90, o que se observou foi que os 

municípios, de forma isolada, não dariam conta de atender a toda sua população, gerando 

fluxos intermunicipais em busca de atendimento. E observou-se que nem é eficiente um 

município possuir todos os níveis de atendimento, não refletindo economia de escala e 

escopo. A solução seria reorganizar o sistema no nível regional, levando em consideração o 

processo histórico de construção dos desenhos e fluxos regionais que foram se formando 

como solução para as necessidades não atendidas em cada município de forma isolada. A 

construção das regiões de saúde deveria dar conta disso, e deveria também planejar a 

organização das redes de atenção à saúde. E ao resolver a questão do atendimento no nível 

regional, de acordo com as necessidades regionais, as desigualdades regionais deveriam ser 

reduzidas ou eliminadas. 

A regionalização se apresenta como uma “nova” forma de organizar o Sistema 

Único de Saúde, no que diz respeito ao planejamento e à gestão, à regulação, ao 

financiamento, à organização das ações e serviços de saúde (oferta) – construção de redes e 

organização dos fluxos assistenciais –, e ao acesso da população. E o objetivo é garantir a 

universalização e a integralidade do atendimento à saúde e tornar o sistema mais equitativo e 

eficiente. 

A partir desta estratégia de regionalização, a orientação da construção do SUS 

passa a ter como foco não o sistema municipal de saúde, mas, sim, o sistema regional de 

saúde. Deste modo, o principal espaço geográfico, ou território, que deve guiar as escolhas e 

soluções é a região de saúde – seja ela a microrregião, seja ela a macrorregião, que leva em 

consideração também a Rede de Atenção à Saúde – RAS, outro elemento central da política 

de saúde, a partir dos anos 2000. 

O processo de regionalização é muito complexo e envolve inúmeros aspectos: 

regulamentação, no caso, a regulamentação federal (NOAS/2001, Pacto pela Saúde/2006, 

Decreto 7.508/2011); institucionalidades (SES, CES, CIB, CMS, CONASS, CONASEMS, 

regiões de saúde, CGR/CIR), atores (União, estados, municípios, conselhos, comissões, setor 

privado), planejamento e gestão (planos, políticas, programas de governo, instrumentos), 

financiamento (vinculação, repasses intergovernamentais, recursos destinados à 

regionalização) e oferta de serviços (organização da região e da rede de serviços). 

Neste sentido o que se observou ao longo do processo de regionalização, que dá 

sequencia ao processo de descentralização (em direção à municipalização), foi a presença de 
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um debate sobre o próprio conceito de saúde e a lógica que se desdobra deste e se dirige para 

a forma como o sistema se (re)constrói, em todos os seus aspectos: político, estrutural e 

organizacional. Por um lado, apresenta-se a discussão em torno da gestão local/regional de 

saúde, num âmbito da coletividade e da saúde como bem-estar social (saúde como direito 

social). Por outro lado, busca-se o uso racional dos recursos (o que envolve: economia de 

escala e de escopo, e integração vertical e horizontal), a partir da visão do modelo médico 

assistencial, baseado no indivíduo e na saúde como ausência de doença (saúde como 

mercadoria) (DUARTE, 2016).  

De acordo com Dourado e Elias (2011), o processo de regionalização no Brasil é 

ainda mais complexo, diante das dimensões, diversidades e desigualdades presentes na 

história e na realidade do nosso país. Contudo, este processo pode enfrentar a existências de 

vazios assistenciais e atender às necessidades de saúde em âmbito regional, de forma 

organizada em rede e com uso racional dos recursos. 

 

O processo de regionalização pode interferir de modo positivo na universalidade do acesso à 
saúde, pois permite o planejamento e a organização dos serviços da rede de atenção à saúde 
de acordo com as necessidades do âmbito regional, estabelecendo uma integração racional e 
equitativa das ações e serviços de acordo com a oferta e necessidades encontradas num 
determinado contexto sociossanitário, otimizando recursos humanos e tecnológicos no 
complexo regional de saúde, catalisando compartilhamentos políticos e de responsabilidades 
entre atores (VIANA et. al., 2015a, p. 415). 

 

Na análise de Lima, Albuquerque e Scatena (2015), a regionalização é um 

processo que envolve a determinação de recortes espaciais como forma de orientar o 

planejamento e a organização de redes de atenção, e a criação de instâncias regionais, que vão 

ser responsáveis pelo planejamento, gestão e regulação do processo, constituindo a chamada 

governança regional. E essa reestruturação do sistema de saúde está inserido em uma 

realidade nacional heterogênea e complexa, sendo que dois aspectos exercem forte influência 

sobre este quesito da governança: federalismo e multiplicidade dos atores envolvidos em 

diferentes aspectos do sistema (planejamento, gestão, financiamento, oferta de serviços), 

quais sejam: três níveis de governo, que concorrem entre si, vertical e horizontalmente, e com 

o setor privado, com forte presença no setor da saúde (LIMA, ALBUQUERQUE E 

SCATENA, 2015). 

De acordo com Viana et. al. (2015a), nos últimos 25 anos, a política pública de 

saúde apresentou, no que diz respeito à implementação, gestão e execução (da política ou do 

serviço de saúde), dois processos centrais: descentralização e convivência de novos e 

diferentes atores. Além disso, “(...) as ideias “gerencialistas” (ênfase nas ações de melhor 
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custo-benefício) para a governança operacional do sistema de saúde foram difundidas e 

passaram a ter centralidade na política” (VIANA et. al., 2015a, p. 414). E o novo ciclo da 

política pública de saúde, iniciado nos anos 2000, com foco na regionalização do sistema 

(VIANA et. al., 2015a), procura enfrentar esses aspectos, corrigindo aquilo que torna o 

sistema menos eficiente e aproveitando e aprimorando a experiência positiva. 

De acordo com ALBUQUERQUE (2013), são três as fases do processo recente de 

regionalização, desde 2001 até os dias atuais: 1) a etapa da regionalização técnica-normativa 

(NOAS, de 2001 à 2005); 2) a etapa da regionalização viva (Pacto pela Saúde, de 2006 à 

2010); e 3) a etapa da regionalização contratualizada (Decreto 7.508, de 2011 aos dias atuais). 

Em outra análise mais recente, VIANA et. al. (2017) define outras três fases do 

processo de regionalização, desde 2006 até os dias atuais: 1) o período de desenvolvimento 

regional e superávit fiscal (2006 à 2014); 2) o período fiscal e mudança na política econômica 

(2015 e 2016); e 3) o período de ruptura institucional, crise fiscal e crise econômica (a partir 

de 2016). 

 

Elementos decisórios no processo de regionalização 

 

Os principais pontos críticos do processo de regionalização do SUS em vigor 

desde 2001, alguns com maior atenção e certo encaminhamento a partir do Pacto de 2006 e, 

principalmente, do Decreto 7.508, de 2011, sendo alguns com forte presença impactante no 

desenrolar e na consolidação da reorganização o SUS segundo a lógica regional, são: as 

especificidades  do federalismo brasileiro; a atuação da esfera estadual e da CIB; a 

governança regional e o papel da Comissão Intergestora Regional (CIR); o financiamento 

setorial e regional; a Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS) e o papel da atenção 

primária; e a relação público-privado. 

Dentre estes obstáculos, alguns foram tratados e, em parte, ou na teoria, resolvidos 

ao longo da evolução do processo – atuação da esfera estadual, expansão da atenção primária, 

estruturação da região e das redes de atenção e criação de instâncias de planejamento e gestão 

(governança) regionais –, e outros que se tornam, ainda hoje, os grandes desafios impostos ao 

processo – a relação público-privado, o financiamento e as especificidades do federalismo 

brasileiro. A estrutura das temáticas tratadas é apresentada em uma ordem lógica, do assunto 

mais abrangente ao mais específico, de modo encadeado. 
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As especificidades do federalismo brasileiro 

 

Com relação ao federalismo, os principais pontos relevantes com impacto para o 

processo de regionalização são: a autonomia municipal, a responsabilização pelo gasto 

regional, a cooperação federativa e a relação entre o federalismo e o federalismo sanitário. O 

que se observa é que o redesenho do SUS, o que significa uma reorganização do federalismo 

sanitário, pelo menos do ponto de vista institucional, não ainda do financeiro, enfrenta e 

procura superar, pelo menos na teoria, os conflitos postos pelo federalismo brasileiro, tanto do 

ponto de vista territorial, quanto técnico. 

De acordo com o estudo realizado por Mello et. al. (2016), desenvolvido a partir 

do levantamento sistemático das referências mais atuais e mais relevantes no que diz respeito 

ao processo de regionalização (cuja metodologia será apresentada no item 2.4.1), uma das 

conclusões centrais é que: 

 

Na dimensão política (politcs), a autonomia municipal advinda do processo de 
descentralização – e seu papel na fragmentação do sistema –, é vista como principal entrave à 
organização regional da saúde. Problema cuja solução não se dissocia do desafio particular 
que o arcabouço jurídico federativo imprime (MELLO et. al, 2006, p.10). 

 

De acordo com outros especialistas, “Esse federalismo sanitário, em três níveis e 

nessas dimensões [5.564 municípios, 26 estados, DF e União], é único no mundo 

(ARRETCHE, 1999; ABRUCIO, 2003; MENDES, 2011)” (GOMES, 2014, p. 942). Segundo 

Mendes (2001, apud GOMES, 2014), é preciso superar a municipalização autárquica e 

consolidar a regionalização cooperativa, o que significa realizar um novo pacto federativo da 

saúde. Segundo Ouverney (2015), o caminho da construção do SUS no período de 

redemocratização e descentralização seguiu o caminho da “polarização federativa”, dado pela 

“municipalização polarizada com o ente federal e baixa participação dos estados” (p.04). Para 

GOMES (2014), o que se observa é um “permanente conflito entre a Organização Necessária 

dessas redes [RAS] e a essência federativa e municipalista de sua Organização Atual” (p. 

942).  

De acordo com Mendes e Louivison (2015), dado o federalismo brasileiro, as 

políticas sociais de serviços descentralizados, como é o caso da política de saúde, “assumem 

diversas formas de organização e desenhos que transitam entre a autoridade do nível central e 

a autonomia dos níveis locais, sempre em permanente disputa (Francese; Abrucio, 2013)” (p. 

395). O processo de regionalização é implementado na tentativa de reorganizar o sistema a 
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partir de uma lógica territorial e regional. Contudo, o que se verificou na prática foi uma 

mudança técnico-administrativa e não política e social.  

 

Os sistemas locais de saúde e o processo de territorialização avançaram no sentido de 
aproximar as decisões da população que vive em seus municípios e, mais do que isso, em seus 
bairros e comunidades. Isso incluía a dimensão regional intramunicipal e entre municípios, 
espaços históricos de solidariedade geográfica e de produção social e de saúde compartilhada 
(Santos, 1994). No entanto, mais uma vez, o que acabou sendo construído foi se aproximando 
apenas do componente técnico-administrativo da divisão organizacional das regiões 
administrativas e de saúde, perdendo o caráter político e social do processo de regionalização  
(MENDES; LOUVISON, 2015, p. 395). 

 

Na mesma linha de argumento, Ribeiro (2015) defende que a regionalização deve 

aprofundar o conhecimento da natureza do federalismo brasileiro e exige o enfoque territorial 

e de rede da política pública e o cuidado com as especificidades locais (problemas, 

necessidades e soluções/experiências). Ou seja, é preciso avançar no planejamento regional e 

na implementação de políticas territorializadas e, para isso, é preciso compreender a federação 

brasileira e o território (conteúdo, meio e processo das relações sociais; especificidades 

históricas de cada lugar; dinâmica territorial multidimensional). E isso envolve processos 

políticos e a intersetorialidade das políticas públicas. E diante de tudo isso, é natural prever 

que as respostas de regionalização não vão ser únicas e nem homogêneas. 

A autora aponta que para alcançar tal objetivo é preciso a colaboração quanto ao 

planejamento, organização e gestão. E 

 

Requer, e talvez esteja aí a maior dificuldade, a capacidade política de identificar o território 
regional como campo de responsabilidade e investimento comum, para o que é fundamental o 
esforço coletivo de construção, com a sociedade, de uma visão compartilhada para o futuro da 
ação dos governos na região, nem sempre compatível com a composição partidária dos 
governos locais (RIBEIRO, 2015, p. 407). 

 

Além disso, outras questões relativas ao sistema político tem grande influência 

sobre a construção da política nacional de saúde: eleições acontecem a cada dois anos, existe 

grande interferência dos interesses do setor privado e assistimos a substituição da 

administração direta por OS, OSCIP, fundações, empresas, cooperativas (GOMES, 2014). 

Diante deste cenário imposto pelas condições federativas e políticas, os autores 

Albuquerque, Mello e Iozzi (2011) defendem que “O avanço do processo de regionalização 

também pode ser um elemento de grande importância para o enfrentamento do ‘federalismo 

competitivo’ instaurado no Brasil” (p. 171). Isso por que, a partir da promulgação do Pacto 

pela Saúde, “(...) a regionalização deixa de ser um processo estritamente técnico para se 
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consagrar como um processo essencialmente político” (ALBUQUERQUE; MELLO; IOZZI, 

2011, p. 164).  

Segundo Lima e Viana (2011), o Pacto pela Saúde representa um marco político 

no processo descentralização, não só por ter como foco a regionalização, mas, por se voltar 

para a relação cooperativa entre as esferas de governo na condução da política de saúde e na 

implantação do SUS. Na mesma linha de argumento, Dourado e Elias (2011) defendem que é 

necessário criar “figuras regionais como instâncias administrativas não coincidentes com os 

entes federados”, cuja função é o “estabelecimento de mecanismos de cooperação e 

coordenação federativa” (p. 02), dado que o federalismo brasileiro, geral e sanitário, promove 

a autonomia dos três níveis de governo. Segundo os autores, o CNS e a CIT aprovaram um 

“pacto de gestão” que determinava as normas segundo as quais deveria acontecer a 

cooperação entre os três níveis de governo: o Pacto pela Saúde. 

O conceito que envolve a questão federativa, a gestão e o planejamento do SUS 

nesta nova etapa da regionalização é o de governança regional, que é constituída por 

instituições, tais como a SES, a CIB e, principalmente, o CGR (LIMA; VIANA, 2011). Além 

disso, a esfera estadual deve exercer um papel organizador e coordenador do processo. Todos 

estes aspectos serão discutidos na sequência. 

 

A atuação da esfera estadual e da CIB 

 

Conforme mencionado anteriormente, a esfera estadual, através da Secretaria 

Estadual de Saúde (SES), tem um papel fundamental na construção da regionalização do SUS 

e suas responsabilidades são a de implementar o desenho das regiões e a de promover a 

coordenação regional, o que significa exercer a função de coordenação interfederativa. Neste 

contexto as instâncias no âmbito estadual que são relevantes neste processo são a SES e a 

CIB. 

Segundo Gadelha et. al. (2011, p. 3008), ao longo dos anos 90 e começo dos anos 

2000, “Observou-se o esvaziamento do papel dos estados, dificultando, ou mesmo impedindo 

em alguns casos, a coordenação e o planejamento de todo o sistema a partir de uma lógica 

territorial”. Para este autor, a primeira mudança nesta concepção da política pública, com 

destaque para o setor da saúde, surge com o Pacto pela Saúde, em 2006. Contudo, a partir da 

NOAS, os estados já são indicados a retomar o seu papel central na coordenação estadual e 

regional do sistema de saúde (gestão, oferta de ações e serviços, financiamento) e na 
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coordenação federativa, tanto em relação a cada município da sua administração, quanto na 

promoção da relação coordenada e cooperada entre os municípios de cada região de saúde.  

Na mesma linha de argumentação, defende-se que um aspecto inovador deste 

momento – NOAS e Pacto – se refere à mudança do papel dos estados, que passam a serem os 

responsáveis pela “(...) coordenação, o planejamento, a regulação e o investimento regional do 

SUS, em contraste com o antigo papel de provedores de serviços de saúde” 

(ALBUQUERQUE; MELLO; IOZZI, 2011, p. 166). 

A proposta de Guimarães (2011) foi analisar a atuação da gestão estadual no 

processo de regionalização, no caso do estado de Minas Gerais, no período de 2002 a 2009, 

com o objetivo de identificar a quem cabe à responsabilidade de promover a equidade. A sua 

conclusão é de que somente a esfera estadual tem a capacidade de alcançar a redução das 

desigualdades de acesso aos serviços e ações de saúde, dado o contexto do federalismo 

brasileiro. 

Albuquerque (2013) também destaca a importância do governo estadual no 

sucesso do processo de regionalização, ao afirmar que “(...) a capacidade de induzir mudanças 

e garantir a universalização a partir das redes e regiões de saúde depende fundamentalmente 

da conformação do sistema e das políticas de saúde dos estados” (p. 5). 

Para a autora, os contextos mais favoráveis ao processo de regionalização 

apresentam-se: 1) nos estados com maior tradição de planejamento regional; 2) nas áreas mais 

populosas, urbanizadas e modernizadas (concentram tecnologia, profissionais, fluxos de 

materiais e imateriais, equipamentos e recursos públicos e privados) (ALBUQUERQUE, 

2013). 

Outro argumento da autora no que diz respeito aos estados se refere ao fato de que 

nos últimos 25 anos o território não foi utilizado como referencial para a elaboração da 

política nacional do SUS, sendo que a estratégia que mais se aproximou foi a de constituição 

de regiões de saúde por parte dos estados (ALBUQUERQUE, 2013). 

Alguns estados já tinham experiências prévias à nova normatização, sendo que “O 

estado pioneiro nessa iniciativa foi o Rio Grande do Sul, na gestão do Governador Olívio 

Dutra, de 1999 a 2002.” (GUIMARÃES, 2011, p. 93-94). O estado de São Paulo também já 

tinha uma tradição histórica de regionalização. 

No caso da CIB, a sua função neste processo de regionalização é adequar as 

normas nacionais e a divisão de funções e reponsabilidades à realidade estadual e regional, e 

coordenar e promover a cooperação, através de regulação e negociação, entre as esferas de 
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governo, tanto vertical, quanto horizontal (MACHADO; OLIVEIRA; PEREIRA; COELHO, 

2011) 

 

A governança regional e o papel da Comissão Intergestora Regional (CIR) 

 

Em complementariedade, ou, em alguns casos, de forma antagônica, ao papel 

exercido pela SES e pela CIB, destacamos as questões da cogestão e da gestão regional do 

SUS, do ponto de vista da chamada governança regional, exercida através da CIR. Estes são 

dois aspectos novos do processo de planejamento e gestão do SUS – cogestão e gestão 

regional –, ainda em construção, já que envolve o enfrentamento das questões postas 

anteriormente: federalismo e atuação da esfera estadual. Além disso, não é uma tradição da 

política pública brasileira, de um modo geral, e, principalmente, no que diz respeito à política 

nacional de saúde, ter como orientação o aspecto regional.  

Contudo, o “novo processo de regionalização incentiva uma discussão mais ampla 

sobre governança regional na saúde” (ALBUQUERQUE; MELLO; IOZZI, 2011). Segundo 

os autores, a questão central é identificar “quem fala pela região?”. 

Segundo Lima, Albuquerque e Scatena (2015), uma das dificuldades para a 

constituição das regiões de saúde é a multiplicidade dos atores envolvidos, tanto os do setor 

público, envolvidos na governança regional, quanto os do setor privado, envolvidos na oferta 

dos serviços de saúde. Na análise destes autores, 

 

No Sistema Único de Saúde (SUS), as denominadas ‘regiões de saúde’ do ponto de vista da 
ação governamental não estão subordinadas a uma única autoridade sanitária (ente federado) 
ou estrutura de gestão regional constituída no âmbito dos estados. Essas regiões constituem-se 
como lócus privilegiado de negociação intergovernamental, e estão atualmente referidas à 
implantação de Comissões Intergestores Regionais (CIR) (Brasil, 2011) ( Lima, Albuquerque 
e Scatena , 2015, p. 08). 

 

De acordo com o MS (2009, p. 24), o papel e a função da CIB devem ser 

atualizados a partir da inovação da criação do CGR/CIR, que passam a ser as “(...) instâncias 

de cogestão permanentes dos espaços regionais definidos nos Planos de Regionalização” 

(LIMA; VIANA, 2011, p. 57). Além do que, “(...) possibilitam maior influência das 

demandas municipais – consolidadas em demandas regionais (...)” (ALBUQUERQUE; 

MELLO; IOZZI, 2011, p. 165). 

De um modo geral, 
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O planejamento no âmbito regional implica na discussão permanente da política de saúde e 
sua execução nas comissões intergestores, o que demanda o fortalecimento da governança 
exercida na Região de Saúde por meio da CIR. Tal fato traz a necessidade de uma 
organização que permita o acompanhamento permanente desse processo, uma vez que a CIR 
é a instância da pactuação, do monitoramento e da avaliação do planejamento regional 
integrado (BRASIL.MS, 2016, p. 95-96). 

 

Nesse processo de pactuação regional, que acontece na CIR, são estabelecidos 

acordos técnico-políticos entre diferentes gestores e de diferentes níveis de governo e com 

diferentes capacidades e recursos, e promove-se forte “interdependência federativa”, o que 

exige um esforço de coordenação intergovernamental (Lima, Albuquerque e Scatena, 2015). 

O que torna mais complexo diante do processo de “mercantilização de gestão e oferta de 

serviços”, através da administração indireta e da presença dos prestadores privados de 

serviços de saúde (Lima, Albuquerque e Scatena, 2015). Contudo, vale lembrar que o setor 

privado não participa da CIR, o que é polêmico entre os especialistas, de tal modo que uns 

defendem que os interesses privados, na maioria das vezes, são contraditórios aos interesses 

públicos, e outros defendem que este setor deveria participar das discussões na CIR dado que 

sua presença dentro da capacidade instalada na RAS é relevante. 

O presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), na data da 

publicação consultada, Luis Eugenio Portela (apud DOMINGUEZ, 2014), acredita que o 

COAP seja uma saída e lamenta que não tenha sido amplamente adotado. O presidente do 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), também na data da 

referida publicação, Antônio Carlos Figueiredo Nardi (apud DOMINGUEZ, 2014, p. 13-14), 

explica que estados e municípios resistem a assinar o COAP porque não há recursos novos. 

Na mesma linha de justificativa,  

 

O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) é muito explícito, nesse caso: sem 
dinheiro novo não há como assumir compromissos de maneira tão formalizada. Os gestores 
municipais também estão inseguros em assumir compromissos, ainda mais com o próprio 
Poder Executivo federal se dando o direito de denunciar os gestores que não cumprirem o 
contratado (DOMINGUEZ, 2014, p. 13-14). 

 

O financiamento setorial e regional 

 

O financiamento aparece como um entrave ao processo de regionalização, talvez o 

maior, que avança do ponto de vista institucional e operacional, mas, não do ponto de vista da 

definição das bases de financiamento. E isso vai desde os problemas mais gerais atrelados ao 

federalismo fiscal e ao subfinanciamento do SUS, como no que diz respeito ao financiamento 

do processo em si, assim como no que diz respeito ao conflito federativo fiscal entre 
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municípios que compõe a mesma região ou rede de saúde. É preciso direcionar recursos para 

a implementação do processo de regionalização, assim como seria importante a criação de um 

fundo regional, para que ocorra uma compensação dos gastos na construção e 

operacionalização da região e da rede de atenção à saúde (como acontece na Espanha).  

Em um país federalista, o financiamento do sistema público de saúde é 

determinado pelo sistema tributário nacional (LEVI; SCATENA, 2011). Logo, o federalismo 

sanitário está vinculado ao federalismo fiscal. E, neste contexto, “A gestão regional da saúde é 

outro grande desafio, dado que o federalismo brasileiro não contempla a região, unidade que 

tem que ser construída, gerida e financiada mediante acordos e negociações” (p. 113). 

Dominguez (2014) defende que 

 

(...) o subfinanciamento do SUS tem inviabilizado negociações sérias entre os distintos 
municípios e entre estes e os estados e a União para constituir as redes. Chega-se, quase 
sempre, ao impasse, na discussão sobre quem vai assumir os custos que ultrapassam os 
montantes repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (p. 14). 

 

No levantamento e leitura das principais referências bibliográficas acerca do 

processo de regionalização, realizado por Mello et. al. (2016), o subfinanciamento é consenso 

e é apontado como um obstáculo à busca por equidade regional da atenção à saúde. Mendes e 

Louvison (2015), outra referência utilizada neste presente trabalho, também apontam como 

um grande desafio ao SUS o subfinanciamento, vinculado à insuficiência de fontes de 

recursos financeiros para o SUS, no contexto da lógica do “capitalismo financeirizado”, da 

adoção do tripé macroeconômico (metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante) e 

da pressão do setor privado de saúde, respaldado pelas orientações da OPAS e do Banco 

Mundial.  

Um momento importante para o financiamento do SUS foi marcado pela 

regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, do art. 198 da 

Constituição Federal, de 1988, e do art. 35 a Lei nº 8.080, de 1990, instituída pela Lei 

Complementar nº 141, de 03 de janeiro de 2012. A norma determina os valores mínimos a 

serem aplicados pelos três entes subnacionais, estabelece os critérios de rateio dos recursos de 

transferências no setor e define o que são despesas com ações e serviços públicos de saúde de 

acesso universal, igualitário e gratuito. 

Mendes e Louvison (2015) defendem que o subfinanciamento da saúde será 

intensificado por conta de implementação de duas novas regulamentações: 1) Lei 13.097, de 

19 de janeiro de 2015, “que permite a exploração dos serviços de saúde pelo capital 

estrangeiro, incluindo o setor filantrópico, por meio da permissão de aquisição de Santas 
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Casas – tipo de instituição que basicamente é financiada pelo Estado brasileiro” (p. 394); e 2) 

Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, “que modifica a base de cálculo do 

financiamento federal da saúde [altera da Receita Corrente Bruta para Receita Corrente 

Líquida], reduzindo-o para ainda mais abaixo do nível de gasto que se alcançou até 

recentemente (1,7% do PIB em 2014, sendo 3,9% incluindo os três níveis de governo” (p. 

394).  

E essa problemática apontada por este autor, só foi posteriormente intensificada e 

poderá conduzir efetivamente a paralização do processo de regionalização e construção do 

SUS, ou até a sua reversão, diante da aprovação da Emenda Constitucional nº 95, de 15 de 

dezembro de 2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal, nos âmbitos do Orçamento Fiscal e 

do Orçamento da Seguridade Social, que deverá ser respeitado por 20 anos e que define os 

tetos orçamentários para as despesas primárias, incluindo as ações e serviços de saúde 

(BRASIL.MS. Emenda Constitucional nº 95, 2016).  

Outros aspectos que colaboram para o subfinanciamento do setor da saúde são: 

transferências de recursos públicos para as Organizações Sociais de Saúde (OSS) e aumento 

das renuncias fiscais (dedução do imposto de renda) e das concessões fiscais (hospitais 

privados sem fins lucrativos e indústria químico-farmacêutica) (MENDES; LOUVISON, 

2015). 

Outra análise relevante na questão do financiamento diz respeito ao financiamento 

especificamente voltado à estratégia de regionalização, nos seguintes aspectos: 1) dificuldade 

de contabilizar os recursos voltados especificamente para a regionalização (LEVI; 

SCATENA, 2011); 2) necessidade de acordo de compartilhamento de recursos entre os entes 

federados (LEVI; SCATENA, 2011; ALBUQUERQUE; MELLO; IOZZI, 2011); 3) 

financiamento vinculado às redes temáticas, e não à rede regional/interfederativa 

(ALBUQUERQUE, 2013); 4) necessidade de enfrentamento das desigualdades regionais 

(LEVI; SCATENA, 2011; GADELHA et. al., 2011). 

De um modo geral, Albuquerque, Mello e Iozzi defendem que “O financiamento é 

um dos principais entraves da nova regionalização da saúde, sobretudo no que diz respeito à 

ampliação dos debates e decisões municipais”, dado que “Pouco se observa inovações ou 

avanços nos mecanismos de financiamento da saúde no âmbito do novo processo de 

regionalização” (p. 167). 

Segundo Levi e Scatena (2011), enquanto a maioria das iniciativas da política 

nacional de saúde, dentre elas PSF, “contam com uma base de informações financeiras 
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representada pelos incentivos criados para lhes dar viabilidade (...), o mesmo não se pode 

afirmar acerca da regionalização” (p. 83).  

Outro ponto levantado pelos autores é a necessidade de realização de um acordo 

de compartilhamento de recursos financeiros, o qual deve acontecer entre os estados e os 

municípios que compõem a região de saúde.  

 

É verdade que o processo de pactuação que embasa as estratégias concretas de regionalização 
tem necessariamente implicações financeiras, já que cada acerto envolvendo a 
disponibilização de serviços providos por uma localidade a cidadãos residentes em outra 
localidade corresponde, na prática, a um acordo de compartilhamento de recursos 
orçamentários pelos diferentes entes. Contudo, inexiste uma base de referência adequada para 
mensurar a magnitude dos recursos destinados à regionalização, bem como os seus efeitos no 
setor da saúde (LEVI; SCATENA, 2011, p. 83). 

 

Ribeiro segue a mesma linha de raciocínio, o que pode ser observado no trecho a 

seguir: 

 

O financiamento deve ser compartilhado entre os entes federados envolvidos, respeitadas as 
peculiaridades, competências específicas e capacidades financeiras de cada um, em bases 
solidárias e voltadas para o desenvolvimento locorregional (Ribeiro; Barros, 2010). Por isso, é 
importante que se avalie as condições financeiras existentes para a reorganização do cuidado à 
saúde em regiões onde a ação regional do SUS se faça necessária, considerando:  
i) a estrutura de financiamento da ação setorial no arranjo federativo nacional; 
ii) a participação de cada ente na distribuição das funções e gastos necessários à 
implementação das ações priorizadas; 
iii) a capacidade de cada ente de participar com recursos próprios no financiamento das 
mudanças necessárias;  
iv) a necessidade de participação complementar da União; e 
v) a necessidade de se constituir ou conferir maior autonomia a instâncias regionais para a 
gestão e execução financeira (RIBEIRO, 2015, p. 407). 

 

Segundo Albuquerque, Melo e Iozzi (2011), “em alguns estados os CGR 

começaram a participar da distribuição dos recursos estaduais de saúde a serem investidos nas 

suas regiões, como é o caso de São Paulo, no qual o Colegiado define em que município e 

especialidade serão alocados os investimentos pré-definidos pelo gestor estadual” (p. 166). 

No que diz respeito ao financiamento, “(...) o Decreto não enfatizou a questão do 

financiamento para a regionalização das redes interfederativas de atenção à saúde, que 

depende ‘de novos arranjos financeiros’ (IPEA, 2012, p. 81)” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 

170). O financiamento, ele está muito mais vinculado ao conceito de rede (temática) e menos 

ao conceito de região: “(...) novo processo por meio de incentivos financeiros mais atrelados 

às redes temáticas e prioritárias e menos ao planejamento regional em si” (ALBUQUERQUE, 

2013, p. 183). 

Na análise dos fluxos financeiros, Duarte (2016) faz abordagem crítica que segue 

descrita seguir: a Atenção Básica é a organizadora das redes temáticas, mas não são 
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priorizadas no aporte de recursos; os blocos de recursos reduzem a autonomia dos entes 

subnacionais, e as redes temáticas pioram este cenário; estados e municípios realizam um 

esforço de contra partida (burocrática e financeira) para poder receber e utilizar os recursos; a 

partir de 2010 o governo federal privilegiou o repasse fundo a fundo voltado ao financiamento 

das redes temáticas e que está atrelado ao bloco MAC, o que acentuou as desigualdades 

regionais.  

 

(...) financiamento das redes temáticas por meio do bloco MAC, deve-se verificar em que 
medida esse processo contribuiu para atenuar as diferenças regionais. Em outros termos, 
mesmo considerando que os recursos do bloco MAC, no qual o financiamento das redes 
temáticas se efetiva, tendam à concentração territorial, é de se esperar que a implantação das 
redes temáticas, formuladas no bojo do processo de regionalização da política de saúde 
pública, promova em alguma medida a desconcentração regional (DUARTE, 2016, p. 142). 

 

Este último aspecto levantado por Duarte (2016), é também analisado por Viana 

et al. (2014), que afirmam que “os recursos hoje alocados no MAC carregam uma 

forte definição de série histórica, que remonta ao Inamps” (p. 183). Isso ocorre porque os 

tetos iniciais de estados e municípios foram estimados com base nas informações da 

produção, na NOB/96, e a Portaria nº 204/2007 apenas os unificou nos blocos. De acordo com 

os autores, o aumento do teto depende do aumento do valor dos serviços (habilitação de novos 

ou ampliação dos gastos com os já existentes), o que significa que o governo municipal ou 

estadual aumenta seus gastos com MAC (e isso é percebido via SIA/SIH). Ou seja, não houve 

um enfrentamento da desigualdade regional. 

A partir de 2017, com a nova regulamentação – Resolução nº 23/2017, Projeto 

SUS Legal/2017 e Resolução nº 37/2018 – ocorre uma mudança na forma de repasse dos 

recursos federais e na forma do planejamento e organização das regiões de saúde, com a 

eliminação dos seis blocos e com a criação do Planejamento Regional Integrado, cujo foco se 

dirige para a macrorregião de saúde e a RRAS. 

 

A Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS) e o papel da atenção primária  

 

No processo de regionalização, existem dois eixos condutores: a região de saúde e 

a rede de atenção à saúde (temáticas ou linhas de cuidado). E, a partir de 2010, estas duas 

estratégias de organização e operacionalização devem ser contempladas de modo a construir 

uma Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS), denominada também de Rede 

Interfederativa de Saúde. Segundo Albuquerque (2013), a fase atual da regionalização 
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envolve duas noções de rede: Rede de Atenção à Saúde (temática) e Rede Interfederativa de 

Saúde (regional).  

O conceito de região está presente desde a NOAS, em 2001, sofrendo algumas 

modificações na regulamentação do Pacto pela Saúde, em 2006, chegando a sua versão mais 

recente no Decreto nº 7.508, em 2011. Esse conceito chega ao final do período em sua versão 

mais politizada e mais vinculada ao processo de regionalização pertinente ao federalismo 

brasileiro, já que passa a estar relacionado ao conceito de cooperação intergovernamental. E, 

segundo Viana e Lima (2011), o ator institucional que deve conduzir o processo de 

planejamento e gestão deve ser a CIR, com forte atuação da esfera estadual. 

Outro conceito relevante que surge a partir da Portaria nº 4.279, em 2010, e que 

passa a fazer parte do Decreto nº 7.508, em 2011, é o de rede de atenção à saúde, sendo que 

neste segundo documento o conceito também aparece em versão mais politizada e associada à 

questão federativa. Associado a ele surgem na política nacional de saúde os conceitos de 

governança e linhas de cuidado. Neste caso, estão envolvidos tanto os atores públicos, quanto 

os atores privados, responsáveis pela oferta de serviços (ALBUQUERQUE, 2013). 

Deste modo, fica claro que é a partir do Decreto nº 7.508 que os conceitos de 

região (relacionado a território e planejamento) e rede (relacionado a linhas de 

cuidado/temáticas e capacidade de oferta de serviços) passam a nortear o processo de 

regionalização do SUS. Mas, a relação entre estas duas lógicas de organizar o processo, ainda 

precisa de muita atenção e amadurecimento. Segundo ALBUQUERQUE (2013), “Nos 

próximos anos, será importante aprofundar as análises sobre a relação entre regiões de saúde e 

redes de atenção à saúde (...)”. O que fica claro no momento é que “(...) o desenho da região 

de saúde dificilmente corresponderá à lógica de uma rede temática específica” (p. 186). A 

autora defende que “(...) a região de saúde, mesmo que definida a partir da organização das 

redes assistenciais, não se resume ao funcionamento destas” (p. ). 

De um modo geral, Albuquerque (2013) defende que 

 

As redes de atenção à saúde podem fortalecer o processo de regionalização do SUS, pois são 
fundamentais para a indução da divisão territorial do trabalho em saúde e da solidariedade 
entre lugares e regiões do país para garantir a integralidade do cuidado. Contudo, parece haver 
pouca integração entre o planejamento regional e o planejamento e financiamento das RAS. 
Na verdade, parece haver uma sobrevalorização das redes em relação às regiões de saúde (p. 
183). 

 

Por outro lado, outros especialistas defendem que o protagonismo da RAS é uma 

forma de superar a fragmentação da atenção e da gestão nas regiões de saúde e desvincular da 

oferta e da atenção curativa, visando à integralidade do cuidado, à qualidade do cuidado e à 
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eficiência econômica (racionalização), ou seja, visando à integração sistêmica (arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde), evidenciando a “consolidação da racionalidade 

do modelo médico assistencial na regionalização do SUS” (DUARTE, 2016, p. 112). Em 

termos referenciais, ocorre a interligação entre integração sistêmica dos serviços de saúde 

(RAS) e Relatório Dawson (territorialização) (DUARTE, 2016). O mesmo defendem Silva e 

Mota (2016), ao afirmarem que 

 

Desde a aprovação do Decreto 7.508/2011, aproximadamente 440 regiões de saúde foram 
formalmente instituídas em todo o país. Possivelmente, como sugerem SANTOS & CAMPOS 
(2015), muitas dessas regiões de saúde são incapazes de atender 95% das necessidades de 
saúde de sua população, o que demandaria um esforço de avaliação e repactuação das regiões. 
De todo o modo, como prevê a própria legislação, a integralidade da assistência deve ser feita 
por meio das Redes de Atenção à Saúde, que podem estar compreendidas no âmbito de uma 
única região de saúde, ou de várias delas, conforme as diretrizes pactuadas nas Comissões 
Intergestores Regionais (p. 04). 

 

A RAS representa uma rede regionalizada, ou seja, região é a delimitação 

territorial da rede de atenção à saúde ou a rede é a organização das ações e serviços dentro de 

determinado território/região (DUARTE, 2016). E para tal, foi realizada uma revisão das 

regiões de saúde para acomodar as RAS, de tal modo que a RAS é norteadora da 

regionalização (DUARTE, 2016). 

Contudo, segundo ALBUQUERQUE (2013), não existe um conceito de rede 

regionalizada e hierarquizada de saúde. O momento de adesão ao conceito de rede tem como 

modelo o processo de globalização e tudo o que ele envolve: internacionalização das 

empresas e construção das cadeias globais de valor; rede de circulação de pessoas, mercadoria 

e dinheiro; rede de tecnologia de informação e comunicação (TIC) (ALBUQUERQUE, 2013). 

Silva (2011) apresenta o estudo de Santos e Andrade (ano) como forma de superar 

essa questão através da constituição da “rede interfederativa de saúde”, que destaca a 

necessidade do fortalecimento dos vínculos entre os entes federados através da elaboração de 

contratos, e outros instrumentos legais, constituindo uma institucionalidade regional. Neste 

caso, podemos citar a criação do COAP como o instrumento central para a consolidação desta 

rede regional.  

Além disso, Dominguez (2014) aponta limitações na construção das redes: 

“Primeiramente, as redes não precisam ser sempre temáticas (rede de urgências, rede de 

câncer, rede Cegonha etc.). Ao contrário, a ideia de rede sugere a busca da integralidade da 

atenção” (p. 14).  

Segundo Mendes e Louvison (2015, p. 395), 
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Importante debater a construção de redes de serviços e ampliação da integralidade e equidade, 
com economia de escala e racionalização do uso dos recursos, mas essa não pode ser a 
discussão central, pois a oferta e a gestão dos serviços devem se amparar em políticas 
públicas estruturadas e que se comprometam com a produção de saúde, assim como com o 
acesso e qualidade aos serviços de saúde, em cada território, com respostas às necessidades de 
cada cidadão. 

 

E na construção desta rede, a Atenção Primária, através das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) é considerada como a porta de entrada principal do sistema regional de saúde e 

a responsável pela organização dos demais níveis de atendimento, visando alcançar o objetivo 

do atendimento integral à população da região de saúde. Segundo Mendes (2010, p. 2300), a 

construção da Rede de Atenção à Saúde: “(...) permite ofertar uma atenção contínua e integral 

a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde (...)”. Na mesma linha de 

argumento, Silva (2011) também defende que para o funcionamento das redes, a atenção 

primária à saúde (APS) torna-se a “(...) coordenadora do cuidado e ordenadora do acesso dos 

usuários para os demais pontos de atenção” (p. 2756). O acesso e o fluxo entre os níveis de 

atenção deve seguir o princípio do sistema em redes usuário-centrado e a implementação de 

linhas de cuidado e a distribuição dos demais serviços – ambulatorial especializado, 

hospitalar, diagnóstico, farmacêutico – deve seguir critérios de economia de escala, escopo e 

acessibilidade (SILVA, 2011). 

De acordo com Mello, Ibañez e Viana (2011) “(...) o debate político da saúde no 

país tem conferido foco privilegiado a duas grandes questões: Atenção Primária/Básica (AP) e 

regionalização; não sem motivo, componentes essenciais do Pacto pela Saúde (Brasil, 2006), 

assim como dos ideais de redes integradas que se seguiram (Brasil, 2010)” (p. 854). Além 

disso, segundo os autores, “(...) a relação entre AP e regionalização mostra-se de tal forma 

imbricada que permite inclusive assumir sua atual indissociabilidade” (p. 854). 

E um outro aspecto importante neste processo de construção da Redes de Atenção 

à Saúde (RAS), é o fato de que estão envolvidos tanto os atores públicos, quanto os atores 

privados, responsáveis pela oferta de serviços e com interesses divergentes no que diz respeito 

ao atendimento e à cobertura (ALBUQUERQUE, 2013). 

 

A relação público-privado 

 

Em uma discussão mais geral realizada por Mendes e Louvison (2015), é 

destacada a atual fase do capitalismo, de hegemonia do capital rentista, com forte expansão do 

setor privado e sua lógica de acumulação e gestão sobre o Estado e penetrando nas suas 

estruturas de poder e decisão. E este processo é observado inclusive no setor da saúde, de tal 
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modo que “(...) o capital privado tem avançado no interior dos sistemas públicos de saúde no 

mundo, e tem ameaçado o caráter público e universal, fundamental às lutas sociais realizadas 

em cada país” (MENDES; LOUVISON, 2015, p. 393). Os autores vão mais além ao afirmar 

que houve o “(...) rompimento das fronteiras entre o público e o privado, intensificando a lógi-

ca mercantil na oferta de ações e serviços públicos” (p. 393). E a forte presença e influência 

do setor privado tem o respaldo da OPAS e do Banco Mundial, que “recomendam uma 

política de saúde focalizada e com parceria da iniciativa privada” (p. 393). 

E a presença cada vez mais generalizada e imbrincada do setor privado na oferta 

de serviços de saúde provoca a “(...) segmentação da clientela segundo a lógica do mercado, 

que vem aumentando paulatinamente (Santos; Gerschman, 2004)” (VIANA et. al., 2015a, p. 

418). 

Mendes e Louvison (2015) apontam a expansão do setor privado no interior do 

SUS, somado a flexibilização dos vínculos trabalhistas, transferências de recursos públicos 

para as Organizações Sociais de Saúde (OSS) e aumento das renuncias fiscais (dedução do 

imposto de renda) e das concessões fiscais (hospitais privados sem fins lucrativos e indústria 

químico-farmacêutica). 

Outro aspecto levantado pelos autores é a Lei 13.097/2015, “que permite a 

exploração dos serviços de saúde pelo capital estrangeiro, incluindo o setor filantrópico, por 

meio da permissão de aquisição de Santas Casas – tipo de instituição que basicamente é 

financiada pelo Estado brasileiro” (MENDES; LOUVISON, 2015, p. 394). 

De um modo geral, e na mesma linha nas análises anteriores, Lima, Albuquerque 

e Scatena (2015) apresentam o conceito de “mercantilização de gestão e oferta de serviços”, 

expressa em diversos aspectos: 1) mudanças na Administração Pública, 2) mudanças na 

gestão do trabalho em saúde, 3) expansão da oferta privada de serviços de saúde e 4) 

expansão do segmento da saúde suplementar (planos, cooperativas, seguradoras). É 

importante ressaltar que quando observamos um ciclo de crescimento econômico, expansão 

do emprego formal e mobilidade social, ocorre uma ampliação da comercialização dos planos 

e seguros de saúde e, consequentemente, da drenagem de recursos públicos para o 

financiamento do setor privado (como, por exemplo, via renúncia fiscal do imposto de renda) 

(VIANA et. al., 2015). 

Diante destas mudanças, na análise de Lima, Albuquerque e Scatena (2015), o 

limite entre o público e privado “é cada vez mais tênue” e a “forte imbrincamento” entre o 

público e privado, não só com relação à gestão e à oferta de serviços, como também no 

financiamento – recursos públicos sustentando o setor privado, através de subsídios à compra 
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dos planos de saúde, e recursos privados familiares/individuais, através dos desembolsos 

diretos. É importante frisar que existe grande desigualdade regional no que diz respeito à 

presença do setor privado na saúde, com forte atuação do mesmo nas regiões Sudeste e Sul, 

em diversos aspectos: capacidade instalada contratada pelo SUS, participação da saúde 

suplementar, administração indireta, financiamento, tecnologia (equipamentos e 

medicamentos), pesquisa e inovação, entre outros. E as regiões Nordeste e Norte e sua 

população são, na sua maioria, SUS-dependente.  

O estudo de Mello et. al. (2016) analisa a relação entre público e privado, e, de um 

modo geral, defende que “a interdependência entre Estado e mercado é uma característica 

disseminada pelo país. Embora apresente regiões com maior ou menor predominância nessa 

composição” (p. 11). Com relação ao setor da saúde, o estudo aponta como principal questão, 

presente em diversos estudos, a incapacidade do gestor público em regular o setor privado 

contratado, com forte influência diante da elevada participação na capacidade de oferta (seja 

pelas unidades de saúde, seja pelos profissionais de saúde), na produção de equipamentos e 

fármacos, na gestão das unidades de saúde e nos próprios processos de decisão da agenda 

pública e da regulamentação pública. Ou seja, o setor privado está fortemente atrelado e 

exerce forte influência no que diz respeito à governança regional, sem, contudo, participar das 

instâncias regionais e sem ser regulado pelo Estado. 

Diante desta realidade, a proposta de regionalizar e construir as redes de atenção à 

saúde deve levar em conta a relação entre o setor público e o setor privado no tocante à oferta 

de ações e serviços de saúde, já que este segundo grupo está presente, não somente de forma 

complementar, conforme previsto da Constituição de 1988, mas, sim, de modo diverso, 

complexo e intrínseco no SUS. Sendo assim, exerce forte influência na construção e na 

condução da política nacional de saúde. O que se percebe é a oferta sendo atendida em grande 

parte em função do setor privado, o lobby forte dos planos e seguradoras, o lobby forte das 

indústrias de equipamento e farmacêuticas, as dificuldades de investimento privado em locais 

mais pobres, a substituição da administração direta por OS, OSCIP, fundações, empresas, 

cooperativas. E com tamanha presença, o setor privado não participa da CIR, outra crítica dos 

especialistas, já que ele interfere diretamente na construção da RAS. 

Enfim, podemos resumir os principais pontos críticos que se colocam como 

desafios ao processo de regionalização nos seguintes termos: 1) o federalismo brasileiro 

impõe as questões da autonomia das esferas de governo, as responsabilidades de cada esfera 

de governo e a capacidade fiscal de cada esfera de governo como um desafio à cooperação e 

ao compartilhamento do planejamento, da gestão e do financiamento, tanto nas relações 
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verticais (união, estado e município), quanto nas relações horizontais (entre estados e entre 

municípios); 2) a SES e a CIB são extremamente relevantes para coordenar as regiões e redes 

de saúde e para combater as desigualdades regionais no seu território, dado que são estas 

instâncias que conhecem profundamente as necessidades da população e que tem um contato 

mais próximo com as instâncias de governo da sua região; 3) a CIR é a grande inovação do 

processo dado que é a instância responsável pela governança regional das regiões de saúde, ou 

seja, que é responsável por expressar as necessidades e as possibilidades regionais e que deve 

ser capaz de fazer o planejamento e a gestão do sistema regional de saúde; 4) o financiamento 

é considerado o grande nó do processo diante do subfinanciamento do setor da saúde, em 

todos os níveis de governo, prejudicado ainda pela não existência de um fundo regional 

compartilhado pelos municípios e destinados à construção da região e das redes regionais; 5) 

a construção das redes de atenção não devem se contrapor à construção das regiões de saúde e 

devem configurar redes regionais/interfederativas, e a APS deve exercer o seu papel de porta 

de entrada do sistema e deve ter uma boa relação com os demais níveis de atendimento 

constituindo um sistema integrado; 6) o setor privado está presente no SUS através da 

prestação de serviços, da gestão de unidades de prestação de serviços e da utilização dos 

serviços do SUS, além da forte presença política deste setor via planos e seguradoras de saúde 

e via complexo industrial (medicamentos e equipamentos). 

 

O processo de regionalização da saúde no Estado de São Paulo 

 

Assim como acontece no cenário nacional, o processo de construção do SUS no 

Estado de São Paulo enfrenta uma realidade regional bastante heterogênea e desigual. É 

possível perceber dentro do território paulista a reprodução das diversas e desiguais condições 

socioeconômicas, de saúde, de poder, de cultura, com reflexo em diferentes necessidades de 

atenção à saúde, como um espelho do cenário mais geral do Brasil. A despeito de ser o estado 

mais rico e mais moderno do país, o centro dinâmico econômico e do poder capitalista, nele 

encontram-se também condições de vida precárias, seja em zonas rurais, seja em zonas 

urbanas, com a exclusão de indivíduos isolados, ou até de determinadas comunidades, que 

lutam pela sobrevivência. Deste modo, a regionalização no estado deve garantir o 

atendimento universal, igualitário e equitativo, combatendo as desigualdades regionais, em 

todo o seu território. 

Por outro lado, o processo de regionalização do sistema de saúde com base nas 

diretrizes nacionais, encontra no Estado de São Paulo uma experiência anterior de criação de 
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regiões de saúde, que começou a ser construída, desde os anos 1920, apresentando diversas 

etapas e experiências. E esse pioneirismo paulista é relevante para o momento atual de 

regionalização dado que enraizou no estado uma institucionalidade regional e uma 

experiência de planejamento e gestão regional. Ou seja, essa experiência, por um lado, dotou 

a Secretaria Estadual de Saúde e as secretarias de saúde municipais (dos municípios polo) de 

capacidade técnica de planejamento e gestão com base no território, além de formar uma 

cultura e uma identidade regional na população e nos prestadores de serviços. Por outro lado, 

enraizou na burocracia estatal e na população determinada organização e fluxos regionais que 

nem sempre estão alinhados aos novos desenhos e ao novo funcionamento das regiões de 

saúde e das Redes de Atenção à Saúde. 

 

O processo de regionalização da saúde na Região Metropolitana de 

Campinas 

 

O processo de regionalização é determinado pela política nacional e pelos 

condicionantes demográficos, socioeconômicos e sanitários (capacidade da oferta e condições 

de saúde), sendo que no primeiro caso são definidas as diretrizes gerais e a regulamentação do 

processo, e, no segundo caso, são criadas as especificidades de cada região para a forma com 

que o processo de regionalização acontece no território e na população de referência. A 

questão normativa avançou muito ao longo dos anos 2000, tanto no nível nacional, quanto no 

nível estadual. A construção da região de saúde também avançou, em diferentes graus quando 

comparamos as várias regiões de saúde do Brasil e do Estado de São Paulo, e isso está 

relacionado ao contexto em que foram desenvolvidas, e o fator de maior influência no 

processo é o político, que diz respeito ao financiamento e à governança. Além disso, é preciso 

enfrentar a desigualdade social e de acesso à saúde. E todos esses fatores são potencializados 

quando estamos considerando uma região metropolitana.  

A governança regional e o financiamento regional enfrentam um desafio desde a 

própria constituição da região de saúde e, principalmente em uma região metropolitana, dado 

que o federalismo, no seu aspecto político, técnico e fiscal, não consideram a região como 

unidade federada, nem a metropolitana, nem a de saúde. Ou seja, diante da autonomia dos 

entes federados e das diferentes capacidades dos mesmos, do ponto de vista político, técnico e 

fiscal, os municípios não se vêm obrigados a promover naturalmente qualquer tipo de relação 

cooperativa e coordenada. Nem mesmo nas regiões metropolitanas já constituídas e com seu 

território, ou área de abrangência, já definidos. 
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Diante disso, a governança regional e o financiamento regional dependem da 

negociação e da pactuação entre gestores, tanto no nível vertical, quanto no nível horizontal, o 

que representa um processo político, o que é mais intenso em regiões metropolitanas. Isso 

porque a metropolização configura e se configura a partir de determinada construção 

territorial e de fluxos da população, e isso tem impacto sobre a organização e a gestão 

regional e deve ser levado em consideração no processo de construção da região de saúde, do 

ponto de vista do desenho da sua área de abrangência, da relação entre os gestores, do 

desenho da rede de atenção à saúde. Além disso, as regiões metropolitanas não costumam ter 

consolidadas as suas instituições e a sua gestão, o que dificulta esse processo de negociação e 

cooperação.  

Contudo, na RMC já existem instituições de governança regional consolidadas, 

em diferentes áreas, incluindo a área da saúde. O Sistema de Gestão Metropolitana da RMC é 

composto por: 1) Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, 

criado em 2001; 2) Câmaras Temáticas (órgãos técnicos de apoio ao funcionamento do 

Conselho); 3) Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas (Fundocamp), criado 

em 2006; e 4) Agência Metropolitana de Campinas, criada em 2003 (Agemcamp) 

(AGEMCAMP, 2008). E isso deve ser levado em consideração quando do processo de 

regionalização. É preciso incluir esses atores institucionais nas instâncias de governança 

regional e os avanços já conquistados na gestão e no financiamento regional. 

Além disso, em regiões metropolitanas a desigualdade é mais intensa, pois 

representam, por um lado, espaços de inovação e empreendedorismo, concentração de 

pessoal, serviços e equipamentos, facilidade de deslocamento, forte interdependência 

funcional regional (econômica, social e político-administrativa). Por outro lado, apresentam 

conflitos político-partidários com o governo estadual (principalmente dos maiores municípios 

e da capital metropolitana), crescimento desordenado, desigualdade e exclusão social, 

desigualdade técnico-administrativa (capacidade de gestão, planejamento e regulação) e fiscal 

(capacidade de arrecadação/orçamentária). 

Ao tratar de região – seja metropolitana, seja de saúde – estamos lidando com os 

conceitos de território, que envolve determinado espaço geográfico, e os usos que são feitos 

dele. Albuquerque (2006) define da seguinte maneira o território e a territorialidade a ele 

associado: “um espaço vivo, delimitado e ocupado por um grupo populacional específico, 

com identidades comuns – social, cultural, entre outras (CONASEMS, 2055)” 

(ALBUQUERQUE, 2006, p. 1). Por outro lado, a autora argumenta que a região de saúde não 

está associada apenas a esta concepção de território e territorialidade, mas, sim, à ideia de que 
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o espaço geográfico a que ela se refere “(...) é entendido como instância social, como foi 

definido por Milton Santos (1978), e o que interessa discutir é o uso do território (SANTOS, 

1994a)” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 2), ou melhor, “(...) direito ao uso do território por algo: 

a saúde, a educação, a moradia, o plantio, etc.” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 2). 

A autora vai além e analisa como é o uso do território em regiões metropolitanas, 

que, se por um lado envolve a modernidade e a urbanização, e com isso, as possibilidades de 

atender aos direitos de uso da sua população, por outro lado, apresenta todas as contradições 

de uma metrópole, dadas pela involução urbana. E esse paradoxo está presente no dia a dia do 

SUS, principalmente nos sistemas metropolitanos de saúde, que dispõe de uma ampla 

capacidade de atendimento, mas que tem que dar conta de uma elevada desigualdade das 

condições de saúde e de acesso. 

 

A metrópole – símbolo do desenvolvimento e da modernização – é um lócus privilegiado para 
abrigar os eventos da urbanização e, portanto, das possibilidades dadas pelo mundo atual, na 
melhoria das condições de saúde da população. No entanto, como alerta Maria Adélia de 
Souza (1999), as metrópoles atraem para si todas as contradições inerentes a essa 
modernização constante dos usos dos territórios (ALBUQUERQUE, 2006, p. 3). 

 
As metrópoles [que apresentam alto nível de concentração de população, recursos e serviços] 
‘desafiam a nossa capacidade de desvendamento de projetos dirigidos à integração social’ 
(RIBEIRO, 1998:27), incluindo aqui o projeto da universalização da saúde 
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 4). 

 

Nesse contexto a regionalização se insere e enfrenta a metropolização, e os dois 

processos acontecem em simultâneo e embrincados, mas, com lógicas históricas específicas 

de implementação e de pactuação política, e o que se observa é a fragilidade das instâncias 

intergestoras regionais do SUS para resolver os problemas do sistema de saúde regional 

metropolitano. Como o processo de metropolização é mais antigo e já tem suas raízes e 

diretrizes estabelecidas, a regionalização deve respeitar a organização, os fluxos e as relações 

já existentes, caso contrário, não vai ter sucesso na sua implementação. Por exemplo, no caso 

da Região Metropolitana de Campinas, o primeiro desenho das regiões de saúde, realizado em 

2007, não respeitou os limites, os fluxos e as relações já existentes da metrópole e dividiram 

os municípios da região em três regiões de saúde diferentes (Campinas, Jundiaí e Oeste VII). 

Diante das dificuldades de gestão e governança, esse desenho foi revisto e a RMC passou a 

ser respeitada enquanto região de saúde já consolidada, com sua rede e seus fluxos existentes, 

e a região de saúde de Campinas passou a ser formada pelos municípios da RMC, com 

exceção do município de Engenheiro Coelho, que já possui uma histórica relação com 

Limeira. 
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Os processos de metropolização e regionalização da saúde são fenômenos sobrepostos que 
apresentam tensões de caráter teórico-prático e de natureza interdisciplinar e 
interinstitucional, com contradições decorrentes das diferentes lógicas históricas de sua 
implementação, expressas na pactuação política, sendo crescente o desafio da gestão de 
sistemas de saúde nas regiões metropolitanas (IANNI et al, 2012) (BISCARDE, 2016, p. 20). 

 

Quando se fala em fragilidade das instâncias intergestoras regionais, as CIR, nas 

regiões metropolitanas, refere-se a presença de relações entre os gestores e de processos 

decisórios marcados pelas características e pelas desigualdades metropolitanas (demográficas, 

socioeconômicas e políticas). Ou seja, a CIR representa o espaço regional metropolitano da 

interdependência socioeconômica e de serviços de saúde por um lado; e dos conflitos e das 

desigualdades de poder/político e das capacidades técnica e financeira, por outro lado. A 

relação entre os gestores municipais é caracterizada por conflitos, o que reflete um caráter 

hierárquico, em termos de poder político e financeiro, além da capacidade instalada de 

serviços, nas relações entre o gestor da capital metropolitana e dos polos regionais e os 

gestores dos demais municípios pertencentes à região (o que é contrário ao princípio 

federativo de autonomia e soberania no seu espaço de atuação), assim como entre o gestor da 

capital metropolitana e o gestor estadual. A capital e os polos regionais, e ainda o próprio 

estado (detentores da maior parte da capacidade instalada dos serviços de média e alta 

densidade tecnológica) são os definidores das “regras do jogo”, e os municípios menores se 

unem (ex. consórcio intermunicipal) para ter maior poder de negociação e para sobreviver de 

forma autônoma. 

A Programação Pactuada e Integrada (PPI) e o financiamento são os temas mais 

polêmicos nas relações entre os gestores, além da questão político-partidária. Diante disso, 

fica evidente a necessidade de mudança na lógica do financiamento, que deve assumir um 

caráter regional, para substituir a competição entre os municípios e a não sobrecarga para os 

municípios de maior concentração dos serviços de saúde na região, o que deveria ser pactuado 

na PPI. Além disso, a PPI deveria ser respeitada, dado que existem municípios que não 

atendem a população referenciada, mas recebem o recurso relativo já incorporado ao seu teto 

financeiro. E ainda, no caso específico de São Paulo, a PPI precisa ser revista, dado que ela 

foi elaborada em 2007 e até hoje não foi atualizada.  

De uma maneira geral, dado que o presente trabalho tem como objeto a RMC e a 

Região de Saúde Metropolitana de Campinas, a partir da sua complexidade e com foco na 

governança e no financiamento, os seguintes instrumentos da regionalização, no que diz 

respeito à governança e ao financiamento são relevantes: CIR e PPI. As dificuldades de 

governança regional estão atreladas aos conflitos, tanto horizontais, quanto verticais, entre os 
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gestores federados diante da elaboração e cumprimento da PPI, na disputa por recursos 

financeiros. 

A regulamentação mais recente que define novas diretrizes para a organização do 

SUS e que apresentam mudanças relevantes para a governança e o financiamento é definida 

pelas seguintes normas: 1) Resolução CIT nº 23/2017 (macrorregião RAS e Comitê Executivo 

de Governança da RAS); 2) Projeto SUS Legal/2017 (novo modelo de transferência de 

recursos fundo a fundo de duas modalidades – custeio e investimento); 3) Resolução CIT nº 

37/2018 (Planejamento Regional Integrado (PRI) e macrorregiões de saúde). Diante dessa 

nova diretriz nacional, a governança regional deve levar em conta toda a macrorregião 

(RRAS) e passa a existir uma nova instituição intergestora responsável pela governança 

regional, o Comitê Executivo de Governança da RAS, sem a extinção da CIR. Além disso, o 

Planejamento Regional Ampliado (PRI) deve levar em consideração o espaço regional 

ampliado (RRAS). No caso do financiamento, a transferência de recursos financeiros deixa de 

ser feita por blocos e passa a ser realizada através duas modalidades (custeio e investimento) e 

o financiamento e a alocação dos recursos deve levar em consideração o PRI e o espaço 

regional ampliado. 

A partir da ferramenta analítica das pesquisas utilizadas neste estudo – Região e 

Redes e Gestão Regional e Redes –, a RMC pode ser classificada da seguinte forma: 1) grupo 

de alto desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de serviços (cluster 5), enquanto 

elementos e condições determinante do processo de regionalização; 2) elevado desempenho 

da regionalização em diferentes indicadores (índice de influência, em todos os aspectos, com 

exceção da estrutura; índice de atributos da regionalização, em todos os aspectos; índice de 

desempenho; índice de qualidade de governança regional, a despeito de médio índice de 

capacidade de política, planejamento e gestão em saúde); 3) desenvolvimento regional 

ampliado classificado como complexo e elevado (tipo 3), com relação aos índices 

demográficos, socioeconômicos, sociais e de saúde.  
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PARTE I - REGIONALIZAÇÃO METROPOLITANA DA SAÚDE NO BRASIL E NO 

ESTADO DE SÃO PAULO AO LONGO DOS ANOS 2000 

 

A primeira parte deste trabalho introduz a problemática do estudo e apresenta os 

conceitos e tendências mais recentes sobre o processo de regionalização, com destaque para o 

caso das regiões metropolitanas, espaço que não é considerado um ente federativo e que 

abrange toda uma complexidade específica e uma relevante importância nacional e estadual. 

O que importa nesta parte é entender e desenhar quais são os aspectos relevantes e histórico-

estruturais para entender como foi construído e como é constituída atualmente a 

regionalização na RMC. 

O primeiro capítulo apresenta os principais conceitos e tendências que são 

relevantes para entender o processo de regionalização. Este capítulo está dividido em quatro 

partes: 1) federalismo cooperativo, coordenação federativa e federalismo fiscal; 2) 

federalismo sanitário, a partir do enfoque da coordenação e cooperação federativa  do 

financiamento tripartite; 3) governança regional, gestão de redes regionais e financiamento 

regional; e 4) tendências e debate recente sobre o financiamento nacional setorial e regional. 

O segundo capítulo trata da abordagem desta discussão em um contexto de região 

metropolitana, a partir do enfoque da governança e do financiamento metropolitanos. 

O terceiro capítulo apresenta o processo nacional de regionalização ao longo dos 

anos 2000, a partir dos seguintes tópicos: influencia internacional e antecedentes; política e 

regulamentação nacional; e evolução e balanço do processo de regionalização. 

No quarto capítulo, essa mesma análise é realizada para o caso do sado de São 

Paulo, a partir dos seguintes itens: antecedentes e pioneirismo da regionalização; 

regulamentação estadual; e evolução e balanço do processo. 
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CAPÍTULO 1 - CONCEITOS E TENDÊNCIAS RELEVANTES PARA ANALISAR O 

PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO 

 

Introdução 

 

O primeiro capítulo apresenta os principais conceitos e tendências que são 

relevantes para entender o processo de regionalização. Este capítulo está dividido em quatro 

partes: 1) federalismo cooperativo, coordenação federativa e federalismo fiscal; 2) 

federalismo sanitário, a partir do enfoque da coordenação e cooperação federativa  do 

financiamento tripartite; 3) governança regional, gestão de redes regionais e financiamento 

regional; e 4) tendências e debate recente sobre o financiamento nacional setorial e regional. 

 

1.1. Federalismo cooperativo, coordenação federativa e federalismo fiscal 

 

As discussões relevantes que aqui serão apresentadas no debate sobre federalismo 

abordam os conceitos de federalismo cooperativo e coordenação federativa, que são 

importantes para construir um arcabouço analítico para refletir sobre o processo de 

regionalização. Ou seja, são conceitos que não podem deixar de ser levados em consideração 

quando se analisa um processo de construção de regiões de saúde e de redes regionais de 

saúde, o que envolve a coordenação e a cooperação entre os três níveis de governo, além de 

outros atores relevantes, como todo o complexo setor privado e a sociedade. 

De uma maneira geral, o federalismo é uma forma de organização política que 

distribui a autoridade e as competências entre os entes federados (os níveis de governo), 

sempre buscando o equilíbrio entre a unidade (decorrente de forças centrífugas) e a autonomia 

(decorrente de forças centrípetas), o equilíbrio entre a unidade na diversidade e a 

heterogeneidade, p equilíbrio entre a autonomia e a interdependência, o equilíbrio entre 

governo central/nacional e governos subnacionais e o equilíbrio entre a cooperação e a 

competição nas relações intergovernamentais. Dentro desta lógica federalista, os países se 

organizam de diferentes formas: a aliança ou associação de Estados, a Confederação, a 

Federação e o federalismo; e com diferentes tipos de modelo (valor hegemônico) de 

relacionamento das esferas de governo (relações interfederativas): competitivo e cooperativo, 

este último pode ser interestadual (clara separação de poderes entre os governos) e intraestatal 

(incentivo às ações conjuntas) (MENDES, 2011). 



55 
 

A primeira experiência de federalismo surgiu nos EUA nos anos 1787, de uma 

Confederação e baseado no modelo competitivo e interestadual, cujos valores do mercado são 

determinantes (os cidadãos são considerados consumidores dos serviços dos governos). O 

modelo cooperativo intraestatal está presente na Alemanha, Austrália e Canadá. O 

federalismo no Brasil é predominantemente cooperativo (mas um elemento de competição é a 

guerra fiscal) e intraestatal, com duas características peculiares e antagônicas, que é a forte 

tradição centralizadora e um municipalismo autárquico (MENDES, 2011). 

De acordo com Arretche (2012), o federalismo brasileiro possui algumas 

especificidades. No seu desenho regional não representa a clivagem étnica e religiosa. Um 

segundo aspecto se refere ao fato de ser o mais descentralizado do mundo, o que o caracteriza 

como sendo um federalismo autárquico, com excessiva autonomia dos governos locais e com 

limitado incentivo à cooperação horizontal, ou seja, as relações intergovernamentais são 

predatórias e apresenta ausência de coordenação. Um terceiro aspecto é o poder de veto das 

instituições locais nas arenas decisórias federais e nas negociações distributivas a moeda de 

troca da política brasileira é dada pelas emendas parlamentares ao orçamento, que se torna o 

instrumento central do executivo federal para obter a cooperação dos parlamentares. Um 

quarto elemento é a forte relação entre a política executada pelo governo subnacional e a 

filiação partidária do governante, e menos em relação à região que representa. Por outro lado, 

a constituição do federalismo ignora duas dimensões centrais: o papel das desigualdades 

regionais na escolha da fórmula federativa brasileira e a importância das relações entre União 

e governos subnacionais. 

Já Abrucio (2005) ressalta que o federalismo foi constituído para dar conta ao 

mesmo tempo da existência da heterogeneidade regional e da manutenção da unidade 

nacional, ou como o autor apresenta, é uma forma de regime de governo que é capaz de 

manter a unidade na diversidade; além de sempre ser capaz de respeitar a autonomia do ente 

federado local. O governo federal é constituído através de um pacto, que visa conformar a 

parceria e realizar a divisão do poder e da tomada de decisão entre os entes de governo, além 

de exigir o controle mútuo.  

Em ouro texto, o autor (ABRUCIO, 2014) defende que o aperfeiçoamento do 

federalismo deve estar vinculado ao fortalecimento da autonomia local e, ao mesmo tempo, à 

expansão das formas cooperativas de relação intergovernamental. Defende que é preciso 

avançar para além do embate entre centralização e descentralização, e substituí-la pela 

necessidade de combinação entre autonomia e interdependência. 
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Abrucio (2005) destaca a coordenação intergovernamental como algo necessário 

no federalismo diante do embate entre o governo federal e os entes subnacionais, o que fica 

mais evidente quando se observam as forças direcionadas ao processo de descentralização 

diante das forças direcionadas no processo de (re)centralização. A coordenação é uma forma 

de integração, compartilhamento e tomada de decisão conjunta. Contudo, esta coordenação 

não deve afetar os princípios do federalismo: autonomia, barganha e pluralismo, ou seja, para 

se constituir estes processos decisórios compartilhados, não devem ser construídas redes 

federativas hierárquicas com a proeminência do governo central. Diante dessas questões, é 

possível afirmar que a organização política e institucional deve promover o equilíbrio entre a 

autonomia e a interdependência, sendo esta definida como o processo de barganha nas 

relações verticais (ABRUCIO, 2005). 

 

A atuação coordenadora do governo federal ou de outras instâncias federativas não pode ferir 
os princípios básicos do federalismo, como a autonomia e os direitos originários dos governos 
subnacionais, a barganha e o pluralismo associados ao relacionamento intergovernamental e 
os controles mútuos. É preciso, portanto, que haja processos decisórios com participação das 
esferas de poder e estabelecer redes federativas (ABRUCIO & SOARES, 2001) e não 
hierarquias centralizadoras (ABRUCIO, 2005, p. 46). 

 

Os autores Dourado e Elias (2011) definem este processo de federalismo com 

coordenação federativa de federalismo cooperativo, cujo objetivo é a busca por equilíbrio 

entre centralização e descentralização e no qual coexistem entes autônomos que conforma um 

estado soberano. Neste federalismo, está presente o compartilhamento de determinadas 

funções públicas, aquelas pautadas pela interdependência entre os entes e o interesse comum. 

Ou seja, o federalismo cooperativo é caracterizado pela junção da autonomia, da 

interdependência e do interesse comum, o que exige a criação de mecanismos de coordenação 

federativa para nortear e conduzir as negociações diretas entre os governos locais (interação 

horizontal), e pautar a criação de incentivos do governo central em direção aos governos 

locais (interação vertical). 

Segundo Arretche et. al. (2012), o governo federal é responsável pela cooperação 

entre os governos subnacionais e exerce esta função a partir de mecanismos institucionais, 

quais sejam: a coordenação nacional de políticas e para a provisão de serviços públicos e a 

descentralização. A coordenação nacional de políticas é definida a partir de regras 

institucionais que centralizam a autoridade política ou regulatória (autoridade normativa e 

capacidade de gasto), independentemente do fato se tratar de um estado unitário ou um estado 

federativo. A descentralização é dada pela designação formal de responsabilidade, e não 

necessariamente da autonomia decisória sobre a política. Ou seja, existe uma diferenciação 
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entre descentralização política, descentralização fiscal e descentralização de competências. A 

descentralização pode gerar um federalismo autárquico e predatório, resultando na 

competição entre os governos subnacionais. A autora apresenta como sendo as forças 

centrífugas do federalismo a autonomia dos municípios e a descentralização das receitas e das 

competências, que dificultam a função de coordenação nacional do governo federal, e a 

competição intergovernamental. 

Diante dessas questões, a autora faz a distinção entre policy-making e policy 

decision-making, segunda a qual o que se observa é a descentralização de competência e a 

(re)centralização decisória (política e fiscal). Ou seja, existe uma diferença entre a execução e 

a autoridade decisória, em cada contexto de política setorial, que é mais relevante que a 

diferenciação entre estado federativo e estado unitário (ARRETCH et. al., 2012). 

E esse desenho constitui, segundo Arretche et. al. (2012), a relação vertical 

central-local. Nesta construção, os municípios tornam-se provedores dos serviços não em 

função da sua autonomia e da descentralização, mas, sim, em função da regulação federal. E 

com isso, a preocupação com o federalismo autárquico perde sentido, dado que a autonomia 

local não interfere no desenho e na condução da política. Diante disso, a autora defende que 

existe uma interpretação errônea em relação à excessiva autonomia dos entes subnacionais, 

quando se analisa apenas a sua participação na arrecadação e no gasto público consolidado, 

que é elevado com comparado internacionalmente, a descentralização das competências na 

execução das políticas públicas e o status dos municípios na federação, que são peculiares ao 

Brasil. Mas, por outro lado, a autonomia dos entes federados se mantém dado que, segundo a 

Constituição Federal de 1988, estes níveis de governo não são obrigados a aderir à política 

nacional.  

Nessa relação central-local, o que se observa é que a descentralização da execução 

de política é compatível com a centralização da autoridade (mesmo em estados federativos); a 

governança local/intermediária/estadual é afetada pela relação central-local; a prioridade 

política de governo subnacional é afetada pela estrutura de incentivos; existem duas 

dimensões de autoridade: formulação de política e execução de política. No caso brasileiro, o 

governo subnacional tem papel relevante (e até pouco usual em termos comparados), de gasto 

público e de provisão de serviços públicos, contudo, a decisão de arrecadação tributária, 

alocação de gasto e execução de política pública está vinculada à regulação federal 

(ARRETCHE, 2012). 

A importância da concentração da autoridade regulatória na União é a criação de 

mecanismos institucionais de redução da desigualdade entre as regiões, através da criação de 
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regras e parâmetros nacionais; o que não é garantido. Outra vantagem da intervenção federal 

na política local é a proteção dos cidadãos contra elites políticas atrasadas e corruptas. Ou 

seja, a regulação federal interfere diretamente na agenda pública local, assim como no 

orçamento. Arretche (2012) apresenta alguns indicadores do impacto das transferências 

federais na redução da desigualdade, como será apresentado logo adiante. 

Neste contexto, as políticas sociais estão vinculadas ao compartilhamento de 

decisões e de responsabilidades (shared decision making), logo, existe a interdependência 

entre os entes de governo e que depende da coordenação das decisões e das ações de governos 

que são autônomos (ABRUCIO, 2005). Essa coordenação e padronização das políticas são 

determinadas pelos programas nacionais e pela necessidade de apoio técnico e financeiro dos 

governos subnacionais. Abrucio (2005) apresenta o “dilema do shared decision making”, 

conformado pela necessidade de compartilhamento das políticas entre os entes federados, cuja 

adesão é voluntária. Ou seja, tal como o autor coloca, este processo de construção da proteção 

social é complexo e reflete um jogo de competição e cooperação entre o governo central e os 

entes subnacionais. 

A cooperação deve partir da iniciativa e do interesse dos entes federados, pois 

“não se trata de impor formas de participação conjunta, mas de instaurar mecanismos de 

parceria que sejam aprovados pelos entes federativos” (ABRUCIO, 2005, p. 44). Os 

governantes devem avaliar que a atuação conjunta permite otimizar a utilização de recursos 

comuns, auxiliar os governos menos capacitados tecnicamente ou com menos recursos, e 

integrar o conjunto de políticas públicas compartilhadas. 

Por outro lado, a manutenção da competição permite o controle mútuo, a busca 

por inovação e melhorias no desempenho da gestão local, evitar os excessos da “armadilha da 

decisão conjunta” e o paternalismo e o parasitismo (ABRUCIO, 2005). 

E para se alcançar o equilíbrio entre a cooperação e a competição, se impõe a 

necessidade da coordenação federativa, que está associada à definição de “regras legais que 

obriguem os atores a compartilhar decisões e tarefas” (ABRUCIO, 2005, p. 44), à criação de 

fóruns federativos e à indução do governo federal. 

Segundo Lima (2013), o federalismo fiscal, associado ao financiamento setorial, 

deve dar conta de tratar das desigualdades regionais e de uma estrutura federativa que permita 

aos governos locais executar as políticas públicas sob sua responsabilidade, de modo a 

distribuir de forma equilibrada os encargos (as responsabilidades), as competências tributárias 

e o sistema de partilha fiscal. Neste último caso, as transferências intergovernamentais devem 

corrigir os desequilíbrios verticais (que envolve a contradição entre centralização do poder 
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tributário e a descentralização dos gastos) e os horizontais (capacidades diferenciadas dos 

governos locais e demandas variadas em função das necessidades da população local). De 

acordo com a autora, essa redistribuição dos recursos exige a existência de “relações 

orçamentárias”, verticais (equiparar encargo com recursos) e horizontais (equalizar as receitas 

disponíveis e o poder de gasto). 

De acordo com Mendes (2011), o federalismo fiscal é um ponto nevrálgico do 

federalismo brasileiro, e do próprio federalismo sanitário, e a sua crise tem reflexos 

importantes nas relações federativas. Na análise do autor, a crise fiscal é marcada pela 

recentralização fiscal dado o aumento da carga tributária gerado pelo aumento das 

contribuições sociais. 

De acordo com Arretche (2012), a partilha fiscal é fundamental para a redução das 

desigualdades regionais. Os governos locais contam nos seus orçamentos com as seguintes 

fontes de recursos: arrecadação própria, transferência constitucional federal (FPM), 

transferência (devolução tributária) constitucional estadual (cota-parte ICMS e IPVA), 

transferência condicionada universal (SUS, FUNDEB e FUNDEF) e demais transferências 

(negociado). Quando a autor analisa a composição do orçamento, a média do período entre 

1996-2006, a contribuição das transferências intergovernamentais é relevante para 

incrementar o orçamento local, na proporção de R$ 700 per capita no caso das transferências 

constitucionais (federal e estadual) e R$ 200 per capita no caso das transferências universais. 

As demais transferências apresentam uma contribuição marginal (o que é ponto crítico 

atualmente e será discutido no item sobre financiamento, quando tratar da vinculação 

orçamentária das emendas parlamentares e a desvinculação via teto de gastos). No caso do 

impacto sobre a desigualdade, todas as transferências intergovernamentais são responsáveis 

pela redução do coeficiente de Gini, com destaque para o FPM, o FUNDEF e o SUS, que são 

consideradas progressivas, diferentemente das transferências estaduais que são regressivas. 

A crítica que se faz e que é tema de intenso debate diz respeito à falta de 

autonomia decisória dos governos locais quanto ao uso dos recursos dado que a receita 

transferida está vinculada a determinado gasto, caso das vinculações de saúde e de educação, 

que comprometem 40% dos orçamentos municipais (25% educação + 15% saúde). No que diz 

respeito à saúde, isso será discutido, incluindo o debate atual, mais adiante. Contudo, este 

gasto social regulado é responsável pela redução da desigualdade, quando analisado o impacto 

via redução do coeficiente de Gini. 
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1.2. Federalismo sanitário: cooperação e coordenação federativa e o financiamento 

tripartite 

 

De acordo com Mendes (2011), o SUS é um caso de federalismo cooperativo, mas 

com constrangimentos diante da forte tradição centralizadora e da forte presença do 

municipalismo autárquico.   

De acordo com Dourado e Elias (2011), a organização do SUS pode ser 

denominada de federalismo sanitário brasileiro, que reproduz o tripé governamental que 

sustenta o sistema de saúde e no qual é legitimada a autonomia dos três níveis de governo é 

definida a função e o dever de cada nível de governo e está em prática a autonomia da gestão 

no seu respectivo território.  

Abrucio (2005) afirma que a coordenação intergovernamental na área da saúde 

não deu conta de resolver todos os conflitos federativos, os quais poderiam ser encaminhados 

através da constituição de consórcio intermunicipal de saúde. O autor afirma que a baixa 

adesão a esse encaminhamento de coordenação federativa é resultado da não criação de 

mecanismos de indução, da existência de um federalismo compartimentalizado e de um 

municipalismo autárquico e da fragilidade jurídica da associação intermunicipal. 

As análises realizadas por Arretche (2012) são estendidas para a área da saúde. 

Neste setor, o governo federal centraliza a autoridade decisória ao concentrar fontes de 

financiamento (além da arrecadação própria de cada esfera) e normatizar o uso dos recursos 

(programas e vinculação), e cabe aos entes subnacionais a execução da política, que é definida 

e financiada pelo Ministério da Saúde. Os estados e os municípios são politicamente 

autônomos, ou seja, tem autonomia para aderir ou não à política nacional de saúde. Porém, a 

totalidade optou por se integrar ao SUS, segundo a autora, por conta da credibilidade na esfera 

federal, dado que os repasses são regulares e os critérios são muito bem definidos. Ou seja, 

houve a descentralização das competências, mas não da política, e nem a fiscal. A 

coordenação federativa e a autoridade decisória da esfera federal, representada pelo 

Ministério da Saúde no setor da saúde, não interfere na execução da política de saúde, mas a 

autonomia das esferas locais fica cerceada, logo, o princípio federativo é constrangido.  

Do ponto de vista da coordenação federal, Machado (2013) define quatro 

finalidades estratégicas norteadoras da atuação do MS na política de saúde: 1ª) luta pela 

inserção da saúde em um novo modelo de desenvolvimento econômico e social, orientado 

pela ampliação do bem-estar do conjunto da população; 2ª) garantia de condições favoráveis 

para a melhoria das condições de saúde da população em todo o território nacional, 
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considerando a situação atual e o cenário de mudanças demográficas e epidemiológica; 3ª) 

busca de redução das desigualdades em saúde em suas várias dimensões — financiamento, 

acesso, uso, qualidade, situação de saúde — no âmbito territorial e entre grupos sociais, dadas 

as características da sociedade e do sistema de saúde brasileiro; e 4ª) coordenação federativa 

da política de saúde. E a autora define também quais são as quatro macro funções da esfera 

federal no sistema de saúde: planejamento, financiamento, regulação (do acesso e do setor 

privado) e execução direta de serviços. 

Por outro lado, Fleury (2014) aborda o poder local e sua governabilidade e 

governança. O foco do seu estudo é como o processo de descentralização da política de saúde, 

que promoveu a diversificação (do perfil do gestor, para observar a tendência democratizante) 

e a inovação (do processo de gestão, nas suas três dimensões: social, gerencial e assistencial). 

No caso da inovação, o que se observou foi um avanço em termos assistenciais e um 

retrocesso em termos gerenciais. 

 

A identificação do problema da gestão como o ponto crítico da política descentralizada de 
saúde merece a atenção das autoridades governamentais, exigindo hoje esforço semelhante ao 
que foi realizado para superar a defasagem na inovação assistencial, como constatado pelos 
resultados da pesquisa. No entanto, há que se considerar que este fato não pode ser tratado 
isoladamente, pois sua ocorrência é também explicada pelo contexto geral, que determinou a 
subordinação das políticas públicas ao esforço de estabilização macroeconômica. Portanto, 
sua superação também requererá a construção de novas medidas de incentivo à reforma do 
Estado e à capacitação e valorização profissional em todas as esferas de governo (FLEURY, 
2014, p. 19). 

 

Os defensores do poder local argumentam que esta esfera de governo é mais 

assertiva no atendimento da demanda local por conta da possibilidade da participação social 

na política e no controle, da autonomia e da sua proximidade em relação às necessidades da 

população. Por outro lado, estudos mais empíricos evidenciam as relações de clientelismo e 

de tutela, os processos de promoção do desenvolvimento local e a provisão ou o estímulo ao 

acesso a bens de consumo coletivo, incluindo a concorrência entre os prestadores de serviços 

públicos (FLEURY, 2014). Mas, segundo Fleury (2014), a principal discussão gira em torno 

da questão da autonomia local, tanto na formulação e na definição da agenda das políticas, 

quanto na sua execução. 

 

Para tanto, os governos locais necessitam ter capacidade política e institucional para a 
representação dos interesses locais e capacidade econômico-financeira que assegure os 
recursos necessários ao desenvolvimento das ações locais com base em receitas próprias e 
divisão entre as três esferas de governo acerca da prestação de serviços (Souza, 1999) 
(FLEURY, 2014, p. 52-3). 
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Quando analisada a governabilidade e a governança, a democratização introduziu 

na definição das políticas sociais novos atores e novas demandas, o que exigiu a criação de 

novas arenas decisórias e novas regras (nova institucionalidade), ampliando a participação 

social no processo decisório, incluindo a definição das prioridades de gasto público (alocação 

orçamentária de recursos públicos). Além disso, foi necessário realizar novo pacto de poder, 

respeitando a autonomia local, o poder central e a heterogeneidade territorial, de tal forma que 

o desafio que se apresentou foi o da “busca da unidade na diversidade e da autonomia com 

interdependência” (FLEURY, 2014, p.35), constituindo o federalismo cooperativo na saúde. 

Neste ponto segue a mesma avaliação da autora de que a política macroeconômica – 

direcionada para a estabilidade e para a acumulação financeira – é determinante na construção 

da governabilidade e governança, ou seja  

 

(...) as ameaças à governabilidade decorreriam da subordinação das necessidades e dos 
direitos sociais aos ditames da estabilização econômica em um contexto de supremacia dos 
interesses do setor financeiro. Esse contexto macroeconômico impõe a recentralização dos 
recursos fiscais e do processo decisório, em clara contradição com os processos de 
descentralização em curso. Desta forma, impede-se a transformação nas formas de exercício 
do poder e na maneira tradicional de fazer política (FLEURY, 2014, p. 36-7). 

 

Além disso, a governabilidade é marcada por práticas patrimonialistas, 

conservadoras e clientelistas, o que a autora chama de um processo de “enfeudamento do 

aparato estatal por poderosos interesses privados”, o que impede o exercício pleno da 

cidadania, desconstrói as bases jurídicas e institucionais das políticas universais e as bases 

institucionais democráticas, de tal forma que a estrutura hierarquizada de poder acaba 

refletindo a estrutura social hierarquizada. 

 

O deslocamento que se processa deixa de questionar a natureza do pacto de poder para focar a 
atenção no arranjo institucional que viabilize seu exercício, e a governabilidade cede lugar à 
ênfase na governança. A importância de tratar da institucionalidade por trazer à tona a questão 
da gestão pública não deveria, no entanto, obscurecer o debate sobre as relações de poder, já 
que a primeira é também a materialização da segunda (FLEURY, 2014, p. 38). 

 

Diante disso, da transferência de foco sobre a questão da governabilidade – 

relativa à política – para a questão da governança – relativa à gestão, ou seja, algo mais 

técnico e administrativo –, os estudos sobre o setor da saúde se voltam para o seu desenho 

institucional e para as regras de organização e participação dos atores, visando aumentar 

acomodar os interesses e aumentar a eficácia, a eficiência e a sustentabilidade. “Portanto, a 

efetividade das políticas dependeria menos dos seus objetivos que do sistema de incentivos e 

sanções estabelecidos, além da requerida transparência e responsabilização dos agentes 
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públicos” (FLEURY, 2014, p. 39). A autora vai além ao afirmar que “A diluição da noção 

central de governo em um conceito de governança mostra que as fronteiras entre Estado, 

mercado e sociedade se mesclaram”, sendo que “uma orientação que privilegia o mercado e 

que transforma cidadãos em consumidores, organizações sociais em parceiros e capitalistas 

em stakeholders, em nome da busca de governança” (p. 42).  

Fleury (2014) apresenta a transição do modelo de governança para o da 

governança responsiva/participativa/local, centrada no cidadão, no qual a ênfase é deslocada 

dos princípios de mercado para a responsabilidade e participação (superação do 

gerencialismo). A preocupação é para com a participação equivalente entre cidadãos e demais 

atores/setores interessados (inclusive o setor privado provedor de serviços), com a regulação 

do Estado (redução do papel do Estado quanto à provisão de serviços públicos) e sem levar 

em conta os diferentes pesos políticos/poder de cada ator/setor/grupo (alguns atores/grupos 

tem o poder de capturar espaços públicos, nem sempre no sentido de interesse público). 

Além disso, a autora evidencia esse processo no caso da saúde, assim como em 

outros setores, através da criação da governança em rede, envolvendo o setor público, privado 

e a sociedade, ou seja, é uma rede que mistura os interesses do Estado, do mercado e da 

sociedade, de tal forma que cabe ao Estado a articulação em direção do bem comum, 

construindo consensos e superando os conflitos e os interesses particulares. Na teoria da 

governança em rede, o objetivo é a superação das falhas de mercado (que é o objetivo do 

federalismo), assim como as falhas de governo (que é o objetivo da escolha racional e do 

gerencialismo). Ou seja, é a “convergência entre os modelos de reforma do Estado de 

orientação liberal e também de orientação democratizante”. Contudo, mesmo nessa visão, 

mantém-se um viés mais gerencial e menos político (FLEURY, 2014).  

A existência de redes de políticas sociais, que “envolvem diferentes atores, 

organizações ou nódulos, vinculados entre si, baseados no estabelecimento e na manutenção 

de objetivos comuns e numa dinâmica gerencial compatível às interdependências e adequada 

para a geração de coordenação entre eles” e que são consideradas “como formas particulares 

de governança dos sistemas políticos modernos” (p. 44). As redes de políticas sociais têm se 

concentrado na criação de redes locais, evidenciando forte vínculo da política com o território 

e sua respectiva população. E este processo é resultado da redução dos recursos disponíveis, 

do aumento da complexidade das demandas sociais, da demanda por autonomia local, da 

crescente interdependência funcional entre atores públicos e destes com os atores privados 

(FLEURY, 2014).  
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A autora considera a constituição das redes de políticas como sendo uma nova 

forma de coordenação, que é capaz de mobilizar e coordenar atores dispersos e atores 

interdependentes funcionais (governos), sem necessitar de uma figura centralizada e 

hierarquicamente superior, revertendo a fragmentação do processo de descentralização e 

construindo uma nova forma de gestão das políticas públicas. 

Lima (2013) analisa os mecanismos de coordenação federativa implementados na 

política de saúde, como foco entre 1990 a 2010, mas com reflexos para a análise para anos 

posteriores. Os aspectos que a autora leva em consideração são: 1) condicionantes políticos-

institucionais – pacto federativo e políticas de descentralização e regionalização; 2) 

mecanismos de coordenação federativa na política de saúde – divisão das responsabilidades e 

das funções gestoras, instâncias e instrumentos de pactuação federativa, sistema de partilha de 

recursos financeiros. 

Do ponto de vista das relações federativas, os destaques são: 1) o fortalecimento 

dos municípios (ente federativo com mesma relevância jurídica e constitucional, 

descentralização de encargos e recursos fiscais, participação e controle social, maioria dos 

municípios não tem arrecadação própria significativa e depende das transferências 

intergovernamentais, relação fiscal direta com a União, transferência constitucional federal é 

redistributiva, pulverização política, competição intermunicipal); 2) as condições de 

financiamento das políticas sociais (recentralização fiscal, políticas de ajuste e 

responsabilidade fiscal, endividamento e vinculação); 3) competências comuns (federalismo 

cooperativo) e insuficiência de mecanismos de coordenação federativa (na saúde: instâncias 

de negociação e pactuação entre gestores e exercício de gestão compartilhada; consórcios 

intermunicipais, regulamentado a partir de 2005/2007); assimetria e desigualdade de poder 

entre esferas de governo do mesmo nível (padronização nacional versus especificidade local; 

falta de planejamento territorial/regional) (LIMA, 2013). 
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Quadro 1.1 – Dilemas federativos que permeiam as relações intergovernamentais na saúde 
 

Dimensões Dilemas Federativos 
Política Predomínio de cultura política centralizadora 

Fortalecimento dos municípios no sistema político  
Pulverização e fragmentação de interesses no âmbito loco-regional  
Oligarquização do poder local e regional 
Governabilidade reduzida dos entes subnacionais  
Limitações dos mecanismos de negociação intergovernamental  
Insuficiência de mecanismos regulatórios entre os governos 

Fiscal Predomínio das relações fiscais entre a União e os municípios  
Insuficiência dos mecanismos de equalização fiscal a cargo dos estados  
Privilegiamento dos municípios na descentralização tributária  
Endividamento e restrição da autonomia orçamentária dos entes subnacionais  
Guerra fiscal entre os estados 

Administrativa Número elevado de municípios brasileiros com limitadas condições político-institucionais  
Predomínio de competências comuns e concorrentes entre os governos  
Insuficiência dos espaços e mecanismos de coordenação e cooperação intergovernamental  
Assimetria de poder e desigualdades entre os governos subnacionais  
Uniformidade das regras nacionais e pouco enfrentamento das desigualdades territoriais com estratégias regionais 

Fonte: LIMA (2013, p. 85). Adaptado de Lima, Machado, Baptista e Pereira (2010). 

 

No que diz respeito aos processos de descentralização e de regionalização, “A 

política de saúde desenvolveu mecanismos próprios de indução e coordenação, permitindo a 

acomodação das tensões federativas (ARRETCHE, 2002; VIANA e MACHADO, 2009)” 

(LIMA, 2013, p. 86). De acordo com Lima (2013), os aspectos centrais de indução e de 

coordenação foram: 1) mecanismos de transferências de recursos federais; 2) formas de 

organização e oferta de serviços de saúde; 3) integração regional dos serviços de saúde; 4) 

divisão das funções e responsabilidades e formas de gestão compartilhada entre as esferas de 

governo. 

Quanto aos mecanismos de coordenação federativa, foram definidas as 

competências (formulação de políticas e planejamento, financiamento, regulação, prestação 

de serviços de saúde – promoção, prevenção e atenção/cuidado/assistência) e as 

responsabilidades de gestão de cada ente federado (gestor único em cada nível: MS, SES e 

SMS). 
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Quadro 1.2 – Competências de cada ente federado na coordenação federativa 
  
Formulação de 
políticas e 
planejamento 

A função de formulação de políticas e planejamento é uma atribuição comum das três esferas de governo, cada uma 
em sua esfera de atuação, sendo estratégica a ação dos governos federal e estaduais para a redução das desigualdades 
regionais e locais. 
 
A formulação de políticas tem sido compartilhada entre os gestores do SUS no âmbito das Comissões Intergestores e 
dos Colegiados de Gestão Regional e com outros atores sociais, por meio dos Conselhos de Saúde. 
 
Na esfera estadual, destaca-se o Plano Diretor de Regionalização (PDR), o Plano Diretor de Investimentos (PDI) e a 
Programação Pactuada e Integrada (PPI) como instrumentos de planejamento regional e programação das ações e 
serviços de saúde no território. 

Financiamento A responsabilidade pelo financiamento da saúde, segundo a legislação, deve ser compartilhada pelas três esferas de 
governo. 
 
Vinculação de recursos orçamentários. 
 
Relações intergovernamentais: aumento das transferências fundo a fundo da União para estados e municípios  mas 
com condicionalidades (sem autonomia de gestão orçamentária das esferas subnacionais). 
 
Os gestores das três esferas de governo são responsáveis pela realização de investimentos que, em geral, não têm 
sido sufi cientes para a redução da iniquidade regional no SUS. 

Regulação A responsabilidade de regulação sobre prestadores se desloca cada vez mais para os municípios. 
 
O Ministério da Saúde tem exercido seu poder regulatório principalmente sobre os sistemas estaduais e municipais, 
por meio de normas e portarias federais, atreladas a mecanismos financeiros. 
 
Aos estados, cabe a coordenação dos processos de regionalização, a regulação e articulação de sistemas municipais, 
o apoio à articulação intermunicipal, a coordenação da distribuição dos recursos financeiros federais nos municípios, 
a implantação de estratégias de regulação da atenção, a avaliação do desempenho dos sistemas municipais nos vários 
campos e o apoio ao fortalecimento institucional dos municípios. 
 
Aos municípios, atribuem-se as funções relativas à coordenação do sistema em seu âmbito, como a organização das 
portas de entrada do sistema, o estabelecimento de fl uxos de referência, a integração da rede de serviços, a 
articulação com outros municípios para referências, a regulação e avaliação dos prestadores públicos e privados 
situados em seu território. 

Prestação de 
serviços de saúde 

Durante os anos 1990 ocorreu progressiva transferência de responsabilidades pela execução direta de ações e 
serviços para os estados e, principalmente, para os municípios, no âmbito da assistência à saúde, da vigilância 
epidemiológica e da vigilância sanitária. Grande parte dos municípios recebeu unidades de saúde de outras esferas, 
expandiu o quadro do funcionalismo e a rede de serviços próprios. 
 
No entanto, ainda se destaca a importância da prestação de serviços pelo gestor estadual nas regiões Norte e 
Nordeste do país.  
 
Atualmente, o gestor federal é executor direto de serviços em situações excepcionais (hospitais universitários e 
alguns hospitais federais localizados no município do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Belém). 

Fonte: LIMA (2013, p. 95, 96, 97, 98). 
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Quadro 1.3 – Responsabilidades de cada ente federado na coordenação federativa 
 
Esfera de 
governo 

Formulação de políticas e 
planejamento 

Financiamento Regulação Prestação de serviços 

Federal • Identificação de 
problemas e definição de 
prioridades no âmbito 
nacional.  
• Papel estratégico e 
normativo.  
• Manutenção da 
unicidade, respeitando a 
diversidade.  
• Busca da equidade.  
• Apoio e incentivo para o 
fortalecimento institucional 
e de práticas inovadoras de 
gestão estadual e 
municipal.  
• Planejamento e 
desenvolvimento de 
políticas estratégicas nos 
campos de tecnologias, 
insumos e recursos 
humanos. 

• Garantia de recursos 
estáveis e suficientes para 
o setor saúde.  
• Peso importante dos 
recursos federais.  
• Papel redistributivo.  
• Definição de prioridades 
nacionais e critérios de 
investimentos e alocação 
entre áreas da política e 
entre regiões/estados.  
• Realização de 
investimentos para 
redução de desigualdades.  
• Busca da equidade na 
alocação de recursos. 

• Regulação de sistemas 
estaduais.  
• Coordenação de redes de 
referência de caráter 
interestadual/nacional.  
• Apoio à articulação 
interestadual.  
• Regulação da incorporação e 
uso de tecnologias em saúde.  
• Normas de regulação sanitária 
no plano nacional.  
• Regulação de mercados em 
saúde (planos privados, 
insumos).  
• Regulação das políticas de 
recursos humanos em saúde.  
• Coordenação dos sistemas 
nacionais de informações em 
saúde.  
• Avaliação dos resultados das 
políticas nacionais e do 
desempenho dos sistemas 
estaduais. 

• Em caráter de exceção. • 
Em áreas/ações estratégicas 

Estadual • Identificação de 
problemas e definição de 
prioridades no âmbito 
estadual.  
• Promoção da 
regionalização e 
elaboração de plano 
regional.  
• Estimulo à programação 
integrada. 
 • Apoio e incentivo ao 
fortalecimento institucional 
das secretarias municipais 
de saúde. 

• Definição de prioridades 
estaduais. • Garantia de 
alocação de recursos 
próprios.  
• Definição de critérios 
claros de alocação de 
recursos federais e 
estaduais entre áreas da 
política e entre 
municípios.  
• Realização de 
investimentos para 
redução de desigualdades. 
• Busca da equidade na 
alocação de recursos. 

• Regulação de sistemas 
municipais.  
• Coordenação de redes de 
referência de caráter 
intermunicipal.  
• Apoio à articulação 
intermunicipal.  
• Coordenação da PPI no 
estado.  
• Implantação de mecanismos 
de regulação da assistência (ex.: 
centrais, protocolos).  
• Regulação sanitária (nos casos 
pertinentes).  
• Avaliação dos resultados das 
políticas estaduais.  
• Avaliação do desempenho dos 
sistemas municipais. 

• Em caráter de exceção.  
• Em áreas estratégicas: 
serviços assistenciais de 
referência estadual/ regional, 
ações de maior complexidade 
de vigilância epidemiológica 
ou sanitária.  
• Em situações de carência de 
serviços e de omissão do 
gestor municipal. 

Municipal • Identificação de 
problemas e definição de 
prioridades no âmbito 
municipal.  
• Planejamento de ações e 
serviços necessários nos 
diversos campos.  
• Organização da oferta de 
ações e serviços públicos e 
contratação de privados 
(caso necessário). 

• Garantia de aplicação de 
recursos próprios.  
• Critérios claros de 
aplicação de recursos 
federais, estaduais e 
municipais.  
• Realização de 
investimentos no âmbito 
municipal 

• Organização das portas de 
entrada do sistema.  
• Estabelecimento de fluxos de 
referência.  
• Integração da rede de 
serviços.  
• Articulação com outros 
municípios para referências. • 
Regulação e avaliação dos 
prestadores públicos e privados.  
• Regulação sanitária (nos casos 
pertinentes).  
• Avaliação dos resultados das 
políticas municipais. 

• Peso importante na 
execução de ações/ prestação 
direta de serviços 
assistenciais, de vigilância 
epidemiológica e sanitária.  
• Gerência de unidades de 
saúde.  
• Contratação, administração 
e capacitação de profissionais 
de saúde. 

Fonte: LIMA (2013, p. 99-100). Extraído de Noronha, Lima e Machado (2008). 

 

Outro aspecto relacionado à coordenação federativa trata das entidades 

representativas e das instâncias e dos instrumentos de Pactuação Federativa no SUS. O 

CONASS, CONASEMS e COSEMS representam a articulação política intergovernamental 

horizontal, oferecem apoio técnico às secretarias municiais de saúde e indicam os 

representantes das comissões intergestores (LIMA, 2013). No caso das comissões 

intergestores, elas representam a articulação política intergovernamental vertical e o processo 
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decisório se dá pela via do consenso (e não do voto), dado que o “objetivo dessas instâncias é 

propiciar o debate e a negociação entre as três esferas de governo no processo de formulação 

e implementação da política de saúde, devendo submeter-se ao poder fiscalizador e 

deliberativo dos conselhos de saúde participativos” (LIMA,2013, p. 104). 

 

Quadro 1.4 - Arcabouço institucional e decisório do SUS 
 
Nível federativo Colegiado Participativo Gestor Comissão Intergestor Representações de Gestores 
Nacional Conselho Nacional Ministério da Saúde Comissão Tripartite 

(NOB/91) 
CONASS (estados) 
CONASEMS (municípios) 

Estadual Conselho Estadual Secretarias Estaduais Comissão Bipartite 
(NOB/93) 

COSEMS 

Regional   Comissão Regional 
(Pacto/06) 

 

Municipal Conselho Municipal Secretarias Municipais   
Fonte: Adaptado de LIMA (2013, p. 101). Adaptado de Secretaria de Atenção à Saúde (Brasil, 2002). 

 

 

Outro instrumento de pactuação são os consórcios intermunicipais de saúde, que 

“representam parcerias estabelecidas entre entes de governo visando o alcance de interesses 

comuns, em geral com a finalidade de ampliar o acesso da população a determinados tipos de 

ações e serviços de saúde” (LIMA, 2013, p. 110). De acordo com a autora, a área da saúde é a 

que mais apresenta consórcios no país e 34% dos municípios brasileiros participavam de 

consórcios de saúde, em 2005 (IBGE, 2007 apud LIMA, 2013). 

Outro instrumento de coordenação federativa são os termos de compromisso e 

contratos entre os entes federados. No caso da saúde, a adesão ao processo de regionalização 

envolve a assinatura e aprovação de termos de compromisso de gestão (Termos de 

Compromisso de Gestão – TCG, específico para cada ente federativo) ou de contratos 

(Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP). A autora esclarece que 

“Qualquer que seja o instrumento adotado para formalização dos acordos entre os entes 

governamentais na saúde (TCG, contratos), este requer o fortalecimento dos processos de 

planejamento regional e regulação nas secretarias de saúde, bem como nas instâncias 

regionais (incluindo os Colegiados de Gestão Regional), tendo em vista a consolidação de 

redes regionalizadas de atenção à saúde” (LIMA, 2013, p. 114). 

E o último aspecto relacionado à coordenação federativa trata do sistema de 

partilha de recursos financeiros. O sistema de financiamento das políticas públicas deve ser 

capaz de compensar as desigualdades regionais e deve ser capaz de adequar a partilha dos 

encargos e a partilha tributária, equalizando a arrecadação, a partilha fiscal e o encargo/gasto. 

A partilha fiscal, constituída pelas transferências intergovernamentais, deve compensa os 

desequilíbrios verticais e horizontais e promover a equalização fiscal.  
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Um aspecto não menos importante para o aprimoramento da coordenação federativa diz 
respeito ao modelo de transferência de recursos financeiros adotado no SUS. Como 
enfatizado, a compreensão de que os arranjos adotados na saúde são afetados e afetam o 
federalismo fiscal é um dos pressupostos que deve nortear qualquer proposta de mudança nos 
mecanismos vigentes (LIMA, 2013, p. 127). 

 

No caso da saúde, as transferências financeiras do governo federal representam 

um instrumento importantíssimo para a condução do processo de construção do SUS, e são 

constituídas de repasses fundo a fundo regulares e automáticos, cuja fórmula de cálculo do 

montante a ser repassado tem evoluído desde a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, no 

seu artigo nº 35, cuja regulamentação atravessou um longo processo de discussão e ajuste. O 

MS evidenciou uma tendência no sentido de tentar reduzir as disparidades regionais. Contudo, 

sem grande sucesso, principalmente porque o aumento das transferências não foi 

acompanhado do aumento do investimento e nova capacidade de oferta da rede pública, 

principalmente nas regiões com menor capacidade de atendimento de saúde. E também 

porque não leva em consideração a capacidade de arrecadação própria, além da partilha fiscal. 

 

Nesse sentido, a pesquisa conduzida por Lima (2007a) indica que mesmo representando uma 
parcela expressiva de recursos nos orçamentos municipais e apesar de uma tendência mais 
equitativa das transferências federais do SUS, a redistribuição desses recursos não foi 
suficiente para romper as desigualdades regionais das receitas públicas municipais, nem com 
a situação desfavorável dos municípios médios (LIMA, 2013, p. 123). 

 

 Além disso, essas transferências de recursos federais sempre estiveram 

vinculadas a determinados programas e a séries históricas de produção, direcionando a 

aplicação dos recursos por parte das esferas subnacionais, o que gera muita polêmica com 

relação à reduzida autonomia de gestão local e à baixa capacidade de compensação das 

desigualdades (LIMA, 2013). 

 

Por um lado, a existência de várias modalidades para transferência de recursos, com objetivos 
e lógicas distintos, expressa o esforço federal de induzir e ampliar a implantação de 
programas prioritários em âmbito nacional. Por outro, causa elevada instabilidade nos 
processos orçamentários dos governos subnacionais que ficam sem parâmetros para estimar o 
volume de suas receitas disponíveis, sem garantir maior eficiência e efetividade no gasto. 
Além disso, Machado (2007) sugere que a intensa fragmentação torna complexa a gestão do 
conjunto das transferências pelo próprio Ministério da Saúde. Ainda que algumas 
modalidades tenham um sentido claro, a agregação de todas elas gera resultados antagônicos e 
dificulta a compreensão da direcionalidade da ação federal (LIMA, 2013, p. 121). 

 

Outro aspecto da discussão sobre financiamento e coordenação federativa na 

saúde, diz respeito a participação do esfera estadual. Apesar do avanço da participação da 

esfera estadual por conta da vinculação de recursos e da regionalização, a relação 
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predominante no financiamento é a vertical e direta da União para os municípios. Ou seja, 

“não foram suficientemente explorados os mecanismos de transferência horizontal de recursos 

— intermunicipais e interestaduais. A falta desses mecanismos compromete o financiamento 

articulado entre as três esferas de governo nos espaços regionais e dificulta a regionalização” 

(LIMA, 2013, p. 128). 

 

1.3. Governança regional, gestão de redes regionais e financiamento regional no SUS 

 
Segundo Pereira (2014), os processos de descentralização, de regionalização, de 

construção de sistemas integrados ou de redes regionais, introduzidos no setor da saúde já 

desde os anos de 1920, sofreram forte influência da ideologia neoliberal, tanto na Europa 

Ocidental, quanto na América Latina, ao longo dos anos 1970, 1980 e 1990, que orientavam 

as reformas dos sistemas de saúde, assim como das demais áreas sociais e em todo aparato 

estatal, no sentido da redução do gasto e da intervenção pública. 

De acordo com Ribeiro et. al. (2018) e Lima (2015), a regionalização, enquanto 

um recorte territorial de planejamento e gestão da política pública de saúde, tem como um dos 

objetivos reduzir as desigualdades regionais decorrentes das tendências contraditórias do 

federalismo – centralização versus descentralização, cooperação versus competição, decisão 

versus execução, autonomia versus interdependência. A regionalização pode ser conduzida 

através de duas formas: através da centralização redistributiva ou da descentralização ou 

regionalização cooperativa. 

O processo de descentralização fiscal e das políticas públicas que ocorreu no 

Brasil gerou uma re-centralização fiscal na União (também associada à política 

macroeconômica de ajuste fiscal), um aumento da participação dos municípios na partilha 

fiscal e uma fragilidade dos governos estaduais, o que acabou por reduzir os efeitos das 

políticas de redução das desigualdades regionais. Além disso, o autor apresenta o conflito 

entre as políticas descentralizadas e o controle central, resultado dos seguintes aspectos: 

desigualdades regionais preexistentes; combinação de concentração regulatória na União com 

autonomia local de execução; falhas de cooperação são resultado das diferentes capacidades 

(técnicas e financeiras) e da falta de incentivo; falhas micro-organizacionais (instituições de 

coordenação subnacionais implantadas criam atritos organizacionais ou capacidades desiguais 

de coordenação regional resultantes de fatores socioeconômicos exógenos).  

Deste modo, “A necessidade de maior coordenação central para gerar maior 

cooperação local e regional em favor do maior compartilhamento intergovernamental é 
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evidente” (RIBEIRO et. al., 2018, p. 1780). Contudo, as evidências mostram, depois de um 

período já experimentado tanto de municipalização, ao longo dos anos 1990, quanto mais 

recentemente de regionalização, que as desigualdades regionais foram pouco afetadas e que os 

grandes fatores limitadores da regionalização cooperativa, a despeito dos esforços de 

construção da institucionalidade para exercer tal função, foram a governança – fragilidade dos 

colegiados regionais – e o financiamento – competição por recursos financeiros e controle 

sobre a oferta de serviços –, focos deste trabalho. Ou seja, para que o sistema de saúde se 

estruture e organize de forma regional e cooperativa é necessário que a governança tripartite 

seja construída e funcione de forma plena. 

 

Na literatura nacional observa-se, entretanto, uma grande aceitação das virtudes da 
descentralização, especialmente com relação aos processos de municipalização e de 
regionalização do SUS. Isto ocorre apesar do aumento dos gastos em saúde ter ocorrido em 
todos os entes federados agregados e as desigualdades regionais terem sido pouco alteradas. 
Fragilidades dos colegiados regionais e trajetórias locais singulares podem ter limitado os 
efeitos de indutores à regionalização cooperativa (RIBEIRO et.al., 2018, p. 1780). 

 
Uma análise mais atenta dos principais estudos nacionais aponta para evidências de que a 
cooperação local e regional tem seus efeitos limitados pela competição entre entes 
subnacionais por recursos financeiros, pelo controle sobre o acesso aos serviços de saúde e 
pelas estruturas de veto desencadeadas pelos colegiados de gestão dotados de capacidades 
altamente desiguais. Por outro lado, é evidente o esforço observado ao longo da 
implementação do SUS em termos de promover instituições sólidas de cooperação política 
entre os entes federados (RIBEIRO et. al., 2018, p. 1780).  

 
Embora superposições sejam admitidas, cabem à União as funções de planejamento, indução 
e coordenação nacional e aos Estados a coordenação no plano regional. Aos Municípios, além 
de compartilharem funções de planejamento local, foi atribuída a prestação direta de ações, 
serviços de cuidados primários e de média complexidade. Nesta estrutura de provisão há 
nítida orientação ao maior grau de complexidade à medida em que os entes federados sejam 
de maior alcance. Portanto, para que um sistema deste tipo funcione adequadamente, há 
necessidade do adequado funcionamento dos mecanismos de governança tripartites 
(RIBEIRO et. al., 2018, p. 1780). 

 

A regionalização exige um esforço de coordenação e cooperação, limitado sempre 

pela competição, por se tratar de um processo político, que envolve mudanças na relação entre 

diferentes atores (governo, organizações públicas e privadas, cidadãos), mudanças na 

distribuição de poder e a criação de diferentes instrumentos e estratégias de planejamento, 

gestão, regulação e financiamento. Ou seja, a regionalização é uma organização sistêmica 

político-territorial, que vai depender do arranjo federativo (autonomia) e das especificidades 

da trajetória da política de saúde (interdependência funcional e interesses e bens comuns), e 

que, por tanto, requer mecanismos de coordenação federativa para promover a articulação, o 

compartilhamento, a decisão conjunta e o equilíbrio político, fiscal, técnico e de provisão de 

serviços (LIMA, 2013). Os governos estaduais é que deveriam exercer essa função, contudo 

esse papel foi executado com limitações e Dourado e Elias (2011) justificam que os entes 
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federados não tiveram o incentivo financeiro para tal. E no ano de 2006 foram criados os 

colegiados regionais, específicos às regiões de saúde, como uma instância política-territorial 

de cooperação e coordenação federativa. Além disso, foram institucionalizadas as redes 

regionais de serviços de saúde, evidenciando a interdependência funcional intermunicipal, 

aproveitando inclusive os fluxos já existentes, como forma de organizar de modo mais 

eficiente o sistema de saúde e de resolver regionalmente o acesso integral aos serviços de 

saúde (LIMA, 2013). As redes serão discutidas mais a frente. 

A complexidade da regionalização no Brasil está vinculada aos fatores históricos 

e estruturais, aos fatores políticos e institucionais e aos fatores conjunturais. Lima (2015) 

apresenta quatro eixos determinantes do processo: diversidade e desigualdade regional 

(dinâmica territorial); abrangência e lógicas territoriais na atuação estatal e na organização do 

sistema de saúde (dinâmica setorial, especificidades do sistema de saúde); multiplicidade de 

atores (governamentais e não governamentais, públicos e privados) nas funções da política 

pública (planejamento, gestão, financiamento e provisão de serviços), de nível regional; 

diferentes escalas regionais de estruturação e organização da oferta de serviços, incluindo os 

acordos políticos dos atores envolvidos (vazios assistenciais, interdependência intermunicipal, 

área de abrangência e deslocamento de usuário, circularidade médica). Lima, Albuquerque e 

Scatena (2015) além destes determinantes, acrescentam as características do federalismo 

tripartite e as transformações socioeconômicas ocorridas nas últimas décadas como elementos 

que tornam o processo de regionalização no Brasil mais complexo, o qual os autores 

classificam como sendo técnico e político. 

 

(...) a complexidade da regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), que dificilmente 
encontra ressonância na experiência europeia ou da América do Norte (Canadá) de 
implantação de sistemas universais. Em nosso país, esse processo é condicionado por fatores 
de natureza histórico-estrutural, político-institucional e conjuntural que não se (re)produzem 
nos países centrais (LIMA, 2015, p. 7). 

 

Lima, Albuquerque e Scatena (2015), apresentam a discussão sobre 

regionalização do ponto de vista da governança regional, quando se considera o aspecto 

político do processo, constituído pela implicância quanto à (re)distribuição de poder, às 

relações entre os atores políticos (públicos e privados), à criação de instrumentos de 

planejamento, gestão e financiamento, do levantamento das necessidades e dos fluxos 

regionais da população e à relação com a política econômica e social mais geral. Ou seja, está 

vinculada a todas as formas de relação entre Estado, mercado e sociedade. 
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Esse conceito de governança, que se baseia na forma de governar a partir de 

agências estatais ou de agentes privados, passou a ser utilizado nos anos 1990 em um contexto 

mais geral neoliberal de reforma e redução do Estado, da “nova Administração Pública” e das 

propostas de organismos multilaterais (ex. Banco Mundial e OCDE) para a América Latina e 

África (LIMA; ALBUQUERQUE; SCATENA, 2015). 

O conceito de governança é pertinente no caso da política de saúde diante da 

complexidade do sistema de saúde, em todas as suas funções de tomada de decisão, 

planejamento, gestão, regulação, financiamento e provisão de serviços e envolvendo uma 

multiplicidade de atores, públicos, privados e da sociedade. A combinação entre Estado, 

mercado e sociedade está muito presente no setor da saúde e envolve três movimentos, com 

impactos sobre o sistema de saúde e sobre a regionalização: descentralização (estatal), 

mercantilização (privado) e democratização (social) (LIMA; ALBUQUERQUE; SCATENA, 

2015). 

Na pesquisa, o estudo da governança está voltado para a compreensão da ação de governar a 
política de saúde no contexto de reconfiguração do poder do Estado no setor. O principal 
desafio da análise da governança é compreender como os processos de descentralização, 
mercantilização e democratização refletem-se na condução e organização do sistema de saúde 

nos espaços regionais (LIMA; ALBUQUERQUE; SCATENA, 2015, p. 9). 

 

Neste contexto, a regionalização é instituída como uma estratégia de organização 

do sistema de saúde e passa a exigir a presença e o pleno funcionamento de instâncias e 

instrumentos de governança regional. Este espaço já foi unicamente representado pela própria 

SES, depois passou a contar com a atuação da CIB e, atualmente, é exercida pela CIR. Neste 

caso, as CIR devem exercer a governança regional das respectivas regiões de saúde e que 

exige a capacidade de coordenação e a cooperação de um conjunto de municípios 

interdependentes na oferta dos serviços de saúde e um conjunto de atores envolvidos no 

processo de planejamento, gestão, regulação e financiamento e provisão de serviços, sejam 

eles públicos (Estado), privados (mercado) ou a própria população (sociedade). E a 

governança regional na saúde envolve os seguintes aspectos: espaços de negociação e decisão 

(características institucionais e peso dos atores); processos e fluxos decisórios (interação e 

influência dos atores); e funções e atividades relacionadas à condução da política de saúde e 

organização do sistema (modo de atuação dos atores). 

Outros autores utilizados como referência nessa discussão vão abordar a questão 

da governança a partir de duas dimensões: do ponto de vista da governança regional (Foster e 

Barnes, 2012); e do ponto de vista da capacidade de política, planejamento e gestão em saúde 

(Denis et al., 2015). No primeiro caso, os aspectos que constituem a governança regional são: 
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agenda (propósito e objetivos), grupo de atores (indivíduos e organizações), capacidade 

interna (internos à região), capacidade externa (externos à região) e experiência de 

implementação em nível regional. No segundo caso, o que constitui a capacidade política são 

os seguintes elementos: análise de políticas, concepção/formulação da política, saber-fazer da 

política e contexto da política. 

Fleury (2014) analisa os governos locais e seus avanços em termos de 

governabilidade e governança ao longo dos anos de descentralização, a partir de duas 

categorias: diversificação e inovação (social, gerencial e assistencial). Contudo, a partir do 

tratamento da questão a partir de um enfoque local, é possível expandir as conclusões para um 

olhar regional, que representa um conjunto articulado de localidades. Na análise da autora, 

houve avanço do ponto de vista assistencial, mas houve um retrocesso do ponto de vista 

gerencial. 

Neste momento a autora está tratando da governabilidade dos governos locais, 

incluindo suas demandas e suas políticas sociais, e afirma que esta está subordinada às 

políticas macroeconômicas mais gerais, que promoveram um movimento de recentralização 

fiscal e do processo decisório; e também está pautado por práticas patrimonialistas, 

conservadoras e clientelistas, de tal forma que a autor chama de “enfeudamento do aparato 

estatal por poderosos interesses privados” (FLEURY, 2014). 

Por outro lado, observou-se uma transição do conceito de governabilidade (pacto 

de poder e modelo de desenvolvimento), que a autora considera mais político, para o conceito 

de governança (arranjo/desenho institucional e regras de organização de participação dos 

atores), o qual a autora considera mais técnico (cujo objetivo é aumentar eficácia e eficiência), 

mesmo nas suas versões de governança participativa/local (centrada no cidadão) ou de 

governança em rede (estrutura e organização/processo de funcionamento). Neste momento 

mais técnico, segundo esta análise fica mais difícil separar as fronteiras entre Estado, mercado 

e sociedade, apresentando inclusive a transformação de cidadãos em consumidores, das 

organizações sociais em parceiros e dos capitalistas em stakeholders (FLEURY, 2014). 

 

O deslocamento que se processa deixa de questionar a natureza do pacto de poder para focar a 
atenção no arranjo institucional que viabilize seu exercício, e a governabilidade cede lugar à 
ênfase na governança. A importância de tratar da institucionalidade por trazer à tona a questão 
da gestão pública não deveria, no entanto, obscurecer o debate sobre as relações de poder, já 
que a primeira é também a materialização da segunda (FLEURY, 2014, p. 38). 

 

No caso da governança em rede, a autora está se referindo à governança regional, 

pois envolve políticas sociais de cunho territorial e, consequentemente, circunscritas à 
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determinada população. E ela é resultado de uma exigência imposta ao conjunto de 

municípios que passam a perceber o enxugamento do tamanho do Estado e do montante de 

recursos disponíveis advindos do governo central, o que promove um aumento da 

interdependência funcional. 

 

Dentro desta perspectiva há um deslocamento da ênfase dos estudos anteriores de governança, 
centrada no processo decisório envolvido na construção da agenda pública e na formulação da 
política, que passa a ver a implementação das políticas em rede como o lugar central de 
construção de consensos e superação dos conflitos e de interesses particularistas. Existe uma 
forte tendência no campo das políticas sociais para a criação de redes locais, que vinculam 
fortemente a gestão das políticas ao território e a uma população específica. Sua aplicação ao 
campo das políticas sociais decorre da concomitante redução do tamanho e dos recursos 
disponíveis para o governo central, evidenciando sua incapacidade para dar resposta efetiva 
tanto aos mais complexos problemas sociais como aos anseios de autonomia local (FLEURY, 
2014, p. 45). 

 

Consequentemente, há uma tendência para a crescente interdependência funcional entre atores 
públicos e privados na consecução de uma política, sendo as redes de políticas o meio para 
garantir a mobilização dos recursos dispersos e dar uma resposta eficaz aos problemas de 
políticas públicas (FLEURY, 2014, p. 45). 

 
As redes de políticas sociais têm sido vistas como instrumento fundamental para a gerência 
das políticas sociais, pois permitem a construção de novas formas de coletivização, 
socialização, organização solidária e coordenação social, compatíveis com a transformação 
tanto da sociedade civil quanto do Estado (Junqueira & Inojosa, 1992) (FLEURY, 2018, p. 
46). 

 

Outro ponto levantado pela autora é que nesta nova governança em rede estão 

presentes os setores público e privado, e a sociedade. Contudo, cabe ao Estado fazer a 

articulação em prol da sociedade/coletivo/bem comum, mas com um viés mais gerencial e 

menos político. A autora chama este processo de despolitização da gestão pública (FLEURY, 

2014). Esta é uma visão um pouco diferenciada da visão de outros autores que consideram a 

governança regional como algo politizado, conforme fora evidenciado anteriormente. 

Os autores Fleury e Ouverney (2007) abordam os temas da gestão de redes de 

políticas e da governança em redes. O conceito de redes de políticas públicas “são uma nova 

forma de governança” (p. 47) ou são “como [um] sistema de governança” (p. 65), ou, pode-se 

dizer que o “exercício da governança [acontece] por meio de redes” (p. 65). Ou seja, o 

exercício de poder é cada vez menos assumido por uma autoridade representada pelo poder 

central estatal (estrutura hierárquica), dada a crise do Estado (política, gerencial e fiscal), e 

nem acontece via mercado, e deve dar conta de diversas e diferentes formas de 

interdependência interorganizacionais e deve ser um arranjo policêntrico. Mas, o Estado deve 

representar o papel de mediador e facilitador. Essa análise parte da definição de três modelos 

de governança: hierárquico, de mercado e ou rede. 
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Quadro 1.5 - Modelos de governança 
 
 Mercados Hierarquias Redes 
Bases normativas Contratos – direitos de 

propriedade 
Relações de ocupação Mútuo fortalecimento 

Meios de comunicação Preços Rotinas Relacionais 
Métodos de resolução de 
conflitos 

Disputas judiciais – recursos a 
tribunais 

Sanção administrativa – 
supervisão 

Normas de reciprocidade – reputational 
concerns 

Grau de flexibilidade Alto Baixo Médio 
Nível de confiança entre 
partes 

Baixo Médio Alto 

Ambiente Precisão e/ou desconfiança Formal, burocrático Open-ended, benefícios mútuos 
Preferência ou escolhas dos 
atores 

Independente Dependente Interdependente 

Fonte: Fleury e Ouverney (2007, p. 66), a partir de Lowndes e Skelcher (1998, p. 319), adaptado de Powell (1991). 

 

Segundo os autores, a gestão de redes de políticas é considerada como o grande 

desafio dos arranjos interorganizacionais, constituídos por múltiplos atores, advindos do 

Estado, do mercado e da sociedade civil, e com forte interdependência, que se constituem para 

a elaboração e a execução das políticas, com a determinação da divisão das tarefas e dos 

recursos, e que compartilham de interesses comuns. Por um lado, os autores denominam a 

gestão de redes como se fosse a gestão de interdependências, com o desafio de manter a 

autonomia dos participantes.  Ou seja, é preciso adaptar o conceito de redes de políticas à 

governança local e, para tal, é preciso estimular via incentivos em prol da integração e é 

preciso deixar claro quais são as vantagens da cooperação: enfrentar as pressões externas, 

reduzir as incertezas e aumentar a eficiência. Por outro lado, defendem que essas redes de 

políticas se enquadram em uma nova modalidade de gestão e de coordenação de políticas, que 

não é exclusivamente exercida pelo Estado, e nem pelo mercado, mas por uma rede articulada 

de diferentes tipos de atores – públicos, privados e da sociedade.  

Segundo os autores, as discussões sobre as relações intergovernamentais sempre 

estiveram ligadas às discussões sobre o federalismo. Contudo, na discussão das redes de 

políticas, a discussão se volta para a gestão intergovernamental, que mistura o aspecto 

técnico, mas, também, o político. 

 

Em relação aos estudos de gestão o conceito de redes também representa uma inovação. 
Apesar da vasta contribuição dos estudos das relações intergovernamentais, que têm origem 
na tradição do federalismo e forte conotação jurídica, somente quando o foco muda das 
relações intergovernamentais para a gestão intergovernamental é que se supera a dicotomia 
entre administração e política (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 19). 

 

O sucesso da gestão de redes de políticas públicas está atrelado aos seguintes 

fatores: interdependência de recursos, estratégias e mecanismos de intercâmbio de recursos, 

monitoramento coletivo e de planejamento estratégico para uso racional dos recursos 

(racionalidade sistêmica), base política de sustentação (pactos equitativos para o 
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compartilhamento de poder), interação com instâncias e atores do ambiente externo que são 

relevantes, confiança, liderança, capacidade de gestão, convergência de interesses (interesses 

comuns), mudança nos fundamentos culturais de relacionamento, desenvolvimento de 

estratégias e mecanismos de construção de consenso e de compartilhamento, monitoramento 

das relações, criação de incentivos para a formação de coalizões, suporte político para o 

aprofundamento da interdependência (FLEURY; OUVERNEY, 2007). 

Segundo Fleury e Ouverney (2007), a execução da gestão de rede de políticas 

exige a constituição de determinada institucionalidade, que envolve o poder decisório, as 

estratégias operacionais, o planejamento, monitoramento, o conjunto de regras/normas 

coletivas e a alocação dos recursos. De um modo geral, é preciso definir as formas de 

compartilhamento e de distribuição de poder e de recursos. Ou, segundo outra forma de 

interpretação, os elementos institucionais de um padrão de interdependência em rede são: o 

foco gerencial, os atores envolvidos, o nível de formalização, a composição de recursos e de 

poder, o foco de poder, o foco de controle, os objetivos coletivos; e as bases institucionais 

são: as instâncias estratégicas de coordenação interorganizacional, os espaços internos de 

pactuação e os canais externos de articulação. E devem participar da rede os atores com maior 

capacidade decisória (atores decisivos), que apresentam uma maior capacidade de mobilizar 

recursos, a partir da análise de que “o ciclo de políticas se processa por meio de jogos 

sucessivos onde os atores envolvidos procuram empregar estratégias visando constantemente 

influenciar o resultado das políticas” (p. 92). De acordo com os autores, a distribuição de 

recursos vai determinar o padrão de interdependência dos atores e a distribuição de poder 

dentro da rede. Os recursos considerados são a capacidade produtiva (produção de serviços de 

saúde), o domínio de recursos financeiros (custeio e investimento), a capacidade técnica 

(articulação e integração das bases de serviços), a autoridade legal (legitimidade). Os autores 

apresentam a seguinte indagação: a institucionalidade e os atores convergem para um padrão 

de interdependência em rede ou de governança em rede? 

Fleury e Ouverney (2007) apresentam o contexto teórico que embasa essa 

proposta de gestão de redes de políticas, a partir dos anos 1990. O desafio que essa 

organização assume na condução da gestão é decorrente da nova realidade da administração, 

diante das seguintes mudanças: globalização econômica, transformações recentes no papel do 

Estado, descentralização, processo de democratização, proliferação de organizações sociais, 

nova consciência cidadã e participação social, maior complexidade dos processos 

administrativos, nova tecnologia da informação, crise financeira dos Estados. A princípio, 

uma forte motivação foi a busca por redução do gasto público, através da remodelação da 
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ação estatal, na direção do “novo gerencialismo” (New Public Managemen, NPM), mudança 

esta incentivada pelas agências internacionais de fomento, como OCDE, FMI, BID.  

 

A principal motivação surgiu da ideia de que a solução dos problemas de políticas públicas 
necessitava de um trabalho coletivo das três esferas governamentais, além daquele previsto 
pelo arcabouço constitucional e legal, que simplesmente estabelecia a autonomia das partes e 
as funções a serem divididas ou compartilhadas. (...) deslocamento dos aspectos formais para 
os gerenciais: necessidade de desenvolver “novos conceitos, estratégias e instrumentos 
capazes de aumentar a eficácia e a eficiência da ação do Estado” (FLEURY; OUNVERNEY, 
2007, p. 41). 

 

Contudo, os autores defendem que essas mudanças “(...) evidenciam que a 

reconstrução da esfera estatal requer uma abordagem multidisciplinar que vai muito além das 

propostas do NPM” (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 40), dado que refletem uma 

reestruturação do Estado e uma nova relação com a sociedade civil e com o mercado e, por 

isso, envolvem também o aspecto político, e não apenas o administrativo. Nas palavras dos 

autores, existe a  

 

A perspectiva clássica de gestão, de inspiração intraorganizacional [e hierárquica], que 
orientou a administração pública por mais de um século é simplesmente inaplicável a formas 
de governança multiorganizacional, multigovernamental ou multissetorial (AGRANOFF; 
McGUIRE, 2001 apud FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 48) 
 
(...) necessidade de ampliar o escopo de análise para além dos impactos microeconômicos da 
organização em rede, considerando que os resultados finais de uma política pública dependem 
não somente da dinâmica intra-estatal, mas também da relação entre os atores sociais 
interessados e o Estado (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 44).  

 

A importância do contexto em que se constrói a rede passou a ser relevante 

inclusive nos EUA, no que se refere aos estudos das estratégias de gestão das redes integradas 

de provisão de serviços de saúde. 

 

O contexto de gestão na área de saúde se caracterizava por um elevado grau de complexidade, 
seja pela presença de uma ampla diversidade de atores, seja pela natureza estratégica do 
trabalho médico para a sociedade, o que tornava ineficazes as formas tradicionais de gestão 
(FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 45). 

 

No caso específico das políticas sociais, a criação das redes se justifica pela 

complexidade das demandas sociais e pela multiplicidade de atores envolvidos. 

 

A complexidade dos problemas sociais, a diversidade de atores e interesses conflitantes aí 
envolvidos, a crescente mobilização da sociedade civil para cobrar uma atenção diferenciada 
que respeite as diferenças sociais, a organização de um setor não-governamental que atua 
cada vez mais no campo das políticas sociais, a intensificação da ação social das empresas, 
tudo isso são fatores que impulsionam e explicam o florescimento das redes de políticas 
sociais (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p.32). 
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Ou seja, a reconstrução da atuação do Estado para o formato de redes de políticas 

sociais está atrelada a quatro abordagens centrais: 1) formação de estruturas 

interorganizacionais integradas de provisão de bens e serviços (no lugar dos arranjos intra-

organizacionais estatais e a busca por eficiência e eficácia); 2) concepção e coordenação dos 

ciclos de políticas (sistemas decisórios) estão cada vez menos restritos ao controle exclusivo 

Estado (presença d e outros atores e influência do contexto socioeconômico e político); 3) 

novas formas de intermediação de interesses entre Estado e sociedade civil (por um lado, se 

coloca como alternativa aos modelos corporativos e pluralistas, por outro lado, possibilita a 

representação política competitiva e horizontal); 4) novo modelo de governança democrática 

(nova forma de coordenação social, para além do mercado e de estruturas hierárquicas) 

(FLEURY; OUVERNEY, 2007). 

No caso do SUS, “Houve assim uma reformulação significativa na composição e 

na dinâmica das estruturas de organização e gestão as políticas públicas, na medida em que se 

redefiniu não só a relação entre as esferas de governo, mas também a relação do Estado com a 

sociedade e o mercado” (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 112), em direção à construção de 

uma gestão compartilhada, configurando um novo pacto federativo, segundo os autores. 

Diante desse cenário, se colocam os seguintes grupos de desafios para a gestão: legal, 

institucional e gerencial (FLEURY; OUVERNEY, 2007). 

 

A construção de um federalismo pactuado em diferentes instâncias institucionais é algo 
completamente distinto do tipo de pacto tradicionalmente fundado na barganha política. A 
institucionalização das instâncias de pactuação como instâncias gestoras anula esse caráter e 
assume a negociação democrática e transparente entre as partes e como forma de construção 
de um Estado mais democrático. Trata-se de um modelo de governança setorial que se 
completa com a presença de entidades representativas de gestores estaduais e municiais que 
possibilitam sua inserção na formulação da política nacional junto ao governo federal 
(FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 117). 

 

Ou seja, o SUS reúne os conceitos da gestão compartilhada, da gestão de redes e 

da gestão de interdependências, na figura da regionalização e da rede regional de atenção à 

saúde.  

 

Assim, o desenvolvimento do SUS como sistema descentralizado e permeado pela sociedade 
civil converge para o mesmo padrão de ação do Estado difundido internacionalmente pela 
teoria das redes de políticas desenvolvidas nas décadas de 1990 e atual na literatura sobre 
administração pública. Logo, a incorporação da gestão de redes ao processo de regionalização 
da saúde reafirma os princípios de construção do SUS e contribui decisivamente para 
fortalecer as suas bases de gestão de interdependências, fator essencial à melhoria do 
desempenho do sistema no contexto atual (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 119). 
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A interdependência organizacional municipal no SUS é necessária ara que se 

alcance os princípios do acesso universal, equitativo e integral. Diante disso, a 

territorialização, ou regionalização, é importante pois define “as referências mínimas para a 

definição do formato da rede e do papel de cada município no processo de aprofundamento 

das interdependências” (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 157) e determinado conjunto de 

atores e organizações que terão suas relações de interdependência aprofundadas. Segundo os 

autores, “diferentes configurações de organização territorial podem originar diferentes 

padrões de interdependência, uma vez que o recorte territorial define qual o conjunto de atores 

e organizações que terão suas relações intensificadas” (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 

126). E os espaços aonde são concretizadas e organizadas as relações de interdependência 

organizacional são os seguintes: CONASS, CONASEMS, COSEMS, CIT, CIB, CIR, CES, 

CMS. 

Os atores de maior poder são aqueles que detêm a maior parte dos recursos, quais 

sejam: município-sede e municípios-polo (detentor e coordenador da capacidade instalada e 

produtiva); governo estadual (detentor ou gestor da média e alta complexidade, coordenador 

da pactuação intermunicipal via PPI e CIB); governo federal (detentor dos recursos 

financeiros) (FLEURY; OUVERNEY, 2007). 

Porém, somente a regionalização não garante a realização do acesso universal, 

equitativo e integral, o que precisa estar apoiado por um planejamento integrado (funções 

gerenciais de controle, programação, organização, implantação, execução, monitoramento, 

regulação e avaliação), que “tem a ver com a composição do trabalho coletivo e da 

governança” (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 157). Esse planejamento conta com os 

seguintes instrumentos: Programação Pacutada e Integrada (PPI), do Plano Diretor de 

Regionalização (PDR) e do Plano Diretor de Investimentos (PDI). Segundo os autores, a PPI 

e o PDR conferem ao gestor estadual o maior poder na estratégia de regionalização, dado que 

é este ator que coordena a territorialização e a alocação dos recursos federais transferidos, 

outro ator relevante pelo montante de recursos disponíveis e repassados fundo a fundo. E o 

instrumento da PPI 

 

(...) estabeleceu as bases materiais para o aprofundamento das interdependências municipais 
como alicerce do aperfeiçoamento do desempenho gerencial do SUS, uma vez que o 
intercâmbio de recursos impulsiona a interação dos gestores de diversos municípios 
ampliando a universalidade, a equidade e a integralidade do sistema (FLEURY; 
OUVERNEY, 2007, p. 140). 
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Mais recentemente, nos anos de 2017 e 2018 (Resoluções nº 23/2017 e nº 

37/2018), foi criado o instrumento denominado Planejamento Regional Integrado (PRI), que 

atua na organização da Rede Regional de Atenção à Saúde, para além da região de saúde, e 

que está exigindo uma reconfiguração das macrorregiões de saúde. Inclusive o CONASEMS 

acabou de lançar, em 11 de setembro de 2018, uma cartilha que apresenta as orientações para 

essa nova fase da regionalização e do planejamento regional, documento este denominado de 

“Orientações Tripartite para o Planejamento Regional Integrado” 

(http://www.conasems.org.br/cartilha-traz-orientacoes-sobre-regionalizacao-e-planejamento/). 

Logo, o planejamento territorial integrado permite o aprofundamento da 

interdependência municipal e a construção de “sistemas funcionais de saúde orientados por 

prioridades e capazes de garantir o acesso universal, equitativo e integral por meio do 

emprego eficiente de recursos” (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 124). E esse processo de 

regionalização e de planejamento regional integrado antecede a construção das redes de 

atenção, de tal forma que “onde há maior nível de interdependência relacional emerge o 

espaço interorganizacional da rede” (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 151). 

 

Esse movimento de planejamento conjunto entre o estado e os municípios gera vínculos e 
intercâmbio de recursos, o que por sua vez, com a implantação e consolidação do processo de 
regionalização da saúde, aprofunda as relações de interdependência que se formam nesse 
processo. Essa dinâmica apresenta-se como elemento essencial no processo de 
aprofundamento da interdependência que precede a formação de redes, uma vez que confere 
sentido e gera parâmetros de regulação do intercâmbio de recursos (FLEURY, OUVERNEY, 
2007, p.137). 

 

Na análise que Fleury e Ouverney (2007) fazem sobre a etapa da NOAS, surge a 

discussão sobre a necessidade de existir uma comissão gestora intermunicipal, em cada região 

de saúde, para conduzir o processo decisório, incluindo entre as suas funções a elaboração do 

PDR e do PDI. E isso foi efetivado com o Pacto, em 2006, e aprofundado com o Decreto 

7.508, em 2011, com a criação do CGR, renomeado como CIR. Contudo, a elaboração dos 

planos regionais segue a cargo da CIB. Além disso, nas pesquisas sobre a regionalização e nos 

estudos destes autores, fico evidente que a sociedade e os prestadores, atores relevantes do 

processo de construção do sistema de saúde, não tem acesso as discussões e ao processo 

decisório que acontece no espaço regional da CIR, e nem da CIB. 

Outro apontamento feito pelos autores diz respeito ao financiamento que deveria 

ser construído de forma regional, de modo que  

 

O suporte financeiro poderia provir das mesmas dotações transferidas pelo governo federal, 
acrescidas de cotas do gestor estadual e dos municípios de cada região de saúde. O somatório 
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desses fluxos financeiros integraria um fundo intermunicipal sob comando da comissão 
intergestores intermunicipal e controlado pelo conselho intermunicipal de saúde (FLEURY; 
OUVERNEY, 2007, p. 187). 

 

Porém, essa institucionalidade de um fundo intermunicipal não foi concretizada e 

é um impedimento central do sucesso do processo de regionalização e organização das redes 

de atenção, como será visto mais adiante.  

Na legislação mais atual, de 2017 e 2018, esses dois aspectos da regionalização – 

planejamento regional e fundo regional – passam a ser considerados como uma nova etapa do 

processo, e será tratado no nível da macrorregião de saúde (RRAS). 

A discussão sobre governança regional, gestão de redes de políticas e governança 

em rede também está relacionada à discussão sobre a gestão de redes regionais de serviços de 

saúde. São diversas as denominações: “sistemas integrados de serviços de saúde” (MENDES, 

2000), “redes de atenção à saúde” (SILVA e MAGALHÃES, 2008), “organizações sanitárias 

integradas” (NAVARRETE, 2005), “sistemas de saúde clinicamente integrados” (HAM, 

2007), “provisão integrada de serviços” (WHO, 2008) e “redes integradas de serviços de 

saúde” (OMS-OPAS, 2008) (apud OUVERNEY; NORONHA, 2013, p. 153). 

De um modo geral, “Os discursos e as políticas sobre a integração fundamentam-

se, assim, em três linguagens: a estrutural (modificação das fronteiras das organizações), a 

clínica (modificações nas práticas profissionais) e a da cooperação (novos formatos de 

negociação e de acordos entre atores e organizações)” (HARTZ; CONTANDRIOPOULOS, 

2004, p. 333). 

A implementação das estratégias de integração do cuidado está presente em 

sistemas de saúde universais, de seguro social ou de mercado. E o seu desenho depende da 

trajetória e dos princípios da política de saúde e do padrão de cidadania da sociedade 

(OUVERNEY; NORONHA, 2013). De acordo com Kuschnir e Chorny (2010), as 

experiências centrais são “os sistemas integrados americanos e as redes regionalizadas dos 

sistemas nacionais de saúde, especialmente após a adoção de novos mecanismos de 

cooperação” (p. 2307). Deste modo, é preciso “contextualizar a discussão da organização de 

serviços de saúde “em redes” em dois casos, o sistema nacional de saúde britânico e o sistema 

privado americano, através da análise histórica comparada, focalizada especificamente no 

recorte da organização de serviços” (p. 2308). 

 

Em que pesem as diferenças centrais entre redes regionalizadas e sistemas integrados – a 
começar pela natureza radicalmente distinta dos sistemas de saúde nos quais estão inseridos –, 
a semelhança em alguns arranjos organizacionais e na utilização de instrumentos de 
integração levou a um debate sobre as aproximações entre os dois modelos, que influenciou a 
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formulação da política britânica na década de 2000 e que ajudou a conformar o grande e 
pouco delimitado campo dos sistemas integrados/cuidado integrado (Kuschnir; Chorny, 2010, 
p. 2312). 

 

No caso britânico, existem as redes regionalizadas, construídas a partir do 

referencial do Relatório Dawson, de 1920, e da constituição do National Health Service, em 

1948. De acordo com o Relatório Dawson, o objetivo do governo inglês era reformar o 

sistema de proteção à saúde no pós I Guerra Mundial, a partir da organização dos serviços de 

saúde de uma determinada população de um determinado território/região/distrito, com a 

referência nos centros primários de saúde (porta de entrada do sistema, com a figura do 

médico generalista), ligado aos centros de atendimento secundário e aos hospitais de 

referência, e sob a gestão de uma autoridade de saúde única no território. No ano de 1942, o 

Relatório Beveridge retoma a discussão sobre o sistema de proteção social, e o governo inglês 

retoma a discussão sobre a reforma do sistema de saúde. No ano de 1948, o National Health 

Service (NHS) britânico foi criado e a regionalização foi retomada e foram criadas as regiões 

de saúde, a partir do comendo do governo central, com base na referência de um hospital 

universitário e com uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas. E 

recentemente, “Durante os anos 2000, a integração do cuidado – em suas várias concepções – 

se tornaria o foco da formulação de estratégias e de projetos-piloto empreendidos pelo NHS, 

com influência direta da experiência americana de sistemas integrados” (KUSCHNIR; 

CHORNY, 2010, p. 2311). 

No caso americano, “Os custos gerados pela fragmentação, aliada a formas de 

pagamento por itens e procedimentos, geraram o significativo crescimento do managed care” 

(KUSCHNIR; CHORNY, 2010, p. 2311). As organizações de managed care compram os 

serviços de outras organizações (em redes próprias ou por contrato direto com provedor), de 

tal forma que o risco financeiro é transferido aos provedores e fica sob sua responsabilidade a 

gestão do acesso e da alocação dos recursos, incluindo a figura do generalista (gatekeeper) 

como o responsável pela porta de entrada e pelo encaminhamento aos especialistas, o uso de 

protocolos clínicos e o controle da prática profissional. Nos anos 80 e 90 houve um processo 

de integração vertical, incluindo todos os níveis de atenção (ambulatorial e hospitalar), e os 

serviços de apoio e diagnóstico, até a produção de insumos e equipamentos. As estruturas 

resultantes deste processo de integração foram denominadas de sistemas integrados de 

provisão (integrated delivery systems, IDS) (KUSCHNIR; CHORNY, 2010). 

O processo de regionalização e o modelo de construção das redes regionais foram 

seguidos pelos países que constituíram um sistema nacional de saúde, como os nórdicos e o 
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Canadá. E foi “Preconizado pela Organização Mundial de Saúde, compõe a base da proposta 

dos SILOS (Sistemas Locais de Saúde), estratégia desenvolvida pela Organização Pan-

Americana da Saúde a partir de meados da década de oitenta” (KUSCHNIR; CHORNY, 

2010, p. 2310). E o modelo dos sistemas integrados foi seguido pela região da Catalunha, na 

Espanha (KUSCHNIR; CHORNY, 2010). 

 

No caso dos Estados unitários, as regiões são estabelecidas por delegação do poder central, 
ainda que com um grau considerável de autonomia (desconcentração) e, no caso das 
federações ou de arranjos federativos – Canadá, Espanha, Itália, entre outros –, a 
descentralização é feita para as províncias (ou seus equivalentes). As bases para o 
planejamento são as regiões e os distritos e as atribuições assumidas pelos governos locais, 
em geral, restringem-se ao cuidado social (KUSCHNIR; CHORNY, 2010, p. 2310). 

 

Segundo Ouverney e Noronha (2013), “A Organização Pan-americana de Saúde 

(OPAS) tem atribuído forte destaque à formação de redes de atenção em suas atividades e 

documentos de referencia relativos ao aperfeiçoamento dos sistemas de saúde” (p. 143). O 

ano de 2008 é um marco conceitual e operativo de uma proposta intitulada Redes Integradas 

de Serviços de Saúde baseadas na Atenção Primária (Redes Integradas de Servicios de Salud: 

Conceptos Opciones de Política y Hoja de Ruta para su implementación en las Américas). 

Kuschnir e Chorny (2010) compartilham a mesma informação e complementam a análise da 

proposta evidenciando a aproximação entre os dois conceitos – rede regionalizada e sistema 

integrado. 

 

O documento adota uma versão modificada da definição de Shortell, considerando que as 
Redes Integradas de Serviços de Saúde podem definir-se como uma rede de organizações que 
provê, ou faz arranjos para prover, serviços de saúde equitativos e integrais a uma população 
definida e que está disposta a prestar contas por seus resultados clínicos e econômicos e pelo 
estado de saúde da população a que serve (KUSCHNIR; CHORNY, 2010, p. 2314). 

 

Uma contribuição central do documento é a clara separação entre os atributos da rede e os 
mecanismos e instrumentos de coordenação a serem utilizados para sua implementação. Entre 
os treze atributos essenciais definidos, são centrais à discussão aqui realizada: população e 
território definidos; extensa rede de estabelecimentos de saúde que presta serviços integrais; 
primeiro nível de atenção com cobertura de toda a população, porta de entrada do sistema, que 
integra e coordena a atenção e sistema de governança único para toda a rede. Estes atributos 
remetem à proposta de Dawson das redes regionalizadas, que assim constituídas, devem 
utilizar mecanismos de coordenação ao longo de todo o continuum dos serviços 
(KUSCHNIR; CHORNY, 2010, p. 2314). 
 
Ao colocar no centro do debate a discussão da integração/coordenação do cuidado, o processo 
de reforma dos sistemas nacionais, em sua fase mais recente, passou a utilizar mecanismos e 
instrumentos próximos aos desenvolvidos no mercado americano. Este, por outro lado, como 
resposta às pressões de mercado, experimentou processos de integração vertical com arranjos 
organizacionais em níveis de atenção, generalistas gatekeepers e mecanismos de referência, 
que lembram os modelos tradicionais de organização em redes dos sistemas universais 
(KUSCHNIR; CHORNY, 2010, p. 2314). 
 
Ao basear as redes na atenção primária e introduzir o conceito de serviços de saúde 
equitativos e integrais, a proposta alinha-se no campo das redes regionalizadas dos sistemas 
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públicos e fornece um marco conceitual para a organização de redes no caso brasileiro 
(KUSCHNIR; CHORNY, 2010, p. 2314). 
 
As redes regionalizadas a serem construídas no SUS claramente estão neste campo, com 
referencial teórico remetendo a Dawson, atualizado na proposta da OPAS. Sua construção 
nestes moldes, no entanto, representa alguns desafios, considerando as dimensões técnica e 
política, de resto indissociáveis (KUSCHNIR; CHORNY, 2010, p. 2315). 

 

De um modo geral, os objetivos da criação das redes de integração são: 1) prover 

atenção coordenada de uma série de serviços a uma determinada população, garantindo a 

continuidade do cuidado e o ganho de eficiência global (SHORTELL, 1996); 2) organizações 

poliárquicas de um conjunto de serviços de saúde vinculados entre si, garantindo a atenção 

contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária (MENDES, 

2010); 3) conjunto articulado e interdependente de unidades de saúde, também garantindo a 

atenção integral e contínua de acordo com as necessidades da população e de cada cidadão. 

Kuschnir e Chorny (2010) também justificam a criação das redes em função do objetivo de 

promover o cuidado integrado. O mesmo objetivo é apresentado por Hartz e 

Contandriopoulos (2004), o da integração dos serviços, associado ao da integralidade do 

acesso. 

Em face do problema da fragmentação dos modelos assistenciais, a integração dos serviços de 
saúde aparece como atributo inerente às reformas das políticas públicas fundamentadas na 
Atenção Primária da Saúde (APS). Teoricamente, integração significa coordenação e 
cooperação entre provedores dos serviços assistenciais para a criação de um autêntico sistema 
de saúde, mas, na prática, isso ainda não se realizou e poucas são as iniciativas para o 
monitoramento e avaliação sistemática de seus efeitos (HARTZ; CONTANDRIOPOULOS, 
2004, p. 331). 
 
O conceito de integralidade remete, portanto, obrigatoriamente, ao de integração de serviços 
por meio de redes assistenciais, reconhecendo a interdependência dos atores e organizações, 
em face da constatação de que nenhuma delas dispõe da totalidade dos recursos e 
competências necessários para a solução dos problemas de saúde de uma população em seus 
diversos ciclos de vida. Torna-se, portanto, indispensável desenvolver mecanismos de 
cooperação e coordenação próprios de uma gestão eficiente e responsável dos recursos 
coletivos, a qual responda às necessidades de saúde individuais em âmbitos local e regional 
(HARTZ; CONTANDRIOPOULOS, 2004, p. 331-2). 

 

E os princípios são: orientação para as necessidades de saúde, complexidade da 

abordagem, multidisciplinaridade da intervenção, longitudinalidade do cuidado, 

interdependência e compartilhamento de análise clínica, corresponsabilização clínica, 

territorialização, intersetorialidade, eficiência econômica, melhoria contínua da qualidade 

(OUVRNEY; NORONHA, 2013). 

As estratégias operacionais de organização das redes envolvem as seguintes 

diretrizes: 1) definição de uma população vinculada a um território e com suas características 

(socioeconômicas e culturais, necessidades de saúde e padrão demográfico e epidemiológico) 

bem conhecidas; 2) projeção de cenário desejado (necessidades de saúde, eficiência 
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econômica e eficácia sanitária); 3) definição da atenção primária como porta de entrada e 

como coordenadora da rede de atenção; 4) definição de um conjunto diversificado de serviços 

de saúde; 5) provisão de ações e serviços especializados (adequados à necessidade individual 

e oferecidos em ambulatórios); 6) conjunto de ações e cuidados sociais (determinantes sociais 

da saúde); 7) organização da estrutura de apoio à atividade clínica (sistema logístico – 

diagnóstico, informatização, assistência farmacêutica, transporte sanitário, prontuário 

eletrônico, e etc.) (OUVRNEY; NORONHA, 2013). 

Além dessas questões relativas à organização das redes de atenção, é importante 

criar “mecanismos de unificação da gestão (gestão de pessoas, alocação orçamentária e 

financeira, regulação jurídica, etc.) e da governança política (formulação de políticas, 

definição de estratégias, tomada de decisão, etc.)” (OUVERNEY; NORONHA, 2013, p. 162). 

Os autores definem cinco fundamentos que orientam a gestão e a governança: “o caráter 

unificado da seguridade social, os princípios constitucionais (universalidade, integralidade e 

equidade), a responsabilização territorial, o comando público governamental e a governança 

federativa (relações intergovernamentais)” (OUVERNEY; NORONHA, 2013, p. 162). 

Segundo Hartz e Contandriopoulos (2004), a integração dos serviços exige a criação de uma 

governança comum, que seja capaz de coordenar a interdependência dos serviços, para além 

das fronteiras municipais, de modo eu os prestadores cooperem em direção ao coletivo. 

 

Num sentido mais amplo, a integração em saúde é um processo que consiste em criar e manter 
uma governança comum de atores e organizações autônomas, com o propósito de coordenar 
sua interdependência, permitindo-lhes cooperar para a realização de um projeto (clínico) 
coletivo 3. Essa perspectiva de sistema integrado de saúde tem como representação nuclear 
uma rede de cuidados com múltiplas dimensões de integração entre os diferentes subsistemas 
relacionando a Clínica e a Governança às representações e valores coletivos (HARTZ; 
CONTANDRIOPOULOS, 2004, p. 332). 

 

Além disso, a integração do cuidado exige a integração clínica, que remete à 

gestão da clínica e aos pontos de atenção (MENDES apud HARTZ; 

CONTANDRIOPOULOS, 2004), o que é possível de acontecer graças à tecnologia da 

informação (que permite: gestão da utilização de procedimentos, perfilização clínica, gestão 

da patologia, gestão de casos, lista de espera e procedimentos expectantes, revisão do usuário, 

protocolos clínicos e sistema integrado de informação) (HARTZ; CONTANDRIOPOULOS, 

2004). 

Mendes (2011) vai tratar das Redes de Atenção à Saúde (RAS), que são 

consideradas pelo autor como sendo uma resposta à fragmentação do sistema, visando 

responder às necessidades de saúde da população.  
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Na visão de Mendes (2011), dado que os sistemas de saúde são resultantes de 

pactos sociais, eles devem se ater às necessidades, às demandas e as prioridades das 

sociedades. De um modo geral, o sistema deve se organizar a partir das necessidades de saúde 

da população, conformada pelas características demográficas e epidemiológicas.  

 

A transição das condições de saúde, juntamente com outros fatores como o desenvolvimento 
científico, tecnológico e econômico, determina a transição da atenção à saúde (FRENK et al., 
1991). Por essa razão, em qualquer tempo e em qualquer sociedade, deve haver uma coerência 
entre a situação das condições de saúde e o sistema de atenção à saúde. Quando essa 
coerência se rompe, como ocorre, nesse momento, em escala global, instala-se uma crise nos 
sistemas de atenção à saúde (MENDES, 2011, p. 45). 

 

Uma observação importante do autor está na seguinte afirmação: “Na prática 

social, ao se construírem as RASs, há que se combinarem os territórios sanitários com os 

níveis de atenção à saúde” (MENDES, 2011, p. 78), ou seja, é preciso combinar a 

regionalização com as redes de atenção à saúde. 

 

Para Castells (2000), as redes são novas formas de organização social, do Estado ou da 
sociedade, intensivas em tecnologia de informação e baseadas na cooperação entre unidades 
dotadas de autonomia. Diferentes conceitos coincidem em elementos comuns das redes: 
relações relativamente estáveis, autonomia, inexistência de hierarquia, compartilhamento de 
objetivos comuns, cooperação, confiança, interdependência e intercâmbio constante e 
duradouro de recursos (MENDES, 2011, p. 78). 

 

O autor contrapõe um sistema fragmentado de um sistema integrado em rede a 

partir da forma como se pensa a organização o atendimento, se através de níveis de atenção, 

ou e através do cuidado integrado. Nos sistemas fragmentados, a atenção à saúde segue uma 

divisão hierárquica de complexidades: atenção básica, atenção de média complexidade e 

atenção de alta complexidade. E defende que é preciso acabar com essa divisão do sistema, 

para não dar maior importância, mesmo que simbólica, e considerar mais complexo os níveis 

secundário e terciário, frente ao nível primário. Além disso, Mendes (2011) argumenta que 

essa mudança na organização do sistema pode refletir em redução de custo operacional e 

alcance de maior impacto sanitário, ou seja, organizar o sistema em redes de atenção torna-o 

mais eficiente. E ele analisa o caso dos EUA, que têm um sistema de alto custo e crescente, 

mas que apresenta indicadores sanitários não condizentes. E argumenta que essa análise 

também se aplica ao caso do Brasil, que apresenta essa fragmentação por nível de 

complexidade, e também pelo fato d esse concentrar no atendimento de doenças agudas. Nas 

palavras do autor, “Esse descompasso configura a crise fundamental do sistema público de 

saúde no país que só será superada com a substituição do sistema fragmentado pelas redes de 

atenção à saúde” (MENDES, 2011, p. 58). 
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Quadro 1.6 – Sistema fragmentado versus rede de atenção à saúde 
 
Característica Sistema fragmentado Rede de Atenção à Saúde 
Forma de 
organização 

Hierarquia Poliarquia 

Coordenação da 
atenção 

Inexistente Feita pela APS 

Comunicação entre 
os componentes 

Inexistente Feita por sistemas logísticos eficazes 

Foco Nas condições agudas por meio de unidades 
de pronto-atendimento 

Nas condições agudas e crônicas por meio de uma RAS 

Objetivos Objetivos parciais de diferentes serviços e 
resultados não medidos 

Objetivos de melhoria da saúde de uma população com resultados 
clínicos e econômicos medidos 

População Voltado para indivíduos isolados Voltado para uma população adscrita estratificada por 
subpopulações de risco e sob responsabilidade da RAS 

Sujeito Paciente que recebe prescrições dos 
profissionais de saúde 

Agente co-responsável pela própria saúde 

A forma de ação do 
sistema 

Reativa e episódica, acionada pela demanda 
das pessoas usuárias 

Proativa e contínua, baseada em plano de cuidados de cada pessoa 
usuária, realizado conjuntamente pelos profissionais e pela pessoa 
usuária e com busca ativa 

Ênfase das 
intervenções 

Curativas e reabilitadoras sobre condições 
estabelecidas 

Promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras ou 
paliativas, atuando sobre determinantes sociais da saúde 
intermediários e proximais e sobre as condições de saúde 
estabelecidas 

Modelo de atenção à 
saúde 

Fragmentado por ponto de atenção à saúde, 
sem estratificação de riscos e voltado para as 
condições de saúde estabelecidas 

Integrado e com estratificação dos riscos, e voltado para os 
determinantes sociais da saúde intermediários e proximais e sobre 
as condições de saúde estabelecidas 

Modelo de gestão Gestão por estruturas isoladas (gerência 
hospitalar, gerência da APS, gerência dos 
ambulatórios especializados etc.) 

Governança sistêmica que integre a APS, os pontos de atenção à 
saúde, os sistemas de apoio e os sistemas logísticos da rede 

Planejamento Planejamento da oferta, e baseado em séries 
históricas e definido pelos interesses dos 
prestadores 

Planejamento das necessidades, definido pela situação das 
condições de saúde da população adscrita e de seus valores e 
preferências 

Ênfase no cuidado Cuidado profissional centrado nos 
profissionais, especialmente os médicos 

Atenção colaborativa realizada por equipes multiprofissionais e 
pessoas usuárias e suas famílias e com ênfase no autocuidado 
apoiado 

Conhecimento e 
ação clínicas 

Concentradas nos profissionais, 
especialmente médicos 

Partilhadas por equipes multiprofissionais e pessoas usuárias 

Tecnologia de 
informação 

Fragmentada, pouco acessível e com baixa 
capilaridade nos componentes das redes de 
atenção à saúde 

Integrada a partir de cartão de identidade das pessoas usuárias e de 
prontuários eletrônicos e articulada em todos os componentes da 
rede de atenção à saúde 

Organização 
territorial 

Territórios político- administrativos 
definidos por uma lógica política 

Territórios sanitários definidos pelos fluxos sanitários da população 
em busca de atenção 

Sistema de 
financiamento 

Financiamento por procedimentos em pontos 
de atenção à saúde isolados 

Financiamento por valor global ou por capitação de toda a rede 

Participação social Participação social passiva e a comunidade 
vista como cuidadora 

Participação social ativa por meio de conselhos de saúde com 
presença na governança da rede 

Fonte: Mendes (2011, p. 56-7). A partir de Mendes (2001b); Fernandez (2004). 

 

Conforme já fora mencionado antes na análise de Kuschnir e Chorny (2010) sobre 

os sistemas integrados americanos e as redes regionalizadas dos sistemas nacionais de saúde, 

Mendes (2011) também relaciona o surgimento das propostas das RASs com as experiências 

de implementação de sistemas integrados nos EUA, a partir dos anos 1990, e que avançaram 

para os sistemas públicos da Europa Ocidental e Canadá, e também para países em 

desenvolvimento, e menciona como sendo a referência germinal sobre esta discussão os 

estudos de Shortell et. al. (1993). No caso do Canadá, as redes de atenção organizaram-se sob 

a forma de sistemas integrados de saúde. Na Europa Ocidental, a primeira experiência já vem 

desde os anos 1920, com as propostas apresentadas no Relatório Dawson, também já 

mencionado pelos outros autores, “cujos pontos essenciais foram: a integração da medicina 
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preventiva e curativa, o papel central do médico generalista, a porta de entrada na APS, a 

atenção secundária prestada em unidades ambulatoriais e a atenção terciária nos hospitais” 

(MENDES, 2011, p. 64).  No caso da América Latina, as redes são incipientes, com 

experiências nos seguintes países: Peru, Bolívia, Colômbia, República Dominicana, México, 

Chile (experiência mais consolidada) e Brasil. Neste caso dos países latinos, teve forte 

influência a elaboração de um documento sobre as redes integradas de serviços de saúde, 

coordenadas pelas APS, que propõe este modelo de organização para as Américas, tal como 

também fora apresentado pelos outros autores. No Brasil, o tema é mais recente e tem 

evoluído. O autor apresenta os especialistas e os principais estudos sobre as RASs (inclusive 

sobre as melhoras nos indicadores sanitários e econômicos), as experiências pioneiras 

brasileiras (no Estado do Ceará, em Vitória, o Programa Mãe Curitibana, no Estado de Minas 

Gerais e do Instituto Nacional de Câncer) e as experiências recentes nos estados (Bahia, 

Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, 

Santa Catarina) e nos municípios (Aracaju, Belo Horizonte, Curitiba, Diadema, Florianópolis, 

Guarulhos, Joinvile, Rio de Janeiro, São Paulo, municípios da Região de Campinas e muitos 

outros) (MENDES, 2011). 

O autor aponta um novo perfil epidemiológico, marcado pelo aumento da 

participação das condições crônicas (frente às doenças agudas), inclusive como resultado da 

transição demográfica, ao qual se somam as causas externas e as doenças infecciosas no caso 

dos países em desenvolvimento, constituindo o que Mendes chama de perfil epidemiológico 

de tripla carga de doenças. E para o autor, para que o sistema de saúde dê conta deste quadro 

de doenças é preciso criar redes de atenção voltadas às doenças crônicas (e menos às doenças 

aguda ou às condições de agudização das doenças crônicas) e que esteja estruturado de forma 

integrada (com articulações orgânicas e sistêmicas entre os níveis de atenção primário, 

secundário e terciário, e com um eficiente sistema de apoio logístico). Ou seja, “devem ser 

substituídos pelas RASs, sistemas integrados, que se propõem a prestar uma atenção à saúde 

no lugar certo, no tempo certo, com qualidade certa, com o custo certo e com 

responsabilização sanitária e econômica por uma população adscrita” (p. 19-20). 

Atrelado à nova forma de organização do sistema, a partir das redes de saúde, 

Mendes (2011) trata da discussão sobre os modelos de atenção, as mudanças na atenção e a 

gestão clínica. O que é relevante para este trabalho é o fato de que o modelo de atenção à 

saúde vai organizar todo o funcionamento das redes, no sentido de uma mudança em direção 

às condições crônicas de saúde, sem deixar de lado as condições agudas. E as mudanças nos 

modelos vai exigir uma mudança na atuação clínica e na gestão clínica. 
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O segundo aspecto analisado por Mendes (2011) diz respeito à própria construção 

das RASs, considerada como uma rede social e um sistema integrado, cujos fundamentos 

seriam: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração 

horizontal e vertical; processo de substituição (reorganização, novas soluções); territórios 

sanitários (território geográfico, cultural, social, econômico e político; definição da população 

adscrita, de um conjunto de serviços de saúde e das interdependências); e níveis de atenção à 

saúde (arranjos produtivos definidos segundo as densidades tecnológicas). De um modo geral, 

os arranjos produtivos das RAS devem seguir o seguinte critério: a concentração de serviços 

de maior densidade tecnológica, que se beneficiam de economia de escala, recursos escassos; 

e a dispersão dos serviços de menor densidade tecnológica, que se beneficiam menos de 

economia de escala, recursos menos escassos. Além disso, no caso da integração horizontal 

entre as unidades produtivas semelhantes, via fusão ou a aliança estratégica, o objetivo é 

promover a concentração e, com isso, gerar ganhos de escala, logo, eficiência e 

competitividade. Já a integração vertical acontece via completa integração entre unidades 

produtivas diferentes, visando uma maior agregação de valor ou a criação de valor agregado. 

Além disso, Mendes (2011) estabelece os seguintes elementos constitutivos dessas 

redes: a população (população adscrita a um território e com determinado perfil 

epidemiológico/conjunto de necessidades de saúde); a estrutura operacional (com cinco 

componentes: os níveis de atenção à saúde, os sistemas de apoio, os sistemas logísticos, o 

sistema de transporte e o sistema de governança das redes); e os modelos de atenção à saúde 

(modelos de atenção às condições agudas e às condições crônicas; modelo de atenção crônica 

articulado com o modelo de determinação social da saúde, com cinco níveis de intervenções; 

os níveis 1 e 2 do modelo de atenção às condições crônicas ligados à promoção da saúde e à 

prevenção das condições de saúde; os níveis 3, 4 e 5 do modelo de atenção às condições 

crônicas ligados a uma nova forma de gestão dos sistemas de atenção à saúde, a gestão da 

clínica).  

Um dos componentes operacionais relevantes para este estudo diz respeito ao 

sistema de governança das RASs, constituído pelo arranjo 

interorganizacional/interinstitucional responsável ela gestão de todos os componentes das 

redes e com a missão de promover a cooperação e o aprofundamento da interdependência, 

para alcançar resultados satisfatórios, sanitários e econômicos. Uma diferenciação importante 

que Mendes (2011) faz é entre governança da RAS e gerência das unidades de atendimento, 

dado que no primeiro caso a responsabilidade é sistêmica, isto é, com todo o conjunto a rede e 

com todas as redes temáticas, de forma transversal. E a governança das RASs tem três 
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dimensões fundamentais: o desenho institucional, o sistema gerencial e o sistema de 

financiamento. 

No caso do desenho institucional, que envolve a criação de mecanismos de 

coordenação das ações gerenciais e assistenciais e de funcionamento eficiente, de uma 

governança que é definida como multi-institucional constituída por meio de uma aliança 

estratégica entre os diferentes atores institucionais. Os fatores que influenciam o desenho 

institucional são: regulação, interesses e expectativas, capacidade de cooperação, grau de 

integração (gerencial e clínica), valorização da atenção primária e das ações de 

promoção/prevenção, cultura organizacional, entre outros. Os três atributos desejáveis para 

uma boa governança são: a abrangência de toda a rede (perspectiva sistêmica no processo 

decisório estratégico); a responsabilidade com a população adscrita à RAS; e a coordenação 

entre as diferentes instituições que compõem a RAS para assegurar a consistência na missão, 

na visão e nos objetivos estratégicos (MENDES, 2011). 

No caso do SUS, a governança da RAS “deve se inserir num quadro institucional 

mais amplo de um sistema especial de federalismo” (MENDES, 2011, p.160), visando 

promover a cooperação e o equilíbrio entre autonomia e interdependência. Conforme já fora 

dito, o federalismo sanitário brasileiro tem um viés cooperativo, por conta da presença das 

comissões intergestores (CIT, CIB, CIR), dos mecanismos de transferência fundo a fundo de 

recursos financeiros, dos consórcio intermunicipal. Mas, se distancia do equilíbrio federativo 

(marcado pela centralização no governo federal), contém forte uma municipalidade autárquica 

(marcado pela competição por recursos financeiros) e não reduz as desigualdades regionais. É 

necessário avançar em direção do novo pacto sanitário da saúde, pautado na regionalização 

cooperativa, na governança regional, na estruturação das RASs, no sistema regional integrado 

de atenção à saúde, na cooperação gerenciada.  

Segundo o autor, “O paradigma da regionalização cooperativa não tem similar na 

experiência internacional e, por isso mesmo, deve ser construído, singularmente, em nosso 

país” (MENDES, 2011, p. 170). O modelo de regionalização cooperativa baseia-se no 

princípio da cooperação gerenciada, originário da experiência do Ministério da Saúde da 

Noruega, como resposta à agenda liberal de reforma do setor de saúde nos anos 1990, sendo 

que a “cooperação gerenciada constitui uma estratégia que busca estimular a eficiência 

estrutural a partir de uma cooperação planejada de um sistema de atenção à saúde 

(CHRISTIE, 1996)” (MENDES, 2011, p. 170). A sua concretização exige a criação de 

instituições regionais de governança responsáveis pela gestão das RASs, que devem existir 

tanto para as macrorregiões, quanto para as microrregiões de saúde, tratando da atenção 
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terciária no primeiro caso, e da APS e atenção secundária no segundo caso. No caso 

brasileiro, as CIR são as instituições responsáveis pela governança nas microrregiões, e os 

Comitês de Governança das RASs, criados em 2017/2018, são os responsáveis pela 

governança nas macrorregiões. 

 

A proposição brasileira de governança regional, pela singularidade de nosso federalismo e de 
nosso sistema público de atenção à saúde e pela ausência protagônica do município na saúde 
em outros países, há de ser diferenciada das experiências internacionais mais relevantes. 
Internacionalmente destaca-se o paradigma da regionalização autárquica em que a instância 
de governança é exercitada, numa mesorregião sanitária, por um ente único descentralizado, 
federal ou estadual, que cumpre todas as funções de gestão das RASs. Em alguns países, a 
autoridade sanitária é exercida por um ente federal descentralizado, como a Autoridade 
Sanitária no Reino Unido e o County Council na Suécia (HUNTER et al., 1998). Em outros 
países, a governança regional é exercitada por um ente descentralizado estadual, como as 
empresas públicas de saúde (Aziende Sanitarie Locali), na Itália, e as Regiões Sanitárias, na 
Espanha (MEANA, 2007; VÁZQUEZ et al., 2007; CUNILLERA, 2008). Esse entes de 
governança regional são entes jurídicos integrais, com capacidade de decidir autonomamente 
e de contratar, diretamente, todos os serviços de prestados (MENDES, 2011, p. 173). 

 

De acordo com o autor, o debate sobre a governança das RASs se restringe ao 

desenho institucional. Contudo, é relevante também tratar do sistema gerencial nas comissões 

regionais. Um sistema gerencial eficaz deve dar conta dos seguintes instrumentos de 

governança: o processo de territorialização, o planejamento estratégico, o sistema de 

contratualização, o sistema de monitoramento e avaliação e o sistema de acreditação. 

No caso da territorialização, o processo está presente no PDR e envolve a 

definição do território sanitário, ou seja, dos espaços interorganizacionais, da estruturação (e 

aumento) da interdependência (fluxos e contrafluxos), da população adscrita, dos serviços de 

saúde oferecidos, sempre visando a ampliação da racionalidade sistêmica, o incremento da 

eficiência de escala e a estruturação das estratégias de regionalização. Mendes (2011) observa 

que os territórios político-administrativos (sob a responsabilidade das secretarias de saúde e 

seus escritórios regionais) não são coincidentes com os territórios sanitários (micro e 

macrorregiões de saúde). 

O planejamento estratégico está expresso na PPI e envolve os seguintes aspectos e 

objetivos: a construção de estratégias, percepções e valores compartilhados; o 

aprofundamento das interdependências entre os atores envolvidos; deve imprimir maior 

racionalidade sistêmica pela ordenação dos fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e 

informações; deve ser desenvolvido de forma articulada, integrada e cooperativa entre as três 

esferas federativas de gestão. Uma discussão relevante atrelada ao planejamento diz respeito a 

duas maneiras possíveis de ser direcionar a alocação dos serviços e dos recursos: através das 

séries históricas de produção de serviços, ou com base nas necessidades de saúde da 
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população (perfil demográfico e epidemiológico, com base em evidências científicas a partir 

de diretrizes clínicas). Na opinião do autor, o segundo caso é o que permite promover, de um 

lado a racionalidade sistêmica, e, de outro lado, a universalidade, integralidade e equidade, 

logo, ele chama de “planejamento das necessidades” (MENDES, 2011). 

Uma crítica de Mendes (2011) em relação ao uso da PPI como instrumento de 

planejamento estratégico se refere ao fato de que o planejamento regional fica restrito aos 

recursos federais, gera competição por recursos escassos (negociação dos tetos financeiros) e 

se volta exclusivamente às ações de média e alta complexidade (desconsidera APS e ações de 

promoção e prevenção). 

 

A PPI da assistência acaba por ser um planejamento exclusivo dos recursos federais de alta e 
média complexidades, destinados aos estados e aos municípios e, não, um instrumento de 
planejamento que permita articular e dar transparência aos objetivos e aos recursos desses três 
entes federados, nos diferentes territórios sanitários. Em geral, não alcança ir além de uma 
macro-alocação de recursos financeiros por procedimentos de saúde e que, ao fim e ao cabo, 
termina por definir tetos financeiros por entes federados. Assim, num ambiente de escassez de 
recursos, estabelece-se, no SUS, uma lógica gerencial que gira em torno de lutas distributivas 
entre os gestores, uma realidade gerencial de competição por recursos escassos, bem distante 
da perspectiva solidária de nosso federalismo cooperativo intraestatal e da regionalização 
cooperativa (MENDES, 2011, p. 181). 
 
A PPI, em geral, não acolhe, dentro de si, algo inerente às RASs, a integralidade das 
intervenções promocionais, preventivas e assistenciais. Ela faz-se com foco nas ações 
assistenciais [e de média e alta complexidade]. Há programações separadas da vigilância em 
saúde e da assistência à saúde que não se coordenam (MENDES, 2011, p. 181). 

 

Os sistemas de contratualização se relacionam aos contratos de gestão (entre 

gestor/instituição reguladora e financiadora e prestador/instituição prestadora de serviços). Os 

sistemas de monitoramento e avaliação exigem, para seu funcionamento, um sistema de 

informação gerencial eficaz. Os sistemas de creditação são no Brasil são realizados pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e são responsáveis pela “verificação 

periódico, voluntário e reservado, para o reconhecimento da existência de padrões 

previamente definidos na estrutura, nos processos e nos resultados, com vistas a estimular o 

desenvolvimento de uma cultura de melhoria contínua da qualidade da atenção à saúde e da 

proteção da saúde da população” (MENDES, 2011, p. 199). 

Com relação ao sistema de financiamento, ele desempenha os papéis extrativo, 

acumulativo e alocativo e é um dos elementos mais potentes de governança das RASs e deve 

estar alinhados aos objetivos das redes. Vale aqui destacar que a estrutura de financiamento é 

o principal determinante da governança da RAS, dado que permite a criação de incentivos 

financeiros que desenham as ações dos gestores e dos prestadores (MENDES, 2011). E ainda, 

Mendes (2011) e Fleury e Ouverney (2007) defendem a criação de um fundo comum ou 
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intermunicipal como o caminho para promover de forma plena a governança regional. Nas 

palavras de Mendes (2011),  

 

a possibilidade de gestão dessas redes exige um orçamento e a autonomia de sua gestão pelos 
entes de governança. Em sistemas descentralizados com múltiplas fontes financeiras, a 
sustentabilidade das RASs depende, cada vez mais, de um fundo comum que agregue os 
recursos de diferentes fontes e os coloque sob comando dos entes de governança (MENDES, 
2011, p. 205).  

 

Além disso, Mendes (2011) salienta que não basta aumentar o montante de 

recursos destinados ao financiamento das RASs, mas, sim, que é preciso rever a sua alocação.  

 

Um trabalho feito com países da OCDE mostrou que não há relação entre o volume de 
recursos despendidos em saúde com a expectativa de vida ao nascer (JOUMARD et al., 
2008). Na mesma linha, um documento da Organização Mundial da Saúde, adverte que uma 
visão de senso comum considera que a melhor maneira de melhorar a qualidade da atenção é 
alocar mais recursos para o sistema de atenção à saúde. Mas isso não é verdade porque, 
frequentemente, mais recursos são usados para fazer mais do mesmo e, isso, pode levar a 
serviços inefetivos e perigosos, localizados em lugares errados em função das necessidades da 
população e sem integração em redes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008d) 
(MENDES, 2011, p. 207). 

 

1.4. Tendências e debates atuais sobre o financiamento nacional da saúde e o enfoque 

regional 

 
O financiamento do setor da saúde é o eixo central e o determinante principal da 

política nacional de saúde dado que é ele quem permite a realização da gestão e da execução 

das ações e serviços de saúde. Sem dinheiro não é possível planejar, organizar e executar as 

ações e os serviços voltados a todos os cidadãos brasileiros, moradores de todas as regiões, 

estados e municípios. Diante disso, é preciso refletir sobre as principiais questões mais 

recentes, algumas delas já presentes desde a criação do SUS, sobre o financiamento, e 

consequentemente o gasto, no setor da saúde. 

Um primeiro aspecto relevante é inserir a discussão em uma análise mais geral 

sobre a importância do gasto em saúde no que diz respeito ao seu impacto sobre a atividade 

econômica, a redistribuição de renda e a redução da desigualdade (DAIN; CASTRO, 2016, p. 

168).  

De acordo com Castro, Mostafa e Herculano (2011) e Castro (2013), o gasto 

social gera um efeito multiplicador do PIB e da renda, e um impacto sobre a distribuição de 

renda. 
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Tabela 1.1 – Multiplicadores decorrentes de um aumento de 1% do PIB, segundo tipo de gasto, 

Brasil, 2006 

 
Tipo de Gasto/Demanda Multiplicador 

do PIB (%) 
Multiplicador  da Renda
 das  Famílias (%) 

Demanda Agregada (investimento, exportações e gasto do governo) 1,57 1,17 
Educação e Saúde 1,78 1,56 
Educação 1,85 1,67 
Saúde 1,70 1,44 
Investimento no Setor de Construção Civil 1,54 1,14 
Exportações de Commodities Agrícolas e Extrativas 1,40 1,04 
Programa Bolsa Família 1,44 2,25 
Benefício de Prestação Continuada 1,38 2,20 
Regime Geral da Previdência Social 1,23 2,10 
Juros sobre a Dívida Pública 0,71 1,34 
Fonte: Castro, Mostafa e Herculano (2011) e Castro (2013), a partir de informações do SCN 2006 (IBGE), PNAD 2006 e POF 2002‐
2003 (IBGE). 

 

 

Tabela 1.2 – Índice de Gini entre tipos de famílias após assimulações e variação percentual em 

relação ao índice observado (G0 = 0.3805), Brasil 2006 

 
Tipo de Gasto/Demanda Gini Entre os Grupo

s  (G1) 
Variação do Gini em  Relação à Renda Inic
ial =  (G1 ‐ G0) / G0 

Benefício de Prestação Continuada 0,3716 -2,3% 
Programa Bolsa Família 0,3723 -2,2% 
Saúde Pública 0,3749 -1,5% 
Regime Geral de Previdência Social 0,3759 -1,2% 
Educação Pública 0,3764 -1,1% 
Investimento em Construção Civil 0,3806 0,0% 
Exportações de Commodities 0,3807 0,0% 
Juros sobre a Dívida Pública 0,3809 0,1% 
Nota: GO = Gini na renda inicial (0,3805); G1 = Gini entre os grupos. 
Fonte: Castro, Mostafa e Herculano (2011) e Castro (2013), 
a partir da SAM e de estimativa de distribuição dos gastos com educação e saúde a partir de dados da PNAD IBGE, MPOG, INEP e SIOPS. 

 

 

De acordo com Arretche (2012), ao analisar o impacto das transferências 

intergovernamentais, incluindo aquelas vinculadas à área da saúde e o seu impacto sobre a 

desigualdade, todas as transferências intergovernamentais são responsáveis pela redução do 

coeficiente de Gini, com destaque para o FPM, o FUNDEF e o SUS, que são consideradas 

progressivas, diferentemente das transferências estaduais que são regressivas. 

De acordo com Silveira (2011), a tributação no Brasil apresenta um caráter 

regressivo, enquanto o gasto social apresenta um caráter progressivo. De um modo geral, “em 

síntese, a política social da última década corrigiu, nas camadas pobres e intermediárias de 

renda, a regressividade do sistema tributário mediante o gasto social progressivo” (p. 13).  
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Tabela 1.3 - Distribuição do gasto público federal em saúde, segundo rubricas de gasto e por 

décimos de renda, 2008 

 
Décimo Total Internações Procedimentos 

ambulatoriais 
Bens e serviços 
universais 

Servidores públicos 
federais 

Medicamentos 

1º 10,0 12,5 10,5 10,6 11,3 7,6 
2º 11,0 13,0 11,8 9,9 11,7 8,2 
3º 11,3 11,3 12,0 10,0 11,4 12,1 
4º 10,7 11,2 11,1 10,1 11,4 8,5 
5º 11,3 11,9 11,5 9,9 11,2 10,7 
6º 12,7 14,3 12,7 10,0 11,5 15,7 
7º 10,5 9,2 10,4 10,0 10,1 10,1 
8º 9,6 7,5 9,4 9,9 9,1 11,0 
9º 8,4 6,1 7,6 9,8 7,3 11,3 
10º 4,7 3,1 3,1 9,8 4,9 4,9 
Fonte: Silveira (2011, p. 12), a partir de microdados PNAD 2008, DATASUS e SIOPS (MS). 

 

Outro aspecto do gasto em saúde e que é objeto de análise de debate mundial diz 

respeito a sua importância relativa no orçamento público, quando mensurado em proporção ao 

PIB, dado que o que se tem observado é uma intensa elevação. E o foco do debate têm se 

voltado para a questão da efetividade, eficiência e equidade deste gasto, tanto nos países 

desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento, cujo argumento central é “uma vez 

que maior nível de dispêndios é condição insuficiente para alcançar melhores condições de 

saúde (HSIAO, 2007) e nem resolve, por si só, as iniquidades no acesso aos serviços” 

(PIOLA et. al. 2013, p. 19). 

 

Os dispêndios com saúde tem sido objeto de preocupação em quase todos os países. 
Representavam 3% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em 1948 e passaram para 8,7% 
do PIB em 2004 (OPAS, 2007). No período 1998-2003, a taxa média anual de crescimento 
dos gastos com saúde (5,7%) superou a taxa média de crescimento da economia mundial que 
foi de 3,6% (HSIAO, 2007) (PIOLA et. al. 2013, p. 19). 

 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, um aumento de recursos não 

necessariamente gera melhora no atendimento em saúde, logo, o principal problema é a gestão 

dos recursos, cuja saída seria substituir o sistema de pagamentos por produção/procedimento 

por um sistema ajustado ao modelo de atenção à saúde e à construção da RAS (MENDES, 

2011). Ou seja,  

 

(...) sem o alinhamento dos incentivos econômicos por meio da superação do sistema de 
pagamento por procedimentos e sem a alteração dos modelos de atenção à saúde praticados 
no SUS, fará com que esses recursos adicionais sejam apropriados, rapidamente, por 
prestadores de serviços mais bem posicionados na arena política da saúde sem que gerem, 
necessariamente, valor para os cidadãos (MENDES, 2011, p. 18-9). 
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Outros autores também apresentam a mesma linha de argumentação, na linha da 

necessidade de se aumentar a racionalidade técnica da prática médica, das formas de 

contratualização e da alocação de recursos a prestadores hospitalares e ambulatoriais (UGÁ; 

LIMA, 2013, p. 136). No caso da alocação de recursos aos prestadores, tal como já foi 

apresentado, os critérios se dividem em uma alocação ex ante ou ex post à produção do 

serviço.   

No primeiro grupo (alocação ex-ante), encontram-se o orçamento global e a alocação de 
recursos por capitação (ou per capita); no segundo (alocação ex-post), estão os sistemas que 
se constituem, estes sim, na remuneração por serviços previamente prestados, como é o caso 
do pagamento por ato médico, do pagamento por diária hospitalar e do pagamento 
prospectivo por procedimento (UGÁ; LIMA, 2013, p. 136). 

 

Em relação ao mesmo assunto – o montante ou o volume total de recursos 

destinado à saúde – existe um argumento contrário vinculado à discussão do 

subfinanciamento do SUS, ou seja, o baixo volume de recursos empregados na área da saúde. 

 

O Brasil, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tinha 
um dispêndio total (público e privado) em saúde equivalente a 8,8% do PIB (IBGE, 2012). 
Esse percentual é baixo quando comparado com o observado nos Estados Unidos (15,7%), 
mas é bastante próximo ao de outros países da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), como o Reino Unido (8,4%), Espanha (8,5%) e 
Austrália (8,9%) que também possuem sistemas universais (WHO, 2010) (PIOLA et. al. 
2013, p. 20-21). 

 

Em análise e resposta recente, no ano de 2018, no calor do debate sobre o futuro 

do SUS e as eleições presidenciais de 2018, Scheffer e Bahia (2018) defendem que “a falta de 

financiamento do SUS e a insuficiência de recursos é estrutural no Brasil, e a gestão das 

verbas, em si, não é o principal problema”. E eles complementam na continuação da 

passagem 

 

Essa discussão que se faz de que uma melhor gestão e economia de recursos seriam 
suficientes para que o SUS pudesse cumprir todas as suas obrigações, é uma visão 
incompleta. Comparando com outros países, o percentual de recursos públicos destinados ao 
SUS é infinitamente menor do que o de outros países que também possuem sistemas 
universais de saúde. A insuficiência de recursos é um fato. (...) no Brasil mais da metade dos 
gastos são gastos privados e não públicos (...). Dessa forma, por mais que o Brasil tenha 
gastos na área, a maior porcentagem é destinada ao setor privado, ou seja, gastos com planos 
de saúde, medicamentos particulares, entre outros3.  

 

Na passagem acima já aparece uma continuidade da tese sobre o 

subfinanciamento do SUS, ao destacar que a maior parte do gasto em saúde no Brasil circula 

no setor privado, e não no público, sendo que 75% da população brasileira depende 

exclusivamente do SUS para ter acesso aos serviços de saúde. O mesmo afirma Piola et. al. 
                                                 
3 https://www.brasildefato.com.br/2018/09/14/para-bolsonaro-sus-nao-precisa-de-mais-recursos/. 
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(2013), dentre outros muitos especialistas no estudo do financiamento da saúde, e tal como 

aparece na passagem a seguir. 

 

De maneira geral, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, a maior parte do 
financiamento da saúde provém de fontes públicas. Nestes países a maior parte do gasto 
privado é realizada sob a forma de pré-pagamento (planos e seguros privados). O desembolso 
direto, forma mais iníqua e excludente de financiamento, é, paradoxalmente, maior nos países 
mais pobres (OMS, 2000). Nos países de renda alta, as fontes administradas pelo setor 
público se responsabilizam, em média, por mais de 60% do gasto total, enquanto que nos 
países de renda baixa a participação do setor público não chega a 25% do dispêndio total 
(SCHIEBER et. al., 2007) (PIOLA et. al., 2013, p. 20). 

 

O problema do Brasil, se assim pode ser chamado, é que o gasto público é muito baixo para o 
país ter, efetivamente, um sistema de cobertura universal e atendimento integral. Esse gasto 
foi estimado em 3,8% do PIB em 2009 (IBGE, 2012). Em 2007, o gasto público com saúde 
foi responsável por 42% dos recursos aplicados em saúde, enquanto nos países da OCDE, a 
participação do gasto público no financiamento do sistema representa, em média, 70% da 
despesa total (PIOLA et. al., 2013, p. 21). 

 

Em relação ao financiamento e gasto público e privado, é preciso explicar, a partir 

de Piola et. al. (2013), que existem as seguintes fontes de financiamento e os seus respectivos 

segmentos de acesso e atenção à saúde: 1) SUS, financiado com recursos públicos; 2) 

segmento de planos e seguros privados, financiamento pelas famílias e empresas; 3) segmento 

dos servidores públicos (clientela fechada), que contempla a rede pública ou privada, 

financiado com recursos públicos e dos próprios beneficiários; 4) segmento de prestadores 

autônomos, financiado com recursos das famílias (pagamento direto). 

Dain e Castro (2016) também apresentam a mesma discussão sobre o baixio nível 

de gasto em saúde e a elevada participação do segmento privado, e apresentam os seguintes 

números: dos 9% PIB de gasto total em saúde (WHO, 2013), o gasto público representa 

4,23% do PIB e 47% do gasto total; enquanto a participação do privado é de 4,77% do PIB e 

53% do gasto total, sendo que o gasto direto (out of pocket) representa 30,6% do gasto 

privado total. 

Santos, Santos e Borges (2013) e Carvalho (2011) também apresentam alguns 

dados sobre a composição do gasto em saúde, comparando as esferas de governo (estrutura 

federalista do gasto) e o setor público e o setor privado.  

 

A partir das informações do gasto com saúde de Carvalho (op. cit.) é possível calcular os 
valores per capita disponíveis ao SUS e ao segmento suplementar. Enquanto o gasto público 
foi de R$ 665 por habitante em 2009, o do segmento suplementar foi de R$ 1.526 por 
segurado em 2009. Ou seja, o valor per capita disponível no segmento suplementar é 2,3 
vezes maior que o do SUS (SANTOS; SANTOS; BORGES, 2013, p. 101). 
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Tabela 1.4 - Composição do gasto em saúde, Brasil, 2009 

 
Esfera/Origem do gasto Valor (R$ bilhões) % gasto público ou privado % gasto total % PIB 
Governo Federal 58 bilhões 46% 22% 1,9% 
Governos estaduais 34 bilhões 27% 13% 1,0% 
Governos municipais 35 bilhões 27% 13% 1,1% 
Total público 127 bilhões 100% 47% 4,0% 
Seguros privados 64 bilhões 45% 24% 2,0% 
Gasto direto 24 bilhões 17% 9% 0,8% 
Medicamentos 55 bilhões 38% 20% 1,7% 
Total privado 143 bilhões 100% 53% 4,5% 
Total Brasil 270 bilhões 100% 100% 8,5% 
Fonte: Santos, Santos e Borges (2013) e Carvalho (2011). 

 

Nessa análise, Santos, Santos e Borges (2013) destacam que não constam os 

segmentos da clientela fechada dos servidores públicos e nem os gastos tributários. No 

primeiro caso,  

Para se ter uma noção da dimensão desse gasto, em 2006 estavam previstos aproximadamente 
R$ 2 bilhões para serem gastos em 2007. Outra publicação, do CRM e Idec (2007), mostrou 
que o valor previsto para ser gasto apenas com os planos de servidores federais em 2005 foi 
de cerca de R$ 980 milhões (SANTOS; SANTOS; BORGES, 2013, p. 102). 

 

No segundo caso, os autores estão tratando do gasto tributário, ou do gasto 

público indireto, que é composto pelas desonerações fiscais para as despesas em saúde 

realizadas pelas famílias e pelas empresas, o que tem um duplo impacto sobre o sistema de 

saúde – pelo lado da redução dos recursos públicos disponíveis; e pelo lado do aumento da 

iniquidade do acesso à saúde, tanto por que favorece aqueles que têm renda para ter acesso ao 

setor privado, quanto porque favorece a expansão da cobertura/oferta da rede privada. 

 

Além disso, não foi contabilizado no gasto total com saúde o gasto público indireto, que 
resulta das desonerações fiscais para determinadas despesas. Uma destas é com saúde. O 
Ministério da Fazenda entende que a não arrecadação destes recursos em determinado ano e, 
portanto, a não incorporação destes à receita pública do ano seguinte, faz com que devam ser 
contabilizados como gastos indiretos do Governo Federal, a serem realizados neste ano 
seguinte, compondo, assim, o gasto tributário (SANTOS; SANTOS; BORGES, 2013, p. 102). 
 
Segundo informações do Ministério da Fazenda, são os 15% mais ricos que declaram IR 
(ANDREAZZI e OCKÉREIS 2007), que corresponde ao setor mais privilegiado da 
sociedade, o que torna a possibilidade de dedução dos gastos privados com saúde uma 
regressividade do ponto de vista da equidade no financiamento (UGÁ e SANTOS, op. cit.); e, 
além disso, a renúncia favorece a expansão da assistência à saúde privada e das empresas de 
seguro privado de saúde, refletindo no investimento no setor privado em detrimento de um 
possível investimento no sistema público (OCKÉ-REIS, 1995; DAIN et al., 2001; MÉDICI, 
1990; ANDREAZZI, 1991, apud ANDREAZZI e OCKÉ-REIS, op. cit.) (SANTOS; 
SANTOS; BORGES, 2013, p. 102). 

 

 

Sobre este último aspecto, Gentil (2015) também entra nesta discussão e apresenta 

os números do gasto total e da participação dos setores público e privado, e faz uma 
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complementação importante sobre o gasto privado, ao afirmar que parte deste é “estimulado e 

patrocinado pelo Estado”, através do chamado gasto tributário. 

 

O setor de saúde já se tornou uma referência nas demonstrações do viés privatizante da 
política do governo federal. A privatização vai desde uma elevada renúncia fiscal em favor de 
empresas privadas do setor de saúde, até a compra de planos privados para funcionários 
públicos, gastos diretos federais na forma de transferências a instituições sem fins lucrativos, 
profissionais de saúde duplamente filiados, o envolvimento dos gestores de saúde ou a 
coincidência destes com líderes de cooperativas médicas e operadoras (SCHEFFER e 
BAHIA, 2005 apud BARBOSA, 2014). Nada se compara, entretanto, à grande relevância da 
política de isenções e renúncia tributária, em função de sua elevada magnitude (GENTIL, 
2015, p. 9). 
 
O sistema privado não é financiado apenas pelos pagamentos que seus consumidores fazem 
por bens e serviços ofertados e mensalidades dos planos de saúde. É dependente dos subsídios 
do Estado, que privam o SUS de recursos que poderiam ser aplicados para ampliar a cobertura 
e incrementar a qualidade da oferta pública (BARBOSA, 2014; OCKÉ-REIS, 2012) 
(GENTIL, 2015, p. 10). 

 

 

Dain e Castro (2016) também apresentam essa questão da renúncia fiscal e a 

relacionam à iniquidade do acesso de pessoas físicas aos serviços de saúde, por conta do 

benefício tributário que é concedido às pessoas com acesso ao sistema privado, restrito a 25% 

da população brasileira, em detrimento do aumento do gasto em ações e serviços públicos em 

saúde, de acesso universal. 

 

A maior parte da renúncia fiscal na função saúde é concedida às pessoas físicas que têm 
gastos com saúde em geral (hospitais, médicos, planos de saúde, dentistas, medicamentos 
etc.). Usualmente essas pessoas beneficiadas estão enquadradas em classes de renda mais 
elevadas. Ou seja, há um gasto tributário do setor público para financiar o tratamento de saúde 
privado em detrimento da melhora do aparelho público de atendimento, ao qual todos os 
cidadãos têm acesso. Os recursos públicos aplicados no setor ‘devem beneficiar toda a 
população brasileira, e não somente a parcela que usa o sistema privado’ (Gadelha, Carvalho 
& Pereira, 2012: 175) (DAIN; CASTRO, 2016, p. 162). 

 

Vários autores apresentam essa discussão sobre o gasto tributário e é importante 

evidenciar os números que evidenciam a sua magnitude. Primeiro é preciso mostrar inclusive 

qual é a importância relativa do setor da saúde no complexo de todas as desonerações 

tributárias existente, que se dirige a outros setores também.   

Cardoso de Melo (2017) apresenta os dados referentes aos gastos tributários em 

saúde por modalidade do gasto, para o Brasil, no período de 2006 – 2014. 
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Tabela 1.5 - Gastos tributários em saúde por modalidade do gasto, Brasil, 2006, 2010 e 2014  

[R$ milhões de 2014 (IPCA)] 

 
Modalidade 2006 2010 2014 Crescimento 

acumulado 
Crescimento anual 
médio 

Despesas Médias do IRPF 3.404,9 8.647,40 10.469,70 207,5% 15,1% 
Assist. Médica, Odont. e Farmac. a empregados 
– IRPJ 

2.635,63 3.371,75 4.308,74 63,5% 6,3% 

Produtos químicos e farmacêuticos 805,24 977,13 508,78 -36,8% -5,6% 
Entidades em fins lucrativos – Assistência 
Social 

2.332,47 2.676,67 3.215,90 37,9% 4,1% 

Fonte: Adaptado de Cardoso de Melo (2017), a partir de Dain et al. (2015, p. 76). 

 

A partir de outros autores, a composição das desonerações fiscais totais e no setor 

saúde, entre 2003/2007 e 2010/2011/2014/2015 foi a seguinte: 

 

Tabela 1.6 - Composição das desonerações fiscais totais e no setor saúde, Brasil, entre 2003 ou 2007 

e 2010 ou 2011 ou 2014 ou 2015 

 
Item Valor em 2003 ou 2007 (R$) Valor em 2010 ou 2011 ou 2014 (R$) 
Total das desonerações (2007, 2011 e 2014) 52,7 bilhões  

(1,9% PIB) 
116 bilhões (2,98% PIB) – 2011 
192,7 bilhões (4,5% PIB) – 2014 

   
Total na área da saúde (2007, 2011, 2014 e 
2015) 

7,7 bilhões  
(14,7% do total de desonerações) 

13,5 bilhões (11,6% total das desonerações) – 2011  
23,7 bilhões (12,3% total das desonerações) – 2014  
25,1 bilhões (11,4% total das desonerações) – 2015  

   
IRPF (Despesas Médicas) (2003 e 2010) 1.265,6 milhões 3.325,3 milhões 
IRPJ (Assistência Médica, Odont. e 
Farmacêutica a empregados) (2007 e 2010) 

1.882,9 milhões 2.961,3 milhões 

Entidades sem fins lucrativos — Assistência 
Social (2007 e 2010) 

1.638,7 milhões 2.587,1 milhões 

Indústria Farmacêutica (Medicamentos) (2003 e 
2010) 

847,9 milhões 2.507,2 milhões 

Produtos Químicos e Farmacêuticos (2010) n.d. 951,4 milhões 
Total (2003 e 2010) 2.113,5 milhões 12.332,3 milhões 
Fonte: Santos, Santos e Borges (2013); Gentil (2015). 

 

Além desses valores, outros dados corroboram a forte presença do setor privado 

no sistema de saúde, incluindo a questão do gasto tributário: os valores das desonerações 

podem ser maiores diante dos valores das receitas das operadoras declarados à ANS (R$ 72,7 

bilhões, em 2010); a análise mais detalhada já realizada por Ocké-Reis (2013) sobre o gasto 

tributário com plano de saúde levantou R$ 7,8 bilhões, em 2011, o que representou mais da 

metade do gasto tributário total e 10% do faturamento das operadoras; outras formas de 

desoneração fiscal e que interferem na relação público-privada – hospitais filantrópicos que 

operam seguros e têm deduções derivadas do certificado de filantropia, cooperativas médicas 

que não pagam tributos e deduções tributárias advindas dos estados e municípios (SANTOS; 

SANTOS; BORGES, 2013).  

O gasto em saúde pode ser observado como parte do Gasto Social Federal 

(PIOLA, et. al., 2013; GENTIL, 2015), conforme segue na tabela abaixo. A saúde, a despeito 
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de ter aumentado o montante total gasto em saúde, reduziu a sua participação relativa, tanto 

em relação ao GSF, quanto em relação ao PIB. Além disso, com exceção da Previdência, 

todas as demais áreas sociais apresentam gastos relativos menores que os gastos com os juros 

nominais, que passaram de 3,3% do PIB, em 2010, para 4,9% do PIB, em 2014, e 7,2%, em 

2015 (GENTIL, 2015). 

 

Tabela 1.7 - Evolução da participação do Gasto Social Federal por área de atuação, em 1995, 2003, 

2010 e 2014  

 
Área de atuação % no GSF % no PIB 

1995 2010 2003 2014 
Previdência 44,3% 47,5% 8,5% 8,9% 
Benefícios a servidores públicos federais 21,9% 14,6% n.d. n.d. 
Saúde 15,9% 10,8% 1,6% 1,5% 
Educação 8,5% 7,2% 0,8% 1,3% 
Assistência Social 0,7% 2,6% 0,5% 1,2% 
Fonte: Piola et. al. (2013), a partir de dados do DISOC/IPEA; Gentil (2015). 

 

Outra forma de análise do gasto na área da saúde é compará-lo com a carga 

tributária e com a receita corrente, bruta e líquida, o que é extremante relevante dado que a 

arrecadação, assim como o PIB, representa o potencial de gasto do governo. Além disso, nesta 

análise é possível perceber as relações federativas e as capacidades e esforços de gasto de 

cada esfera de governo. No caso da Receita Corrente Bruta (RCB), são contabilizadas a 

arrecadação de tributos e contribuições, as transferências constitucionais e legais, e outras 

receitas. Segundo os autores, "esse indicador é utilizado em discursos a favor da ampliação da 

participação da União no financiamento da saúde. Assim, faz sentido comparar União, estados 

e municípios utilizando essa mesma base” (PIOLA et. al., 2013, p. 33). Na análise deste 

indicador, fica evidente uma significativa redução da participação dos municípios quando se 

compara com o indicador de participação em relação à Carga Tributária Bruta (CTB), o que é 

resultado da ampliação das receitas após as transferências intergovernamentais, mas, por outro 

lado, evidencia sua dependência em relação às outras esferas de governo, principalmente à 

União. E o indicador da Receita Corrente Líquida (RCL) é calculado através do desconto dos 

gastos com benefícios previdenciários obrigatórios, que representam aproximadamente 15% 

do PIB e se concentram principalmente na União (Encargos Previdenciários da União – EPU). 
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Tabela 1.8 - Participação do Gasto com Ações e Serviços a Públicos de Saúde (ASPS) na Carga 

Tributária Bruta (CTB), na Receita Corrente Bruta (RCB) e na Receita Corrente Líquida (RCL = 

RCB - TAPS)  

 
Indicador e Esfera 2002 2011 
% CTB   
União 7,7% 7,2% 
Estados 7,8% 11,0% 
Municípios 48,3% 54,7% 
   
% RCB   
União 7,2% 7,0% 
Estados 5,4% 7,5% 
Municípios 10,9% 13,5% 
   
% RCL   
União 14,0% 14,0% 
Estados 6,5% 9,0% 
Municípios 11,8% 14,7% 
Nota: TAPS: transferências assistenciais, previdenciárias e os subsídios. 
Fonte: Piola et. al. (2013). 

 

E a abordagem federativa dos gastos em saúde pode ser observada a partir da 

análise dos gastos descentralizados do Ministério da Saúde, com destaque para a redução da 

participação da União e aumento da participação das esferas subnacionais, principalmente os 

municípios. Não esquecendo que a União financia este processo de descentralização do gasto 

através da partilha fiscal. Mas, na esfera municipal o esforço próprio em financiar com sua 

receita própria as ações e serviços públicos de saúde também tem aumentado. 

 

Tabela 1.9 - Descentralização: distribuição do percentual de gastos do MS, em 1995 ou 2001 e 2010 

Indicador 1995 ou 2001 2010 
% Aplicações diretas totais no gasto total do MS (1995) 87% 31% 
% Transferências aos estados e DF no total do gasto do MS (1995) 6% 24% 
% Transferências aos municípios no total do gasto do MS (1995) 5% 43% 
   
% Aplicações diretas com atendimento hospitalar e ambulatorial (2001) 47% 13% 
% Transferências aos estados e DF para atendimento hospitalar e ambulatorial (2001) 13% 37% 
% Transferências aos municípios para atendimento hospitalar e ambulatorial (2001) 39% 49% 
Fonte: Piola et. al. (2013). 

 

Além disso, é possível observar a distribuição federativa do gasto através dos 

dados referentes à participação das três esferas de governo no total do gasto público com 

ASPS (VIEIRA; BENEVIDES, 2016; CARDOSO DE MELO, 2017). 
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Gráfico 1.1 - Participação das três esferas de governo no total do gasto público com ASPS– 2002 a 2015 

 

 
Fonte: Cardoso de Melo (2017), a partir de Vieira e Benevides (2016). 

 

 

Após essa apresentação do gasto em saúde, agora será apresentada a discussão 

sobre o financiamento deste gasto em saúde. O financiamento público da saúde é determinado 

pelo sistema tributário nacional, tanto no volume total da carga tributária que é destinada ao 

setor, quanto no que diz respeito aos critérios da partilha fiscal (LEVI; SCATENA, 2011). Ou 

seja, o sistema de financiamento define o montante a ser gasto, assim como as relações 

federativas específicas no setor da saúde. 

Com relação ao financiamento público de um modo geral, Piola et. al. (2013) 

define dois sistemas: o financiamento público destinado aos serviços de acesso universal e aos 

serviços de clientela fechada (servidores públicos); e o financiamento público da saúde 

destinado ao setor privado – via contratualização de prestadores privados, via contratualização 

da gestão privada, via renúncia fiscal ou via não ressarcimento devido ao SUS por parte do 

setor privado. No caso do financiamento privado, são financiados os planos e seguros de 

saúde, por pessoas físicas ou jurídicas (aos empregados), assim como os gastos diretos com 

consultas e exames. Segundo Santos, Santos e Borges (2013), a compra de serviços por parte 

das pessoas ou dos planos pode acontecer junto aos estabelecimentos privados, ou até mesmo 

aos estabelecimentos públicos. 

52,1 
50,1 49,3 48,2 46,7 45,8 

43,4 
46,6 

44,7 45,3 45,3 
42,5 42,4 43,0 

22,6 
24,5 26,0 25,5 26,3 26,9 27,6 

25,8 26,9 26,0 25,3 26,8 26,5 26,0 

25,3 25,4 24,7 26,3 27,0 27,3 29,0 27,6 28,4 28,8 29,4 30,7 31,1 31,0 

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

Despesa Federal com ASPS Despesa Estadual com ASPS Despesa Municipal com ASPS



105 
 

Um primeiro aspecto mais geral que sempre tem acompanhado o setor da saúde é 

a questão da necessidade de fontes estáveis para financiar as ações e os serviços públicos de 

saúde. Isso já está posto desde a Constituição de 1988, no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que define que, pelo menos 30% dos recursos do Orçamento da 

Seguridade Social deveria ser destinado à saúde. Contudo, esse princípio nunca foi respeitado. 

E na sequencia da história do financiamento do SUS foram surgindo outras formas de buscar 

recursos estáveis e específicos para o setor: criação da CPMF (1997-2007) e da Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000. Neste último caso, define-se a vinculação de recursos a serem 

aplicados na saúde, para os três níveis – no caso da União o parâmetro é a variação do PIB, no 

caso dos Estados e DF é a vinculação de 12% da receita disponível, e no caso dos municípios 

é vinculação de 15% da receita disponível. Com isso, essa norma regulamenta tanto a 

estabilidade de recursos, quanto a participação das três esferas de governo no financiamento 

do SUS. Na sequencia, com 12 anos de atraso, é aprovada a Lei Complementar nº 141, em 

2012, que regulamenta a vinculação de recursos da União (tendo como indicador a variação 

do PIB) e que define o que são Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) (DAIN; 

CASTRO, 2016). 

Neste contexto, é importante destacar a importância da EC 29 no financiamento da saúde. Ela 
assegurou a participação das três esferas de governo no financiamento da saúde e aumento 
real significativo nas aplicações a partir da definição de recursos mínimos que deveriam ser 
destinados à saúde. Com este aporte mínimo garantido, o fim da CPMF em 2007 não gerou 
uma crise no financiamento, assim como ocorreu em 1993, por ocasião do afastamento dos 
recursos previdenciários do financiamento do setor. Como observado no início desta seção, 
outras fontes supriram o gasto financiado anteriormente pela CPMF, permitindo que o MS 
respeitasse o valor mínimo a ser gasto com ações e serviços públicos de saúde (PIOLA, et. al., 
2013, p. 41). 

 
Os anos entre 2000 e 2015 assistiram a alterações quanto ao financiamento da política de 
saúde. De um lado, a implementação da Emenda Constitucional (EC) no  29, em 2000, 
estabeleceu percentuais mínimos para as três esferas de governo, e, em que pesem as 
dificuldades em sua regulamentação, nos estados e municípios o volume de recursos próprios 
destinados à saúde triplicou, enquanto os de origem federal foram ampliados em 75% (Piola 
et al., 2013). De outro lado, o aumento de recursos transferidos da União para os entes 
subnacionais ocorreu tanto em decorrência de maiores quantias alocadas por aquele ente 
como pela redução no percentual do gasto federal executado diretamente. A aplicação direta 
do Ministério da Saúde passou de 86,6%, em 1995, para 34%, em 2013, enquanto o gasto 
com transferências aos estados e ao Distrito Federal saiu de um patamar de 13% para 63% nos 
mesmos anos (Paiva, Gonzales e Leandro, 2017, p. 69) (JACCOUD; VIEIRA, 2018, p. 19-
20). 

 

Contudo, a reversão das conquistas na área do financiamento da saúde se inicia no 

ano de 2015. Neste ano é aprovada a Emenda Constitucional nº 86, que é a validação da 

Proposta de Emenda Constitucional do Orçamento Impositivo (PEC 358/2013) e que substitui 

a Emenda Constitucional nº 29, para o caso da esfera federal. Ela determina que a União será 

obrigada a aplicar 15% da Receita Corrente Líquida em ASPS, taxa esta que no ano de 2016 
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seria de 13,2% e que seria elevada gradualmente até 2020 (DAIN; CASTRO, 2016; 

CARDOSO DE MELO, 2017). Segundo simulação realizada por Dain e Castro (2016), caso 

este novo critério estivesse em vigor entre 1999 e 2013, teriam sido gastos em ASPS mais R$ 

130 bilhões, que representa a diferença acumulada entre o que foi efetivamente gasto e o que 

teria sido gasto segundo o critério de 15% da RCL. 

No ano de 2016 é instituído o Novo Regime Fiscal, através da PEC 241 (Câmara 

dos Deputados) e PEC 55 (Senado Federal), que, após ser aprovada, foi transformada na 

Emenda Constitucional nº 95, definidora do Teto dos Gastos Públicos – define para o 

horizonte de 20 anos um teto para o total da despesa primária paga, de tal forma que o cálculo 

do gasto deve ser feita com base no valor de 2016/2017, corrigido pela inflação (IPCA)4.  

 

Enquanto a regra da EC 29 protegia o orçamento federal do SUS por meio da correção pela 
variação nominal do PIB, a regra proposta na PEC 241 incorpora apenas a correção pela 
inflação, desconsiderando a incorporação das taxas de crescimento da economia ao gasto com 
saúde e reduzindo a participação do gasto com saúde no PIB (VIEIRA; BENEVIDES, 2016, 
p. 9). 

 

Os impactos se darão sobre os gastos primários, incluindo as politicas sociais, 

assim como sobre as relações federativas (DAIN; SERRALHA, 2017). 

 

[Durante 20 anos] Nessa regra, os gastos federais, menos o pagamento de juros sobre a dívida 
pública, ficarão limitados a um teto definido pelo montante gasto do ano anterior reajustados 
pela inflação acumulada, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Em síntese, o Novo Regime Fiscal implica um congelamento real das despesas totais 
do Governo Federal que pressupõe uma redução do gasto público relativamente ao Produto 
Interno Bruto (PIB) e ao número de habitantes. Ou seja, de acordo com a regra proposta, os 
gastos públicos não vão acompanhar o crescimento da renda e da população (ROSSI; 
DWECK, 2016, p. 1). 

 

No caso específico da saúde e da educação, a EC 95/2016 representa a 

desvinculação de recursos (ROSSI; DWECK, 2016), dado que o gasto total não vai atingir 

mais os 15% da RCL e nem vai acompanhar o crescimento econômico – variação do PIB 

                                                 
4
 "Art. 106. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por vinte 

exercícios financeiros, nos termos dos arts. 107 a 114 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as despesas primárias: 
§ 1º Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá: 
I - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam 
o resultado primário, corrigida em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento); e 
II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier 
a substituí-lo, para o período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária. 
"Art. 110. Na vigência do Novo Regime Fiscal, as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e 
desenvolvimento do ensino equivalerão: 
I - no exercício de 2017, às aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso I do § 2º do art. 198 e do caput do art. 212, da Constituição 
Federal; e 
II - nos exercícios posteriores, aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma 
estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias." 
"(BRASIL.EMENDA CONSTITUCIONAL nº 95, 2016). 
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(como era na EC29)  e a variação da arrecadação (como era na EC 86). A EC 95 definiu que 

“em 2017 o gasto com educação será 18% da RLI, o gasto com saúde será 15% da RCL e, a 

partir de então, ambos terão como piso o gasto em 2017 reajustado pela inflação. Ou seja, o 

gasto federal real mínimo com saúde e educação será congelado no patamar de 2017” 

(ROSSI; DWECK, 2016, p. 2). Diante disso,  

 

Comparando as regras atuais com o mínimo estipulado pela PEC, percebe-se que o piso 
previsto por ela é, na verdade, um piso deslizante (Figura 1). Isto é, ao longo do tempo o valor 
mínimo destinado à educação e saúde cai em proporção das receitas e do PIB. Na simulação 
apresentada na Figura 1, com a PEC, o mínimo para educação seria de 14,4% da RLI em 2026 
e 11,3% em 2036, e no caso da saúde o mínimo seria de 12% da RCL em 2026 e 9,4% em 
2036. Vale notar que, apesar da PEC oferecer um mínimo maior em saúde para 2017 e 2018, 
desde 2014 o governo já vem destinando mais de 15% da receita líquida para a saúde (ROSSI; 
DWECK, 2016, p. 2). 

 

Segundo Vieira e Benevides (2016), 

 

Além de desvincular a despesa federal com saúde de percentuais progressivos da RCL, a PEC 
241 propõe o congelamento do financiamento federal do SUS, a valores de 2016, para os 
próximos 20 anos. Esta medida tem como base um ano em que o piso da saúde, devido à 
queda da RCL, ficou muito abaixo do valor empenhado no ano anterior. Soma-se ao problema 
da base deprimida o fato de o congelamento não levar em conta as transformações 
demográficas e epidemiológicas em curso no país (p. 8). 

 

E o resultado final será uma redução de um gasto público da ordem de 4% do PIB, 

em 2015, para 2,7% do PIB, em 20 anos, diante de uma sociedade mais populosa e mais 

envelhecida (ROSSI; DWECK, 2016). Dain e Serralha (2017) apresentam dados para ilustrar 

as perdas financeiras do setor da saúde com a aprovação da EC 95: através de uma simulação 

para os dados de 2006 até 2015, haveria uma redução de 33% dos recursos destinados ao setor 

da saúde, um total de R$ 290 bilhões (e 55% para a educação, um total de R$ 384 bilhões).  

No cálculo comparativo entre a EC 95 e a EC 29, no acumulado de 3 anos (2016-

2018), a saúde deixará de receber R$ 6,8 bilhões (a preços de 2018). Em simulação para os 

anos de 2001 e 2015, a saúde teria deixado de receber R$ 115,3 bilhões (a preços médios de 

2015), ou seja, uma perda anual de R$ 7,6 bilhões (FUNCIA; OCKE-REIS, 2018). 

Segundo Vieira e Benevides (2016), realizando uma estimativa de impacto da 

PEC 241, que depois foi aprovada na forma da EC 95, calculam as perdas em relação à regra 

da EC nº 29 e em relação à regra da EC nº 86.  

 

A regra vigente de aplicação de recursos em ASPS pelo governo federal estabelece que em 
2016 a aplicação mínima deve ser de 13,2% da RCL, chegando até 15,0% da RCL em 2020. 
Supondo que esta regra estivesse valendo a partir de 2003, sendo aplicado o valor equivalente 
a 13,2% da RCL de 2002 para calcular o mínimo daquele ano, a perda entre 2003 e 2015 teria 
sido de R$ 257 bilhões em comparação com a aplicação realizada no período, cuja regra era 
dada pela EC 29. 
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A participação da despesa com ASPS da União no PIB teria caído de 1,75% em 2003 para 
1,01% em 2015 (gráfico 1). No período de 13 anos, a perda teria sido de 42,1%. Seria 
praticamente impossível aos estados e municípios a realização de esforço adicional para suprir 
a perda desses R$ 257 bilhões. A consequência disso teria sido uma importante redução dos 
recursos alocados no financiamento do SUS (p. 9). 

 

Os autores também fazem uma projeção dos gastos em ASPS entre 2018 e 2036, 

como proporção do PIB e da RCL – que passaria de 1,65% do PIB, na vigência da EC 86, 

para 1,48%do PIB para um crescimento econômico de 0% ou de 1,01% do PIB para um 

crescimento econômico de 2% a.a.; e passaria de 13,7% da RCL para 13,4% da RCL em um 

cenário de crescimento econômico de 0% ou de 9,2% em um cenário de crescimento 

econômico de 2% a.a. –, e em valores per capita –  em valores de 2016, passaria de R$ 519 

para R$ 446 ou R$ 411, considerando a projeção de crescimento populacional; e deixaria de 

atingir R$ 671, caso se mantivesse a EC 86  e o crescimento econômico fosse de 2% a.a. 

(VIEIRA; BENEVIDES, 2016). De um modo geral, “No cenário com taxa de crescimento 

real do PIB de 2,0% ao ano, a perda acumulada no período seria de R$ 654 bilhões, partindo-

se de um limite inicial de 13,2% da RCL em 2016, e de R$ 400 bilhões com limite inicial de 

15,0% da RCL. Nota-se que, quanto melhor for o desempenho da economia, maior será a 

perda para a saúde em relação à regra de vinculação vigente” (VIEIRA; BENEVIDES, 2016, 

p. 12). 

 

O gráfico 2 apresenta o resultado das projeções sobre a participação dos limites mínimos de 
ASPS no PIB. A projeção já parte de um valor inferior ao patamar atual devido à queda no 
primeiro ano de vigência da PEC. Enquanto durante a vigência da EC 29 o financiamento 
federal do SUS se situou na faixa entre 1,6% e 1,7% do PIB, com previsão para 2016 de 
1,71% do PIB, em 2017 o limite mínimo para aplicação em ASPS cai para 1,47% do PIB, 
caso a PEC seja aprovada, e ficaria em 1,51% do PIB com a manutenção da regra da EC 86.  
Nos vinte anos de vigência da PEC, o comportamento do limite mínimo em ASPS em 
proporção do PIB dependeria das taxas de crescimento real do PIB. No caso de manutenção 
das regras da EC 86, ficaria estável em 1,65% do PIB. Com a PEC 241, ficaria estável em 
1,48% do PIB no cenário que considera crescimento real do PIB de 0,0% durante os vinte 
anos. Como efeito do congelamento, quanto maiores as taxas de crescimento do PIB, maior 
seria a queda da relação ASPS/PIB, chegando em 2036 a 1,22% do PIB com taxa de 
crescimento real constante de 1,0% ao ano; 1,01% do PIB com taxa de 2,0%; e 0,84% do PIB 
no cenário das projeções atuariais do RGPS (média de 3,0% ao ano) (VIEIRA; BENEVIDES, 
2016, p. 10). 

 
Em 2015, sob a vigência da regra da EC 29, o montante de recursos aplicados pelo governo 
federal em ASPS correspondeu a 14,8% da RCL daquele ano (R$ 100 bilhões). Para 2016, o 
orçamento federal previsto alcançaria o percentual de 15,5% da RCL, ainda que a aplicação 
mínima pela EC 86 seja de 13,2% da RCL, dado que a RCL está se realizando em patamar 
inferior ao previsto quando da elaboração da proposta orçamentária. 
Considerando o cenário base de manutenção das regras da EC 86, a participação do limite 
mínimo em ASPS na RCL cairia para 13,7% em 2017 e aumentaria de forma escalonada para 
15,0% da RCL em 2020. Com a PEC 241, ficaria estável em 13,4% da RCL até 2036 em caso 
de taxa de crescimento real do PIB de 0,0% durante todo o período. Nas hipóteses de 
crescimento econômico positivo, a proporção ASPS/RCL cairia em 2036 para 11,1% da RCL 
com taxa de crescimento real do PIB de 1,0% ao ano; 9,2% da RCL com aumento real do PIB 
de 2,0% ao ano; e 7,6% da RCL com o cenário das projeções atuariais do RGPS (gráfico 3) 
(VIEIRA; BENEVIDES, 2016, p. 11). 
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Em 2013, o IBGE publicou estudo de projeção da população do Brasil por sexo e idade para o 
período 2000-2060, mostrando que a população brasileira atingirá o seu ápice em 2042, com 
228,4 milhões de habitantes, e passará a partir de então a decrescer.15 Para 2060, a projeção é 
de 218,2 milhões. No horizonte da PEC, a população projetada para 2036 é de 226,9 milhões 
de habitantes, 10,1% superior à de 2016.  
O orçamento deste ano prevê a aplicação de valor equivalente a R$ 519 per capita – valor que 
se reduziria em 2017 para R$ 459 (em R$ de 2016) em caso de continuidade da regra da EC 
86 (devido à queda da RCL), e para R$ 446 com a aplicação da regra da PEC 241. O 
crescimento populacional no período 2017-2036 provocaria uma redução do gasto público 
federal com saúde per capita em caso de aprovação da PEC 241, chegando a R$ 411 em 2036, 
em R$ de 2016 (gráfico 4). Já com a manutenção da regra da EC 86, o valor per capita 
depende da taxa de crescimento do PIB e acompanhará o crescimento dessa taxa: com 
crescimento de 0,0%, o valor per capita chegaria em 2036 a R$ 460; com 1,0% ao ano, a R$ 
556; com 2,0% ao ano, a R$ 671, e, com as taxas da projeção atuarial do RGPS, a R$ 822 
(VIEIRA; BENEVIDES, 2016, p. 13). 

 

 

O resultado poderia ter sido pior se a saúde, assim como a educação, não tivesse 

pleiteado a prorrogação do início do cumprimento do teto de 2016/2017 para 2017/2018 e, no 

caso da saúde, a antecipação do cumprimento do mínimo de 15% da RCL de 2020 para 2017. 

Logo, o ponto de partida de 2017 foi maior (FUNCIA; OCKE-REIS, 2018). 

Rossi e Dweck (2016) destacam ainda que a única possibilidade de aumento nos 

gastos da saúde, e da educação, acima do mínimo será através da redução de outros gastos 

primários, caracterizando uma disputa orçamentária.  

No seio da discussão sobre austeridade fiscal e o financiamento do setor da saúde, 

Gentil (2015) afirma que  

 

Desde 2011 o ritmo de crescimento do gasto público federal com saúde tem desacelerado. O 
plano econômico do governo para combater a crise de 2015 tem sido de austeridade com os 
gastos sociais e prevê, entre outras medidas de contração fiscal, que, em 2016, R$ 3,8 bilhões 
do orçamento da saúde terão que sair dos recursos direcionados às emendas parlamentares, 
reduzindo as despesas da União neste setor (GENTIL, 2015, p. 7). 

 

Ou seja, outra possibilidade de aumento do gasto em saúde deverá vir das 

emendas parlamentares, que, inclusive, estão vinculadas à receita corrente líquida (de acordo 

com a Emenda Constitucional nº 86)5 e não participam do montante congelado pelo teto dos 

gastos.  

Além disso, segundo Dain e Serralha (2017), a contenção do gasto público acaba 

por reforçar o viés privatista do sistema de saúde. 

                                                 
5

 “§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da 
receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e 
serviços públicos de saúde. 
§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do 
cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais” (BRASIL.EMENDA 
CONSTITUCIONAL nº 86, 2015). 
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Outra discussão sobre a EC 95 diz respeito a etapa da despesa pública que deve 

ser levada em consideração no cálculo – ou seja o teto é baseado na despesa paga e não na 

despesa empenhada, o que gerou um valor menor a ser considerado no exercício seguinte e 

um crescimento da rubrica dos “restos a pagar”, que acaba entrando no cálculo da despesa 

empenhada no exercício seguinte, pressionando a incorporação de novos gastos. Na análise da 

execução orçamentária e financeira, o gasto público federal em saúde no período de 2015 até 

2017 apresentou os seguintes dados: 1) a despesa empenhada cresceu, em termos reais, de R$ 

112,4 bilhões para R$ 114,7 bilhões; 2) a despesa paga diminuiu de R$ 103,98 bilhões para 

R$ 101,1 bilhões; 3) a despesa empenhada a pagar aumentou de R$ 8,4 bilhões para R$ 13,6 

bilhões; 4) a participação da despesa paga sobre a despesa empenhada: diminuiu de 92,5% 

para 88,2% (FUNCIA; OCKE-REIS, 2018). 

A EC 95 também tem reflexos sobre as relações federativas. Com a redução de 

recursos disponíveis para a despesa em saúde, a União transferirá menos recursos para estados 

e municípios. Já entre os anos de 2015 e 2017 houve redução das transferências e aumento 

dos restos a pagar, quando se analisam os dados da execução orçamentária e financeira: no 

caso da despesa empenhada, houve um amento de R$ 72,6 bilhões para R$ 74,6 bilhões, 

contudo, quando se analisam as despesas pagas, houve uma redução de R$ 69,3 bilhões para 

R$ 67,1 bilhões; além do aumento da despesa empenhada a pagar, de R$ 3,3 bilhões para R$ 

7,5 bilhões (FUNCIA; OCKE-REIS, 2018). Segundo Dain e Serralha (2017), “É um grande 

equívoco imaginar que os efeitos da PEC 55 limitem apenas os gastos federais. De fato, terá 

consequências funestas sobre os gastos subnacionais, desarticulando o arranjo federativo da 

Educação e o Sistema Único de Saúde” (p. 10).  

 

A EC nº 95 traz, entre seus diversos impactos, consequências relevantes para o arranjo 
federativo sob o qual vêm sendo organizadas as políticas sociais brasileiras. Com repercussão 
direta no gasto federal em saúde, limitando por dezenove anos as garantias constitucionais 
que possibilitaram não apenas a estabilidade do financiamento do SUS mas sua progressiva 
ampliação, cria-se um descompasso entre o gasto federal, em trajetória de redução, e o 
crescimento econômico e as mudanças demográficas e seus efeitos nas condições sanitárias e 
nas demandas de saúde da população (JACCOUD; VIEIRA, 2018, p. 35-36). 

 

Além da redução das transferências, a crise fiscal de muitos estados brasileiros 

tem colocado em xeque o cumprimento do mínimo a ser gasto em educação e saúde. Ou seja, 

“O quadro crítico vivido por vários estados brasileiros os torna reféns do atual ajuste fiscal, 

inviabilizando gastos com saúde e educação acima do piso constitucional e, no limite, 

ameaçando as próprias vinculações” (DAIN; SERRALHA, 2017, p. 10). 
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Na esfera municipal são descarregadas todas essas pressões de redução de 

recursos fiscais e financeiros – redução das transferências por conta da queda da arrecadação 

federal e estadual e por conta do teto do gasto. Os municípios pequenos são os que mais 

sofrem, pois são os mais dependentes das transferências intergovernamentais. Segundo Dain e 

Serralha (2017), “Desde 2015, as taxas de crescimento reais destas transferências se tornaram 

negativas, mesmo quando o quadro das finanças públicas era ainda menos grave” (p. 11). 

Além disso, houve queda na arrecadação municipal, logo, está ficando mais difícil compensar 

as quedas nas transferências intergovernamentais. 

 

Apesar do visível aumento de responsabilidades por parte dos governos municipais, a perda 
de recursos transferidos das outras esferas de governo já é visível. Por outro lado, a autonomia 
do gasto municipal tende a ser comprometida pela queda de receita própria. 
Consequentemente os municípios não poderão sozinhos, compensar a deterioração das 
relações fiscais intergovernamentais. O equilíbrio federativo no campo das políticas sociais 
será rompido, com sérios prejuízos para os cidadãos, que em número crescente, dependem da 
ação estatal nos três níveis de governo (DAIN; SERRALHA, 2017, p. 11). 

 

Não esquecendo que as prefeituras também sofrem a pressão de novos ou mais 

elevados gastos sociais, definidos pelas políticas nacionais, pressão por melhores serviços, 

pressão do aumento da demanda social por causa do aumento do desemprego (DAIN; 

SERRALHA, 2017). No caso das capitais, estaduais e de região metropolitana, a pressão é 

ainda maior, tanto pela necessidade de aumentar o esforço de arrecadação, quanto pelo 

aumento da demanda por serviços, incluindo as intermunicipais. 

 

É nesse quadro de penúria fiscal, que a representatividade da necessidade do gasto social 
municipal se amplia. No caso da Saúde, por exemplo, o percentual de recursos próprios no 
gasto de saúde no município de São Paulo chegou, nos últimos anos antes da crise a responder 
por 78% do financiamento da área da saúde do município. De um modo geral, o orçamento da 
área da saúde nas capitais do país teve como principal fonte de financiamento as receitas 
próprias municipais, que ultrapassaram os 50%, e em muitos casos, os 60% (DAIN; 
SERRALHA, 2017, p. 11). 

 

A partir da discussão sobre os impactos da EC 95 sobre as relações federativas, 

agora cabe apresentar quais são os aspectos do federalismo presentes no financiamento da 

saúde, quais sejam: 1) recentralização fiscal, via aumento das contribuições sociais e criação 

da DRU – Desvinculação dos Recursos da União (que foi prorrogada até 2023 e cuja alíquota 

foi majorada de 20% para 30%, através da aprovação EC 93/2016); 2) financiamento 

tripartite, a partir da determinação da vinculação para os três níveis de governo; 3) 

descentralização, via transferências fundo a fundo; 4) coordenação e indução do governo 

federal, via transferências carimbadas (o que muda com a nova legislação); 5) regionalização, 

via pacutação na PPI; 6) regionalização e a necessidade de criação de um  fundo de gestão 
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regional (que não existe, mas que a regulamentação atual sobre planejamento e financiamento 

integrado regional caminham neste sentido). 

No caso das transferências federais, fica evidente a importância da coordenação 

federativa e do direcionamento dos recursos aos programas prioritários contemplados na 

política nacional de saúde, incluindo o seu modelo de atenção à saúde e a sua organização do 

sistema de saúde. Contudo, existem duas críticas, já apresentadas anteriormente, que estão 

atreladas à rigidez orçamentária e à forma de cálculo (a partir de séries históricas de 

produção), o que gera a fragmentação e a burocratização e não permite a gestão local dos 

recursos, e não reduz as desigualdades regionais (LIMA, 2013; JACCOUD; VIEIRA, 2018).  

 

Transpondo esses conceitos para o SUS, pode-se dizer que as transferências condicionadas 
estão associadas à implementação de políticas nacionais ou à prestação de serviços, 
especialmente por parte dos municípios, enquanto as não condicionadas traduzem o esforço 
de alocação equitativa dos recursos, como no caso do Piso da Atenção Básica Fixo. Ambas as 
transferências são ditas vinculadas, porque os recursos têm destinações específicas. Para 
cumprir o objetivo de dotar um sistema de coordenação em contexto federativo, buscando 
equidade e efetividade de políticas nacionais, assim como igualdade na oferta dos serviços e 
em seus resultados, não parece que se possa prescindir de algum nível de coordenação 
decisória em nível federal, incluindo um de seus mais tradicionais instrumentos, as 
transferências vinculadas. Esse é o caso do SUS, assentado, como projeto societário, nos 
princípios da universalidade, da integralidade e da equidade (JACCOUD; VIEIRA, 2018, p. 
30-31). 

 

As mudanças atuais que têm reflexo nas relações federativas são: a EC 95, de 

2016, através da definição do teto de gastos e que, com isso, vai acabar desvinculando um 

gasto mínimo no setor, tal como já foi apresentado; o Projeto SUS Legal, que foi 

regulamentado através das Portarias nº 6 e nº 3.992, de 2017, que extingue os seis blocos 

traçadores das transferências federais, para apenas dois blocos, o de custeio e o de capital; as 

Resoluções da CIT nº 23 e 37, de 2017 e 2018, e a Cartilha, de 2018, que dispõe sobre o 

Planejamento Regional Integrado. O caso dos impactos da determinação do teto dos gastos já 

foi discutido anteriormente. 

No caso do Projeto SUS Legal Jaccoud e Vieira (2018) apresentam os dois lados 

da moeda. Por um lado, a criação de um único bloco de “custeio” vai dar maior autonomia ao 

gestor local na alocação dos recursos financeiros, tal como sempre fora pleiteado, e vai 

permitir a formulação de um planejamento ascendente e voltado para atender as necessidades 

locais. Por outro lado, vai eliminar o instrumento de indução e de coordenação federal em 

direção as áreas e aos programas prioritários, de uniformização, ou padronização, das políticas 

e programas locais e de redução das desigualdades regionais.  

Jaccoud e Vieira (2018) salientam que essa proposta inverte a ordem lógica do 

planejamento e orçamento público: primeiro será repassado o recurso e depois será realizado 
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o planejamento, e, na verdade, se costuma fazer o contrário. Além disso, a proposta pode 

gerar a desresponsabilização do governo federal diante da necessidade de mais recursos e do 

cumprimento de objetivos e metas de programas específicos; e pode reduzir em muito, ou até 

eliminar da agenda, os gastos com a atenção básica ou de vigilância, diante do aumento dos 

gastos com média e alta complexidade.  

 

(...) existe a possibilidade que a portaria prejudique o financiamento das ações de atenção 
básica e vigilância em saúde dos municípios com menor poder econômico diante das pressões 
dos hospitais privados e filantrópicos, das corporações de especialistas, das organizações 
sociais de saúde e dos laboratórios farmacêuticos quanto à prioridade de contratação de 
despesas e pagamentos (FUNCIA; OCKE-REIS, 2018, p. 93). 

 

Outro aspecto diz respeito à governança local e regional do sistema. Os fatores 

políticos e técnicos – descontinuidade, rotatividade, frágil estrutura e baixa competência – 

podem ser potencializados pela falta de coordenação federativa e direcionamento de recursos, 

necessários para a pactuação e para a definição dos fluxos intermunicipais (JACCOUD; 

VIEIRA, 2018). 

 

(...) a desvinculação da aplicação dos recursos federais poderia criar condições ainda mais 
desfavoráveis a esse processo. A experiência pregressa do próprio SUS aporta lições 
importantes a esse respeito (p. 37-38). 
 
Com a agenda de reforma das formas de repasse dos recursos federais, o debate sobre a 
regionalização das ações e serviços ganha nova formulação, ancorando-se na iniciativa 
autônoma dos municípios de se articularem e cooperarem nos espaços das regiões de saúde. 
Contudo, com a baixa participação dos estados e a possibilidade de redução da atuação do 
governo federal, aumentam as incertezas sobre a capacidade dos municípios se articularem, a 
fim de conformarem redes regionais de atenção à saúde. Pelas evidências que se têm até o 
momento, provenientes de estudos sobre o federalismo brasileiro na saúde e num cenário de 
fim dos incentivos e ampliação do subfinanciamento do sistema, pode-se prever que essa 
tarefa será muito difícil (p. 38). 

 

Na prática, o fim dos seis blocos, e todos os seus respectivos programas, ainda 

está acontecendo de forma gradual no ano de 2018. 

 

Pelo menos para o exercício de 2018, a desvinculação, tal como pretendida, não foi alcançada. 
Algumas medidas, no entanto, foram implementadas como resultado das resistências e 
negociações que se travaram no âmbito do governo federal, tendo por base a proposta SUS 
Legal. Uma delas foi a agregação do orçamento do Ministério da Saúde, com certa 
desvinculação da aplicação de recursos para algumas políticas ou iniciativas específicas. Em 
2017, existiam 54 ações orçamentárias relacionadas aos repasses dos recursos do Ministério 
da Saúde para as secretarias de saúde dos estados e dos municípios; e em 2018, esse número 
caiu para 36 ações, segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA) de cada exercício (JACCOUD; 
VIEIRA, 2018, p. 39-40). 

 

A Portaria nº 3.992, de 27 de dezembro de 2017, que regulamente do Projeto SUS 

Legal, apresenta as seguintes principais modificações: criação de dois blocos de 
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financiamento – custeio das ações e serviços públicos de saúde e investimento na rede de 

serviços públicos de saúde; vinculação dos recursos federais ao Plano de Saúde e à 

Programação Anual de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e os 

programas de trabalho do orçamento federal devem ser respeitados (o MS vai publicar, a cada 

ano, a lista de programas de trabalho); comprovação da aplicação dos recursos repassados 

será feita por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG), de modo que a alocação dos 

recursos será livre, mas deverá ser comprovada segundo cada programa de trabalho; as áreas 

finalísticas do Ministério da Saúde devem acompanhar a aplicação dos recursos transferidos 

por meio do RAG. Na sequencia foi divulgada a Portaria nº 1, de 11 de janeiro de 2018, 

define uma lista de 24 ações orçamentárias, no lugar das 36 que foram contempladas no ano 

de 2018. Logo, a total desvinculação ainda não foi alcançada e ainda existe a pressão pela 

maior autonomia municipal (JACCOUD; VIEIRA, 2018). 

Funcia e Ocke-Reis (2018) também destacam que “O pleito da representação 

nacional dos gestores estaduais e municipais de saúde era pela autonomia e pela flexibilização 

total de utilização dos recursos oriundos das transferências, o que não foi contemplado nessa 

portaria [3.992]” (p. 92). Por outro lado, diante da crise econômica e da austeridade fiscal, “no 

atual contexto de subfinanciamento do SUS, pode representar uma solução pragmática de 

curto prazo para Estados e Municípios enfrentarem a redução das transferências federais até 

2036” (p. 93). 

E os outros aspectos do Projeto SUS Legal – planejamento ascendente, critérios 

de rateio e regionalização – ainda não foram regulamentados (JACCOUD; VIEIRA, 2018). 

Jaccoud e Vieira (2018) defendem que a autonomia municipal e o planejamento 

local ascendente, pleiteados e atendidos pelo Projeto SUS Legal, devem ser compensados por 

um planejamento regional, que promova a articulação intermunicipal, para não gerar 

novamente a fragmentação sistêmica. O principal é que a região de saúde e a rede regional de 

atenção à saúde devem respeitar a autonomia local e devem se aproveitar da interdependência 

já existente. 

 

(...) alguns autores vêm insistindo na alternativa da contratualização. Fortalecendo as regiões 
de saúde e garantindo a integralidade, o contrato entre os entes da Federação possibilitaria o 
“estabelecimento das responsabilidades individuais e solidárias na rede de atenção à saúde” 
(Santos, 2012, p. 77), respeitando a autonomia e a interdependência, promovendo a integração 
dos serviços municipais e ampliando a densidade do processo de regionalização (JACCOUD; 
VIEIRA, 2018, p. 26). 
 
Os argumentos em defesa de maior autonomia municipal vêm sendo acompanhados pela 
demanda de fortalecimento do processo de planejamento regional, avaliado como capaz de 
dotar de impulso o processo de afirmação das regiões de saúde e consolidação da rede 
hierarquizada de serviços (JACCOUD; VIEIRA, 2018, p. 26-27). 
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Com relação ao Planejamento Regional Integrado, a sua discussão e formulação 

aconteceu de forma federativa vertical, na CIT, e de forma federativa horizontal, no CONASS 

e CONASEMS, ao longo de 2017 e 2018. Além das normas específicas, na cartilha divulgada 

em setembro de 2018, destaca-se um resumo das diretrizes para os processos de Planejamento 

Regional Integrado (PRI) e Governança das Redes de Atenção à Saúde (RAS), na lógica de 

organização de macrorregiões de saúde. Com relação ao financiamento, “no Plano Regional 

devem estar expressos os compromissos financeiros no custeio e investimento, de interesse 

regional, bem como as responsabilidades dos entes federados envolvidos nas RAS acerca de 

sua operacionalização, considerando sua estrutura operacional (sistemas logísticos e sistemas 

de apoio)” (CIT.CONASS.CONASEMS, 2018, p. 6).  

Essa nova regulamentação surge como resposta às críticas relativas à dificuldade 

de se exercer a governança regional, do ponto de vista da formulação do planejamento e do 

financiamento regional, ou seja, de forma articulada e cooperativa, entre os municípios 

presentes na região de saúde, seja a micro, seja a macrorregião (LIMA, 2013; LEVI; 

SCATENA, 2011; MENDES, 2011).  

Segundo Levi e Scatena (2011), “A gestão regional da saúde é outro grande 

desafio, dado que o federalismo brasileiro não contempla a região, unidade que tem que ser 

construída, gerida e financiada mediante acordos e negociações. É um processo político (...) 

requer maiores concessões de alguns entes e acaba interferindo nas relações de poder” (p. 

113). Os autores ainda destacam que o financiamento é o “pano de fundo do processo de 

regionalização”, e que não existe uma alocação explícita de recursos, na forma de incentivos 

financeiros, a não ser no momento da implantação dos CGR. O que existe é um financiamento 

originado da pactuação intermunicipal, presente na PPI, que os autores chamam de 

“compartilhamento de recursos orçamentários pelos diferentes entes” (LEVI; SCATENA, 

2011, p. 83), logo, “fica evidente que a grande arena de negociação política sobre o 

financiamento da saúde, tendo como foco a regionalização, tem que se dar entre os gestores 

estaduais e os gestores municipais” (p. 112). Outra forma de financiamento da regionalização 

e das redes regionais de atenção à saúde é o financiamento direcionado às redes temáticas 

prioritárias. 

Uma crítica já apresentada neste trabalho em relação à PPI diz respeito ao fato 

desta programação pactuada entre os municípios tratar apenas dos recursos federais e se 

concentrar no financiamento das ações de média e alta complexidade, além de gerar a 
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competição por recursos escassos (MENDES, 2011), que tenderão a diminuir diante da 

aprovação da EC 95.  

Na visão de Mendes (2011) e de Fleury e Ouverney (2007), já apresentadas 

anteriormente, a plenitude da governança regional e da gestão das redes exige a definição e a 

autonomia da gestão do orçamento por parte dos seus responsáveis, ou seja, a criação de um 

fundo comum ou fundo intermunicipal. 

 

O suporte financeiro poderia provir das mesmas dotações transferidas pelo governo federal, 
acrescidas de cotas do gestor estadual e dos municípios de cada região de saúde. O somatório 
desses fluxos financeiros integraria um fundo intermunicipal sob comando da comissão 
intergestores intermunicipal e controlado pelo conselho intermunicipal de saúde (FLEURY; 
OUVERNEY, 2007, p. 187). 

 

Jaccoud e Vieira (2018) inclusive destacam a necessidade da existência de uma 

autoridade sanitária regional, que inclusive limite a autonomia local, como acontece em 

outros países, tal como fora apresentado aqui para o caso da Espanha (orçamento autonômico 

geral da CCAA e Fundo de Coesão), que exerça a autonomia da gestão dos recursos, e não 

somente da gestão organizacional, como já acontece com a CIR, embora com muita limitação. 

 

Lima et. al. (2012a) ressaltam a inexistência, no Brasil, de uma autoridade sanitária regional, 
frequente na experiência internacional, em que as atribuições dos governos locais em 
planejamento e gestão de saúde são limitadas, ao contrário do que acontece em nosso país. A 
dificuldade de regulação dos fluxos regionais e a fragilidade dos instrumentos e recursos de 
planejamento regional também vêm sendo apontadas (JACCOUD; VIEIRA, 2018, p. 21-22). 

 

 

Conclusão 

 

De um modo geral, o federalismo cooperativo é resultante do equilíbrio entre: 

centralização e descentralização; cooperação e competição; autonomia, interdependência e 

interesse comum. Quando se alcança um cenário em que no federalismo está presente a 

coordenação federativa, está instaurado o federalismo cooperativo. De tal forma que a 

coordenação federativa significa a coordenação intergovernamental, vinculada aos 

mecanismos de negociação e pactuação intergovernamental, assim como aos mecanismo de 

indução. Especificamente o federalismo fiscal, é um dos aspectos desta relação 

intergovernamental vinculada à partilha fiscal, e que é central tanto para a coordenação 

federativa, quanto para o federalismo cooperativo. 
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O federalismo sanitário é determinado pelos mesmos fatores e processos que 

afetam o federalismo mais geral, mais se aplica a um setor específico, que é o caso do setor da 

saúde. De acordo com o federalismo sanitário são definidas as responsabilidades de cada 

esfera de governo e a sua respectiva forma de participação no financiamento do sistema de 

saúde; são definidas as formas de negociação, pactuação e decisão no âmbito 

intergovernamental; e são definidas os espaços, os atores e os instrumentos de cooperação e 

coordenação intergovernamental. O SUS é marcado pelo processo de descentralização das 

competências e pela centralização da política (diretrizes nacionais) e do financiamento. Mais 

recentemente, instaurou-se o processo de regionalização das competências (através das 

regiões de saúde) e de organização dos serviços de saúde (através das redes assistenciais), 

com forma de contornar as ineficiências e as desigualdades originadas por conta da 

descentralização em direção aos municípios e com pouco definição do papel dos estados, 

denominada de municipalização. Neste processo foi necessário definir quais seriam as 

instâncias e os instrumentos de negociação e pactuação e de participação social, além de 

financiamento, todos agora em âmbito regional. 

A regionalização da saúde exigiu tanto a cooperação, quanto a coordenação 

intergovernamental, o que passou a se configurar como a governança regional do sistema de 

saúde, que envolve a política, o planejamento, a gestão, o financiamento, que acontecem em 

espaços específicos e que envolvem atores e instrumentos específicos. Essa governança 

regional também foi denominada de gestão de redes de políticas ou governança em rede. E 

este processo mais político de construção da região de saúde precisou se associar a outro 

processo de organização (oferta e fluxos) dos serviços de saúde através de redes, denominadas 

de redes regionais de atenção à saúde, cuja gestão é uma parte da governança regional. 

Todo este movimento e reforma do sistema de saúde brasileiro acontece em um 

cenário específico da conjuntura política, social e econômica, que tem reflexo sobre o seu 

financiamento, vetor determinante do seu bom funcionamento. Os desafios neste sentido, que 

são os de sempre, mas com um aprofundamento e com piores perspectivas no contexto atual, 

e estão atrelados aos seguintes aspectos: à disputa de recursos, tanto orçamentária, quanto 

federativa, que será cada vez mais acirrada por conta da aprovação do teto dos gastos; ao 

modelo de repasse de recursos federais aos entes subnacionais (que sofreu uma mudança 

recente); aos mecanismos de indução e incentivo do processo de regionalização, para o qual 

não existe especificamente nenhuma fonte de recursos (o mais próximo são os recursos de 

MAC destinados às redes temáticas) e para o qual não se não vislumbra a criação de um fundo 

regional tripartite. 
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CAPÍTULO 2 - REGIÕES METROPOLITANAS: GOVERNANÇA E 

FINANCIAMENTO 

 

Introdução   

 

O segundo capítulo trata da abordagem da discussão sobre coordenação e 

cooperação intergovernamental em um contexto específico e mais complexo como é o caso 

das regiões metropolitanas, sendo que a abordagem principal se dirige primeiramente para a 

governança regional na metrópole e, posteriormente, para o financiamento regional 

metropolitano. 

 

2.1. As regiões metropolitanas no contexto do federalismo e a construção da governança 

regional metropolitana 

 

A importância das regiões metropolitanas se revela na ascensão das discussões 

sobre essa temática, visando o aperfeiçoamento da gestão e do financiamento metropolitano, 

em vários países, na Europa, nos EUA, no Canadá, África do Sul, na Turquia e na América 

Latina (RIBEIRO, 2008; KLINK, 2010). E “O Brasil não foge à regra: presenciamos não 

somente uma retomada do debate, mas também várias experiências em andamento” (KLINK, 

2010, p. 100), cujo debate ganha importância, sobretudo em relação ao restante da América 

Latina, diante da complexidade federativa (LOSADA, 2010). 

 

A governabilidade das metrópoles é um dos temas mais discutidos internacionalmente por 
acadêmicos e gestores públicos, e tem sido objeto de diversas publicações do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). O destaque ao tema se deve à importância das 
áreas metropolitanas como motores econômicos dos países em desenvolvimento, sobretudo na 
América Latina, em razão do modelo comum de urbanização, crescentemente associado à 
degradação ambiental, à marginalização e à exclusão social (Rojas, CuadradoRoura e Güell, 
2005) (LOSADA, 2010, p. 169). 

 

 

De acordo com Abrucio, Sano e Sydow (2010), as regiões metropolitanas são um 

dos tipos de arranjo ou articulação entre as esferas municipais. 
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Quadro 2.1 - Tipos de arranjo e a iniciativa pelo estabelecimento do marco legal ou fomento à criação de 
mecanismos de articulação 
 
Arranjo associativo Total Iniciativa para o estabelecimento do 

marco legal ou fomento 
Consórcios 
Consórcios intermunicipais  
Consórcios públicos com o estado  
Consórcios públicos com a União  
Consórcios Interestaduais 

 
1.906 
1.167 
767 
3 

 
Municípios 
Das duas esferas 
Das três esferas 
Estados 

Articulação societal 
Convênio de parceria com o setor privado 
Apoio do setor privado ou de comunidades  
Parceria com o setor privado e comunidades 

 
588 
349 
1 

 
Municípios/Setor privado 
Municípios/Sociedade civil/ Setor privado 
Municípios/Sociedade civil/ Setor privado 

Arranjos territoriais locais 
Territórios Rurais 
Territórios da Cidadania 

 
170 
120 

 
Governo Federal 
Governo Federal 

Regiões metropolitanas 
Criadas por Lei Complementar n. 14, de 1973 
Criadas após a Constituição de 1988 

 
9 
23 

 
Governo Federal 
Estados 

Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) 3 Governo Federal 
Comitês de bacias hidrográficas 97 Governo Federal/Estados 
Associações governamentais 
Associações estaduais 
Associações Municipalistas 

 
19 
262 

 
Estados 
Municípios 

Arranjos Produtivos Locais (APL) 957 Das três esferas 
Total de formas e arranjos territoriais 6.441  
Fonte: Abrucio, Sano e Sydow (2010, p. 209). 

 

 

As dificuldades impostas à regionalização pelo desenho e funcionamento do 

federalismo brasileiro são potencializadas nas regiões metropolitanas diante dos seguintes 

aspectos: não são consideradas um ente federativo; existência de hierarquização 

intermunicipal de poder político, econômico e técnico, com centralidade da capital e dos 

municípios pólo; apresentam grande heterogeneidade política, econômica e financeira, e 

técnica entre os municípios que a compõem; apresentam forte concentração demográfica 

(aglomerado urbano); apresentam uma forte conurbação e interdependência funcional 

intermunicipal (fluxos de educação, trabalho e serviços); concentram extensa e sofisticada 

estrutura econômica; concentram extensa e sofisticada estrutura de serviços de saúde.  

Ribeiro (2008) destaca que a federação brasileira é trina, em todos os seus 

aspectos, ou seja, existe atribuição de poder e de autonomia política, institucional e fiscal à 

União, aos estados e aos municípios. Mas, não existe distribuição de poder ou de autonomia 

para a região metropolitana – não é um ente federativo – e nem para a região de saúde, seja a 

micro, seja a macro. Logo, é preciso promover o fortalecimento da dimensão metropolitana 

dentro do pacto federativo. 

 

Nesse contexto, e avaliando o tema específico das instituições metropolitanas, o cenário 
brasileiro caracteriza-se, essencialmente, por um déficit nas relações inter-federativas de 
cooperação, o que também gera uma fragilidade na sua capacidade de pactuação entre os 
entes federados. Na visão de autores como Abruccio e Soares (2001), mesmo com a presença 
de instituições como os consórcios ou os fundos metropolitanos, há uma relativa ausência 
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daquilo que rotula como experiências e redes inter-federativas, compostas por processos 
dinâmicos de aprendizagem entre os entes federados em torno de programas e projetos 
territoriais concretos. Na linha das experiências internacionais que discutimos nas seções 
anteriores, as institucionalidades que consubstanciam essas experiências poderiam ser mais ou 
menos flexíveis (contratos de gestão, contratos de programas), mas deveriam, ao mesmo 
tempo, retro-alimentar as discussões estruturais sobre o fortalecimento da dimensão 
metropolitana dentro do pacto federativo (RIBEIRO, 2008, p. 41-2). 

 

Losada (2010) também apresenta a discussão das metrópoles e sua relação com o 

federalismo,  afirmando que “nos países federais, a discussão metropolitana é sempre uma 

questão constitucional, especialmente no complexo caso brasileiro, em que se reconhece 

autonomia federativa aos municípios e competência local para o planejamento urbano” (p. 

171). Neste contexto, a gestão metropolitana pode assumir diferentes formas institucionais e 

de pactuação, em determinadas instâncias de governança regional, com a participação de 

inúmeros e diferentes atores, públicos e privados. Além disso, destaca que  

 

A valorização da estrutura federativa de organização do Estado para tratar do tema 
metropolitano reside em sua flexibilidade para institucionalizar e pactuar novas instâncias de 
governança regional e modelos de concertação territoriais, com geometria variável, objetivos 
compartilhados entre esferas de governo e participação de uma grande variedade de atores 
sociais públicos e privados (LOSADA, 2010, p. 170). 

 

Abrucio, Sano e Sydow (2010) associam a análise do federalismo à questão da 

cooperação e coordenação entre esferas de governo, tanto nas relações verticais, quanto nas 

relações horizontais. O destaque vai para o “associativismo territorial”, que envolve, dentre 

outros tipos, o arranjo metropolitano e as formas de governança metropolitana. O ponto de 

partida da análise são as duas forças federativas que interferem na associação regional: de um 

lado, as forças que dificultam a cooperação, diante do modo de ação dos governos locais; e de 

outro as forças que estimulam a cooperação, dadas pela promessa do federalismo cooperativo 

da CF/88. O destaque vai para “a tendência consorciada [que] tem, de fato, se fortalecido nos 

últimos anos, ganhando novos formatos institucionais, mas os empecilhos à cooperação 

continuam fortes” (ABRUCIO; SANO; SYDOW, 2010, p. 198). Do mesmo modo, Losada 

(2010) também defende o consórcio como uma boa estratégia para a cooperação 

intergovernamental. 

Assim como a complexidade da regionalização é também potencializada nas 

regiões metropolitanas por conta da sobreposição dos processos de regionalização e 

metropolização.  

 

Os processos de metropolização e regionalização da saúde são fenômenos sobrepostos que 
apresentam tensões de caráter teórico-prático e de natureza interdisciplinar e 
interinstitucional, com contradições decorrentes das diferentes lógicas históricas de sua 
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implementação, expressas na pactuação política, sendo crescente o desafio da gestão de 
sistemas de saúde nas regiões metropolitanas (IANNI et al, 2012) (BISCARDE, 2016, p. 20). 

 

Com relação a esse conflito – regionalização versus metropolização – Biscarde 

(2016) afirma que “na região metropolitana (...) é impossível fazer a inversão do fluxo” (p. 

87), ou seja, quando o desenho e a organização da região metropolitana já está consolidada, o 

novo desenho das regiões de saúde não terão êxito se forçarem fluxos diferentes dos já 

existentes, diante da complexidade, do gigantismo e da força das metrópoles.  

Ribeiro (2008) também analisa a relação entre regionalização e metropolização. 

Segundo ele, ambos os processos estão pensando a partir da lógica regional para organizar as 

políticas públicas (sinergia, eficiência e economia de escala) e é preciso fazer coincidir a 

divisão administrativa (da metrópole) e a funcional (da região de saúde). 

 

O breve levantamento das experiências internacionais sugere que um conjunto de hipóteses 
pode ser objeto de pesquisas acadêmicas interdisciplinares. Primeiramente, arranjos 
funcionalistas que buscam maior eficiência e efetividade, porém impostas de cima para baixo, 
sem voz e participação dos atores locais, geram contestação, duplicação de iniciativas e, nas 
últimas conseqüências, contra-reformas institucionais. Já as experiências mais recentes 
sugerem um papel estratégico para a articulação e a pactuação entre os vários atores e escalas 
territoriais de poder em prol de um programa metropolitano. Isto é, surge uma hipótese acerca 
do papel estratégico do chamado poder constituinte, que enfatiza as forças socioeconômicas e 
políticas que consubstanciam e reforçam a criação coletiva das instituições. Esse conceito 
complementa a noção funcionalista-administrativa do poder constituído, na qual se enfatizam 
as dimensões jurídicas estáticas (RIBEIRO, 2008, p. 23-4). 

 

Diante desse cenário, deve existir uma institucionalidade, envolvendo o 

planejamento, gestão e financiamento, que seja capaz de dar conta dessa complexidade. Costa 

(2016) apresenta a seguinte questão: os desenhos e os arranjos institucionais e de gestão dão 

conta/enfrentam os desafios colocados à gestão e à governança metropolitana? A partir da 

pesquisa “Governança Metropolitana no Brasil”, realizada pela Rede IPEA, foram analisados 

dois aspectos: 1) o sistema de gestão institucionalizado; 2) as articulações para a governança 

metropolitana. No primeiro caso, o que é relevante é a exclusividade e a longevidade 

institucional; a existência formal de um fundo metropolitano e de recursos que o alimenta 

(recursos estaduais e municipais); existência de conselhos metropolitanos (consultivo ou 

deliberativo, com maior ou menor participação social); volume de recursos alocados em 

políticas voltadas para a gestão metropolitanas; existência de instrumentos de planejamento 

metropolitano, com destaque para os planos. No segundo caso, a densidade das articulações 

envolvem se apresentam nas seguintes formas: consórcio público, câmara técnica, associação 

intermunicipal, parceria público-privada, conselhos, fóruns, FPICs, dentre outras. 
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O autor atribuiu uma pontuação e criou determinada classificação para a gestão 

metropolitana. Quanto ao primeiro aspecto, classificou o sistema de gestão em três níveis: 

consolidado, em consolidação ou não consolidado. Quando ao segundo aspecto, classificou a 

articulação de governança em: forte, média ou fraca. Observa-se a “evidência de que a 

regionalização como instrumento de planejamento e gestão encontra-se em crise” (p. 166), 

diante da predominância do arranjo não consolidado – mero formalismo (fundo e conselho 

constituídos, mas que não operam) e baixa efetividade (poucos instrumentos e recursos para a 

gestão metropolitana) – e da articulação fraca – fragilidade da pauta metropolitana e limitação 

da governança e da cooperação (gerencial, fiscal e financeira) (COSTA, 2016).  

De um modo geral, o autor identifica o seguinte paradoxo: “(...) à medida que nos 

tornamos, cada vez mais, um país metropolitano, esvazia-se e fragiliza-se a gestão 

metropolitana” (COSTA, 2016, p. 167). E isso torna-se evidente quando se constata: 1) a crise 

econômica contribui para a fragilização da gestão e a governança metropolitana; 2) problemas 

gerados pelos intenso crescimento urbano-metropolitano (aumenta a ocupação do solo, o 

trânsito urbano e a necessidade de infraestrutura) fragilizam a gestão e a governança 

metropolitana; 3)  fragilização das noções de cidadania metropolitana ou de representação 

metropolitana; 4) “necessidade de construção de uma governança interfederativa no marco 

das disputas e tensões entre os entes federativos (p. 169); 5) criação do Estatuto de Metrópole, 

um Projeto de Lei de 2004, que foi aprovado na Câmara e ainda não foi apreciado no Senado. 

Ribeiro (2008) volta a sua preocupação para a necessidade de “aprofundamento 

do debate sobre o aperfeiçoamento dos modelos de gestão e de organização das regiões 

metropolitanas brasileiras” (p. 05), destacando “A experiência das comunidades autônomas 

espanholas em geral e o caso específico da Comunidade Autônoma Madrilense talvez 

representem o exemplo paradigmático de um modelo forte de organização metropolitana” (p. 

06), dentre outras experiências metropolitanas na Inglaterra, França, Canadá, EUA, 

Alemanha, África do Sul. O estudo de todas essas realidades evidenciou que “A síntese das 

experiências internacionais mencionadas mostra que é difícil vislumbrar um modelo 

institucional único e ótimo para nortear a gestão e organização das regiões metropolitanas. 

(...). Ao mesmo tempo, a escolha do arranjo não pode ser dissociada do contexto 

socioeconômico, político, histórico e jurídico mais amplo de países e regiões” (p. 22). 

Segundo Biscarde (2016), as mesmas características que determinam as regiões 

metropolitanas – demográficas, socioeconômicas e política – definem também a 

regionalização e a governança regional – a relação entre os municípios e o processo decisório. 

Diante da heterogeneidade intermunicipal no interior das regiões metropolitanas, somada ao 
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comportamento hierárquico entre os municípios, a governança no âmbito da CIR é “muito 

tensa [devido a] essa relação entre a gestão municipal da capital [e o município pólo], dos 

outros municípios da região metropolitana e a gestão estadual” (BISCARDE, 2016, p. 150-

151). A desigualdade intermunicipal e o empoderamento dos municípios pólo, das capitais e 

do estado derivam das suas maiores capacidades política, econômica e financeira, técnica e de 

oferta de serviços de média e alta complexidade. O maior conflito é dado pela “luta por 

recursos” entre os municípios, diante de uma longa história de subfinanciamento do setor da 

saúde e da não existência de um orçamento regional. 

 

Tais aspectos mencionados pelos gestores reforçam, dentre outras coisas, a necessidade do 
financiamento também ser pensado e definido regionalmente e não apenas focado em 
municípios específicos. A atual lógica de financiamento e os constrangimentos impostos ao 
SUS concorrem para que os interesses e critérios decisórios sejam alicerçados 
predominantemente numa dimensão financeira competitiva, repercutindo no processo de 
negociação e pactuação operado nas instâncias intergestoras regionais, concebido como 
sinônimo de “mercantilismo”, “troca de dinheiro” ou “feira livre”, em detrimento de 
processos pautados na reponsabilidade solidária (BISCARDE, 2016, p. 165-166). 

 

A construção do território metropolitano não se preocupou com a criação de 

mecanismos de gestão cooperativa do território e de coordenação, logo, “a bibliografia 

acadêmica sobre a gestão metropolitana destaca como principal dilema vivenciado, não 

apenas no Brasil, a dificuldade em produzir cooperação para superação de problemas 

compartilhados no espaço da metrópole, configurando o dilema da ação coletiva (FARIA e 

MACHADO, 2013) ” (BISCARDE, 2016, p. 190). E, no caso do Brasil, os estados não 

exerceram a sua função de coordenação diante da falta de financiamento pata esta atividade e 

da consolidação da relação direta entre a União e os municípios (BISCARDE, 2016). 

Klink (2010) enquadra a gestão metropolitana como sendo um exemplo de 

“governança colaborativa”, que representa um “processo concreto de negociação de conflitos 

e de aprendizagem social entre atores públicos e privados envolvidos em projetos e programas 

de planejamento e gestão do território” (p. 100-101), ou seja, “arranjos institucionais 

colaborativos pactuados entre agentes e escalas no território metropolitano” (p. 103). 

De acordo com Geremia (2015), os desafios postos à gestão metropolitana para o 

planejamento territorial dos serviços de saúde contemplam os seguintes aspectos: 

 

o comportamento autárquico dos municípios; a disparidade existente entre eles; o 
enfraquecimento do papel de coordenação do governo estadual; a descontinuidade e pouca 
integração entre políticas públicas para as regiões metropolitanas; a falta de experiência em 
planejamento regional e intersetorial; a necessidade de institucionalizar um órgão 
metropolitano que, entre outras funções, estabeleça fundos financeiros, com definição de 
fontes de receitas e critérios de alocação de recursos regionais (p. 01). 
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Segundo o autor, a governança regional só irá avançar se a instituição responsável 

por esta função for autônoma para as tomadas de decisão e se houver superação das práticas 

municipalistas através das construção das redes regionais de serviços (GEREMIA, 2015).  

Segundo Ribeiro (2008),“A arquitetura institucional que norteia a gestão e a 

organização das regiões metropolitanas brasileiras é caracterizada pela diversidade dos 

mecanismos de articulação” (p. 25). Entretanto, de um modo geral, a gestão metropolitana no 

Brasil tem se mostrado incipiente (concentrada nas regiões Sul e Sudeste e em alguns setores, 

tais como saúde, habitação e transporte), frágil (do ponto de vista da governança e do 

financiamento) e insuficiente (para dar conta de atender as demandas e de reduzir as 

desigualdades regionais), ou seja, que se concretiza muito mais no sentido técnico e 

administrativo do que político, segundo Biscarde (2016), Ribeiro (2008), Magalhães (2010) e 

Klink (2010). 

 

A temática das regiões metropolitanas, no contexto brasileiro, segundo afirma Magalhães 
(2010), apresenta a fragilidade institucional e de gestão como um dos principais desafios. Para 
a autora, é urgente consolidar a retomada da discussão metropolitana no Brasil, apoiada no 
desenvolvimento de cultura política e administrativa de parceria e cooperação 
intergovernamental, com fontes definidas e estáveis de financiamento e incentivos que 
estimulem a cooperação (BISCARDE, 2016,p. 19). 
 
Com poucas exceções, o estudo aponta que as estruturas institucionais nas regiões 
metropolitanas limitam-se à função de planejamento e articulação, com pouca capacidade de 
alavancar a execução efetiva de funções de interesse comum. Além disso, a maior parte dos 
órgãos metropolitanos criados ao longo tempo tem penetração somente na esfera técnica dos 
municípios, o que limita sua efetividade. Por fim, a participação das esferas não 
governamentais nos órgãos colegiados de decisão ainda é limitada (RIBEIRO, 2008, p. 27). 

 

Ribeiro (2008) ainda destaca que nem sempre quando a institucionalidade 

metropolitana está presente se verifica uma gestão de sucesso e a aprovação de grandes 

projetos metropolitanos. “Nem sempre a ausência de instituições ou de instrumentos jurídicos 

de articulação, ou ainda a falta de capacidade de planejamento, representam os principais 

motivos por trás das debilidades na gestão e na organização das regiões metropolitanas 

brasileiras. (...). Mais especificamente, cabe lembrar que em várias regiões já existem fundos 

específicos para a execução de projetos de interesse comum, sem que esses mecanismos 

sejam efetivamente capazes de alavancar um grande volume de recursos e projetos” (p.40). 

Para Magalhaes (2010),”Apesar da sua importância, essas estruturas de governança 

metropolitanas possuem uma institucionalidade precária e têm capacidade de investimento 

débil” (p. 19). 

Segundo Magalhães (2010), a metropolização está atrelada aos processos de 

urbanização e de descentralização; e também ao processo de industrialização e à concentração 
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de poder, segundo Costa (2016). O processo de urbanização foi marcado pela metropolização 

– a formação de grandes aglomerados urbanos. No caso do processo descentralização, quando 

ocorre a redistribuição de funções entre os entes federativos, as regiões metropolitanas não 

foram levada em consideração, logo, não foram definidos os aspectos de governança e 

financiamento. Contudo, na prática, “Um número cada vez maior de regiões metropolitanas 

no Brasil assume novas responsabilidades sem que elas estejam formalmente estabelecidas 

como instâncias de gestão” (p.20), dado que, tal como já foi mencionado, a estrutura 

federativa brasileira não reconhece a região metropolitana como um ente governamental (de 

articulação horizontal entre municípios). Em muitos casos, a esfera estadual assume a 

liderança da gestão metropolitana. Ou, em outros casos, independentemente da metrópole, 

municípios se articulam em torno de consórcios públicos. 

Ao longo da formação da região metropolitana, ou da metropolização, foi 

consolidada uma forte interdependência funcional regional e a construção de um paradoxo 

entre a concentração da população (em 2007, quase metade da população brasileira vivia em 

regiões metropolitanas) e das atividades econômicas (em 2005, economia das regiões 

metropolitanas brasileiras representavam 58% do PIB nacional, 62% da capacidade 

tecnológica, 80% das sedes das 500 maiores empresas do país, 70% da receita dos tributos 

municipais, 46% das receitas/despesas totais municipais e 42% dos investimentos 

municipais), definindo a sua importância para o desenvolvimento brasileiro, e os graves 

problemas sociais e ambientais, incluindo uma forte desigualdade social entre os municípios, 

e a sua fragilidade em termos de governabilidade e de financiamento (do ponto de vista da 

cooperação intermunicipal) (MAGALHÃES, 2010). A autora comenta que “Essas questões 

são também particularmente pertinentes no caso geral da América Latina e Caribe, um 

continente altamente urbanizado e polarizado por regiões metropolitanas, moldado pela rápida 

disseminação do processo de descentralização” (MAGALHÃES, 2010, p. 11-2). Este 

paradoxo também é apresentado no estudo de Klink (2010). E Costa (2016) também discute a 

importância das metrópoles para o desenvolvimento econômico nacional. 

Rojas (2010) também defende que na América Latina o debate sobre a gestão 

metropolitana está vinculado ao processo de descentralização, que promoveu avanços 

institucionais, incluindo na questão da governança local, mas que ainda não deu conta de 

enfrentar os desafios das regiões metropolitanas. As dificuldades de gestão metropolitana 

estão atreladas ao perfil de relação intergovernamental que se construiu, sem a devida 

correspondência entre as atribuições e os recursos financeiros, e sem a construção de um 

capacidade institucional efetiva. Além disso, o autor trata da dificuldade de articular 
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diferentes jurisdições administrativas e políticas e promover a coordenação no sentido da 

promoção de algo comum para todo o aglomerado metropolitano, o que é resultado da “falta 

de voz” metropolitana, dado que não existe uma jurisdição e eleição para representantes da 

região metropolitana. De uma maneira geral, a governança metropolitana requer a 

coordenação em diversas áreas em simultâneo – política, institucional, fiscal e financeira –, o 

que exige “coragem política de toda as partes envolvidas”. 

 

Dificuldades de governança política são comuns em áreas metropolitanas, particularmente no 
que se refere à participação dos habitantes nas decisões que os afetam. À medida que as 
atividades econômicas e as populações penetram em territórios sob a jurisdição de várias 
autoridades locais, ocorre um desalinhamento entre os territórios representados por 
autoridades eleitas e as áreas afetadas por decisões de investimento e prestação de serviços. 
Geralmente, não há órgãos eleitos para debater questões metropolitanas, o que cria a situação 
que Lefèvre (2008) chama de “falta de voz” (ROJAS, 2010, p. 3).  
 
As grandes cidades da América Latina enfrentam uma tarefa complexa para desenvolver 
estruturas de governança eficientes e democráticas, capazes de promover o desenvolvimento 
econômico de suas áreas metropolitanas e, ao mesmo tempo, oferecer os serviços necessários 
à comunidade. Klink (2008) considera que a boa governança metropolitana envolve o 
estabelecimento de procedimentos participativos de tomada de decisão sobre bens coletivos, 
envolvendo os vários interessados, além de uma gestão eficiente de externalidades no 
território. Lefèvre (2008) argumenta que a boa governança em áreas metropolitanas é sempre 
resultado de um processo político complexo, em que os cidadãos primeiro ganham voz; a 
seguir, representação e, gradualmente, desenvolvem capacidade institucional e fiscal para 
prestar serviços e resolver problemas. A implementação bem-sucedida de modelos eficientes 
de governança metropolitana requer reformas coordenadas nas áreas política, fiscal, 
institucional e financeira. Esses esforços exigem uma visão compartilhada de longo prazo e 
coragem política de todas as partes envolvidas (ROJAS, 2010, p. 6-7). 

 

Além disso, Urani (2010), assim como outros autores (BISCARDE, 2016; 

RIBEIRO, 2008; MAGALHÃES, 2010; REZENDE, 2010; KLINK, 2010; LOSADA, 2010), 

destaca que a gestão metropolitana deverá incorporar o setor privado como um importante 

ator na tomada de decisão, no financiamento e na provisão de serviços na área metropolitana; 

assim como a sociedade civil. 

 

A charada metropolitana contemporânea passa hoje pelo erguimento de um arcabouço 
institucional que seja capaz de gerar e gerir, num ambiente democrático e descentralizado, 
estratégias de desenvolvimento de longo prazo. Arcabouços estes que, a exemplo do que já 
ocorre em várias partes do mundo, terão de contemplar a participação do setor privado – não 
somente como executores das políticas desenhadas pelos poderes públicos, mas como 
participantes efetivos em todas as etapas dos processos a serem engendrados (URANI, 2010, 
p. 124). 
 
Isso significa, entre outras coisas, que, se um governante desejar promover o desenvolvimento 
local do território que governa, ele terá, antes de qualquer outra coisa, de compartilhar os 
espaços do diagnóstico, da formulação, da implantação e da avaliação de políticas públicas 
com outras esferas de governo, o setor privado e a sociedade civil organizada (URANI, 2010, 
p. 137-38). 

 

As formas de encaminhamento das questões metropolitanas podem ser diferentes 

diante dos determinantes jurídicos, históricos, institucionais e tradicionais de cada país e de 
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cada região metropolitana. De um modo geral, Rojas (2010) apresenta o modelo monista de 

gestão metropolitana, presente nos EUA e caracterizado por um governo local que presta 

todos os serviços locais; ou presente na América Latina, com uma estrutura centralizada de 

governo metropolitano, “que dispõe de capacidade institucional e de economias de escala 

significativas, mas enfrenta desafios para manter contato direto com os beneficiários e, 

portanto, tem capacidade limitada para atender a necessidades e preferências diversificadas”. 

Por outro lado, o autor apresenta o modelo dualista de gestão metropolitana, denominado de 

“modelo metropolitano” (Lefèvre, 2008), ou “modelo supramunicipal” (Klink, 2008), como 

acontece no Chile e em Londres, segundo o qual existe um governo regional, ou uma 

autoridade metropolitana, ou um nível supramunicipal, com poder jurídico sob determina 

região, que presta serviços com economia de escala e que gera externalidades regionais, 

convivendo com as esferas locais de governo, que assumem os serviços locais. Rojas (2010) 

apresenta ainda outros modelos de gestão metropolitana, como os arranjos de cooperação 

voluntária (caso parecido com os consórcios), presentes na Região do ABC Paulista; e os 

distritos para fins especiais. 

Ainda como forma de ilustração dos diferentes caminhos e das diferentes 

experiências, podemos citar os exemplos concretos que Rojas (2010) apresenta no seu 

trabalho sobre a América Latina, aonde existem casos de modelos monistas (Bogotá, em um 

estado unitário), modelo dualista (Santiago, em um estado unitário), modelo de cooperação 

voluntária limitada (Região do ABC em São Paulo, em um estado federado), modelo de 

órgãos para fins especiais (Buenos Aires, em um estado federado). Contudo, Rojas (2010) 

destaca que na maioria da América Latina as estruturas de governança metropolitana são 

fragmentadas ou não existem.  

 

As opções para estabelecer esquemas de gestão metropolitana viáveis são limitadas pelos 
arranjos jurídicos dos países. Em estados unitários, como o Chile e a Colômbia, há uma 
presença excessiva do governo central nos assuntos locais. Nos estados federados, como o 
Brasil e o México (que reconhecem a existência de três níveis distintos de governo: a união 
federal, os estados e os municípios), ocasionalmente existem regras explícitas que proíbem a 
criação de níveis intermediários de governo entre o estado e o município. Na Argentina, 
também um país federado, a Constituição concede às províncias o direito de definir o regime 
municipal, o que leva à proliferação de sistemas municipais, dentre os quais nenhum auxilia 
no estabelecimento de estruturas de governança metropolitana (p. 7). 

 

Já Klink (2010) faz a seguinte classificação dos arranjos colaborativos nas áreas 

metropolitanas: arranjos supramunicipais (introduz uma escala hierárquica superior) ou 

intermunicipais (existe certo grau de coordenação horizontal para a provisão de serviços de 
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interesse comum); o grau de formalização do arranjo (estrutura jurídica formal); e o grau de 

força dos instrumentos de comando e controle (gestão, organização e financiamento). 

Urani (2010) apresenta outra forma de classificação da governança metropolitana, 

a partir de duas categorias, quais sejam: 1) governança por meio da construção institucional 

(instrumentos formais, como a autoridade metropolitana), como é o caso da França, Itália e 

Alemanha; 2) governança por meio da cooperação interlocal e setorial (arranjos informais, 

baseados em “ordenamentos de cooperação e associação”), como é o caso do EUA e 

Inglaterra (p. 131-32). 

Apresentaremos brevemente a história das regiões metropolitanas no Brasil, a 

partir de Garson, Ribeiro e Ribeiro (2010). Na década de 1970, após intenso êxodo rural e 

migração entre as regiões brasileiras, houve “forte aglomeração em alguns centros urbanos[o 

que] foi cunhada pela literatura especializada como “processo de metropolização”” (p. 20). O 

processo foi tão intenso que ganhou espaço na Constituição de 1967, em meio ao período da 

Ditadura Militar, que conferiu à União o poder de instituir regiões metropolitanas, e “Por 

intermédio de leis complementares, foram criadas, em 1973/74, as nove primeiras regiões 

metropolitanas (RMs), cuja gestão acabou sendo fortemente controlada pelo governo 

autoritário, particularmente até o início da década de 1980” (p. 20-1).  

Em 1988, a nova Constituição é elaborada em um novo momento político de 

redemocratização, e confere aos estados o poder de criação das regiões metropolitanas. 

Contudo, “A mesma Constituição consagrou a autonomia municipal, conferindo aos 

municípios o direito à auto-organização e anulando, na prática, a pouca capacidade dos 

estados de coordenar as ações comuns nesses territórios” (p. 21). Abrucio, Sano e Sydow 

(2010) afirmam que houve “o enfraquecimento institucional das regiões metropolitanas na 

Constituição de 1988, resultado em parte da pressão dos municipalistas para evitar um arranjo 

governamental que pudesse colocar em risco o autonomismo local” (p. 199). E Costa (2016) 

analisa que o novo arranjo da regiões metropolitanas fragilizou e fragmentou a gestão 

metropolitana, e, com isso, potencializou os conflitos federativos, o que ainda não foi 

resolvido nos tempos atuais, passados 30 anos. 

Ao final deste processo, marcado por dois períodos distintos,  

 

O Brasil tinha, em 31 de março de 2009, 344 municípios pertencentes a 24 RMs criadas por 
lei federal ou estadual, distribuídas por 18 estados. Além disso, havia três Regiões Integradas 
de Desenvolvimento (RIDEs), criadas pelo Governo Federal, incluindo municípios de mais de 
um estado da Federação. Essas três RIDEs incluíam 45 municípios, além de Brasília, cidade-
estado (GARSON; RIBEIRO; RIBEIRO, 2010, p. 21).  
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(...) identificar 37 Grandes Aglomerados Urbanos (GEUBs) constituídos por regiões 
metropolitanas, RIDEs e capitais com forte capacidade de polarização do território nacional 
(GARSON; RIBEIRO; RIBEIRO, 2010, p. 22). 
 
Dentre o conjunto anterior, destacaram-se 15 deles com funções metropolitanas [que abarcam 
283 municípios e 36,2% da população, em 2007], assim entendidos os aglomerados urbanos 
que apresentam características de tamanho, concentração de atividades econômicas e 
capacidade de interconexão próprias das novas funções de comando, direção e coordenação. 
Além disso, possuem funções econômicas próprias das metrópoles, com papel relevante na 
“economia em rede” que se constituiu ao longo do processo de globalização e de 
reestruturação produtiva, como identificado por Pierre Veltz (Veltz, 1996) (GARSON; 
RIBEIRO; RIBEIRO, 2010, p. 22). 
 
Passados 40 anos de mudanças na estrutura populacional brasileira, verificamos que as 
metrópoles são uma realidade e, ao mesmo tempo, representam uma abstração. As metrópoles 
são uma realidade constatada por seu importante papel na rede urbana brasileira, 
concentrando grande parte da população e da geração de renda. Mas representam também 
uma abstração, porque não são consideradas do ponto de vista da gestão urbana, sobretudo 
com relação às políticas que requerem uma abordagem nessa escala territorial, como as de 
saneamento, transporte e saúde, entre outras. Embora tenha havido uma grande profusão de 
regiões metropolitanas legalmente instituídas, as ações nas áreas urbanas são realizadas de 
forma fragmentada pelos municípios, além de não haver coordenação entre as entidades da 
Federação (GARSON; RIBEIRO; RIBEIRO, 2010, p. 24-5). 

 

Rezende (2010), além de fazer um estudos das experiências internacionais, 

apresenta a evolução do financiamento metropolitano no Brasil. Nos anos 1970, momento de 

criação das primeiras regiões metropolitanas, foi aprovada uma lei complementar que 

determinava que cada região deveria constituir um Conselho Deliberativo e um Conselho 

Consultivo, além de um órgão responsável pela gestão metropolitana, e que os municípios de 

cada região deveriam participar “da execução do planejamento integrado e dos serviços de 

interesse comum” e, neste caso, teriam acesso prioritário aos recursos federais e estaduais, 

logo, “Criava-se, assim, um forte incentivo à cooperação” (p. 68-9). 

Contudo, o autor observa que esse processo de consolidação das regiões 

metropolitanas não foi capaz de vencer as dificuldades criadas pela mudança de regime de 

governo, em direção à democratização, pela descentralização e municipalização, pela 

transferência da responsabilidade de criação das regiões metropolitanas da União para os 

estados, e pela crise econômica do setor público. Essa transição gerou muitos conflitos 

federativos e muitas dificuldades fiscais. 

 

Com o acirramento dos conflitos federativos deflagrado pelas eleições diretas para os 
governos estaduais em 1982 e o desmonte dos mecanismos de cooperação financeira 
intergovernamental (que se seguiu à reforma tributária de 1988), o tema metropolitano foi 
desaparecendo da agenda nacional (REZENDE, 2010, p.70). 
 
Ao transferir para os governos estaduais a competência para instituir regiões metropolitanas, 
os constituintes de 1988 agravaram as dificuldades de sustentação de um projeto 
metropolitano. É que, tendo ampliado a autonomia municipal, com a elevação dos municípios 
à condição de ente federado, e aumentado seus poderes tributários, eles retiraram qualquer 
possibilidade de os estados comandarem o processo de formação de uma política 
metropolitana e coordenarem as ações executadas pelos municípios e pelo governo federal nas 
metrópoles (Rezende, 2010, p. 70). 
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De um modo geral, 

 

No plano político, vai se consolidando a inviabilidade de sustentação de uma instituição 
metropolitana dotada de poderes para promover o planejamento e controlar a gestão das 
metrópoles, já que uma instituição dessa natureza enfraqueceria o poder estadual, e a 
fragmentação político-partidária reforçaria o antagonismo nas relações entre os municípios 
metropolitanos. Vale lembrar que, mesmo no período áureo do regime militar, foi descartada 
a opção de criar uma entidade metropolitana dotada de poderes que viessem a transformá-la, 
na prática, em um quarto nível de governo (REZENDE, 2010, p. 70). 

 

Klink (2010) aponta que alongo dos anos 1990 houve, no Brasil, um “vácuo 

institucional” na abordagem metropolitana, mas, que foi retomada nos anos 2000, mas com a 

presença de forças antagônicas ao avanço do processo, definidas a partir do movimento de 

globalização mais geral, que impacta sobremaneira o Estado e as políticas públicas.  

 

No mundo globalizado e na democracia de mercado que a sociedade brasileira anda tentando 
construir já não é assim. Por um lado, porque os Estados Nacionais perderam muitos de seus 
graus de liberdade em termos de alocação de recursos públicos e de interferência no 
comportamento dos mercados. Por outro, porque perderam também o monopólio da oferta de 
bens e serviços públicos – que foi, progressivamente, reorientado para as mãos de outras 
esferas de governo, do setor privado e da sociedade civil (URANI, 2010, p. 162-63). 

 

Nesse período houve uma “busca descentralizada por maior coordenação no 

território metropolitano”, através de novos tipos de arranjos institucionais colaborativos: 

alguns estados incorporam na sua agenda a questão metropolitana; criação de arranjos 

horizontais de associativismo municipal (consórcio intermunicipal); em regiões 

metropolitanas existentes foram criados mecanismos de governança colaborativa em áreas 

específicas (transporte, recursos hídricos, desenvolvimento regional e local); criação de 

comitês específicos para a gestão e o financiamento; arranjos com certo grau de formalização, 

voltados para o planejamento territorial (câmaras, fóruns e conselhos de desenvolvimento) 

(KLINK, 2010).   

 

Deste breve relato de experiências podemos inferir que, no caso brasileiro, a reestruturação do 
regime territorial de poder, de um perfil nacional-desenvolvimentista para um regime 
descentralizado e competitivo, desencadeou um conjunto diversificado de mecanismos de 
colaboração interfederativa. Os referidos mecanismos foram criados no intuito de inverter 
uma trajetória de desarticulação entre escalas e atores no território brasileiro, acumulada em 
função do longo vazio institucional que marcou a questão metropolitana a partir dos anos 
1990 (KLINK, 2010, p. 108). 
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De acordo com Abrucio, Sano e Sydow, 

 

O governo federal, por sua vez, abandonou a temática metropolitana do período que vai do 
governo Sarney ao final do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Somente no início da gestão do presidente Lula é que a questão voltou à tona, com a criação 
do Ministério das Cidades e ainda com o papel desempenhado pela Secretaria de Assuntos 
Federativos. Este processo ganhou mais força, na verdade, no segundo governo lulista, 
particularmente com a criação do PAC (p. 225). 

 

Os fatores que levaram ao crescimento das regiões metropolitanas nas agendas 

públicas: 1) como instrumento de desenvolvimento regional pelos governos estaduais (Santa 

Catarina e São Paulo, na Baixada Santista); 2) maior percepção e pressão social acerca dos 

problemas das metrópoles e as experiências de governança metropolitana (Consórcio do 

Grande ABC); 3) “aprendizado institucional da Federação brasileira tem levado a uma postura 

em prol de maior cooperação (mesmo que insuficiente ainda) entre os municípios 

metropolitanos, os governos estaduais e a União”, com reflexo na governança metropolitana 

(Consórcio do Grande ABC , Belo Horizonte e Recife); 4) incremento das ações federais nas 

políticas urbanas (nas áreas de habitação, transportes e saneamento, com destaque para o 

PAC) (ABRUCIO; SANO; SYDOW, 2010). 

 

Em suma, os avanços do associativismo territorial detectados neste capítulo já impactam as 
regiões metropolitanas, que hoje estão, do ponto de vista da governabilidade, numa situação 
melhor do que há dez anos. Não obstante, o grau elevado de conflito político e social, a falta 
de identidade derivada da forma como as metrópoles se desenvolveram, o pequeno número de 
casos com instituições federativas capazes de articular os pactuantes em termos decisórios e a 
ausência de fontes financeiras estáveis são fatores que ainda criam importantes obstáculos à 
governança metropolitana no Brasil (ABRUCIO; SANO; SYDOW, 2010, p. 231). 

 

Ribeiro (2008) apresenta o debate mais recente entre os atores envolvidos na 

gestão metropolitana, no âmbito do Comitê de Articulação Inter-federativa, criado em 2003, 

concentrado em duas visões: 1) forte presença do estado como protagonista do processo de 

planejamento, gestão e organização da região metropolitana (como é o caso de Campinas); 2) 

municipalismo regionalizado, cujo exemplo é o do consórcio público intermunicipal, que 

“representa um embrião de um novo modelo institucional para a governança metropolitana” 

(RIBEIRO, 2008, p. 39). Magalhães (2010) e Klink (2010) também apresentam o debate entre 

esses dois tipos de encaminhamento para a cooperação horizontal como sendo os dois 

modelos de governança regional ou governança colaborativa ou arranjos colaborativos. 

De acordo com Losada (2010), dede 2003 está presente um esforço do governo 

federal de fortalecer o arranjo interfederativo – promover o diálogo intergovernamental e a 

formação de agendas compartilhadas, através de fóruns e instâncias de pactuação federativa; 
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além da criação de novos instrumentos de cooperação intergovernamental – para que o 

conjunto das políticas públicas sejam capaz de enfrentar a pobreza e a desigualdade social e 

regional. 

Na opinião de Losada (2010), a sua contribuição para o debate sobre a gestão 

metropolitana é defender “as potencialidades do consórcio público para a cooperação 

intergovernamental na gestão das regiões metropolitanas do Brasil” (p. 190). Abrucio, Sano e 

Sydow também defendem a forma consorciada como um bom encaminhamento para a 

questão da governança regional. Ou seja, o consórcio intermunicipal é um instrumento de 

cooperação federativa e de gestão compartilhada que respeita o federalismo – a autonomia 

municipal (já que a adesão é voluntária) e a interdependência e a articulação entre esferas de 

governo (após a assinatura d contrato, são criadas as responsabilidade de cada governo e os 

fluxos intermunicipais). O consórcio oferece maior segurança jurídica e maior formalização 

para a governança regional. 

 

A Lei 11.107, de 2005, que trata dos consórcios públicos, dá nova regulamentação à 
cooperação horizontal e vertical entre as três esferas de governo para gestão compartilhada de 
políticas públicas, instituindo um arcabouço legal e institucional para a concretização do 
federalismo cooperativo no país, cujos princípios enunciados na própria Constituição de 1988 
careciam de regulamentação (LOSADA, 2010, p. 190). 

 

Abrucio, Sano e Sydow apresentam o número de consórcios no Brasil, com 

destaque para a área da saúde, que apresenta a maior participação no total de municípios 

consorciados e uma das maiores participações no total de consórcios existentes no país. 

 

Tabela 2.1 - Consórcios no Brasil, por setor 

Setor Nº de 
municípios 
consorciados 

Número de 
municípios em 
consórcio público 
com os estados 

Número de 
consórcios 
públicos entre 
municípios e 
União 

Número de 
convênios de 
parceria entre 
municípios e o setor 
privado 

Número de 
municípios com apoio 
do setor privado ou 
de comunidades 

Saúde 1.906 1.167 558 588 197 
Meio Ambiente 387 467 225 191 194 
Turismo 351 275 138 151 150 
Saneamento e/ou 
manejo de resíduos 
sólidos 

343 387 231 144 89 

Transportes 295 428 207 129 49 
Desenvolvimento 
urbano 

255 420 247 105 78 

Educação 248 1.116 767 571 274 
Assistência e 
desenvolvimento 
social 

222 867 660 558 349 

Cultura 161 385 206 213 240 
Direito da criança e 
adolescente 

149 513 321 287 269 

Emprego/Trabalho 114 358 164 216 136 
Habitação 106 720 428 159 73 
Fonte: Abrucio, Sano e Sydow (2010, p. 210, 212, 214, 215, 216), a partir de dados do IBGE (2006). 
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Klink (2010) apresenta uma classificação dos arranjos colaborativos brasileiros 

para além dessa dicotomia. Além dos tipos de arranjos apresentados no quadro, Lefèvre 

(2008, apud KLINK, 2010) defende que a classificação deve levar em conta também o grau 

de formalização  dado que “vários arranjos informais podem desempenhar papel importante 

no processo de aprendizagem coletiva rumo às formas mais institucionalizadas de governança 

metropolitana” (KLINK, 2010, p. 112). 

 

O quadro serve, entretanto, para mostrar que a agenda metropolitana brasileira é mais 
complexa que aquela proposta pelo debate institucional dicotômico sobre o melhor arranjo 
(seja o consórcio, seja o arranjo estadualizado). Na realidade, a arquitetura institucional que 
norteia a gestão e a organização das áreas metropolitanas é composta por um conjunto de 
arranjos colaborativos imperfeitos (second best), cuja construção coletiva é objeto de um 
processo político contínuo de negociação de conflitos entre escalas e atores (KLINK, 2010, p. 
112). 

 

 

Quadro 2.2 - Classificação de arranjos colaborativos nas áreas metropolitanas brasileiras 
 
 Arranjo governamental de múltiplas escalas Arranjo governamental intermunicipal 
 Arranjo predominantemente governamental 
Setorial Consórcios públicos, convênios, grupo gestor interfederativo, 

contratos de gestão, financiamentos e repasse de recursos 
voluntários (transporte, habitação, saneamento etc.) 

Consórcios de direito privado de saúde, educação, 
resíduos sólidos etc.; consórcios públicos; acordos e 
convênios intermunicipais 

Territorial Consórcio público, região metropolitana (regulamentada de acordo 
com as constituições estaduais) 

Consórcios de direito privado para planejamento 
regional, consórcios públicos 

 Arranjo com presença importante de atores não governamentais 
Setorial Comitê de bacias, câmaras setoriais, conselhos, fundos e  fóruns 

setoriais (habitação), grupo gestor setorial, unidades de esgotamento 
etc. 

Agências de desenvolvimento econômico 

Territorial Câmaras, conselhos e fóruns regionais de desenvolvimento, grupo 
gestor de monitoramento e fiscalização de mananciais e bacias 
hidrográficas etc. 

Agências de reconversão territorial 

Fonte: Klink (2010, p. 111). Adaptado de Rodríguez e Oviedo (2001: 20). 

 

Além disso, Klink (2010) define os seguintes critérios de avaliação dos arranjos 

devem levar em consideração: 1) a eficiência (criação de economia de escala e redução das 

externalidades territoriais); 2) equidade (capacidade de oferecer oportunidades iguais a 

população da região metropolitana); 3) critério da voz (participação e transparência no 

processo de tomada de decisão metropolitana). 

Rezende (2010) também pauta as mudanças mais recentes no âmbito das questões 

metropolitanas no Brasil, quais sejam: a criação do Fórum Nacional de Entidades 

Metropolitanas (FNEM), em 2008; e a criação do Grupo de Trabalho Interfederativo (GTI), 

em 2009, que resgata o trabalho do fórum. As questões discutidas nestes momentos foram as 

seguintes:  
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a) o reconhecimento da não existência de um modelo único para a gestão das regiões 
metropolitanas (abandono da simetria); b) o fato de que a gestão metropolitana não pode 
prescindir da participação dos governos estaduais, tanto no que diz respeito à sua atuação 
direta na metrópole, quanto no apoio aos municípios da região; c) a importância de serem 
promovidas, por meio de arranjos formais de gestão, a articulação e a colaboração permanente 
entre as três esferas de governo; d) a adoção de uma Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano, promovida pelo governo federal e construída em parceria com os demais entes 
federados localizados em áreas metropolitanas, a qual deverá estabelecer critérios para a 
criação de regiões metropolitanas e a adequação da situação vigente; e) além de flexível, o 
modelo de gestão metropolitana deverá prever a criação de um Fundo Metropolitano de 
Desenvolvimento, mediante aporte de recursos do estado e dos municípios, transferência de 
recursos federais, operações de crédito, doações, captura de mais-valias urbanas e cobrança de 
taxas e pedágios, com a finalidade de apoiar a execução de programas e projetos de interesse 
comum, e compensar municípios que atendem a interesses específicos da metrópole 
(mananciais de água, unidades de conservação ambiental, aterros sanitários etc.); f) a 
importância da criação de incentivos seletivos para estimular a cooperação, por meio de 
compensações financeiras, entre outros instrumentos, bem como a criação de linhas de crédito 
voltadas para a redução das desigualdades sociais; g) a necessidade de o governo federal 
evitar o repasse direto de recursos a municípios integrantes de regiões metropolitanas, sem 
considerar as prioridades estabelecidas pelo organismo gestor metropolitano (REZENDE, 
2010, p. 71-2). 

 

Além disso, o autor destaca que alguns estados tem atuação importante na questão 

metropolitana, como é o caso das instituições que atuam nas seguintes regiões metropolitanas: 

Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Curitiba, Vitória e Campinas. O autor aponta ainda a 

relevância da criação de um fundo de desenvolvimento metropolitano em Belo Horizonte, 

Recife, Campinas e Vitória, e que é dirigido pelo Conselho de Desenvolvimento 

Metropolitano, sendo o trabalho deste apoiado pelas câmaras temáticas, que são responsáveis 

por amparar as agências metropolitanas, que fazem a gestão do fundo, tal como é o caso da 

Agência Metropolitana de Campinas (AGEMCAMP), que faz a gestão do Fundo de 

Desenvolvimento Metropolitano (FUNDOCAMP). A composição dos recursos do fundo varia 

de uma região para a outra, e, no caso de Campinas, o fundo é constituído por recursos 

estaduais e municipais. Contudo, “em Campinas, a despeito de agência regional estar bem 

estruturada, o estreito relacionamento das autoridades do núcleo metropolitano com o governo 

federal contribui para a desconsideração do planejamento metropolitano” (REZENDE, 2010 

p. 73). 

A partir de tudo o que foi apresentado, podemos classificar a RMC, tanto do ponto 

de vista da metropolização, quanto do ponto de vista da regionalização da saúde, da seguinte 

maneira: a associação é supramunicipal/estadualizado no caso da RMC e intermunicipal no 

caso da região de saúde/CIR; no caso da RMC o processo está formalizado (Conselho, 

Agência e Fundo) e no caso da região de saúde falta assinar o COAP; atualmente (foi 

necessário ajuste) há coincidência entre o desenho administrativo da RMC e o desenho 

funcional da região de saúde, mas não há coincidência entre as instituições de governança e 

gestão e não há coincidência entre as instituições da RMC responsáveis pela área temática da 



135 
 

saúde e as instituições responsáveis pela regionalização e pela região de saúde; existe 

governança colaborativa (participação e capacidade dos atores envolvidos no processo + 

legitimidade política + transparência no processo de tomada de decisão), tanto na RMC, 

quanto na região de saúde, mas, neste último caso, o prestador e a sociedade civil não 

participam da CIR; não existe uma autoridade metropolitana e nem um fundo metropolitano 

para a região de saúde, somente associação e cooperação, mas existe para a RMC; existe 

consórcio de saúde (CONSAÚDE E CISMETRO); esforço de coordenação e 

institucionalização: CD-RMC, AGEMCAMP, FUNDOCAMP + CISMETRO; regionalização 

como necessidade e saída à fragmentação sistêmica na RMC (já apontada em 1995, na tese de 

Oliveira); na RMC já existia um certo padrão de interdependência e a regionalização e a RAS 

o reconfiguram e profundam, dada a nova institucionalidade. 

 

2.2. O financiamento das regiões metropolitanas 

 

O financiamento metropolitano está vinculado à evolução institucional da região 

metropolitana, ou seja, “A maneira como as regiões são formadas, sua história, a forma como 

elas se organizam e as regras aplicadas ao seu funcionamento conformam o respectivo sistema 

de financiamento e, ao mesmo tempo, são por ele influenciadas” (REZENDE, 2010 p. 46). 

De acordo com Ribeiro (2008), Magalhães (2010) e Klink (2010), o 

financiamento das regiões metropolitanas no Brasil é um dos pontos frágeis da sua 

institucionalidade e da sua capacidade de gestão. E segundo Klink (2010) “o tema de 

financiamento merece destaque, particularmente em função da sua capacidade de mobilizar 

formas alternativas de governança colaborativa” (p. 116). O autor também destaca que o 

desenho do financiamento metropolitano é impactado pelas políticas macroeconômicas e pela 

estrutura do federalismo, político, administrativo e fiscal. E Abrucio, Sano e Sydow (2010) 

analisam que houve avanço no associativismo territorial, incluindo o caso das regiões 

metropolitanas, mas processo este que é ainda conflitivo, impactando a governança 

metropolitana, diante da ausência de fontes financeiras estáveis.  

Os fundos metropolitanos não conseguem alavancar grandes montantes de 

recursos e de projetos, consolidando uma capacidade de investimento regional débil. Além 

disso, a estrutura fiscal não contribui para a financiamento regional dado que a região 

metropolitana não é um ente político, administrativo ou fiscal, e dado que existe grande 

competição fiscal entre os municípios. O que se observa no Brasil para solucionar a frágil 

cooperação intermunicipal são dois tipos de encaminhamento para a questão da governança 
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regional, incluindo a questão do financiamento: um é o associativismo de municípios (via 

consórcio público); o outro é através da atuação e liderança do governo estadual 

(MAGALHÃES, 2010; RIBEIRO, 2008). 

 

Nas regiões metropolitanas, as grandes necessidades de investimentos públicos e privados 
requerem uma ação orquestrada dos vários atores, sob a forte liderança de um setor público 
que tenha uma visão estratégica de desenvolvimento regional, sendo um requisito importante 
para o envolvimento do setor privado no financiamento de projetos metropolitanos 
(MAGALHÃES, 2010, p. 23). 
 
É necessário também criar um ambiente favorável para que estados e municípios cooperem no 
estudo, na busca de soluções, no financiamento e na execução de projetos que possam de fato 
resolver de maneira integrada problemas metropolitanos (MAGALHÃES, 2010, p. 23). 
 
A organização fiscal atual não facilita esse ambiente. A autonomia dos três níveis de governo 
(União, estados e municípios) dificulta a cooperação, o exacerbamento de um municipalismo 
autárquico. E ainda o fato de não existir um ente no nível metropolitano com existência fiscal 
deixa a questão metropolitana unicamente na mão do ente estadual, obstruindo o 
enfrentamento da problemática metropolitana (MAGALHÃES, 2010, p. 23). 
 
Nas regiões metropolitanas, onde há grandes assimetrias, mudanças na organização fiscal 
poderiam ser capazes de dar conta das desigualdades na distribuição da riqueza e nas 
necessidades de investimento – alocando os maiores recursos em que estão os maiores gastos 
e procurando redistribuir recursos entre municípios, de forma a instrumentar a cooperação 
financeira entre entes federativos, apoiando uma política de desenvolvimento regional” 
(MAGALHÃES, 2010, p. 24). 

 

Segundo Khair (2002), o desafio do financiamento nas regiões metropolitanas da 

suas políticas, programas, projetos e ações de enfrentamento dos problemas comuns aos 

municípios integrantes, está vinculado à falta de consenso e à insuficiência de recursos 

orçamentários (derivados das fontes tradicionais de receitas). Diante disto, é preciso analisar 

os tipos de fontes existentes e que são passiveis de contribuir para a constituição de um fundo 

metropolitano, assim como as propostas de novas formas de recursos para comporem fundos 

de desenvolvimento das regiões metropolitanas. 

Os tipos de fontes existentes e passiveis de contribuir para a constituição de um 

fundo metropolitano são oriundas de três classes: 1) orçamentários tradicionais (receitas 

próprias, que representam cerca de 30,6% e que são compostas pelos seguintes tributos: 

IPTU, ISS, ITBI, Taxas, Contribuições de Melhoria; transferências, que representam cerca de 

68,5% e que são compostas pelas seguintes transferências: FPM, FPEx, cota-parte do ICMS e 

do IPVA, FUNDEF/FUNDEB, FUNDES, SUS; empréstimos, que representam cerca de 

0,9%); 2) provenientes da recente criação do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) (IPTU 

progressivo no tempo; contribuição de melhoria; incentivos e benefícios fiscais e financeiros); 

3) previstas na legislação do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

(constituirão seus recursos: recursos dos estados e dos municípios a ele destinados por 

disposição legal; transferências da União, destinadas a execução de planos e programas de 
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interesse comum entre Região Metropolitana e a União; empréstimos nacionais e 

internacionais e recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional e acordos 

intergovernamentais; retorno das operações de crédito contratadas com órgãos e entidades da 

Administração direta e indireta do estado e dos municípios e concessionárias de serviços 

públicos; produto de operações de crédito e rendas provenientes da aplicação de seus 

recursos; resultado da aplicação de multas cobradas de infratores cuja competência tenha sido 

delegada ou transferida para a Região Metropolitana; recursos decorrentes do rateio de custos 

referentes a obras de interesse comum; doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas, ou 

privadas, nacionais, estrangeiras ou multinacionais e outros recursos eventuais). 

Segundo Rojas (2010), a questão do financiamento das regiões metropolitanas é 

complexa pois não existe consensos sobre quis tipos de atividades devem ser financiadas, e 

sobre quem é o ente governamental responsável pela sua execução e financiamento. Para este 

autor, “A atribuição de uma fonte específica a um serviço metropolitano tem ângulos técnicos 

e políticos” (p. 6). Os recursos derivados de transferências intergovernamentais, frente aos 

impostos e taxas, são os mais adequados para financiar as ações e os serviços que geram 

externalidades, como os das áreas de educação e saúde. Além disso, o financiamento dos 

investimentos indivisíveis exigem uma ação coordenada de todos os níveis de governo 

envolvidos. 

ZIMMERMANN (2002) aponta que é difícil que os municípios concordem em 

destinar recursos permanentes oriundos dos seus orçamentos para financiar as ações 

supramunicipais metropolitanas. Uma forma de economizar recursos é através da 

racionalização, e isso poderia liberar recursos para enfrentar as questões regionais. Contudo, 

“dificilmente uma administração municipal e seus contribuintes concordariam em diminuir 

custos e gastos no próprio município e redirecionar os recursos assim obtidos para ações 

metropolitanas, mesmo que de suas próprias regiões” (p. 444). Uma possibilidade para a 

alocação permanente de recursos direcionados às ações metropolitanas é o redirecionamento 

das receitas transferidas, voluntariamente e para programas específicos, da União e dos 

estados para os municípios. 

No estudo de Garson, Ribeiro e Ribeiro (2010), é feito um levantamento do perfil 

socioeconômico e da estrutura fiscal dos municípios das regiões metropolitana, com o foco na 

estrutura de receitas e despesas voltadas ao financiamento dos investimentos. Segundo os 

autores, “A análise das condições socioeconômicas e fiscais das metrópoles brasileiras ganha 

importância adicional se consideramos que, no Brasil, a problemática social concentra-se 

fortemente no meio urbano” (p. 19). Por um lado, o perfil socioeconômico define o perfil das 
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necessidades e da demanda por serviços públicos. Por outro lado, a estrutura fiscal define o 

perfil da capacidade de gasto, logo, da capacidade de atendimento.  Na relação entre ambos 

pode-se afirmar que a estrutura fiscal é resultado do perfil socioeconômico, dado que  

capacidade de arrecadação e de gasto estão vinculadas à relevância da população 

economicamente ativa e ao nível de atividade econômica na região metropolitana.  

 

A importância dos municípios metropolitanos, em termos de população e atividade 
econômica, reflete-se em sua estrutura fiscal: em 2007, os municípios pertencentes aos 
GEUBs metropolitanos foram responsáveis por 43% da receita corrente e por 68% dos 
tributos arrecadados por todos os municípios brasileiro (GARSON; RIBEIRO; RIBEIRO, 
2010, p. 36). 
 
A composição da receita difere fortemente entre municípios metropolitanos e os demais. No 
primeiro grupo, a receita tributária contribui com 32,8% do total de recursos e com 45,8% das 
transferências – nos municípios-núcleo, 40,2% e 37,1%. Já os não metropolitanos dependem 
sobretudo de transferências intergovernamentais – 72,1% de seus recursos, sendo de 11,8% a 
contribuição das receitas tributárias. As diferenças quanto à dependência de fontes não apenas 
condicionam prioridades de gestão, mas também o posicionamento político quanto à disputa 
por recursos (GARSON; RIBEIRO; RIBEIRO, 2010, p. 36-7). 

 

Contudo, a discrepância entre os municípios pertencentes à região metropolitana 

no tocante à sua capacidade fiscal, vai definir as possibilidades e as dificuldades de 

cooperação e coordenação das ações e dos serviços comuns. 

 

(...) um peso demográfico e econômico acentuado da cidade-núcleo frente à região a que 
pertence conspira contra o equilíbrio político de possíveis arranjos de governança (Garson, 
2009). Também do lado fiscal, diferenças quanto à estrutura de despesas e, particularmente, 
de receitas, poderão dificultar acordos de cooperação para a solução de problemas comuns (p. 
19). 

 

Rezende (2010) aponta ainda que os problemas do financiamento metropolitano é 

pauta cada vez mais relevante da agenda pública dado que tem se intensificado diante do 

crescimento demográfico e do envelhecimento da população que reside nas regiões 

metropolitanas, o que tem pressionado os governos a buscar o atendimento de demandas cada 

vez maiores nas áreas de planejamento urbano, transporte, segurança, educação, saúde, dentre 

outras. O que não tem sido acompanhado pelo aumento do “espaço fiscal”, marcado pelo 

transbordamento da receita e pelo ajuste fiscal. E o autor destaca que estas questões estão 

presentes nas regiões metropolitanas de todo o mundo e que são maiores nos lugares em que 

não existe uma autoridade fiscal e financeira regional, principalmente quando os governos 

locais tem muito poder, o que gera um ambiente mais competitivo e menos coordenado, no 

sentido metropolitano. 
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Por seu turno, a pressão por mais recursos não é acompanhada de aumento do espaço fiscal. 
Ao contrário, a globalização financeira e a internacionalização dos mercados aumentam a 
mobilidade de bases tributárias mais produtivas do ponto de vista fiscal, a exemplo da renda e 
da prestação de serviços, impondo restrições ao aumento de tributos que incidam sobre essas 
bases. De outra parte, a necessidade de sustentação da disciplina fiscal, em um mundo 
marcado pela volatilidade dos ciclos econômicos, conduz à adoção de regras fiscais severas, 
que limitam o acesso dos agentes públicos atuantes sobre o território metropolitano a outras 
fontes de financiamento para superar as limitações ao aumento de tributos (REZENDE, 2010, 
p. 45). 
 
Essas dificuldades são maiores quando inexiste uma autoridade regional dotada de poderes e 
de recursos – para articular as iniciativas a cargo de cada nível de governo que atua no espaço 
metropolitano –, quando a autonomia dos governos locais é grande, e são abundantes as 
heterogeneidades econômicas, espaciais e sociais. Neste contexto, aumentam as 
possibilidades de conflitos de interesses, dificultando o entendimento sobre as prioridades 
metropolitanas (REZENDE, 2010, p. 46).  
 
A natureza e a dimensão dos problemas vivenciados em cada caso variam conforme as 
condições encontradas em cada país, mas os problemas se tornam mais complexos quando as 
disparidades socioeconômicas entre as distintas porções do território metropolitano são 
acentuadas, a fragmentação política é grande e o clima predominante nas relações entre os 
poderes públicos é marcado por forte antagonismo. Nesses casos, só um poder dominante, ou 
a introdução de incentivos à cooperação, para melhorar as condições de financiamento 
(REZENDE, 2010, p.46). 

 

De acordo com Rezende (2010), os aspectos relevantes da construção de um novo 

modelo de financiamento são: 1) o grau de descentralização fiscal e a composição das 

principais fontes de recursos dos governos que atuam no território metropolitano; 2) o nível 

de autonomia que cada jurisdição desfruta com respeito ao acesso a recursos, próprios e 

externos, bem como sobre a sua aplicação; 3) as disparidades na repartição dos recursos 

financeiros; 4) a natureza das instituições e a estabilidade das regras que regulam os 

mecanismos de financiamento metropolitano; e 5) as limitações de ordem econômica, 

institucional, social e política (p. 46-7). 

 

A questão da autonomia merece qualificações quando a questão da descentralização fiscal é 
observada sob o prisma do financiamento metropolitano. Um nível elevado de 
descentralização fiscal, baseado na entrega de poderes tributários fortes aos governos locais, 
pode ser prejudicial a um projeto de financiamento metropolitano. Isso pode ocorrer se os 
governos estaduais (regionais) tiverem pouca capacidade para articular o uso dos recursos e se 
as disparidades entre a capacidade financeira dos governos locais forem acentuadas. Nessas 
situações, as possibilidades de conflito são grandes, e as chances de um entendimento comum 
das prioridades de um projeto metropolitano tornam-se remotas (REZENDE, 2010, p. 52). 
 
De outra parte, um melhor equilíbrio na repartição territorial dos recursos pode criar 
problemas para o financiamento metropolitano, no contexto em que os governos locais são 
dotados de grandes poderes. Nesse caso, uma identidade local forte poderia dificultar a 
formação de uma identidade metropolitana e, consequentemente, inviabilizar a obtenção de 
um acordo a respeito do compartilhamento de recursos para o financiamento de um projeto 
metropolitano (REZENDE, 2010, p. 52). 

 

 

Quando existe um governo local forte e um governo estadual fraco, a União acaba 

fortemente envolvida no financiamento metropolitano “seja diretamente por meio da 
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realização de investimentos, seja pela sustentação de políticas sociais, ou indiretamente, 

mediante a transferência de recursos para os governos locais” (REZENDE, 2010, p. 52). E a 

disputa entre os municípios componentes de uma região metropolitana, decorrente da 

desigualdade de capacidade fiscal, pode ser agravada quando as transferências federais, e 

estaduais, estiverem mais vinculadas à devolução tributária, do que à equalização fiscal. Além 

disso, as transferências podem estar vinculadas a projetos específicos de grandes 

investimentos metropolitanos, que, inclusive, exigem uma contra partida local de recursos 

financeiros  (REZENDE, 2010). 

Rezende (2010) aponta também outro aspecto que define o financiamento 

metropolitano, o institucional, marcado pelas regras que definem a descentralização fiscal. 

Segundo o autor, “Quanto maior a rigidez dessas regras, maiores serão as dificuldades que um 

grau elevado de descentralização criará para o financiamento metropolitano” (p. 54). E é 

exatamente isso que acontece no setor da saúde no Brasil.  

 

Normas rígidas fornecem estabilidade às relações intergovernamentais, mas dificultam sua 
adaptação a mudanças decorrentes da dinâmica socioeconômica, contribuindo para a geração 
de disparidades intrametropolitanas. É importante, portanto, assegurar a flexibilidade das 
regras, sem a geração de uma instabilidade normativa que crie embaraços à gestão eficiente 
dos recursos metropolitanos (REZENDE, 2010, p. 54). 

 

 

De um modo geral, Rezende (2010) apresenta as seguintes limitações que se 

colocam frente ao financiamento metropolitano: as exigências de competitividade econômica 

e sustentação da disciplina fiscal; os aspectos institucionais que definem a autonomia dos 

órgãos públicos e condicionam as relações intergovernamentais; a natureza do regime 

político-partidário e suas implicações; e o perfil socioeconômico dos habitantes de uma 

determinada região. 

No caso das limitações econômicas, o autor se concentra em duas questões: 

preocupação com a competitividade do país (tamanho da carga tributária e qualidade dos 

impostos) e preocupação com a estabilidade econômica (controle do gasto público e do 

endividamento). 

No caso das limitações institucionais, elas estão vinculadas à organização do 

Estado e da Administração Pública, ou seja, são marcada pelas regras que definem as relações 

fiscais intergovernamentais e pelo grau de autonomia de cada esfera de governo quanto ao 

financiamento e à gestão dos seus respectivos orçamentos, aspectos relativos ao federalismo 

fiscal. Quanto maior for a centralização, a rigidez e a simetria normativa, de um lado, e a 

autonomia política, administrativa e fiscal, de outro, mais difícil será construir um 



141 
 

financiamento metropolitano compartilhado, principalmente quando se trata de um Estado 

federativo e tão complexo como é o brasileiro. 

 

A dificuldade a que se refere o parágrafo anterior é maior quando as condições mencionadas 
são encontradas em uma federação. Nesse caso, a região metropolitana de um estado costuma 
abrigar a parcela preponderante da economia, da população e dos eleitores de um determinado 
estado, o que cria sérios embaraços para a criação de uma entidade metropolitana forte, que 
ofuscaria a atuação do poder estadual. As dificuldades também crescem quando as regras, 
além de rígidas, são simétricas e aplicadas a um território metropolitano marcado por 
disparidades econômicas e sociais (REZENDE, 2010, p. 58). 

 

Como a aplicação de recursos federais nas regiões metropolitanas não se orienta por uma 
perspectiva espacial que supere os limites políticos das jurisdições que atuam nas metrópoles, 
e face ao crescimento do relacionamento direto dos organismos federais encarregados da 
gestão de programas urbanos com os municípios, as recentes iniciativas dos governos 
estaduais para articular a atuação do setor público nas regiões metropolitanas tiveram alcance 
limitado, pois lhes faltaram os meios financeiros para tanto (REZENDE, 2010, p. 74-5). 

 

No caso das limitações socioeconômicas, encontra-se o cenário de disparidades 

sociais e econômicas intermunicipais, que acabam tem reflexo nas capacidades financeiras de 

cada jurisdição. De um modo geral, “Além da ineficiência acarretada pelas disparidades, os 

contrastes visíveis geram ressentimentos e alimentam antagonismos” (REZENDE, 2010, p. 

58-9). 

Por último, no caso das limitações políticas, a fragmentação político-partidária 

existente no Brasil, associada à não geração de uma identidade nacional, acaba por barrar a 

construção de um “projeto metropolitano”, o que tem reflexos na estruturação do seu 

financiamento. E os conflitos político-partidários são potencializados nos países de regime 

federativo, principalmente como no caso brasileiro, em que as relações fiscais se dão, 

majoritariamente, entre a União e os municípios, mas também entre estados e municípios, 

dado que a obtenção de recursos estará vinculada ao alinhamento político-partidário.  

 
Se as lideranças políticas locais, ainda que formalmente pertencentes a um mesmo partido 
político, não seguirem as orientações e a mesma linha de conduta das lideranças nacionais, 
aumentam as possibilidades de conflito, não apenas no interior do espaço metropolitano como 
nas relações entre cada governante municipal, os dirigentes estaduais (regionais) e o poder 
federal (REZENDE, 2010, p. 59). 

 
As possibilidades de conflito se multiplicam quando, em um regime federativo, como o 
brasileiro, as relações fiscais entre os entes federados não seguem o padrão clássico de 
federações maduras, em que inexistem relações diretas entre o governo federal e os governos 
municipais, os quais se subordinam a regras e procedimentos emanados dos respectivos 
governos esta duais. Num regime em que os governos municipais se relacionam diretamente, 
tanto com os respectivos estados quanto com o governo federal, as possibilidades de acesso a 
recursos controlados por eles dependem da conjuntura política vigente. Se o grupo político 
que controla o poder local está alinhado com os grupos que dominam o governo estadual e o 
federal, aumentam suas possibilidades de acesso a recursos, ao passo que o oposto ocorre 
quando o poder local está em oposição aos demais (REZENDE, 2010, p. 59-60). 
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No avanço do seu trabalho e argumentação, Rezende (2010) defende que o 

financiamento metropolitano necessita da criação de um fundo específico para a finalidade de 

financiar os projetos metropolitanos. Nessa discussão, o autor apresenta as experiências 

internacionais de Toronto, Vancouver, Montreal, Milão, Madri, México. Para o caso do 

Brasil, tal como já fora apontado, o autor destaca a relevância da experiência das regiões 

metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Campinas e Vitória, que criaram um fundo de 

desenvolvimento metropolitano, cuja composição de recursos varia de uma região para a 

outra, mas incluem somente recursos estaduais e/ou municipais. Mas, o autor crítica a 

ausência dos recursos federais e afirma que  

 

(...) a não participação do governo federal limita a capacidade de atuação de fundos dessa 
natureza, especialmente no tocante a seu papel de indutor da cooperação intergovernamental. 
A incorporação a esses fundos de recursos federais – voltados para apoiar a implementação de 
projetos metropolitanos inseridos nas prioridades estratégicas de uma nova Política Nacional 
de Desenvolvimento Urbano – representaria uma medida de grande alcance para os objetivos 
de ampliar a mobilização de recursos financeiros e fomentar a cooperação intrametropolitana 
(REZENDE, 2010, p. 91). 

 

Conclusão 

 
Toda a problemática acerca da governança e do financiamento do processo de 

regionalização apontada no capítulo anterior é potencializada em regiões metropolitanas. Por 

um lado, porque as questões federativas se acirram nestes territórios. Por outro lado, porque 

ocorre o conflito entre os processos de regionalização e de metropolização.  

As regiões metropolitanas são muito complexas, modernas e desiguais, em todos 

as características, sejam elas políticas, sociais, demográficas, econômicas, urbanas, 

ambientais, dentre outras. Essa sua composição a transforma em um território de grande 

importância regional e nacional, seja do ponto de vista social e demográfico, seja do ponto de 

vista econômico, assim como em relação à própria estrutura e às relações de poder. 

Nas regiões metropolitanas estão presentes relações intergovernamentais 

conflituosas diante da hierarquização e da heterogeneidade intermunicipal, seja ela política, 

econômica ou técnica. Por outro lado, está presente uma profunda conurbação e 

interdependência funcional. 

Além disso, as regiões metropolitanas não representam um ente federativo, a 

despeito da sua importância. Apenas possuem a possiblidade de criar as suas próprias 

institucionalidades para auxiliar na gestão do interesse comum no território. 
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Neste sentido, a governança metropolitana, que não deixa de ser uma governança 

regional, deve se orientar no sentido da superação dos conflitos político-partidários e as 

práticas municipalistas, deve se orientar pelo interesse comum, deve ser capaz de criar sua 

própria institucionalidade metropolitana (agência, fundo financeiro). Ou seja, deve ser capaz 

de construir um arranjo cooperativo/colaborativo. E mesmo assim, uma institucionalidade 

metropolitana forte e complexa não é garantia de uma boa governança metropolitana. 

O financiamento metropolitano está vinculado à institucionalização, assim como é 

um dos fatores que constituem e norteiam a institucionalidade e a governança metropolitanas. 

As regiões metropolitanas podem criar seus fundos metropolitanos, destinados ao 

financiamento dos projetos de interesse comum, mas, o que se observa é que eles se 

apresentam aquém das necessidades reais da região metropolitana. Na maioria dos casos os 

municípios não tem o interesse de direcionar recursos próprios para projetos supramunicipais, 

diante do fato de que estes projetos podem não dar visibilidade política ao secretário de saúde 

e ao prefeito, e também porque os habitantes não e sentem interessados em alocar recursos 

próprios fora do seu município. 

Além disso, o conflitos intermunicipais surgem quando é preciso decidir quais 

serão as prioridades da região (para quais atividades os recursos serão alocados), e que essas 

prioridades devem estar acima dos interesses municipais, e ainda quando é preciso decidir 

qual será o ente responsável pela execução do projeto, programa ou ação. Atrelado a este 

último ponto, por um lado o município muitas vezes não quer assumir este compromisso e 

abrir espaço na sua rotina para tal, mas, por outro lado, as vezes ocorre uma disputa entre os 

municípios para executar no seu território dado que isso dá uma importante visibilidade 

pública aos seus munícipes.  
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CAPÍTULO 3 - POLÍTICA NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO SUS: 

REGULAMENTAÇÃO, EVOLUÇÃO E BALANÇO 

 

Introdução  

 

Diante da problematização da discussão sobre o processo de regionalização 

exposta acima, o objetivo deste capítulo é apresentar a evolução do processo de 

regionalização no Brasil, o qual teve seu início concreto a partir da implementação da Norma 

Operacional da Atenção à Saúde (NOAS), em 2001, do Pacto pela Saúde, em 2006 e, 

principalmente, a partir do Decreto nº 7.508, de 2011. 

Em primeiro lugar serão apresentadas as influências internacionais e os 

antecedentes do processo, ou seja, quais foram os primeiros momentos em que o conceito e a 

proposta de regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) apareceu na pauta da política 

nacional de saúde. 

Em segundo lugar, serão apresentadas as normas regulamentadoras do processo, 

com foco no período dos anos 2000, dado que a regionalização surge efetivamente na agenda 

e na política de saúde a partir da NOAS, em 2001. 

Por último, será apresentado um balanço do processo de regionalização desde os 

anos do Pacto pela Saúde, em 2006, a partir de documentos governamentais e das análises de 

autores especialistas e do conjunto de publicações vinculado a três pesquisas realizadas por 

equipes de especialistas – pesquisa organizada por Viana e Lima (2007-2010), pesquisa 

Região e Rede – Política, Planejamento e Gestão das Regiões e Redes de Atenção à Saúde no 

Brasil (2000-2017) e pesquisa Gestão Regional e Redes – Estratégias para a saúde em São 

Paulo (2016-2017); e duas edições especiais de revistas da área da saúde – Dossiê da Revista 

Saúde e Sociedade (2015) e um número especial da Revista Ciência e Saúde Coletiva (2017). 

Além de algumas teses – Albuquerque (2006 e 2013) e Biscardes (2016). 

 

3.1. Influência internacional e antecedentes do processo de regionalização 

 
A influência internacional com relação à constituição de regiões de saúde é 

originária da Inglaterra, que aborda este conceito desde a divulgação do Relatório Dawson, 

em 1920, que foi referência para a organização do sistema de saúde britânico, o National 

Health System (NHS), assim como de outros sistemas universais. “A partir deste relatório, a 
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organização de redes regionalizadas e hierarquizadas, sob responsabilidade do Estado, tornou-

se estratégia de sistemas nacionais e universais de saúde, para garantir o acesso e diminuir as 

desigualdades em saúde (KUSCHNIR & CHORNY, 2010)” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 99). 

Segundo Albuquerque (2013), a primeira norma nacional que regulamenta o processo de 

regionalização – a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de 2001 – tem como 

base a experiência inglesa. 

Nos anos 1930 foram trazidas para o Brasil as primeiras experiências no processo 

de construção de regiões de saúde por João de Barros Barreto (ALBUQUERQUE; MELLO; 

IOZZI, 2011), vinculada aos centros de saúde (ALBUQUERQUE; MELLO; IOZZI, 2011). 

Neste momento, constitui-se uma rede de atenção à saúde vinculada a criação de centros de 

saúde, influenciada pela atuação da Fundação Rockfeller. Este modelo de organização e 

atendimento está presente no Brasil até o período recente.  

A partir do Pacto de 2006 esse modelo passa a relacionar região de saúde e rede 

de atenção à saúde, criando uma nova lógica de ordenamento e gestão das redes integradas de 

atenção à saúde (ALBUQUERQUE, 2013). A influência deste novo modelo vem da 

experiência norte-americana, dos anos 1990, através da atuação dos organismos multilaterais 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Pan-Americana de Assistência à Saúde 

(OPAS) e do Banco Mundial (BM). O Pacto ainda é um momento de transição entre a 

definição da NOAS e a definição atual de redes de atenção à saúde, cuja determinação é 

apresentada pela Portaria nº 4.279, de 2010, e pelo Decreto nº 7.508, de 2011. 

Esse conceito de redes de atenção à saúde está vinculado à noção de sistema 

integrado de saúde (ALBUQUERQUE, 2013), que foi desenvolvido para o mercado privado 

norte-americano e adaptado para os sistemas públicos de saúde (ALBUQUERQUE, 2013). O 

principal objetivo da integração sistêmica é a redução de custo e o aumento da produtividade 

(quando da integração vertical), e ganhos de escala e de fatias de mercado (quando da 

integração horizontal) (ALBUQUERQUE, 2013). 

De acordo com Duarte (2016), essas foram as duas propostas inspiradoras da 

regionalização: Relatório Dawson/NHS e Sistemas Locais de Saúde (SILOS)/OPAS, este 

datado de 1980. No caso dos SILOS, a autora destaca que a assistência à saúde é organizada a 

partir das necessidades de saúde da população local, dado os condicionantes da saúde gerados 

no meio ambiente e nos processos sociais e de trabalho. A preocupação da autora é a 

contraposição da saúde como bem-estar social e de um modelo que privilegia o uso racional 

de recursos (desenvolvimento das forças produtivas relacionadas ao setor saúde), que tem 

como base a saúde como ausência de doença. 
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Em 2010, a OPAS define o conceito de Rede Integrada de Serviço de Saúde 

(RISS), com base em experiências latino-americanas e nos estudos de SHORTELL et. al. 

(1994) (ALBUQUERQUE, 2013, p. 152). No caso do Brasil, a OPAS relacionou o conceito 

de RISS com o processo de regionalização e a construção das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS), representando um novo modelo de atenção à saúde, baseado nas linhas de cuidado 

(redes) e no território (região), o que permitira um aporte de mais recursos vinculados a sua 

construção (ALBUQUERQUE, 2013).  

Após apresentar brevemente as principais influências internacionais norteadoras 

do desenho da regionalização brasileira, será apresentado um breve retrospecto histórico dos 

antecedentes do processo mais concreto que se iniciou nos anos 2000. 

Alguns estados foram pioneiros no processo de organização do sistema de saúde, 

como é o caso dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, através da atuação da Fundação 

Rockfeller, que introduziu o conceito e a organização regional a partir dos centros de saúde e 

a população que seria coberta pelo mesmo (ALBUQUERQUE, 2013). Neste sentido, “O 

Estado de São Paulo ajudou a propagar no Brasil o modelo dos centros de saúde distritais para 

a organização regional dos serviços assistenciais, que até a década de 1940 tinha um cunho 

eminentemente administrativo e organizativo (MELLO, 2010)” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 

20).  

Nos anos 1960 houve uma reforma mais geral do Estado, incluindo mudanças nas 

Secretarias Estaduais de Saúde, com destaque para o caso de São Paulo, a partir da qual foram 

criadas as divisões regionais de saúde (ALBUQUERQUE, 2013). Neste momento o conceito 

de regionalização aparece na literatura brasileira, quando passa a fazer parte da agenda da 

OPAS, e só é parte da política nacional de saúde a partir dos anos 1980, com o programa 

Prev-Saúde (ALBUQUERQUE; MELLO; IOZZI, 2011). 

Segundo ALBUQUERQUE (2013), o Programa de Interiorização de Ações de 

Saúde e Saneamento (PIASS) e Prev-Saúde, entre os anos de 1979 e 1982, promoveram a 

reformulação do sistema de saúde a partir de estratégias regionais e descentralizadas, a partir 

das seguintes diretrizes: 1) prioridade ao setor público e à atenção primária; 2) nova forma de 

integração entre governos estaduais e municipais (VIANA, 1994); 3) estados como 

responsáveis pela regionalização através da organização de redes regionalizadas e distritos 

sanitários (VIANA, 1998). 

A institucionalidade, que daria respaldo para a efetividade ao processo de 

regionalização (tal como a CIB e a CIR atuais), surge através da figura das Comissões 

Interinstitucionais de Saúde (CIS), no período das Ações Integradas de Saúde (AIS), entre 
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1983 e 1986, e do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), entre 1987 e 1989 

(LIMA, VIANA, 2011, p. 53).  No caso das AIS a regionalização foi representada por um 

arranjo técnico-administrativo e com foco na atenção primária e no centro de saúde, que 

definiam distritos sanitários, integrando serviços através de uma rede regionalizada 

(ALBUQUERQUE, 2013). No caso do SUDS, a regionalização estava vinculada aos distritos 

sanitários municipais (ALBUQUERQUE, 2013). Segundo Albuquerque (2013), neste período 

estava muito mais presente o conceito de descentralização, e menos o de regionalização. 

Neste momento, a regionalização estava fortemente ligada à luta pela 

redemocratização e descentralização. Em 1986 aconteceu a 8ª Conferência Nacional de 

Saúde, cujo lema “regionalizar já” estava, na verdade, mais apropriado ao lema 

“descentralizar já”, buscando como meta a municipalização, a redemocratização e a 

participação social (ALBUQUERQUE, 2013). 

A partir da realização desta Conferência e do movimento sanitarista, o Sistema 

Única de Saúde (SUS) é criado e implementado através da Constituição Federal de 1988. 

Segundo o artigo 198 da Constituição Federal, de 1988, o SUS deve se organizar de forma 

constituir um “sistema único, hierarquizado, descentralizado, regionalizado e integrado” 

(ALBUQUERQUE, 2013, p. 94). Na sequência, é implementada, de forma truncada, a Lei 

Orgânica da Saúde (LOS) – Lei nº 8.080, complementada pela Lei nº 8.142 –, no ano de 1990. 

Segundo o art. 14 da Lei 8.080, de 1990, as Comissões Intergestores devem definir diretrizes, 

de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e 

serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das 

ações e dos serviços dos Entes federados; e fixar diretrizes sobre as Regiões de Saúde, distrito 

sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados 

à integração das ações e dos serviços de saúde entre os Entes federados (BRASIL. CONASS, 

2015, p. 26-7). Ou seja, a regionalização estava prevista na CF/88 e na LOS/90, com o foco 

na descentralização político-administrativa e na organização de redes assistenciais. 

O SUS, entre 1990 e 2000, tem como eixo central da organização e 

funcionamento do sistema de saúde, a estratégia de descentralização para os municípios, de 

modo que a regionalização não foi considerada como um princípio, nem regulamentador, nem 

regulador. Neste período, “A descentralização enfatizou a atenção primária e o fortalecimento 

dos sistemas municipais de saúde, através do Programa Saúde da Família (PSF), e ocorreu sob 

forte indução federal, através de normas e incentivos, com escassa consideração das 

diversidades regionais (LEVCOVITZ et. al., 2001; MACHADO et. al. 2010)” 

(ALBUQUERQUE, 2013, p. 94). E essa “municipalização, com tendência ‘à autonomização 
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dos municípios’ contrastou com a própria noção do sistema único, hierarquizado, 

descentralizado, regionalizado e integrado (VIANA, 1994, 168-9)” (ALBUQUERQUE, 2013, 

p. 94). 

Além disso, a relação direta entre governos federal e municipal gerou três 

distorções no sistema, no que diz respeito ao planejamento, gestão, financiamento e cobertura, 

quais sejam: 1) a norma era igual para todos os municípios, que são muito desiguais, em 

diversos aspectos; 2) acirrou as desigualdades e dificultou a cooperação intergovernamental; e 

3) fragilizou o papel da esfera estadual (ALBUQUERQUE, 2013). Com o não enfrentamento 

da questão regional, “O grau e o perfil de implementação do SUS acompanhou as 

desigualdades e a concentração do desenvolvimento econômico nas regiões brasileiras 

(ALMEIDA, 2005)” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 96). 

A despeito dos entraves quanto à organização regional do SUS, alguns 

especialistas e atuantes na área da saúde defendem que o processo de descentralização em 

direção aos municípios foi responsável pela expansão da cobertura e do acesso 

(DOMINGUEZ, 2014). 

Durante o período das Normas Operacionais Básicas de Saúde, a partir de 1993, 

não existe a regulamentação e operacionalização direta do processo de regionalização. 

Contudo, alguns espaços de negociação são criados neste momento e vão ser responsáveis 

pela organização do processo em momentos seguintes. Esse é o caso da implantação das 

Comissões Intergestores Bipartite (CIB), a partir da NOB/93 (LIMA; VIANA, 2011). 

O mesmo argumento é apresentado por Albuquerque (2013) em relação às NOBs 

91, 93 e 96, que defende que, mesmo que estas normas não abordem diretamente a 

regionalização, contribuíram para com o processo de forma indireta, através do 

estabelecimento de referências intermunicipais e de espaços de negociação 

intergovernamentais. A NOB 91 cria a referência intermunicipal no financiamento das 

atividades ambulatoriais e de investimentos. A NOB 93 criou a CIT e CIB. A NOB 96 criou a 

Programação Pactuada Integrada (PPI), negociada e aprovada pela CIB e que só foi extinta 

em 2011, através do Decreto nº 7.508; e o consórcio intermunicipal de saúde. 

Segundo Ribeiro (2015), até o final dos anos 90 

 

(...) respostas de alcance regional na organização do cuidado à saúde resultaram de iniciativas 
de associação intermunicipal para o estabelecimento de consórcios de saúde, incentivados, à 
época, pela direção nacional do SUS (Brasil, 1993) ou por opção de governos estaduais em 
promover a regionalização da ação estatal em sua jurisdição (p. 405). 
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De um modo geral, o processo de organização do SUS após a promulgação da 

Constituição de 1988 e ao longo dos anos 1990 se concentrou no processo de 

descentralização, com as seguintes características:  

1) municipalização (aumento da responsabilidade dos municípios na oferta e gestão do 

sistema e relação direta entre esfera federal e esfera municipal) e fragmentação do 

sistema (sistemas municipais isolados);  

2) não houve clara definição do papel da esfera estadual na organização do sistema e 

com isso a sua atuação ficou aquém do necessário para a organização do SUS;  

3) indução do governo federal do processo de construção do SUS e recentralização dos 

recursos orçamentários na esfera federal;  

4) não houve o enfrentamento, por parte da política nacional de saúde, das 

desigualdades regionais, dado que não propôs mecanismo de compensação regional no 

que diz respeito às diferenças quanto à capacidade de financiamento próprio e à oferta 

existente (capacidade instalada);  

5) não houve a criação, por parte da política nacional de saúde, de instâncias (à 

exceção da CIB) e instrumentos que promovessem a articulação e o planejamento 

interfederativos (nos sentidos vertical e horizontal das relações entre as esferas de 

governo);  

6)  não houve a orientação regional nas política públicas;  

7) redução do Estado (governo central), como um dos princípios neoliberais;  

8) promoção da redemocratização e participação do governo local e popular. 

 

Ou seja, diante da descrição acima das características centrais da política nacional 

de saúde ao longo dos anos 90, após a criação do SUS em 1988, fica evidente que as diretrizes 

de territorialização, seguidas no modelo inglês, e de construção de redes de atenção, presente 

nos EUA e ditada pelos organismos multilaterais, não esteve em pauta. O foco foi a 

municipalização e o papel do estado, que deveria ser o responsável pela coordenação e 

organização do sistema no seu território, não foi devidamente definido. O que foi destacado 

como um passo em direção à regionalização neste período foi a normatização (NOBs 93 e 96) 

e criação das comissões intergestores (CIT e CIB), da Programação Pactuada e Integrada 

(PPI) e a possibilidade de constituição de consórcios intermunicipais. Deste modo, fica 

evidente que dede a Constituição de 1988, até a promulgação da NOAS de 2001, a 

regionalização apresentava-se mais como um princípio e menos como uma diretriz e uma 

ação concreta.  
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O próximo item apresentará o processo mais recente e mais intenso de 

regulamentação e implantação da política nacional de regionalização do SUS. 

 

3.2. Regulamentação nacional do processo de regionalização ao longo dos anos 2000 

 

Em 1992, o tema central da 9ª Conferência Nacional de Saúde propunha a 

municipalização como o caminho para a construção do SUS (DOMINGUEZ, 2014). A partir 

da Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), em 2001, e, principalmente, a partir 

do Pacto pela Saúde, em 2006, a temática central se volta para a regionalização. O Quadro a 

seguir apresenta uma comparação entre os processos de descentralização, ao longo dos anos 

1990, e o processo de regionalização, a partir de 2001. A análise das informações deste 

quadro evidencia a inflexão na forma de organização e planejamento do SUS. O que é 

intensificado, posteriormente, pelo Decreto nº 7.508, em 2011, como será visto mais à frente. 

 

Quadro  3.1 – Elementos constitutivos das estratégias de descentralização e regionalização na política de 
saúde do Brasil 
 
Estratégia Descentralização Regionalização 
Ideologia 
predominante 

Democrático-participativa Gerencialista; Equidade 

Objeto Municípios Região 
Atores Governamentais (municípios e federais) 

Conasems/Cosems 
CIT e CIB 

Governamentais (estaduais e municipais) e Regionais 
CONASS/Conasems/Cosems 
CIT e CIB 
CGR 

Normas NOBs dos anos 90 Noas/Pacto 
Instrumentos Incentivos para a constituição de sistemas 

municipais e locais 
Incentivos para a constituição de instâncias regionais e redes de 
atenção à saúde nas regiões 

Processos Municipais e locais Estaduais e regionais 
Fonte: LIMA; VIANA (2011, p. 61).  

 

 

A partir da promulgação da Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), 

através da Portaria nº 95, de 26 de janeiro de 2001, complementada pela Portaria nº 373, de 27 

de fevereiro de 2002, a regionalização passou a ser a estratégia central de organização e 

planejamento do SUS, apoiada na ideia de um sistema de redes regionalizadas e 

hierarquizadas, tal qual no sistema de saúde britânico. Segundo Albuquerque (2013), a NOAS 

“trouxe a regionalização como macroestratégia de organização da assistência pública, visando 

à integração do sistema em redes hierarquizadas, o ordenamento dos fluxos assistenciais 

intermunicipais e o combate às desigualdades no acesso à saúde” (p. 99). E para atingir este 

objetivo, foram definidas as diretrizes, criados novos instrumentos de planejamento integrado 

e estabelecidas as responsabilidades dos entes federados, com foco no fortalecimento do papel 
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dos estados. Além disso, a Programação Pactuada e Integrada (PPI) foi retomada, cuja função 

é a organização da alocação dos recursos pelos três entes federados e o estabelecimento da 

responsabilidade de cada município (direta ou de encaminhamento). Neste momento foi 

ampliado o nível básico de atendimento, constituindo a Atenção Básica Ampliada e foi 

definido um pacote mínimo de ações e serviços de atenção básica à saúde para todo e 

qualquer município (ALBUQUERQUE, 2013). 

Às Secretarias Estaduais de Saúde (SES) caberiam as mais relevantes funções no 

processo de regionalização, quais sejam: a definição das regiões de saúde e a elaboração do 

Plano Diretor de Regionalização (PDR) e o Plano Diretor de Investimentos (PDI). No PDR 

consta o desenho das regiões de saúde, com a indicação do município sede (no módulo 

assistencial), município polo (na região de saúde) e os demais municípios; o mapa da 

regionalização; a proposta de estruturação das redes de referência de serviços especializados; 

e a perspectiva de distribuição geográfica dos recursos tecnológicos e humanos. E no PDI 

estava a descrição dos investimentos, por microrregião.   

A definição de região de saúde apresentada por esta norma segue abaixo: 

 

base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a 
divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria Estadual de Saúde, de acordo 
com as especificidades e estratégias de regionalização da saúde em cada estado, considerando 
as características demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, 
oferta de serviços, relações entre municípios, entre outras. Dependendo do modelo de 
regionalização adotado, um estado pode se dividir em macrorregiões, regiões e/ou 
microrregiões de saúde. Por sua vez, a menor base territorial de planejamento regionalizado, 
seja uma região ou uma microrregião de saúde, pode compreender um ou mais módulos 
assistenciais (BRASIL, 2002, p. 10) (ALBUQUERQUE, 2013, p. 103). 

 

Contudo, a norma impunha “(...) excessiva normatividade técnica e rigidez para 

conformação de regiões de saúde (SOUZA, 2011)” (LIMA; VIANA, 2011, p. 47). 

Albuquerque (2013) define esta fase como a da “regionalização normativa”, mantendo o 

padrão anterior de descentralização induzida pelo governo federal, com muita burocratização 

das relações intergovernamentais e fragmentação das transferências de recursos. E a CIB 

reforça o papel regulador e indutor do governo federal e a excessiva burocratização. 

Além da rigidez, o que fora proposto pela norma não encontrou respaldo na 

realidade político-institucional, estrutural e conjuntural dos estados e municípios 

(ALBUQUERQUE, 2013). Era necessário rever as regras para a habilitação dos entes 

subnacionais e compatibilizar o planejamento econômico da regionalização com a capacidade 

orçamentária (a região de saúde não é uma unidade orçamentária) e técnica (muitos estados 

não tinham tradição de planejamento regional em saúde) (ALBUQUERQUE, 2013).  
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Ou seja, a norma apresentou um perfil mais técnico e focado na construção das 

redes e módulos assistenciais, e com definições rígidas, sem considerar as questões políticas e 

econômicas envolvidas na construção de um sistema regional de saúde (como, por exemplo, a 

promoção da cooperação e cogestão e o papel estratégico dos estados), a realidade específica 

de cada local e as disparidades regionais (ALBUQUERQUE, 2013). 

Segundo Viana e Lima (2011) “A regionalização desenhada nos Planos Diretores 

Regionais não correspondeu à realidade da política de saúde pactuada entre estados e 

municípios e nem mesmo à dinâmica dos fluxos assistenciais intermunicipais, e não se tornou 

a principal referência para o planejamento do sistema”. 

Alguns autores vão além e afirmam que até a elaboração do Pacto, a política de 

saúde não apresentava uma proposta de regionalização por conta de dois aspectos: a forma 

como é conduzido o processo de descentralização e a não incorporação da questão territorial 

no planejamento público (VIANA; LIMA; FERREIRA, 2010). 

De acordo com Duarte (2016), com a NOAS ocorre o aprofundamento da 

responsabilidade de atuação dos municípios na Atenção Básica (ampliação do piso) e de 

repasse do MS fundo a fundo; a Média e Alta Complexidade (MAC), definidas através do 

PDR e PPI, era responsabilidade do estado, tanto o planejamento, quanto o repasse dos 

recursos fundo a fundo; e o Fundo de Ação Estratégica e Compensação (FAEC), recursos 

extra-teto repassados pelo MS diretamente ao prestador. De um modo geral, observa-se, do 

ponto de vista do financiamento, rigidez e recentralização (governo federal ou federalista, 

com a gestão estadual). 

Outra crítica apresentada por Duarte (2016), com base na argumentação de outro 

autor: 

 

Teixeira (2002) propõe a superação do modelo baseado na atenção à “demanda espontânea” 
para um que privilegie ações voltadas à intervenção sobre os determinantes dos problemas e 
não apenas sobre os seus efeitos. Para isso é necessário formular “ações programáticas” 
ancoradas no reconhecimento “acerca dos problemas e necessidades dos indivíduos e dos 
grupos da população em situações concretas” (p. 159). Nesse sentido, a autora sugere a 
incorporação da noção de vigilância da saúde na proposta de regionalização da NOAS como 
forma de superar “o viés economicista da Programação Pactuada Integrada (PPI)”, 
considerada “um instrumento de racionalização da oferta de serviços pelas unidades de saúde, 
que não problematiza o conteúdo das práticas que são realizadas nem a sua adequação às 
necessidades e problemas de saúde da população dos municípios” (p. 159) (DUARTE, 2016, 
p. 105). 

 

Um passo seguinte na construção e aprimoramento do processo de regionalização 

foi dado através da promulgação do Pacto pela Saúde, através da Portaria nº 399, de 22 de 

fevereiro de 2006. Diante das mudanças por ele expostas, o Pacto foi muito bem recebido 
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pelos gestores do SUS, ao mesmo tempo, que “(...) tornou o processo de regionalização mais 

complexo do ponto de vista institucional e político (...) (LIMA & VIANA, 2011)” 

(ALBUQUERQUE, 2013, p. 116 e 120). 

O Pacto de 2006 promoveu inovações quanto ao processo e aos compromissos e 

instrumentos regionais de gestão, fomentou a cooperação intergovernamental e representou 

uma inflexão na forma de atuação do governo federal (ALBUQUERQUE, 2013; 

ALBUQUERQUE, 2013). Segundo Dourado e Elias (2011), representou um estímulo à 

indução de um federalismo mais cooperativo. 

Além disso, “o Pacto pela Saúde inicia uma nova fase da regionalização – a 

‘regionalização viva’ – ao procurar trazer os conteúdos do território para dentro da lógica do 

sistema de saúde, buscando maior coerência na sua organização (VIANA et. al., 2008)” 

(ALBUQUERQUE, 2013, p. 115). E “A dimensão territorial no planejamento em saúde 

ganhou nova percepção, menos normativa e mais política (...)” (p. 122). 

O Pacto apresentou uma nova definição para região de saúde: 

 

recortes territoriais inseridos em espaços geográficos contínuos. Identificá-los é 
responsabilidade dos gestores municipais e estaduais, tendo como base a existência de 
identidades culturais, econômicas e sociais, assim como de redes nas áreas de comunicação, 
infraestrutura, transportes e saúde. Nessas regiões, as ações e serviços devem ser organizados 
com o objetivo de atender às demandas das populações dos municípios a elas vinculados, 
garantindo o acesso, a equidade, e a integralidade do cuidado com a saúde local. Para tanto, 
deve estar garantido o desenvolvimento da atenção básica da assistência e parte da média 
complexidade, assim como as ações básicas de vigilância em saúde. As Regiões de Saúde 
podem assumir diferentes desenhos, desde que adequados às diversidades locais, mesmo que 
não acompanhando as divisões administrativas regionais já utilizadas por alguns estados na 
organização de seus trabalhos. A delimitação das Regiões de Saúde não pode ser vista, 
portanto, como um processo meramente administrativo. Para que seja eficaz e efetiva, deve 
levar em conta todos os fatores envolvidos, viabilizando dessa forma o desenvolvimento de 
uma ‘regionalização viva’ (ALBUQUERQUE, 2013, p., grifo da autora). 

 

 

Com relação ao desenho regional, 

 

A diretriz de regionalização do Pacto pela Saúde procurou conversar com novas e velhas 
regionalizações em vigor: regiões metropolitanas, regiões de fronteira, territórios da 
cidadania, consórcios de saúde, Regiões Integradas de Desenvolvimento (Ride), áreas 
indígenas, etc. Contudo, não houve progresso na elaboração de estratégias e instrumentos de 
planejamento, regulação e financiamento para diferentes recortes e suas especificidades 
regionais (LIMA & QUEIROZ, 2012)” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 121) 

 

As inovações foram a criação de um espaço de gestão – ou governança – regional, 

denominado de Colegiado de Gestão Regional (CGR), e de novos instrumentos de 

planejamento regional, quais sejam: Termo de Compromisso de Gestão (substitui o processo 

de habilitação); indicadores de monitoramento e avaliação; e grandes blocos de 

financiamento, quais sejam: Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade 



154 
 

Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS. 

E foram mantidos e atualizados os antigos instrumentos: PDR, PPI e PDI. 

A criação do CGR, em cada uma das regiões de saúde, com representantes de 

todos os municípios pertencentes à região e do estado, permite a construção de um espaço de 

cogestão que se volta para a organização do sistema regional de saúde. Todos os CGR foram 

formalmente constituídos até janeiro de 2010 (FERREIRA; DINIZ, 2011). Segundo o MS 

(2009, p. 39) os municípios que o integram deveriam indicar as respectivas responsabilidades 

sanitárias por meio da construção conjunta dos Termos de Compromisso de Gestão Municipal 

(TCGM). 

A partir do Pacto, a necessidade de se ter um planejamento compartilhado entre as 

três esferas de governo acaba por exigir a criação de um Sistema de Planejamento do SUS, 

que “(...) tem por base, conforme a Portaria GM/MS nº 3.176/2008 (BRASIL, 2008d), a 

formulação ou revisão periódica dos instrumentos de Planejamento do SUS: Plano de Saúde, 

Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão” (MS, 2009, p. 10). 

Os instrumentos de planejamento e gestão, geral e regional, do SUS são 

apresentados no Quadro 2.2, e estão ordenados de acordo com as etapas do planejamento e 

com a indicação da instância responsável pela sua elaboração.   

 

Quadro  3.2 – Instrumentos de planejamento e gestão do SUS 
 
Ordem Instância Instrumento Descrição 
1º CES / CIB Plano de Saúde (PS) “Instrumento que, a partir de uma análise situacional, apresenta as intenções e os 

resultados a serem buscados no período de quatro anos, expressos em objetivos, 
diretrizes e metas”. 

2º CES / CIB Programação Anual de Saúde (PAS) “Instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde”. 
3º CES / CIB Relatório Anual de Gestão (RAG) “Instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução da 

Programação Anual de Saúde”. 
4º CES / CIB 

/ CGR 
Plano Diretor de Regionalização 
(PDR) 

Elaborado a partir das diretrizes definidas no Plano de Saúde; 
“Expressa o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das 
Regiões de Saúde, em suas diferentes formas, em cada estado, objetivando a 
garantia do acesso, a promoção da equidade, a garantia da integralidade, a 
qualificação do processo de descentralização e a racionalização de gastos e 
otimização de recursos”. 

5º CIB / CGR Plano Diretor de Investimento (PDI) Elaborado a partir das diretrizes definidas no Plano de Saúde e no PDR; 
Determina os recursos financeiros necessários para atingir os objetivos do PDR, 
descrevendo a participação das esferas de governos. 

6º CIB / CGR Programação Pactuada e Integrada 
(PPI) 

Define as ações e serviços de saúde de acordo com o PDR e o PDI; 
É o instrumento de execução, controle e monitoramento dos planos e dos pactos. 

Fonte: MS (2009) e (FERREIRA; DINI, 2011). Elaboração própria. 

 

A partir da análise de Duarte (2016), as mudanças instituídas através do Pacto 

podem ser resumidas do seguinte modo: territorialização; cooperação e co-gestão (CGR – 

para além da CIB); Termo de Compromisso de Gestão (no lugar das habilitações); PDI (além 

do PDR e da PPI); financiamento é responsabilidade das três esferas (já era); regras de 

financiamento e transferências fundo a fundo através de blocos (tentativa de superação dos 
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carimbos de programas/ações). E na análise da autora, a recentralização das transferências 

(via blocos) e o modelo de atenção médico-assistencial (programas e suas respectivas 

tecnologias) evidenciam a nova tendência das reformas dos sistemas de saúde, visando “muito 

mais à racionalização e otimização dos gastos” (DUARTE, 2016, p. 112). Além disso, os 

objetivos do Pacto evidenciam duas racionalidades: por um lado, a das necessidades loco-

regionais (bem-estar social), de outro, a do uso racional dos recursos e da integralidade da 

atenção baseada no modelo médico assistencial (ausência de doença). 

Com relação ao financiamento do processo de regionalização, a Portaria GM/MS 

nº 204, de 29 de janeiro de 2007, regulamentou o financiamento e a transferência dos recursos 

federais para as ações e serviços de saúde por blocos (DUARTE, 2016) e criou um incentivo 

financeiro destinado ao funcionamento dos CGR, de tal modo que, anualmente, o MS 

transfere, do FNS ao FES, uma parcela única no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

por CGR (ou região de saúde). A CIB realiza a programação de utilização destes recursos e a 

comprovação da aplicação dos mesmos será realizada através do Relatório Anual de Gestão 

(RAG) do estado (MS, 2009). E a Portaria GM/MS nº 2.691, de 19 de outubro de 2007, 

regulamenta as condições para transferência de recursos financeiros federais referentes ao 

incentivo para apoiar as ações de regionalização no Sistema Único de Saúde, ou seja, é a 

norma que regulamenta as condições de transferência dos recursos financeiros federais para 

apoiar a organização e o funcionamento dos CGR (a parcela única de R$ 20.000,00). 

No ano de 2008, foi elaborado o documento-base “Redes regionalizadas de 

Atenção à Saúde: contextos, premissas, diretrizes gerais, agenda tripartite para discussão e 

proposta de metodologia para apoio à implementação” (ALBUQUERQUE, 2013), cujo  

objetivo era adaptar o conceito de sistema integrado de saúde à realidade brasileira e às 

regiões de saúde, a fim de criar as redes regionalizadas de atenção à saúde (futuramente 

denominadas por RRAS, como será visto a diante). 

A Portaria nº 837, de 23 de abril de 2009, incluiu o bloco de investimento na rede 

de serviços de saúde, dentre os demais blocos de financiamento, que definem a forma e o 

fluxo de transferência dos recursos federais, alterando a Portaria nº 204/2007. 

Em 2009 foi aprovado um projeto que passou a ser executado em 2011, o 

QualiSUS-Rede, que conta com recursos do BID/BM (US$ 235 milhões) e é estruturado a 

partir de três componentes: 1) qualificação do cuidado e organização das Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) (US$ 205 milhões), 2) intervenções sistêmicas (US$ 26,3 milhões) e 3) gestão 

(US$ 3,8 milhões). A execução deste projeto prevê duas fases: 2011-2014 e 2015-2020 e será 

implementado em quinze regiões pré-selecionadas: dez Regiões Metropolitanas e cinco 
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“regiões singulares”. No estado de São Paulo foi selecionada a região do ABC 

(ALBUQUERQUE, 2013). 

A construção de uma nova forma de organização e gestão do sistema de saúde 

avança com a promulgação da Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, cuja norma 

introduz um novo conceito e uma nova diretriz que passa a nortear o processo de 

regionalização, ao lado do conceito de região de saúde, que é o conceito de rede de atenção à 

saúde (RAS).  

 

Vale ressaltar, no entanto, que é na portaria nº 4.279 que encontramos conceitos norteadores 
do debate da regionalização que seguirá a partir do decreto. O documento, fruto de um acordo 
tripartite envolvendo o Ministério da Saúde, o Conass e Conasems (Brasil, 2014), apresenta a 
RAS como uma estratégia para a superação da fragmentação da atenção e da gestão nas 
Regiões de Saúde, reconhecendo o modelo de atenção vigente no país como “fundamentado 
nas ações curativas, centrado no cuidado médico e estruturado com ações e serviços de saúde 
dimensionados a partir da oferta” que vem se mostrando “insuficiente para dar conta dos 
desafios sanitários atuais e, insustentável para os enfrentamentos futuros” (Brasil, 2010). 
Dessa forma, a portaria faz várias considerações baseadas no ideário do SUS, tais como, a 
importância da Atenção Primária à Saúde (APS), a centralidade nas necessidades em saúde da 
população, o cuidado multiprofissional, a importância em se considerar as situações 
demográficas e epidemiológicas e dos determinantes sociais da saúde, a participação e 
controle social, o papel do CGR como espaço permanente de pactuação e co-gestão para a 
governança da RAS, o financiamento tripartite, entre outros. Na definição e objetivo da RAS 
é possível identificar a tentativa de unir o cuidado integral e de qualidade com a eficiência 
econômica dos arranjos organizativos de ações e serviços de saúde (DUARTE, 2016, p. 113). 

 

Outro autor defende que, 

 

De forma mais contundente, Mendes (2014) afirma que as Regiões de Saúde “devem ser 
totalmente revistas para que possam ancorar a formação das RAS e dar suporte a uma efetiva 
governança regional do SUS” (p. 43). Para o autor as Regiões de Saúde vigentes, que foram 
instituídas antes da RAS, visavam desconcentrar as ações político-administrativas das 
secretarias estaduais e não “combinariam” com as exigências de uma regionalização adequada 
para efetivar a RAS (DUARTE, 2016, p. 114). 

 

O conceito de redes de atenção à saúde foi criado em função da noção de sistema 

integrado de saúde (ALBUQUERQUE, 2013). Conforme já mencionado anteriormente, esse 

conceito foi desenvolvido para o mercado privado norte-americano e adaptado para os 

sistemas públicos de saúde (ALBUQUERQUE, 2013). 

Na legislação brasileira que regulamenta o SUS, o conceito já aparece na 

Constituição Federal, no artigo nº 198 – “rede regionalizada e hierarquizada de ações e 

serviços de saúde” – e na LOS, no artigo nº 7 – “conjunto articulado e contínuo de ações e 

serviços de saúde”.  E na NOAS já aparece a proposta de se construir uma “rede regionalizada 

e hierarquizada de ações e serviços de saúde” e no Pacto é apresentado o conceito de “rede de 

atenção à saúde”. Entretanto, a mudança conceitual na política nacional de saúde se concretiza 
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na Portaria nº 4.279 – que define a “rede de atenção à saúde (RAS)” – e no Decreto nº 7.508 – 

que amplia para “rede interfederativa de atenção à saúde” –, com será visto logo à frente. 

Em todos estes casos, o objetivo é garantir a integralidade do atendimento, a partir 

da integração horizontal das ações e serviços numa dada região de saúde, levando em 

consideração a capacidade instalada de cada município e o fluxo intermunicipal, além das 

características socioeconômicas, demográficas e das necessidades de saúde de cada população 

atendida. Segundo o próprio MS, a RAS “(...) Caracteriza-se pela formação de relações 

horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à 

Saúde (APS) (...)” (BRASIL, 2010, p. 164). O mesmo define Mendes (2003), a RAS “(...) 

permite ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela 

atenção primária à saúde (...)” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 155). Além disso, 

 

A concepção piramidal vigente na NOAS SUS 01/02 será substituída pela concepção de uma 
rede horizontal integrada de serviços de saúde onde todos os pontos são importantes e formam 
um contínuo de atenção, ainda que se reconheça que há diferentes complexidades e 
densidades tecnológicas em cada uma (sic) dos pontos de atenção à saúde. Daí que não se 
operará com as categorias de atenção básica ampliada, média e alta complexidade, mas por 
níveis de atenção primário, secundário e terciário. O objetivo será desenvolver e implementar, 
em cada microrregião de saúde, um sistema integrado de serviços de saúde que articulasse os 
serviços de atenção primária e secundária à saúde.  E que, estes, por sua vez, estarão 
articulados, numa macrorregião, com serviços de atenção terciária à saúde (MENDES, 2003, 
p. 90-91)” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 154). 

 

A novidade é a forma como será definida a organização do sistema regional de 

saúde, que deve levar em consideração a RAS, o que significa levar em consideração a 

“abrangência da base populacional atendida pela rede” (BRASIL, 2010, p.166). Contudo, a 

Portaria não substitui a definição de região de saúde, apenas criou uma segunda forma de 

visualizar a região. No caso da gestão e governança, tanto da região, quanto da rede, continua 

sendo responsabilidade do CGR. 

O grande marco no processo de regionalização é apresentado pelo Decreto nº 

7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta Lei Orgânica da Saúde, definida pela Lei nº 

8.080, de 1990. O Decreto dispõe sobre o planejamento, organização da assistência à saúde e 

a articulação interfederativa, representando uma grande mudança na política nacional de 

saúde, enquanto uma “(...) importante reformulação do planejamento regional do SUS, dando 

início à fase da ‘regionalização contratualizada’” (ALBUQUERQUE, 2013, p.129). As 

novidades implementadas foram em relação à definição de região de saúde, aos instrumentos 

de planejamento e aos mecanismos de articulação federativa. 

Abaixo segue um Quadro com o resumo das inovações implementadas pelo 

Decreto nº 7.508 em relação ao Pacto pela Saúde: 
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Quadro 3.3 – Inovações implementadas pelo Decreto nº 7.508/11 em relação aos avanços do Pacto pela 
Saúde/06 
 
Categoria Avanço do Pacto Avanço do Decreto 
Definição de região 1)Condiciona a criação do CGR. 

2)Torna livre a definição dos desenhos regionais 
(arranjo técnico e político), incluindo 
possibilidade de regiões interestaduais. 

Incorpora as redes de atenção (RAS). 
Relativizou a liberdade ao exigir o rol mínimo de 
ações e serviços (RENASES e RENAME). 

Objetivo da regionalização Foco nas demandas de saúde da população, 
integralidade, diminuição das desigualdades e 
fortalecimento do papel do estado. 

Incorpora como foco: 
1)Integração do planejamento (diretrizes 
nacionais, estaduais e municipais). 
2)Segurança jurídica na relação 
intergovernamental (COAP). 
3)Integração das ações e serviços em redes de 
atenção (fluxos assistenciais), e o fortalecimento 
destas. 
4)Associação entre planejamento e orçamento 
(referência regional para as transferências). 
5)Condução da política baseada em metas e 
resultados. 

Critérios de regionalização Identidades (e não só características) culturais, 
sociais, econômicas, redes de comunicação, 
infraestrutura e transporte, as demandas da 
população (e não somente a oferta de serviços) e a 
necessidade de cooperação intergovernamental. 

Incorpora critérios de acessibilidade, economia de 
escala e rol mínimo de ações e serviços de saúde. 

Instrumentos de 
planejamento, gestão e 
financiamento regional 

Inovações:  
1)Criação de um espaço de gestão – ou 
governança – regional, denominado de Colegiado 
de Gestão Regional (CGR). 
2)Criação de novos instrumentos de planejamento 
regional, quais sejam: Termo de Compromisso de 
Gestão (substitui o processo de habilitação); 
indicadores de monitoramento e avaliação; e 
grandes blocos de financiamento, quai sejam: 
Atenção Básica, Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, 
Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e 
Gestão do SUS.  
 
Manteve: PDR, PPI e PDI. 

Modificou radicalmente: 
1)Compatibilizar e coordenar dos entes federados. 
2)Vincular as metas e investimentos às 
necessidades da população. 
3)Mapa da Saúde, RENASE e COAP. 
 
Alterou a nomenclatura do CGR para CIR. 
 
Manteve:  
1)Indicadores de monitoramento. 
2)Blocos de financiamento. 
3)RENAME (esta existente desde 1998). 
 
Índice de Desempenho do SUS (IDSUS): meta, 
resultado e satisfação das necessidades. 

Responsáveis pela 
regionalização 

1)Responsabilização dos estados e de todos os 
municípios que compõe a região. 
2)CGR: espaço para negociação 
intergovernamental. 

CIR: mudança da nomenclatura do CGR. 
CIT: ganhou importância na regionalização. 

Fonte: ALBUQUERQUE (2013). Elaboração própria. 

 

Segundo o CONASS (BRASIL.CONASS, 2015), o Decreto determina que as 

regiões de saúde serão instituídas de forma articulada pelo estado e pelos municípios, 

observadas as diretrizes da CIT, apresentadas, posteriormente, na Resolução nº 1, de 29 de 

setembro de 2011, e devem representar 

 

(...) um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde (p. 27). 

 

A definição das regiões deve levar em consideração que estas constituem 

 
(...) espaços privilegiados para garantia da integralidade na atenção à saúde conforme dispõe o 
Decreto n° 7.508, de 2011. Este define os elementos constituintes das regiões de saúde, 
aponta estes territórios como referências para as transferências de recursos e para a construção 
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das Redes de Atenção à Saúde, com base na identificação das necessidades de saúde e sob 
coordenação interfederativa (BRASIL.MS, 2016, p. 94). 

 

Além disso, agora a nova norma determina que em cada região de saúde deva ser 

ofertado um conjunto mínimo de ações e serviços de saúde: atenção primária; urgência e 

emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e vigilância 

em saúde (BRASIL.CONASS, 2015), com base no que fora estabelecido pela Relação 

Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME), outros dois novos instrumentos de planejamento, com o objetivo de 

garantir a integralidade do atendimento e a organização das redes de atenção.  

Deste modo, para a constituição da região, os entes federativos deverão definir: 

seus limites geográficos; a população usuária das ações e dos serviços; o conjunto de ações e 

serviços que serão ofertados; e as respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e 

escala para conformação dos serviços. E todos estes elementos deverão ser apresentados no 

Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP) (BRASIL.CONASS, 2015). 

Segundo o MS (2012), as regiões de saúde informadas pelos estados à Comissão 

Intergestores Tripartite, foram 304 em 2007 e 430 em 2012. Segundo Silva e Mota (2016), 

“Desde a aprovação do Decreto 7.508/2011, aproximadamente 440 regiões de saúde foram 

formalmente instituídas em todo o país” (p. ). 

As redes estão definidas no âmbito de uma região de saúde, ou de várias delas, de 

acordo com o que fora pactuado nas Comissões Intergestores. As redes prioritárias são: Rede 

Cegonha (RC); Rede de Urgência e Emergência ou Rede de Atenção à Urgência (RUE ou 

RAU); Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); Rede Viver sem Limites ou Rede de Cuidados 

às Pessoas com Deficiência (RCPD); e Rede de Atenção à Saúde às Pessoas com Doenças 

Crônicas (RASPDC), com foco no câncer de colo de útero e de mama. 

Na construção da rede de atenção à saúde, as portas de entrada são: atenção 

primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial; e especiais de acesso 

aberto. Os serviços de média e alta complexidade, ambulatorial ou hospitalar, são 

referenciados a partir da porta de entrada e ordenados pela atenção primária. Ao final, “(...) 

será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos 

serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região” 

(BRASIL.MS. Decreto nº 7.508, art.12, 2011), de tal maneira que “A integralidade da 

assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante 

referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas 

Comissões Intergestores (BRASIL.MS. Decreto nº 7.508, art.20, 2011). 
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A Portaria nº 1.473, de 24 de junho de 2011, a fim de organizar a construção das 

redes temáticas, institui no MS quatro Comitês Gestores, quais sejam: Comitê Gestor da Rede 

Cegonha; Comitê Gestor do Fortalecimento das Ações para a Prevenção e Qualificação do 

Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo de Útero e Mama; Comitê Gestor da Rede de 

Urgência e Emergência; e Comitê Gestor da Rede de Atenção Psicossocial, cuidados aos 

usuários de Álcool, Crack e outras Drogas. E para cada Comitê devem ser criados Grupos 

Executivos, com a função de “viabilizar a operacionalização dos compromissos prioritários”, 

além de Grupos Transversais a todas as redes temáticas (BRASIL.MS. Portaria nº 1.473, 

2011). 

De acordo com Duarte (2016), as redes temáticas (ou linhas de cuidado 

temáticas), dentro do conceito de RAS, tornam-se elementos centrais na reestruturação do 

processo de regionalização. Essas redes exprimem a priorização de determinadas 

ações/estratégias como estímulo ao processo de construção/implantação das RAS, ou seja, 

evidenciam a capacidade indutora de determinados temas para a construção do conjunto das 

RAS. De um modo geral, “(...) a estratégia de implementação das redes temáticas tem as 

Regiões de Saúde como base territorial e a Atenção básica como articuladores da estratégia” 

(DUARTE, 2016, p. 120).  

A novidade do Decreto é a incorporação da RAS como uma diretriz do processo 

de regionalização e de forma ampliada ao levar em consideração também o fator político 

vinculado a relação entre as três esferas de governo, passando a definir a rede como “rede 

interfederativa de atenção à saúde” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 170).  

O Decreto também renomeia o CGR como Comissão Intergestores Regionais 

(CIR), vinculada à SES (administrativo e operacional) e à CIB (diretrizes), cujas atribuições 

estão apresentadas na Resolução da CIT nº 1, de 29 de setembro de 2011.  

Além disso, cria um novo instrumento de pactuação e cooperação interfederativa e 

planejamento regional, o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), que deve 

ser negociado neste espaço regional e que deve conter as regras e acordos entre entes 

federados da região de saúde. As informações que dão base para essas definições estão em 

função das necessidades locais da população (processo de planejamento ascendente e 

integrado), contempladas no Mapa da Saúde, outro novo instrumento de planejamento e 

gestão.  

Com relação ao Mapa da Saúde,  

 

Chama a atenção o fato de que o mapa da saúde só começou a ser elaborado no âmbito da 
política nacional a partir da segunda década dos anos 2000, um atraso inexplicável 
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considerando-se a importância estratégica de tal instrumento para o planejamento da 
universalização da saúde, as possibilidades tecnológicas de mapeamento (geoprocessamento) 
já disponíveis no mundo e no Brasil na década de 1990, e a produção de mapeamentos pelas 
esferas municipais e estaduais para o planejamento do sistema e de sua organização regional, 
nos anos 2000. Esse fato corrobora com a constatação de que o território não foi objeto 
principal da política nacional para a implantação do SUS (VIANA et. al., 2007, 2011) 
(ALBUQUERQUE, 2013, p.136). 

 

Para Duarte (2016), o Mapa da Saúde 

 

(...) distribui os recursos físicos e humanos relacionados ao atendimento da população, bem 
como as ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, compondo 
diversos indicadores para auxiliar no planejamento da gestão e identificação de desequilíbrios 
regionais, sobretudo no que diz respeito à estrutura assistencial (p. 115). 

 

Conforme fora mencionado acima, o COAP é o instrumento jurídico que 

transforma em um contrato formal o acordo firmado entre os entes federados constitutivos de 

cada uma das regiões e o planejamento regional integrado elaborado pelos mesmos, além de 

ser um “instrumento de alocação de recursos das três esferas de governo” 

(BRASIL.CONASS, 2015, p. 55). O COAP é composto por quatro partes principais, quais 

sejam: 1) as responsabilidades organizativas; 2) as responsabilidades executivas; 3) as 

responsabilidades orçamentárias e financeiras; e 4) as responsabilidades de monitoramento e 

avaliação (BRASIL.MS, 2016). O objetivo é elaborar e executar um plano regional de atenção 

à saúde (ALBUQUERQUE, 2013). 

No que diz respeito ao planejamento regional, que deve ser ascendente (do nível 

local até o federal) e integrado, a partir do Decreto 7.508/2011, ficam definidos os seguintes 

passos e instrumentos (BRASIL.MS, 2016): 

1º) Definição da região de saúde. O desenho da região de saúde deve estar 

de acordo com o que é definido no Decreto e com as diretrizes definidas na Resolução 

CIT nº 1/2011, conforme tratado anteriormente. 

2º) Elaboração do Mapa da Saúde e da análise situacional, contendo a 

situação de saúde da população residente. O Mapa deve conter: 1. Estrutura do sistema 

de saúde: capacidade instalada pública e privada (estabelecimentos, serviços, 

equipamentos e profissionais), oferta e cobertura das ações e serviços (uso de 

indicadores); 2. Redes de Atenção à Saúde (indicadores – atenção básica e redes 

temáticas); 3. Condições sócio sanitárias (indicadores de sociais, econômicos, 

demográficos e de saúde; relação com o IDSUS – Índice de Desempenho do SUS); 4. 

Fluxos de acesso (caminho e distâncias); 5. Recursos financeiros (recursos de 

investimento e custeio); 6. Gestão do trabalho e da educação na saúde (quantidade de 



162 
 

trabalhadores e condições de trabalho); 7. Ciência, tecnologia, produção e inovação 

em saúde (instituições de pesquisa, produção e inovação em saúde); e 8. Gestão 

(indicadores relativos aos processos de regionalização, planejamento, regulação, 

participação e controle social; pesquisa de satisfação dos usuários do SUS, pesquisa 

IDSUS). 

3º) Definição das responsabilidades sanitárias e das intervenções a partir 

das diretrizes, objetivos, metas e indicadores. A CIR é a instância em que os gestores 

discutem, pactuam, monitoram e avaliam as intervenções definidas para a região de 

saúde, e definem as metas regionais e as responsabilidades de cada ente para o alcance 

das intervenções definidas. 

4º) Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde (PGASS), orientada 

pela Renases e estruturada a partir dos planos de saúde (BRASIL.CONASS, 2015). “A 

modelagem da PGASS fundamenta-se na conformação das Redes de Atenção à Saúde 

e seus respectivos atos normativos e o desenho metodológico é orientado pela 

modelagem de redes de atenção: “redes temáticas” e demais redes estratégicas do 

território” (BRASIL.CONASS, 2015, p. 64). Esse processo é coordenado pelas 

secretarias estaduais e pactuado na CIB. Os dados referentes aos recursos físicos e 

financeiros devem estar de acordo com o Plano de Saúde e com as ações e recursos 

orçamentários e financeiros da Programação Anual de Saúde. Todas essas informações 

devem estar apresentadas no COAP. 

5º) Definição das responsabilidades orçamentárias e financeiras. Os 

insumos que auxiliam a definição dessas responsabilidades são: a Programação Anual 

de Saúde de cada ente, os Planos de Ação das Redes Estratégicas (redes temáticas), os 

recursos da Vigilância em Saúde, Atenção Básica, entre outros. 

 

A Portaria nº 2.979, de 15 de dezembro de 2011, que revoga a Portaria nº 

2.691/2007, “dispõe sobre a transferência de recursos para a qualificação da gestão no 

Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente para implementação e fortalecimento da 

Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do Sistema Único de Saúde 

(ParticipaSUS), com foco na promoção da equidade em saúde, e para a implementação e 

fortalecimento das Comissões Intergestores Regionais (CIR) e do Sistema de Planejamento do 

SUS” (BRASIL.MS. Portaria nº 2.979. art. 1º, 2011). A norma define os seguintes incentivos 

financeiros de custeio: para implementação da Política Nacional de Gestão Estratégica e 

Participativa do SUS (ParticipaSUS), com foco na promoção da equidade em saúde; e para 
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implantação, implementação e fortalecimento das Comissões Intergestores Regionais (CIR) e 

do Sistema de Planejamento do SUS. Esses incentivos são destinados à SES, como 

transferência fundo a fundo, e possuem valores estaduais específicos, que devem ser definidos 

anualmente (no caso do Estado de SP, os valores para o ano de 2011 foram, respectivamente: 

R$ 1.537.151,15 e R$ R$ 3.405.720,00), de modo que estão definidas as condições para o 

recebimento e os resultados esperados (BRASIL.MS. 2.979, 2011). 

A Portaria nº 2.135, de 25 e setembro de 2013, estabelece as diretrizes do 

processo de planejamento do SUS, de modo a revogar todas as outras normas (portarias sobre 

PlanejaSUS) (BRASIL.CONASS, 2015). O Quadro abaixo apresenta os instrumentos de 

planejamento definidos por esta norma. 

 

Quadro 3.4 – Planejamento do SUS, em 2013 (Portaria nº 2.135/2013) 
 

Fonte: BRASIL.MS. Portaria nº 2.135 (2013). Elaboração própria. 

 

Item Definição 
Características - responsabilidade individual de cada ente federado. 

- ascendente, articulado e integrado. 
- pactuado nas comissões (CIT, CIB e CIR). 
- orientado por necessidades de saúde da população. 
- monitoramento, avalição e integração. 
- compatibilização dos instrumentos (Plano, Programação Anual e Relatório de Gestão e PPA, LDO e LOA). 

Instrumentos Plano de Saúde 
Programação Anual 
Relatório de Gestão 
- são interligados e conformam um ciclo de planejamento. 

Plano de Saúde “configura-se como base para a execução, o acompanhamento, a avaliação da gestão do sistema de saúde e 
contempla todas as áreas da atenção à saúde, de modo a garantir a integralidade dessa atenção”. 
- deve observar os prazos do PPA. 
- deve ser orientado pelas necessidades da população (análise situacional dada pelo Mapa da Saúde). 
- definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores. 
- processo de monitoramento e avaliação. 
 
Planos estaduais: 
- “explicitar a metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de repasse recursos aos 
Municípios, pactuada pelos gestores estaduais e municipais na CIB e aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde”. 
- “terão como base as metas regionais, resultantes das pactuações intermunicipais, com vistas à promoção da 
equidade inter-regional”. 

Programação Anual “é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas 
do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados”. 

Relatório de Gestão “é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a 
execução da PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde”. 
“Os entes federados que assinarem o Contrato Organizativo de Ação Pública em Saúde (COAP) deverão inserir 
seção específica relativa aos compromissos assumidos e executados”. 

Planejamento 
Regional Integrado 

“será elaborado no âmbito da Região de Saúde, com base nas necessidades de saúde expressas nos planos 
municipais de saúde e será pactuado, monitorado e avaliado pela CIR”. 
“será coordenado pela gestão estadual e envolverá os três entes federados”. 
“expressará as responsabilidades dos gestores de saúde em relação à população do território quanto à integração da 
organização sistêmica do SUS, evidenciando o conjunto de diretrizes, objetivos, metas e ações e serviços para a 
garantia do acesso e da integralidade da atenção”. 
“A produção resultante do processo de planejamento regional integrado realizado no âmbito da Região de Saúde 
expressará: I - a identificação da situação de saúde no território e das necessidades de saúde da população da Região 
de Saúde; II - as diretrizes, os objetivos plurianuais e as metas anuais para a Região de Saúde, bem como os prazos 
de execução, indicadores, responsabilidades dos entes federados; III - a Programação Geral das Ações e Serviços de 
Saúde”. Essa produção comporá COAP. 
“Os atuais planos de ação regional das redes de atenção à saúde, bem como os planos de ação e de aplicação de 
recursos de promoção e vigilância à saúde, de assistência farmacêutica, da gestão do trabalho e da educação na 
saúde dos três entes federados comporão e integrarão os produtos do planejamento regional integrado”. 
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De acordo com o CONASS (2015), “O planejamento regional integrado será 

elaborado no âmbito da Região de Saúde, com base nas necessidades de saúde expressas nos 

planos municipais de saúde e será pactuado, monitorado e avaliado pela CIR [sob a 

coordenação da SES]” (p. 48). O resultado alcançado deverá compor o COAP. E “Os Planos 

Estaduais de Saúde terão como base as metas regionais, resultantes das pactuações 

intermunicipais, com vistas à promoção da equidade inter-regional” (p. 49). 

De um modo geral, Duarte (2016) considera que a governança regional sistêmica, 

a partir do Decreto, é dada pelas seguintes instâncias gestoras do SUS: CIR, CIB e CIT e 

COAP. As redes temáticas, constituídas pelo Plano de Ação das Redes (PAR) e pelos grupos 

condutores, definidos no território, além da própria estrutura federal do MS (comitês gestores, 

grupos executivos, grupos transversais e comitês de mobilização). E para a autora, o PAR é 

representante da governança financeira, de modo que ela defende que os recursos financeiros 

estão disponíveis à política. 

Um novo passo é dado em 17 de agosto de 2017, através da Resolução CIT nº 23, 

que “Estabelece diretrizes para os processos de Regionalização, Planejamento Regional 

Integrado, elaborado de forma ascendente, e Governança das Redes de Atenção à Saúde no 

âmbito do SUS”. O foco desta norma é a construção e organização da RAS, enquanto 

macrorregião, envolvendo uma ou mais regiões de saúde, cuja governança será realizada por 

um Comitê Executivo de Governança da RAS, sem a extinção das CIR por região. Os pontos 

centrais estão presentes no art. nº 1, nos seguintes itens (BRASIL.MS.CIT, 2017):  

 

VIII - O planejamento regional integrado, elaborado de forma ascendente, deve sistematizar a 
definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito das RAS e do financiamento 
compartilhado, sem prejuízo das demais definições presentes na legislação vigente;  
IX - A alocação de recursos de capital e custeio pelas três esferas de gestão deve respeitar a 
regionalização e a organização das RAS;  
X - A CIB deverá instituir, em espaços regionais onde se organizam as RAS, observadas as 
realidades locais, Comitês Executivos de Governança das RAS, de natureza técnica e 
operacional, com o objetivo de monitorar, acompanhar, avaliar e propor soluções para o 
adequado funcionamento das RAS, contemplando a participação dos diversos atores 
envolvidos no seu funcionamento e resultados, incluindo os prestadores de serviços, o 
controle social e representantes do Ministério da Saúde;  
XI - A CIB definirá a composição, atribuições e funcionamento dos Comitês Executivos de 
Governança das RAS; XII - Os Comitês Executivos de Governança das RAS deverão 
subsidiar a CIB nas tomadas de decisões acerca do seu espaço regional, no que se refere à 
implementação das RAS, bem como contribuirão para a efetivação dos acordos pactuados na 
CIB e CIR;  
XIII - A Secretaria de Estado da Saúde fornecerá os meios necessários para o 
desenvolvimento das atividades dos comitês vinculados às CIB. 
(...) 
XVI - As CIB deverão fortalecer as CIR como espaço de governança regional e de gestão, 
envolvendo os três entes federados para a implementação do processo de planejamento 
regional integrado visando a organização das RAS. 
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Na sequência foi apresentado o Projeto SUS Legal, em 2017, cuja proposta central 

do MS é implementar o planejamentos ascendente (a partir das necessidades de saúde da 

população da região de saúde) e o financiamento tripartite. No caso dos repasses federais, este 

deverá ser realizado a partir de duas rubricas: custeio e capital (Bloco de Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde e Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde), 

em substituição dos seis blocos. Além disso, reforça a necessidade de organizar a gestão da 

MAC no âmbito da RAS, sempre com o auxilio do MS e da SES (CONASS, 2017) 6.  

Dando continuidade ao Projeto SUS Legal são divulgadas outras normas e 

diretrizes, quais sejam: Portaria de Consolidação n º 6, de 28 de setembro de 2017, que 

consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 

ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; Portaria nº 3.992, de 28 de setembro 

de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/2017, para dispor sobre o financiamento e 

a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema 

Único de Saúde; e divulgação de orientações do MS sobre a nova forma de repasse, através da 

criação de um portal, realizada em dezembro de 2017. 

 

O objetivo é o empoderamento dos estados e dos municípios, isto é, a maior autonomia de 
gestão dos recursos e a maior adequação em relação às necessidades de saúde da população, 
além da desburocratização (Portaria de consolidação n º 6/2017) da aplicação/alocação dos 
recursos. Quase 1.200 artigos regulamentam as transferências dos recursos federais e essas as 
regras específicas de aplicação dos recursos ocasionavam a demora na liberação dos recursos 
ou a retenção de recursos nas contas públicas dos estados e, principalmente, dos municípios, 
quando da não execução de um determinado serviço ou ação. No ano de em 2016, mais de R$ 
5,7 bilhões de recursos ficaram parados nas contas de municípios e estados, e no ano de 2017, 
mais de R$ 7 bilhões. 
Contudo, as responsabilidades dos entes federados serão grandes, pois os repasses devem 
estar vinculados ao plano de saúde (programação das ações e previsão orçamentária) e devem 
respeitar o orçamento federal (serão seis ações: AB, MAC, AF municipal, AF estadual, 
Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde), o planejamento será monitorado pelo MS (via e-
GESTOR), a aplicação dos recursos será monitorada pelo MS (via SIOPS), a cada dois meses, 
a prestação de contas deverá ser realizada de quatro em quatro meses.  
(BRASIL.MS, 2017)7. 

 

No ano de 2018, em 22 de março, é promulgada pela CIT a Resolução nº 37, que 

dispõe sobre o processo de Planejamento Regional Integrado (PRI) e a organização das 

macrorregiões de saúde.   No 2º artigo, fica definido que o PRI “será instituído e coordenado 

pelo estado em articulação com os municípios e participação da União, a partir da 

configuração das regiões de saúde definidas na CIB”, devendo observar: 1) a necessidade de 

definir as responsabilidades dos gestores de saúde em relação à população do território quanto 

à integração por meio da organização da RAS e dos Planos de Saúde das três esferas; 2) a 

                                                 
6 http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2017/01/O-SUS-LEGAL.pdf.  
7 http://portalms.saude.gov.br/component/tags/tag/sus-legal; http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/dezembro/28/28-12-2017-
Coletiva-Mudanca-na-forma-de-Repasse.pdf. 
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RAS deve ser definida a partir das regiões de saúde e deve ser organizada em um espaço 

regional ampliado; 3) o produto desse processo de planejamento é o Plano Regional, que deve 

seguir o disposto na Lei Complementar nº 141/2012 e que deve identificar: o espaço regional 

ampliado; a situação de saúde (necessidades de saúde da população e capacidade instalada); 

as prioridades sanitárias (as diretrizes); as responsabilidades dos entes federados; a 

organização dos pontos de atenção da RAS (garantir a integralidade); a programação geral das 

ações e serviços; a identificação dos vazios assistenciais; 4) novo modelo de financiamento e 

alocação regional (BRASIL.MS.CIT, 2018).  

Conforme mencionado, a norma prevê a criação de um financiamento regional, 

 

A institucionalização deste processo efetivará um novo modelo de financiamento das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde (ASPS) baseado na alocação global dos recursos e em 
conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 141/2012, observando as prioridades e 
os compromissos acordados pela União, estados e municípios, no espaço regional ampliado 
(BRASIL.MS.CIT, 2018). 

 

Atrelado a isso, a Resolução determina que “o espaço regional ampliado será 

referência para a alocação dos recursos financeiros dos entes federados, nas ASPS de 

interesse regional” (BRASIL.MS.CIT, 2018).  

A CIB é a responsável por pactuar as diretrizes do PRI, bem como por monitorar a 

execução do Plano Regional, através das informações fornecidas pelas CIR. E a consolidação 

dos Planos Regionais fará parte do Plano Estadual de Saúde (BRASIL.MS.CIT, 2018). 

Com relação ao espaço regional ampliado, ele deve ser defino de modo que 

“garanta a resolutividade da RAS [e] será denominado de macrorregião de saúde e deve ser 

instituído pelas CIB no processo de planejamento regional integrado (...) tendo como base a 

configuração das regiões de saúde existentes”, e deve observar os seguintes critérios: “escala 

necessária para a sustentabilidade dos serviços de alta complexidade, baseada em limite 

geográfico, independente das divisas estaduais, e um contingente mínimo populacional de 700 

mil habitantes [exceto para a Região Norte, ou em casos encaminhados pela CIB e aprovados 

pela CIT]”; e contiguidade territorial (mesmo quando ultrapassar as divisas estaduais) 

(BRASIL.MS.CIT, 2018). 

A norma determina que  

 

O Comitê Executivo de Governança da RAS, de natureza técnica e operacional, vinculado à 
CIB deverá ser instituído na macrorregião de saúde, com o objetivo de monitorar, 
acompanhar, avaliar e propor soluções para o adequado funcionamento da RAS e fornecerá 
subsídios para a tomada de decisão na macrorregião bem como contribuirá para a efetivação 
dos acordos pactuados nas CIB e CIR, conforme a Resolução nº 23/2017 (BRASIL.MS.CIT, 
2018). 
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A Resolução define o prazo de 90 dias para os estados informarem o cronograma 

do processo de PRI e a definição das macrorregiões de saúde (BRASIL.MS.CIT, 2018).  

No mês de setembro de 2018 foi lançada uma cartilha com as orientações para o 

Planejamento Regional Integrado, elaborada de forma tripartite pelo MS, CONASS E 

CONASEMS, cujo objetivo é auxiliar os gestores, estaduais e municipais, no processo de 

organização das redes de atenção à saúde. A pauta deste documento aborda os seguintes 

assuntos: a organização da RAS no PRI (seguindo a matriz de modelagem da RAS que 

determina que o nível de atenção primária deve ser contemplado no município; o nível de 

atenção secundária deve ser contemplado na região de saúde; e o nível de atenção terciária 

deve ser contemplado na macrorregião de saúde); o processo do PRI; o Comitê Executivo de 

Governança da RAS; o papel dos entes federados e das instancias gestoras no PRI 

(CONASEMS, 2018)8. 

Os principais pontos a serem destacados desta exposição evidenciam o avanço do 

processo de regionalização em direção à criação de instâncias regionais responsáveis pela 

governança regional, com acesso a instrumentos de planejamento e gestão de caráter regional. 

Utilizando das categorias criadas por Albuquerque (2013), podemos dizer que esse processo 

de evolução se inicia com uma fase mais normativa (NOAS, 2001), torna-se mais viva 

(PACTO, 2006), culminando em uma regionalização pactuada e contratualizada pelas esferas 

de governo envolvidas em cada uma das regiões (Decreto 7.508, 2011). Essa evolução 

evidenciou a incorporação da política na reorganização dos sistemas dado que, por um lado, 

reforça o papel da instância regional de governança (CIR) e a necessidade de gestão 

compartilhada entre as esferas de governo expressa em um contrato (COAP); por outro lado, 

cria instrumentos de captação das demandas e necessidades regionais que deveriam ser 

levadas em consideração na elaboração do planejamento (Mapa da Saúde, Planejamento 

Regional Integrado).   

Essas foram as diretrizes do processo e muito se avançou em termos de 

planejamento, gestão e cobertura. Contudo, como veremos mais a frente, nem tudo foi 

efetivamente posto em prática e as condições políticas atuais nos levam para a paralisação ou 

até a reversão deste processo. 

Um outro ponto de intenso debate neste processo foi a necessidade de 

implementação de duas diretrizes de reorganização do sistema de saúde: região e rede. No 

primeiro caso, o foco é o planejamento e a gestão, através da construção de regiões ou 

territórios de saúde. No segundo caso, o foco é o atendimento e a cobertura, através da 
                                                 
8 http://www.conasems.org.br/cartilha-traz-orientacoes-sobre-regionalizacao-e-planejamento/. 
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construção das redes de serviço de saúde. A constituição das redes foi ganhando força, o que 

fica evidente com a promulgação recente da Resolução nº 23, em 2017, que defende o 

fortalecimento das macrorregiões (RRAS).  

Após a exposição da regulamentação do processo de regionalização após 2011 até 

o ano de 2017, é importante destacar quais são os pontos críticos, ou os pontos de dificuldade 

e limitação, que podem ser levantados (e são efetivamente observados, como será visto 

posteriormente) para que esse processo tenha sucesso, ou seja, consiga ser efetivamente posto 

em prática e gere os resultados e impactos esperados, promovendo o acesso universal, integral 

e equitativo. Isso será apresentado no próximo item. 

 

3.3. Evolução e balanço do processo de regionalização no Brasil ao longo dos anos 2000 

 

O processo de regionalização, iniciado a partir de NOAS, em 2001, intensificado 

pelo Pacto pela Saúde, em 2006, e aprimorado pelo Decreto 7.508, em 2011, já apresenta seus 

resultados positivos e seus pontos de maior dificuldade ou de não concretização.  

Com relação ao desenvolvimento e resultados alcançados, foram realizadas 

algumas pesquisas importantes, no nível nacional (o conjunto de estados e regiões de saúde), 

estadual (agregado e casos específicos) e regional (algumas regiões de saúde selecionadas). 

No caso específico deste trabalho, serão apresentados os resultados e análises relacionadas a 

três pesquisas realizadas por equipes de especialistas e duas edições especiais de revistas da 

área da saúde: pesquisa organizada por Viana e Lima (2007-2010), pesquisa Região e Rede – 

Política, Planejamento e Gestão das Regiões e Redes de Atenção à Saúde no Brasil (2014-

2017), pesquisa Gestão Regional e Redes – Estratégias para a saúde em São Paulo (2016-

2017), Dossiê da Revista Saúde e Sociedade (2015) e um número especial da Revista Ciência 

e Saúde Coletiva (2017)9. Além destas fontes centrais, foram consultados outros estudos, 

como o de Albuquerque (2013). E nos capítulos posteriores outras pesquisas e teses serão 

agregadas a essas análises, com os resultados mais específicos do Estado de São Paulo e da 

Região Metropolitana de Campinas.  

O objetivo do processo de regionalização é promover maior integração dos 

sistemas de saúde municipais através da constituição das regiões de saúde e das RRAS, para, 

desta maneira, atingir os princípios da universalidade, integralidade e equidade. Nos dois 

primeiros casos nos referimos ao acesso. No terceiro caso, Dain (2003) apresenta três 

                                                 
9 No Apêndice deste capítulo são apresentadas as metodologias destes estudos. 
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diferentes aspectos para equidade em saúde: 1) condições de saúde na população; 2) alocação 

de recursos; e 3) acesso e utilização de serviços. 

Em primeiro lugar será apresentado um mapeamento e a caracterização geral das 

regiões de saúde, em alguns momentos específicos. Na sequência, serão apresentados os 

principais resultados e conclusões, organizados em alguns eixos centrais de análise: 

institucionalidade, que envolve a questão federativa e a governança, no que diz respeito ao 

conceito e instrumentos, com destaque para o COAP, e as responsabilidades e a atuação da 

SES, SMS, COSEMS, CIB e CIR; financiamento e gasto; e oferta e cobertura de ações e 

serviços de saúde, no que diz respeito à organização das redes de atenção, à integralidade e ao 

enfrentamento da desigualdade regional. 

 

Mapeamento e caracterização das regiões de saúde 

 

Albuquerque (2013) utiliza os resultados da pesquisa de Viana e Lima (2011) e de 

Lima et. al. (2012) para analisar a evolução do processo de regionalização nos estados 

brasileiros, considerando todas as respectivas regiões de saúde, entre 2007 e 2010. De um 

modo geral, a autora, baseada em Santos e Silveira (2001), considerou a divisão do Brasil em 

quatro grandes regiões geográficas, ou “quatro Brasis”, que acabam condicionando de forma 

diferenciada o processo de regionalização, determinando a institucionalidade e governança. O 

quadro a seguir evidencia quais são esses quatro países e quais foram as suas características 

avaliadas. Por esse motivo, as condições socioeconômicas foram consideradas no 

agrupamento das regiões de saúde (representados pelos seus CGR/CIR), o que será 

apresentado mais a frente. 

 

Quadro 3.5 – Os “quatro Brasis” 
 
Região Estados Perfil e modo de inserção na era da globalização 
Amazônica PA, AP, RR, 

RR, AM, AC, 
RO 

Difusão mais pontual e menos densa dos meios geográficos (conhecimento: técnico-científico-
informacional), rarefação e descontinuidade das redes urbana, de transporte e de comunicação. 
Marcada por grandes migrações internas e externas, diversidade sociocultural e conflitos das disputas de 
terras. 
Oscilações da dinâmica econômica (varia de acordo com cada projeto de investimento). 

Nordeste MA, PI, CE, 
RN, PE, AL, 
SE, BA 

Povoamento antigo e pouco denso, integrado e mecanizado, difusão pontual do progresso (conhecimento, 
urbanização e comunicação), da produção (agrícola moderna e industrial) e dos fluxos. 
Processo histórico de concentração de terra e urbanização muito desigual. 

Centro-
Oeste 

MT, MS, GO, 
TO 

Modernização recente e intensa em função da nova fronteira agrícola moderna e globalizada 
(commodities para exportação), rápido e crescente progresso (conhecimento, urbanização adensamento 
(populacional) e comunicação), forte atração de empresas da região concentrada. 

Concentrada SP, RJ, MG, 
ES, PR, SC, 
RS 

Mais alta concentração de população, tecnologia, normas, produção científica, serviços e atividades 
produtivas (públicas e privadas), redes e fluxos (materiais, populacionais, informacionais e financeiros), 
consolidação do progresso (conhecimento, urbanização e comunicação), poder político e econômico de 
comando do território. 

Fonte: Albuquerque (2013), baseada em Santos e Silveira (2001). Elaboração própria. 
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Albuquerque (2013) apresenta os contextos, os padrões predominantes de 

institucionalidade e governança, os impactos e inovações do processo de regionalização em 

saúde nos estados, conforme mostra o quaro abaixo. 

 

Quadro 3.6 – Contextos, padrões predominantes de institucionalidade e governança, impactos e inovações 
do processo de regionalização em saúde nos estados, segundo os “quatro Brasis” (2007-2010) 
 
Região/Estado Histórico-

estrutural 
Político-
institucional 

Conjuntural Institucionalidade Governança Impactos e 
inovações 
institucionais 

Amazônia 
AC D D F Intermediária Cooperativa Incrementais 
RO D D I Intermediária Coordenada-conflitiva Embrionários 
PA D D I Intermediária Indefinida Embrionários 
AP D D I Incipiente Cooperativa Embrionários 
AM D D I Incipiente Indefinida Ausentes 
RR D D I Incipiente Indefinida Ausentes 
Nordeste 
CE D F F Avançada Coordenada-cooperativa Incrementais 
SE F F F Avançada Coordenada-cooperativa Radicais 
RN D D I Intermediária  Cooperativa Incrementais 
PI D F F Intermediária  Cooperativa Radicais 
PE D D F Intermediária Coordenada-conflitiva Incrementais 
BA D D F Intermediária  Indefinida Incrementais 
AL D D I Incipiente Conflitiva  Embrionários 
PB D D I Incipiente  Indefinida   Embrionários 
MA NI NI NI NI NI NI 
Centro-Oeste 
MT F F F Avançada Coordenada-cooperativa Incrementais 
MS F F F Intermediária Coordenada-cooperativa Incrementais 
GO F D I Intermediária  Indefinida Incrementais 
TO NI NI NI NI NI NI 
Concentrada 
MG F F F Avançada Coordenada-cooperativa Incrementais 
PR F F F Avançada Coordenada-cooperativa Incrementais 
SP F F F Avançada Coordenada-cooperativa Incrementais 
ES F F F Intermediária Coordenada-cooperativa Incrementais 
RS F F F Intermediária Coordenada-cooperativa Incrementais 
SC F D F Intermediária Cooperativa Incrementais 
RJ D D I Intermediária Indefinida Embrionários 
Fonte: Albuquerque (2013). A partir de Albuquerque, Mello e Iozzi (2011). Nota: F = favorável; D = desfavorável; I = indefinido; NI = não 
investigado. 

Uma das primeiras avaliações nacionais para as regiões de saúde foi apresentada 

por Ferreira e Dini (2011) e aponta os seguintes resultados, para o ano de 2008: 1) 

classificação dos CGR por agrupamentos (foram criados cinco grupos que combinam 

condições socioeconômicas e sanitárias); 2) distribuição dos CGR por predominância de 

determinado tipo de prestador. Como os dados já estão desatualizados, o que é relevante 

retomar é que a pesquisa observou dois países: no primeiro um cenário socioeconômico 

menos desenvolvido e sanitário menos complexo, no qual vive 24% da população brasileira, é 

predominante a presença do prestador público, é baixa a presença dos planos e seguros 

privados de saúde, é expressiva a presença do PSF, é baixa a relação médico por habitante e é 

maior o percentual de médicos do SUS; no segundo, todos esses indicadores são opostos. 
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 Albuquerque (2013) apresenta esse estudo atualizado para o ano de 2010, a partir 

dos agrupamentos específicos que diferenciam as regiões de saúde através da combinação de 

duas dimensões – situação socioeconômica e oferta e complexidade dos serviços de saúde – 

consideradas como sendo as condicionantes estruturais do processo de regionalização. Os 

resultados são apresentados abaixo. 

 

Quadro 3.7 – Tipologia dos CIR (regiões de saúde). Brasil. 2010 
.
 Grupo e perfil socioeconômico e de capacidade instalada Nº de CIRs Concentração regional e perfil sanitário 
Grupo 1: baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta 
de serviços 

178 39% dos municípios do Brasil (2010) 
22,8% da população do Brasil (2010) 
82% regiões N e NE 
1,3% de beneficiários de plano de saúde 
78,2% população cadastrada no ESF 
0,5 médicos por mil habitantes 
92,3% médicos SUS 
R$278 despesa total em saúde per capita (2010) 
53,4% transferência SUS na despesa total 

Grupo 2: médio/alto desenvolvimento socioeconômico e baixa 
oferta de serviços 

56 10,3% dos municípios do Brasil (2010) 
6,6% da população do Brasil (2010) 
89% regiões N, CO e SE 
2,4% de beneficiários de plano de saúde 
66,6% população cadastrada no ESF 
0,78 médicos por mil habitantes 
86,0% médicos SUS 
R$338 despesa total em saúde per capita (2010) 
43,6% transferência SUS na despesa total 

Grupo 3: médio desenvolvimento socioeconômico e média 
oferta de serviços 

108 30,7% dos municípios do Brasil (2010) 
18,5% da população do Brasil (2010) 
84% regiões SE e S 
4,0% de beneficiários de plano de saúde 
60,0% população cadastrada no ESF 
1,24 médicos por mil habitantes 
84,0% médicos SUS 
R$369 despesa total em saúde per capita (2010) 
43,0% transferência SUS na despesa total 

Grupo 4: alto desenvolvimento socioeconômico e média oferta 
de serviços 

46 9,8% dos municípios do Brasil (2010) 
14,8% da população do Brasil (2010) 
83% regiões SE e S 
8,4% de beneficiários de plano de saúde 
38,1% população cadastrada no ESF 
1,43 médicos por mil habitantes 
76,6% médicos SUS 
R$411 despesa total em saúde per capita (2010) 
35,8% transferência SUS na despesa total 

Grupo 5: alto desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de 
serviços 

43 565 municípios do Brasil (2010) 
37,4% da população do Brasil (2010) 
70% regiões SE e S 
16,4% de beneficiários de plano de saúde 
27,6% população cadastrada no ESF 
2,29 médicos por mil habitantes 
68,2% médicos SUS 
R$401 despesa total em saúde per capita (2010) 
39,3% transferência SUS na despesa total 

Total 431 5.565 municípios brasileiros (2010) 
Fonte: Albuquerque (2013). Elaboração própria. 

 

A partir e dando continuidade a esses estudos, Viana et. al. (2015b) realizaram 

uma pesquisa das regiões de saúde brasileiras, comparando os anos 2000 e 2014, a fim de 

perceber mudanças e tendências nas condições socioeconômicas e sanitárias. E o estudo foi 
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realizado para as regiões de saúde constituídas até janeiro de 2014 (436). As tabelas abaixo 

apresentam os resultados dessa análise. 

 

Tabela 3.1 – Distribuição das regiões de saúde segundo tipologia. Brasil. 2000 e 2014. 

Tipologia 2000 2014 
Regiões % População % Regiões % População % 

Total 436 100,0 169.799.170 100,0 436 100,0 201.032.714 100,0 
Grupo 1 333 76,4 79.735.932 47,0% 175 40,1 45.466.120 22,6% 
Grupo 2 18 4,1 8.395.337 4,9% 53 12,2 14.063.158 7,0% 
Grupo 3 76 17,4 51.050.166 30,1% 123 28,2 38.722.577 19,3% 
Grupo 4 5 1,1 15.955.438 9,4% 35 8,0 24.786.600 12,3% 
Grupo 5 4 0,9 14.662.297 8,6% 50 11,5 77.994.259 38,8% 
Fonte: adaptado de Viana et. al. (2015b). 
Nota: Grupo 1: baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços; Grupo 2: médio/alto desenvolvimento socioeconômico e 
baixa oferta de serviços; Grupo 3: médio desenvolvimento socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 4: alto desenvolvimento 
socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 5: alto desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de serviços. 

 

Tabela 3.2 – Distribuição das regiões de saúde segundo tipologia 2000 por tipologia 2014. Brasil. 

2000 e 2014. Em % 

2000 2014 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Total 

Grupo 1 52,6 15,3 30,3 1,8 - 100,0 
Grupo 2 - 11,1 27,8 55,6 5,6 100,0 
Grupo 3 - - 22,4 25,0 52,6 100,0 
Grupo 4 - - - - 100,0 100,0 
Grupo 5 - - - - 100,0 100,0 
Total 40,1 12,2 28,2 8,0 11,5 100,0 
Fonte: Viana et. al. (2015b). 
Nota: Grupo 1: baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços; Grupo 2: médio/alto desenvolvimento socioeconômico e 
baixa oferta de serviços; Grupo 3: médio desenvolvimento socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 4: alto desenvolvimento 
socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 5: alto desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de serviços. 

 

Tabela 3.3 – Caracterização das regiões segundo grupo. 2013 

Características Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 
Número de regiões de saúde 175 53 123 35 50 
% no total de regiões 40,1 12,2 28,2 8,0 11,5 
Número de municípios 2.159 590 1.803 388 630 
% no total de municípios 38,8 10,6 32,4 7,0 11,3 
População (projeção 2013) 45.466.120 14.063.158 38.722.577 24.786.600 77.994.259 
% no total da população 23,6 7,3 20,1 12,9 40,5 
Média de municípios por região 12 11 15 11 13 
Média da população por município 21.059 23.836 21.477 63.883 123.800 
Beneficiários de planos de saúde na população (em %) 5,7 14,7 24,6 40,3 59,7 
Médicos por mil habitantes  0,57 0,85 1,33 1,49 2,54 
Médicos SUS no total de médicos (em %) 92,3 86,7 83,5 77,9 71,1 
Leitos por mil habitantes 1,7 1,7 2,5 1,9 2,6 
Leitos SUS no total de leitos (em %) 89,3 76,9 73,6 69,1 62,7 
      
Produção ambulatorial – predomínio público (N) 132 37 28 8 15 
Produção ambulatorial – predomínio público (em %) 75,4 69,8 22,8 22,9 30,0 
Produção ambulatorial – misto (N) 43 16 95 27 35 
Produção ambulatorial – misto (em %) 24,6 30,2 77,2 77,1 70,0 
      
Internação hospitalar – predomínio público (N) 68 22 6 7 6 
Internação hospitalar – predomínio público (em %) 38,9 41,5 4,9 20,0 12,0 
Internação hospitalar – misto (N) 42 10 12 6 15 
Internação hospitalar – misto (em %) 24,0 18,9 9,8 17,1 30,0 
Internação hospitalar – predomínio privado (N) 65 21 105 22 29 
Internação hospitalar – predomínio privado (em %) 37,1 39,6 85,4 62,9 58,0 
Fonte: Adaptado de Viana et. al. (2015a). Nota: Grupo 1: baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços; Grupo 2: 
médio/alto desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços; Grupo 3: médio desenvolvimento socioeconômico e média oferta de 
serviços; Grupo 4: alto desenvolvimento socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 5: alto desenvolvimento socioeconômico e alta 
oferta de serviços. 
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A observação destes dados nos indica, por um lado, a heterogeneidade e 

desigualdade regional (VIANA et. al., 2015a), por outro, uma mobilidade socioeconômica e 

sanitária, revelada pela redução do número de regiões e de população pertencentes ao Grupo 1 

e aumento dos mesmos em direção aos demais grupos, principalmente os grupos de maior 

desenvolvimento e maior oferta de serviços de saúde. Essas mudanças “podem ser explicadas 

pelo comportamento de seus componentes: a melhora do nível de renda das famílias 

brasileiras, a maior oferta de médicos e o aumento da medicina suplementar no período do 

estudo [de 19% para 35% da população brasileira]” (VIANA et. al., 2015, p. 13).  

De acordo com Viana et. al. (2015a), é pertinente definir as regiões 3, 4 e 5 como 

sendo a “região concentrada”, denominação criada por Milton Santos, no final da década de 

1970 (Santos; Silveira, 2001), caracterizada pela “densidade do sistema de relações que 

intensifica os fluxos de mercadorias, capitais e informações, cuja conformação influencia toda 

a macroeconomia nacional” (VIANA et. al., 2015a, p. 418). E é nesta região que o setor 

privado está mais presente e nas demais regiões a dependência do SUS é maior, sendo que 

dentre ambos os aspectos, o destaque se dirige para a atenção hospitalar.   

Segundo o estudo, antes de iniciar o processo de regionalização, apenas quatro 

regiões de saúde apresentavam elevado padrão socioeconômico e sanitário, de modo que três 

delas pertencem ao Estado de São Paulo (Aquífero Guarani, Campinas e São Paulo) e uma ao 

Rio Grande do Sul (Porto Alegre). 

Com relação às macrorregiões brasileiras, Viana et. al. (2015b) apontam a 

desconcentração dos agrupamentos. O quadro abaixo apresenta a distribuição das regiões de 

saúde por macrorregião. 

 

Quadro 3.8 – Distribuição e movimentação dos grupos por macrorregião 
 
Macrorregião Regiões de Saúde 
Norte Em 2000 poucas regiões dos grupos 3, 4 e 5 

Grande concentração do grupo 1 
Presença do grupo 4 
Expansão do grupo 2 

Nordeste Em 2000 poucas regiões dos grupos 3, 4 e 5 
Grande concentração do grupo 1 
Expansão do grupo 3 

Centro-Oeste Maior presença dos grupos 2 e 4 
Sudeste Desconcentração ou interiorização 

Forte presença dos grupos 3 e 5 (maior proporção no Estado de São Paulo) 
Sul Desconcentração ou interiorização 

Forte presença dos grupos 3 e 5 
Fonte: Viana et. al. (2015b). Elaboração própria. 
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De um modo geral, “(...) a configuração territorial do Sistema Único de Saúde 

(SUS) expressa e reproduz as desigualdades regionais no Brasil” (ALBUQUERQUE et. al., 

2017, p. 1056). 

Este estudo foi atualizado por Albuquerque et. al. (2017), que deu continuidade a 

observação da evolução das regiões de saúde segundo essa tipologia. A tabela abaixo compara 

os resultados entre os anos de 2000, 2014 e 2016; e a outra apresenta a caracterização das 

regiões de saúde no ano de 2016. 

 

Tabela 3.4 – Distribuição das regiões de saúde segundo tipologia. Brasil. 2000, 2014 e 2016. 

 

Fonte: Adaptado de Viana et. al. (2015b) e Albuquerque et. al. (2017, p.). 
Nota: Grupo 1: baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços; Grupo 2: médio/alto desenvolvimento socioeconômico e 
baixa oferta de serviços; Grupo 3: médio desenvolvimento socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 4: alto desenvolvimento 
socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 5: alto desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de serviços. 

 

Tabela 3.5 – Caracterização das regiões segundo grupo. 2016. 

Características Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 
Rendimento domiciliar per capita médio (em reais) 271 484 582 660 895 
Produto Interno Bruto per capita 9.230 21.975 23.111 30.023 37.286 
Pessoas de 10 anos ou mais com pelo menos o ensino fundamental (%) 31,9 44 46,4 55,3 58,6 
Pessoas de 10 anos ou mais com pelo menos o ensino médio (%) 17,5 26,5 28,8 36,2 40,2 
Beneficiários de planos de saúde na população (%) 5,4 14,6 25,4 39,5 58,1 
Médicos por mil habitantes 0,63 0,9 1,42 1,6 2,61 
Médicos SUS no total de médicos (%) 92,2 86,5 83,3 78,1 70,0 
Leitos por mil habitantes 1,7 1,7 2,4 1,9 2,5 
Leitos SUS no total de leitos (%) 88,8 76,6 72,9 68,7 62,5 
Fonte: Adaptado de Albuquerque et. al. (2017, p. 1061). 
Nota: Grupo 1: baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços; Grupo 2: médio/alto desenvolvimento socioeconômico e 
baixa oferta de serviços; Grupo 3: médio desenvolvimento socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 4: alto desenvolvimento 
socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 5: alto desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de serviços. 

 

A partir da observação dos dados, é possível notar que a melhora no desempenho 

das regiões de saúde, seja econômica e social, seja sanitária, se manteve entre 2014 e 2016, 

assim como a heterogeneidade.   

 

Institucionalidade: federalismo e governança regional 

 

Quando se analisa o processo de regionalização como um todo, do ponto de vista 

da política nacional, Viana et. al. (2017) distinguem duas fases mais gerais, que podem ser 

subdivididos em diferentes momentos: 1º) “fase desenvolvimentista”, que vai do Pacto ao 

COAP; 2º) “fase de crise”, dado pelo momento seguinte, marcado pelo “vazio institucional e 

Tipologia 2000 2014 2016 
Regiões % Regiões % Regiões % 

Grupo 1 336 76,4 175 40,1 175 40,0 
Grupo 2 17 4,1 53 12,2 47 10,7 
Grupo 3 76 17,4 123 28,2 129 29,5 
Grupo 4 6 1,1 35 8,0 27 6,2 
Grupo 5 3 0,9 50 11,5 60 13,7 
Total 438 100,0 438 100,0 438 100,0 
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de ausência de inovação na temática da regionalização” (p. 15). O quadro abaixo apresenta a 

caracterização destas duas fases e seus subperíodos. 
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Quadro 3.9 – Diferentes fases do processo de regionalização no Brasil. 2006-2016. 
 
Características do 
período nacional 

Desenvolvimento regional e superávit fiscal  
(2006-2010) 

Desenvolvimento regional e superávit fiscal  
(2011-2014) 

Crise fiscal e mudança na política 
econômica (2015 e 2016) 

Ruptura institucional, crise fiscal e crise 
econômica (a partir de 2016) 

Marcos da política 
de regionalização 

Pacto pela Saúde (2006 a 2010)  
Portaria 4279/2010 que cria as Redes de 
Atenção no SUS 
Regionalização e redes com emergência do 
planejamento regional Instância de cooperação 
e pactuação intergovenamental (CGR) 

Decreto 7508/2011  
Lei 141/2012  
Regionalização e redes com emergência do 
planejamento regional Instância de cooperação 
e pactuação intergovenamental (CIR)  
Instrumento formal de pactuação COAP  
Institucionalização no âmbito do SUS das 
redes de atenção (RUE, cegonha, RAPS, 
RCPD e crônicos) 

Mesma diretriz sem inovação  
EC 86/2015 (vinculação da despesa à RCL) 
alterou o modelo proposto pela EC 29/2000 
(vinculação da despesa ao PIB), torna 
impositiva as emendas parlamentares 
incluindo como despesa em saúde  
Lei 13.097/2015 que trata da participação 
das empresas estrangeiras  
Mudança no modelo de investimento das 
redes de atenção – emendas parlamentares 
(Cartilha para elaboração de propostas ao 
MS) 

Mesma diretriz sem inovação  
Projeto SUS legal aprovado na CIT em 27 de 
janeiro de 2017, que prevê mudança no modelo de 
transferência de recursos fundo a fundo; dos blocos 
de atenção para as modalidades de custeio e de 
investimento 

Ministros da Saúde 
do período 

Humberto Costa (2003 a 2005), José Saraiva 
Felipe (2005 a 2006), José Agenor Álvares da 
Silva (2006 a 2007) e José Gomes Temporão 
(2007 a 2010) 

Alexandre Padilha (2011 a 2014) Arthur Chioro (2014 a 2015) e Marcelo 
Castro (2015 a 2016) 

Ricardo Barros (2016 até hoje) 

Fóruns e 
características do 
processo de 
negociação 

Negociação CIT, CONASS e CONASEMS, 
com conflitos mais abertos e discutidos 

Negociação CIT, CONASS e CONASEMS, 
com conflitos mais fechados e menos 
discutidos 

Pouco uso dos espaços de negociação e 
pactuação 

Uso dos espaços de negociação para alteração da 
modalidade de repasse (Projeto Sus Legal) 

Financiamento das 
esferas de governo 

Aumento das transferências da União para 
estados e municípios, redução relativa da 
participação da União e aumento da 
participação de estados e municípios 

Aumento das transferências da união para 
estados e municípios, redução relativa da 
participação da União e aumento da 
participação de estados e municípios; aumento 
do investimento na APS (construção, reforma e 
ampliação de UBS) e dos gastos com MAC 

Contingenciamento do orçamento da União, 
aumento da despesa com MAC; redução dos 
gastos de Estados, com cumprimento das 
exigências mínimas legais (12% da receita 
corrente bruta) e aumento dos gastos 
municipais 

Contingenciamento dos gastos com saúde por parte 
das três esferas de governo.  
E instituição da EC 95/2016 com limitação das 
despesas primárias por 20 anos no nível federal, 
incluindo saúde 

Gasto por nível de 
assistência 

Aumento do gasto com atenção básica, média 
e alta complexidade 

Aumento do gasto com atenção básica, média e 
alta complexidade 

Aumento do gasto com média e alta 
complexidade 

Aumento do gasto com média e alta complexidade 

Investimento Investimento em novos equipamentos pelo 
nível federal e por alguns estados 

Investimento de novos equipamentos pelo 
nível federal e por alguns estados 

Desaceleração dos investimentos federais Desaceleração dos investimentos federais e 
estaduais 

Características do 
processo de 
contratação indireta 

Contratação indireta e empresariamento 
restrito do ponto de vista nacional 

Contratação indireta e empresariamento médio 
do ponto de vista nacional 

Incremento da contratação indireta e do 
empresariamento 

Incremento da contratação indireta e do 
empresariamento forte nos estados e municípios 

Atores CONASS e CONASEMS CONASS, CONASEMS, prestadores de 
serviços de saúde e empresários ligados ao 
Complexo Médico da Saúde 

Prestadores de serviços de saúde e 
empresários ligados ao Complexo Médico da 
Saúde 

Prestadores de serviços de saúde e empresários 
ligados ao Complexo Médico da Saúde CONASS e 
CONASEMS (intensa discussão na mudança para 
as novas modalidades de repasses) 

Resultados Não avanço no pacto das redes regionais Não avanço do COAP Incipiência na implantação das redes de 
atenção 

Estagnação dos processos de regionalização e de 
implantação das redes de atenção 

Fonte: VIANA et. al. (2017, p. 16). 
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Segundo o estudo, as políticas e instrumentos da primeira fase da regionalização 

não foram adotados na sua integralidade e/ou não pela maioria das unidades da federação, 

como, por exemplo, a constituição das redes regionais (MENICUCCI et. al., 2017) e do 

COAP (MOREIRA et. al., 2017), o que produziu baixo impacto institucional (VIANA et. al., 

2017), tal como será visto mais a frente. De um modo geral, VIANA et. al. (2017) apontam 

que houve 

paralisia de inovações na política de regionalização; perda de importância dos espaços de 
concertação federativa; crescimento da contratação indireta, seja por municípios e/ou estados; 
maior participação dos atores ligados aos segmentos prestadores e industriais da saúde na 
discussão e definição dos rumos da política de saúde (p. 15). 

 

Outro estudo realizou uma análise documental e os resultados encontram-se 

abaixo. 
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Quadro 3.10 – Evidências temáticas do processo de regionalização, e inquietudes e desafios ante o 
processo de regionalização estabelecido, segundo os achados da análise documental 
 

Fonte: Carvalho, Jesus e Senra (2017, p.). 

 

  

Categoria temática Ciclo de Debates Pesquisa Institucional 
Regionalização como diretriz 
estruturante da descentralização das 
ações e serviços no SUS 

l Garantir o direito à saúde, promovendo a 
equidade e contribuindo para a redução de 
desigualdades sociais; l Diminuir vazios 
assistenciais; organizar ações e serviços de 
saúde em rede de atenção; garantir o acesso 
resolutivo; direcionar investimentos; l 
Permitir uma gestão solidária, cooperativa 
com compartilhamento de responsabilidades; 
fortalecer o processo de descentralização e o 
papel do Estado e dos municípios e 
intensificar a negociação e pactuação entre 
gestores. 

l A regionalização tem suas bases legais na Lei 
8.080/1990, desenvolvendo-se por meio das Normas 
Operacionais e do Decreto 7.508/2011 e seus 
dispositivos complementares; l A regionalização ainda 
não está na pauta efetiva da gestão do sistema; l Há de 
se considerar que alguns Estados avançaram na questão 
da regionalização da assistência, e que existem 
diferentes movimentos no país. l O modelo de 
regionalização da saúde vem sendo construído de modo 
descolado dos demais processos de regionalização; l Só 
é possível avançar no processo de regionalização 
rediscutindo o modelo de financiamento do SUS 

Configuração das regiões e constituição 
da rede de serviços regionalizada 

l Os aspectos levados em conta para 
configurar as regiões foram: critério 
populacional; critérios de escala e escopo; 
fluxos assistenciais; contiguidade territorial; 
malha viária (rede de transporte); rede de 
comunicação; acessibilidade; suficiência da 
atenção básica e realização de parte da média 
complexidade; perfil socioeconômico e 
cultural e perfil epidemiológico. 

l O interesse dos gestores na conformação das regiões 
não se baseia nas necessidades dos usuários; sua 
conformação tem se dado em função de questões 
administrativas e não de saúde; l Os munícipios com 
maior capacidade não têm interesse e ou incentivos para 
materializar o princípio de solidariedade; l As 
normativas do SUS não consideram as especificidades 
regionais, que a rigor são feitas para municípios ideais 
não existentes; l Há um viés político partidário 
dificultando o processo de regionalização. 

Estrutura de “Governança” e papel dos 
gestores no processo de regionalização 
do SUS 

l Institucionalizar CIR, promovendo a criação 
de câmaras técnicas subsidiando a construção 
de pactuações entre regiões na CIB; l Garantir 
uma maior participação do gestor estadual, 
fortalecendo a continuidade de projetos 
regionais pelos membros da CIR; l Ampliar a 
participação de outros atores no processo de 
governança regional (Conselhos de Saúde, 
movimentos sociais, iniciativa privada, etc.), 
estabelecendo parcerias entre SES, Regionais 
do Estado e COSEMS; contar com apoiadores 
de campo; existência de Consórcios Públicos 
e de Ouvidorias 

l A burocracia tem determinado as ações da CIR; há 
fragilidade nos espaços de negociação e decisão dos 
gestores do SUS nas regiões de saúde; e a ausência de 
grupos técnicos que assessorem os gestores nas CIR 
fragilizam estes espaços de decisão; l A baixa 
qualificação técnica e déficit de pessoal nas estruturas 
municipais e estaduais comprometem a gestão do 
sistema; l O “furor” normativo do SUS tem atrapalhado 
as funções originais dos espaços de negociação e 
decisão do sistema; a execução dos programas acaba se 
inviabilizando pelos interesses e disputas partidárias; l 
As questões políticas/partidárias interferem diretamente 
nas relações federativas, com impactos negativos no 
setor saúde. 

Inquietudes e desafios ante o processo de 
regionalização estabelecido 

l Desenvolver cultura solidária entre os entes 
federados, bem como definir as reais 
responsabilidades sanitárias de cada um; 
cumprir as pactuações entre gestores na 
região de saúde; fortalecer as CIR; l Garantir 
a pactuação entre regiões de saúde 
intraestaduais e interestaduais; superar as 
dificuldades de acesso e deslocamento no 
território; l Consolidar a Atenção Básica 
como ordenadora da rede de atenção à saúde; 
desconcentrar serviços de saúde; ampliar a 
descentralização de serviços de média 
complexidade; ampliar a capacidade 
instalada; l Financiar adequadamente; 
implantar processo de regulação; regular os 
prestadores privados; evitar a interferência de 
fatores político-partidários; l Articular regiões 
de saúde e regiões administrativas do Estado; 
construir regiões de saúde interestaduais; 
qualificar os gestores e servidores da saúde; 
interiorizar e fixar profissionais; l Instituir 
processos de monitoramento e avaliação; 
utilizar os instrumentos de planejamento e 
gestão; l Garantir a participação e o controle 
social. 

l A fragmentação dos sistemas de informações 
nacionais ainda persiste; l Instrumentos/ ferramentas 
são utilizados de forma inadequada, l Os estados estão 
sem acesso às informações municipais repassadas para 
os bancos de dados nacionais; l O planejamento 
ascendente que não se concretiza e não está voltado 
para suprir as necessidades de saúde da população, pois 
o que tem definido as prioridades locais tem sido o 
poder econômico do governo federal; l As conferências 
de saúde municipais e estaduais que ainda funcionam 
como etapas para a conferência nacional, perdendo a 
capacidade de orientar as agendas locais/regionais; l As 
deliberações das conferências, principalmente da 
nacional, não são incorporadas à agenda do SUS; l Os 
espaços do controle social estão tomados pelos 
interesses “corporativos”, distanciando-se dos interesses 
da população. 



179 
 

De um modo geral, Carvalho, Jesus e Senra (2017) defendem que a regionalização 

ainda não está na agenda pública como uma prioridade, apenas é pautada a questão da 

organização da rede de serviços. 

 

Mesmo com os avanços normativos e os esforços dos gestores no sistema, a regionalização 
efetivamente ainda não está na agenda prioritária, a não ser que se considerem os aspectos 
relativos à organização assistencial dos serviços de saúde, a exemplo da iniciativa das redes 
de atenção construídas nessa perspectiva nos últimos anos (CARVALHO, JESUS, SENRA, 
2017, p. 1158). 

 

VIANA et. al. (2017) apresentam os resultados da pesquisa de campo nacional10 

e os principais resultados e análises são: 1) a dimensão da política (governança, decisão, 

planejamento e gestão) exerce a maior influencia sobre o processo de regionalização, seguida 

da organização (funcionamento) e com débil contribuição a de estrutura (capacidade). No 

aspecto político, o ator mais influente é o MS, SES (central e regional) e COSEMS, seguido 

pelos prestadores (públicos e contratados). A CIR aparece como pouco influente no processo 

decisório. O que se percebe é um processo de esvaziamento dos espaços intergovernamentais, 

e as decisões regionais são tomadas ou nas SES ou nas SMS dos municípios polo. Foi 

percebido um conflito forte entre SES e SMS do município polo. No âmbito da CIR não 

participam os prestadores, públicos ou privados, deste modo, não são discutidas as questões 

relativas à relação público-privado. 

Com relação à estrutura, foi apontada a baixa suficiência de recursos, com 

destaque para os físicos e humanos, com baixo investimento, por parte das três esferas de 

governo. Os recursos financeiros não aparecem com maior destaque, dado que os municípios 

compensam com o eu esforço próprio. Os recursos para as RAS não sofreram relevante 

acréscimo. E a cobertura de APS é insuficiente e o nível primário é pouco resolutivo.  

No caso da organização, o destaque é a distribuição territorial do acesso, mas com 

a presença de vazios assistenciais e com baixa integração dos serviços entre APS, de caráter 

municipal, e especialidades, de caráter regional, se mantendo a rotina de referência e contra 

referência. Ou seja, a APS não é planejada de forma regionalizada e não opera de forma 

articulada com as redes e com as linhas de cuidado. 

 

 

 

 

                                                 
10 O quadro disposto no Apêndice destaca os principais resultados. 
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Federalismo 

 

Por um lado, o processo de regionalização promoveu a elaboração e 

implementação de uma política regional setorial e isso permitiu uma certa integração regional 

(SILVA, 2011). De acordo com outros autores,  

 

O avanço do processo de regionalização também pode ser um elemento de grande importância 
para o enfrentamento do ‘federalismo competitivo’* instaurado no Brasil. A exigência de uma 
pactuação política mais efetiva e do reconhecimento de que alguns desafios só podem ser 
enfrentados via uma solidariedade que ultrapasse os limites administrativos tradicionais 
possibilitariam melhor enfrentamento das desigualdades em saúde (ALBUQUERQUE; 
MELLO; IOZZI, 2011, p. 171). 

 

Contudo, o processo de regionalização encontra dificuldades de consolidação e 

generalização, dado que exige a constituição de instâncias de cogestão, nas quais devem ser 

efetivadas as negociações e elaboração de programações regionais de forma coordenada e 

cooperativa entre os entes federados, seja no nível vertical (CIB e CIT), seja no nível 

horizontal (CIR).  

Gomes (2014) defende que é preciso superar a municipalização autárquica e 

consolidar a regionalização cooperativa, de modo a construir um novo pacto federativo da 

saúde. De acordo com Gomes (2014) exercem papel fundamental os colegiados de gestores 

federativos das redes do SUS (CIB e CIR), assim como os Conselhos de Saúde, que, segundo 

ele, são os responsáveis pela governança. 

Mas, para Silva (2011), ainda se observa uma desarticulação no planejamento nas 

regiões de saúde, o que exige a formalização desta relação cooperativa através da constituição 

de um contrato. Isso porque “(...) a adesão a ele em seus aspectos substantivos e não 

meramente formais depende da vontade política dos governantes” (p. 2759). O autor 

apresenta o estudo de Santos e Andrade (ano) que apresenta o conceito de “rede 

interfederativa de saúde”, o que exige a contratualização entre os entes federados para que 

efetive a constituição de uma institucionalidade regional. Neste ponto temos a criação do 

COAP, mas que possui baixa adesão até o momento, como será visto mais a frente. 

Santos e Campos (2015) trabalham com a ideia de “formação de regiões de saúde 

resolutivas em pelo menos 95% das necessidades de saúde do território regional, para garantir 

autonomia sanitária” e, para isso, defendem a “criação de pessoas jurídicas associativas 

regionais, resultantes da aglutinação dos entes federativos em região de saúde”, que serão 

responsáveis pela gestão e pelo financiamento (p. 438). 
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Para os autores, a origem constitucional do SUS previu a descentralização e a 

integração das ações e serviços de saúde em uma rede regionalizada e hierarquizada. Contudo, 

ao longo da construção do SUS, o que se observou foi, de um lado, o processo de 

descentralização, com foco no município e, de outro lado, uma centralização, através da forte 

indução por parte da União, e a região de saúde nunca foi considerada como eixo na condução 

da política de saúde e na organização dos serviços de saúde. Acreditou-se que o nível estadual 

e a União fariam a integração regional dos sistemas de saúde locais e das redes de serviços de 

saúde.  Mas, não foi o que aconteceu. Resultaram sistemas municipais de saúde 

independentes, com alguns casos exitosos de associação. E somado a essa fragmentação, os 

autores comentam sobre outro tipo de fragmentação, a por programas específicos, voltados 

para determinadas enfermidades/necessidades. Diante disso, 

 
A região de saúde é essencial para se sair desse impasse do fracionamento das ações e 
serviços de saúde, do isolamento, do centralismo federal programático e sem visão de 
planejamento regional. Será pela região que se promoverá a integração dos serviços ora 
fracionados, em rede, unindo os municípios de forma sistêmica com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde sem perder o princípio constitucional da descentralização  
(...) deve ser constituída sob a ótica sanitária e não meramente administrativa, devendo, ainda, 
para ser qualitativa, não ser concebida e tida como mera divisão administrativa do Estado, 
mas sim como o locus da integralidade (...)  
(SANTOS; CAMPOS, 2015, p. 440-441) 

 

Diante desta posição, os autores apresentam como pergunta: “como a soma 

articulada das individualidades municipais assimétricas gera unidade regional equitativa?”. E a solução 

encontrada por eles é a criação de “instância unificada de gestão e de planejamento regional. Comando 

único regional, com controle colegiado de municípios, Estados e União” (p. 441). Os autores citam 

alguns exemplos de instituições que já foram criadas neste sentido e que são exitosas, tais 

como a CIT e a CIB, assim como a criação da CIR. A crítica que os mesmos fazem é que 

estas instâncias estão atreladas a mecanismos de repasses financeiros, por parte da União ou 

dos estados, para induzir à adesão, e a programas específicos, e não a um contrato ou pacto 

interfederativo. Para isso, os autores defendem que é preciso  

 

(...) valorar sempre e mais as Comissões Intergestores Regionais (CIR), conforme previsto no 
decreto 7.508, de 2011, e na lei 12.466 (Brasil, 2011a), com suas atribuições essenciais de 
planejar de modo interfederativo (regional) a execução e o financiamento das ações e dos 
serviços de saúde dos municípios e do Estado, fundados nos critérios da Lei Complementar 
141/2012 (Brasil, 2012), art. 17. Ela é elemento essencial nos acordos solidários visando à 
equidade regional no SUS (SANTOS; CAMPOS, 2015, p. 441). 

 

Contudo, o que se observa na prática é que a governança regional ainda “fica órfã 

da gestão articulada e solidária da execução cotidiana dos serviços para uma população 

regional”, resultado de diversos aspectos: ordenamento político-jurídico não facilita para com 



182 
 

a região e a governança; municipalização gerou pouca solidariedade e muita competição; 

isolamento municipal gerou precariedade das políticas de pessoal, da infra-estrutura e 

equipamentos e do modelo de atenção, e inadequação da gestão (p. 441). Ou seja, na prática 

“não lhe foi garantido instrumentos jurídico-administrativos adequados à sua configuração e 

gestão regional (Viana; Lima; Ferreira, 2002)” (SANTOS; CAMPOS, 2015, p. 442). 

Por outro lado, é preciso pensar em saídas que levem em consideração os sistemas 

com autonomia local e regional, ou seja, a solução não deve ferir o princípio federativo da 

autonomia municipal e o princípio constitucional da descentralização. 

Santos e Campos (2015) destacam que o Decreto 7.508, de 2011, consegue 

avançar neste sentido, por conta da criação dos seguintes instrumentos: definição de região de 

saúde, criação da CIR (regulamentada pela Lei 12.466/11) e do COAP (instrumento jurídico-

institucional).  

O COAP “(...) se afirma como um espaço de negociação interfederativa regional 

(e jamais deverá ser desvirtuado para se transformar em um documento de adesão, que nasce 

pronto em apenas uma esfera de governo)” (SANTOS; CAMPOS, 2015, p. 443). De um 

modo geral, “A equidade federativa no SUS impõe agregar a responsabilidade sanitária às condições de 

atuação do ente federativo” (SANTOS; CAMPOS, 2015, p. 443). E a região é o espaço em que se 

executa a equidade federativa no SUS e a solidariedade entre os entes federativos em busca de 

superar as desigualdades intermunicipais. E tudo isso deve estar previsto no COAP. 

Segundo os autores, esses são os elementos essenciais para a governança da/na 

região. Contudo, mesmo com estes instrumentos, não existe uma pessoa jurídica regional.  A 

proposta dos autores é a criação de uma “autarquia especial, de âmbito nacional, criada e 

constituída pelos três entes federativos, e que pudesse ser a entidade organizativa que 

aglutinasse os serviços de todos os entes de forma regional” (SANTOS; CAMPOS, 2015, p. 

443). Os autores alegam que não estudaram a viabilidade jurídico-institucional dessa 

instituição diante do modelo da Federação brasileira. E uma alternativa, mais viável, seria a 

criação de uma associação regional de apoio aos entes federativos para a gestão do COAP.  

De uma maneira geral, o caminho seria aprofundar a governança das comissões 

intergestores através da criação de uma “pessoa jurídica associativa regional para 

operacionalizar o COAP”, para atingir a gestão compartilhada. Deste modo, o COAP é o 

primeiro passo neste processo. 

Outros autores também defendem a criação de um novo “Ente Jurídico da 

organização do Estado”, para além da combinação do CIR com o COAP. De acordo com 

Gomes (2014), existe a proposta de criação de “um novo Ente Jurídico da organização do 
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Estado [Nacional] exclusivamente voltado para [a construção, provisão de recursos, gestão, e 

operação das redes do] SUS” (GOMES, 2014, p. 1821). Neste caso, deveria acontecer o 

fortalecimento da presença dos estados e municípios na CIT e a presença da União nas 

comissões intergestoras estaduais (CIB) e regionais (CIR), criando um novo colégio de 

gestores federativos e, com isso, uma nova governança. Com esse novo ente seria possível 

enfrentar a autonomia dos entes federados (novo pacto federativo na saúde) e a disputa 

político-partidária-eleitoral, transformando a política de governo em política pública de 

Estado. 

Na mesma linha de argumento, Gastão Wagner de Sousa Campos (apud 

DOMINGUEZ, 2014) apresentou o que ele chama de “SUS Brasil: uma autarquia especial, 

integrada pelo Ministério da Saúde, Secretarias de Estado da Saúde e Secretarias Municipais 

de Saúde, organizada por regiões de saúde, às quais caberia a gestão de redes de atenção 

integral à saúde” (p. 14). 

 

Governança Regional 

 

A governança regional pode ser analisada sob dois aspectos: 1) dos instrumentos e 

da prática de planejamento, gestão e regulação; e 2) dos atores envolvidos e/ou responsáveis 

no processo. 

Com relação ao primeiro aspecto, de acordo com o estudo realizado por Mello et. 

al. (2016), a partir do levantamento e análise sistemática das principais referências 

bibliográficas relacionadas ao processo de regionalização, 

 
A falta de cultura de planejamento é outro forte consenso, obstaculizado ainda mais pela 
debilidade dos instrumentos disponíveis (o Plano de Saúde é trabalhado de modo formal e 
simbólico; o PDR contaminado pela política menor; e a PPI obstada pelo subfinanciamento e 
disputas intermunicipais). Os instrumentos jurídicos de garantia das pactuações são débeis, 
praticamente ausentes nas dimensões metropolitana, interestadual e fronteiriça. O 
desenvolvimento de ferramentas eficazes de coordenação, regulação e planejamento é 
disposto como um dos principais desafios à governança regional (p. 12). 

 

O mesmo estudo também avalia a atuação da SES e percebe no seu levantamento 

bibliográfico que 

Como regra, a esfera estadual é vista como parceiro ausente. Há certo clamor para que as SES 
assumam maior papel de liderança na coordenação do processo regional, 
com presença efetiva na regulação, mediação e negociação. Entretanto, é reconhecida sua 
fragilidade estrutural e técnica para este novo protagonismo (p. 11). 

 

Esse locus importante de decisões e apoio institucional, as SES, não apresentaram, 

na sua maioria, desempenho adequado e satisfatório no encaminhamento do processo de 
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regionalização no seu território. Segundo os autores, “a grave crise fiscal dos estados explica 

em parte o pouco envolvimento da esfera estadual na política de regionalização, bem como as 

dificuldades em protagonizar um projeto que envolve intensas negociações com municípios e 

um vasto arcabouço de inovações institucionais” (VIANA, et. al., 2017, p. 16). 

Além disso, quando se observa a atuação das comissões intergestores e dos 

conselhos, considerados espaços de decisões federativas e de governança regional, os autores 

concluem que 

O certo é que não houve o desenvolvimento de fóruns intergovernamentais apropriados para 
as novas demandas do processo de regionalização e para o alinhamento das políticas de saúde 
nas três esferas de governo. O que deve surpreender a muitos, por se tratar justamente da 
marca da política social, e em específico da saúde, é o envolvimento institucionalizado das 
instâncias subnacionais na implementação da política (Pires RR e Gomide AD, 2016) 
(VIANA, et. al., 2017, p. 16). 

 

Albuquerque (2013), a partir de Albuquerque, Mello e Iozzi (2011) e Machado et. 

al. (2011), apresenta uma análise sistemática da atuação da CIB (que também expressa a 

atuação da SES) no processo de regionalização, conforme evidencia o quadro abaixo. 
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Quadro 3.11 – Padrão predominante nas relações intergovernamentais no âmbito da Comissão 
Intergestores Bipartite, seu papel na regionalização e presença deste tema na agenda da CIB, segundo os 
“quatro Brasis” (Brasil, 2007 a 2009) 
 
Região/Estado Processo político/Relações 

Intergovernamentais 
Papel da CIB na 
regionalização 

Presença da regionalização na agenda 
da CIB 

Amazônia 
AC Cooperativas e interativas Orientador/facilitador Moderada 
RO Cooperativas-conflitivas e formalistas Orientador/facilitador Moderada 
AM Cooperativas-conflitivas e restritas Orientador/facilitador Fraca 
AP Cooperativas e interativas Orientador/facilitador Fraca 
RR Cooperativas-conflitivas e restritas Indefinido Fraca 
PA Cooperativas e formalistas Indefinido Fraca 
Nordeste 
CE Cooperativas e interativas Indutor 

Consolidador 
Elevada 

SE Cooperativas e interativas Indutor 
Consolidador 

Elevada 

PI Cooperativas e interativas Orientador/facilitador 
Consolidador 

Elevada 

BA Cooperativas-conflitivas e interativas Orientador/facilitador 
Consolidador 

Elevada 

AL Cooperativas-conflitivas e formalistas Indefinido Fraca 
RN Cooperativas e formalistas Orientador/facilitador 

Consolidador 
Fraca 

PE Conflitivas e formalistas Orientador/facilitador 
Consolidador 

Fraca 

PB Cooperativas-conflitivas e formalistas Indefinido Fraca 
Centro-Oeste 
MS Cooperativas e interativas Indutor 

Consolidador 
Elevada 

MT Cooperativas e interativas Indutor 
Consolidador 

Elevada 

GO Cooperativas e formalistas Indefinido Fraca 
Concentrada 
MG Cooperativas e interativas Indutor 

Consolidador 
Elevada 

PR Cooperativas e interativas Indutor 
Consolidador 

Elevada 

RS Cooperativas e interativas Indutor 
Consolidador 

Elevada 

SP Cooperativas e interativas Indutor 
Consolidador 

Elevada 

RJ Cooperativas e interativas Orientador/facilitador 
Consolidador 

Moderada 

SC Cooperativas e interativas Orientador/facilitador 
Consolidador 

Moderada 

ES Cooperativas e interativas Orientador/facilitador 
Consolidador 

Moderada 

Fonte: Albuquerque (2013), a partir de Albuquerque, Mello e Iozzi (2011) e Machado et. al. (2011). 

 

Outro ator relevante no processo são as SMS, que se apresentam como as 

principais responsáveis pela gestão cooperativa, solidária e regional. Contudo, são 

consideradas burocráticas e centralizadoras, além de fragilizadas diante da incapacidade 

técnica e da rotatividade eleitoral que gera a descontinuidade política (MELLO et. al., 2016; 

MELLO et. al., 2017).  

Na pesquisa apresentada por Silva e Mota (2016), 76% dos gestores municipais 

indicaram interesse alto no processo de regionalização, sendo que 54,4% indicaram um 

envolvimento e participação elevados. O questionário não abriu espaço para a declaração dos 
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motivos da participação ser menor que o interesse, mas os pesquisadores levantaram algumas 

hipóteses, quais sejam:  

 

dificuldade para acessar o local onde as reuniões da Comissão Intergestores Regional 
acontecem (pela distância ou dificuldade de transporte); indisponibilidade de agenda para 
comparecer às reuniões nas datas programadas; descrença ou desconfiança na atuação da CIR 
para a discussão e deliberação de problemas que afetam os municípios da região etc. (p. 08). 

 

Os secretários municipais de saúde também atuam, de forma regional, através de 

outras instâncias, quais sejam: COSEMS – Colegiado de Secretários Municipais de Saúde em 

cada estado, e CONASEMS – Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde 

(MELLO et. al., 2016; MELLO et. al., 2017; SHIMIZU, 2017). 

 

Os Conselhos de Secretários Municipais (COSEMS), que foram criados para reforçar o 
processo de municipalização, têm trabalhado enfaticamente nos últimos tempos para dirimir a 
fragmentação do sistema de saúde com a finalidade de prover as ações e os serviços 
necessários para a população. Nessa perspectiva, a regionalização tem sido apontada por esses 
atores como um caminho possível. Todavia, o processo de regionalização não é tarefa fácil, 
pois se constitui como arena política onde ocorre disputa de diversos projetos (SHIMIZU, 
2017, p. 1132). 

 

A atuação do COSEMS acontece no sentido de contribuir para a governança da 

região de saúde e na forma de apoio técnico e operacional (na forma de recursos tecnológicos 

e humanos) nas regiões de saúde (SHIMIZU, 2017). O quadro abaixo apresenta os resultados 

do estudo qualitativo, realizado junto aos COSEMS dos estados do Mato Grosso do Sul, do 

Paraná, do Ceará, do Tocantins e de Minas Gerais. 
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Quadro 3.12 – Resultados do estudo realizado junto aos COSEMS 
 
Eixos temáticos Classes Resultados 
Protagonismo dos 
COSEMS no 
processo de 
governança regional 

Liderança do 
COSEMS no processo 
de regionalização 
(papel de articulador 
dos diversos atores que 
participam dessa 
governança) 

Alguns espaços são percebidos pelos gestores do COSEMS como estratégicos para 
formulação e operacionalização das políticas e ações de saúde para as regiões: 
Primeiro, as reuniões dos conselhos de secretários municipais nas regiões são espaços 
proficuos para o compartilhamento das tomadas de decisões para as regiões. Ademais, os 
apoiadores são considearados figuras-chave para resolver os problemas do cotidiano, no 
sentido de dar o suporte necessário aos muncípios.  
Segundo, as CIR também são considerados locus potentes para pactuação das ações e 
serviços necessários para as regiões. A organização das reuniões para discussão de temas 
atinentes à região são compreendidos como essenciais para o compartilhamento das 
tomadas de decisões coletivas com a finalidade de suprir as necessidades da população.  
Terceiro, as CIB têm ajudado no processo de governança regional, contudo consideram 
que a condução das pautas tem sido considerada muito centralizada, o que tem 
impossibilitado o maior protagonismo dos COSEMS. 
Quarto, os conselhos de saúde também são percebidos como atores importantes para 
participar das tomadas de decisões no âmbito das regiões de saúde, contudo, é apontada a 
ncessidade de chamá-los, de forma mais enfática, para essa arena, pois sua participação é 
bastante tímida no âmbito das regiões de saúde, visto que o foco principal ainda são os 
municípios ou o estado. 

Experiência estratégica 
do processo de 
pactuação regional 

Destaca-se o caso do Ceára, o qual é classificado pelos gestores dos COSEMS como 
intenso do ponto de vista da pactuação e do compartilhamento das ações e serviços. 
Todavia, foi percebido também como espaço de disputas e conflitos, embora seja uma 
importante estratégia para formação da governança do sistema de saúde. Por fim, 
menciona-se que essa experiência histórica trouxe novas perspectivas para a gestão do 
SUS.  

Desafios para 
provisão da atenção à 
saúde nas regiões 

Atendimento das 
necessidades da 
comunidade 

Evidencia-se que há grandes dificuldades para compartilhar as ações e os serviços de 
saúde necessários (consultas, exames, procedimentos, medicamentos). Alguns 
municipios apresentam melhor infraestrutura de serviços publicos de saúde do que 
outros. Entretanto, a disponibilidade para ajudar o município com menor capacidade é 
variada, bem como as formas de provisão das ações e serviços. Por exemplo, algumas 
regiões têm a tradição de operar por meio de consórcios. Já outras optam por negociar os 
serviços entre os municípios. Há grande dependencia de serviços privados em diversas 
regiões. Destarte, demonstra-se nesta classe que os COSEMS envidam os esforços para 
prover as necessidades da população, mas nem sempre podem atender todas as 
necessidades, cabendo a difícil tarefa de dialogar constantemente com os mesmos. 

Apoio local realizado 
pelas equipes do 
COSEMS 

Trata-se de apoio técnico e logístico, que envolve também a capacitação dos 
profissionais para a gestão das regiões de saúde 

Aspectos operacionais 
da provisão da atenção 
à saúde na região 

Verifica-se que os COSEMS têm atuado para que a população da região tenha acesso aos 
serviços de saúde necessários, que vai desde os básicos (consultas, exames, 
procedimentos) ofertados pela Atenção Primária até os especializados e de urgência e 
emergência. Trata se de uma tarefa extremamente complexa. Nesse sentido, são 
destacadas as dificuldades financeiras para custear/pagar as ações e os serviços, que são 
de alto custo, sobretudo aqueles inerentes à média e alta complexidade, além dos 
medicamentos. Desta feita, há necessidade de racionalização dos recursos escassos. 

Fonte: Shimizu (2017, p. 1133-36). Elaboração própria. 

 

A atuação da principal instância no processo de regionalização, considerada a 

responsável pela governança regional, a CIR, tem sido avaliada como aquém das suas funções 

e responsabilidades.  

 

Nas CIR em que há processo de legitimação e institucionalização e de liderança colaborativa, 
as condições para bons resultados são mais favoráveis. Um dos fatores importantes para isso é 
a incorporação da regionalização na agenda dos chefes dos poderes executivos e dirigentes 
das secretarias estaduais e municipais de saúde. Essa, no entanto, não é condição presente na 
maioria das regiões de saúde, e isso se traduz em fragilidade institucional na implementação 
da regionalização, como resultado de um processo de governança para as de pouca potência 
(BRETAS, SHIMIZU, 2017, p. 1086). 

 

No que diz respeito à atuação da CIR, Silva e Mota (2016) apontam que os 

gestores municipais foram questionados quanto ao seu funcionamento enquanto um espaço 
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relevante de governança regional. Os destaques percebidos seguem apresentados na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 3.6 – Opinião dos gestores sobre aspectos relativos ao funcionamento da CIR (%) 

Aspecto Avaliação 
negativa 
(regular + 
ruim) 

Pactuação das referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da 
integralidade da assistência 

51% 

Pactuação das responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte 
demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades individuais e as solidárias 

40% 

Pactuação das diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a 
respeito da organização das redes de atenção à saúde 

37% 

Pactuação das diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites 
geográficos, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração 
das ações e serviços de saúde entre os entes federativos 

37% 

Pactuação dos aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão 
compartilhada do SUS 

28% 

Fonte: Silva e Mota (2016). Adaptado de Região e Redes. Survey com gestores municipais de saúde 2014-15. 

 

Ribeiro et. al. (2018) realizaram uma pesquisa de campo (eletrônica) em 25 

estados, totalizando 410 regiões de saúde, no período de junho e dezembro de 2017, para 

averiguar a capacidade organizacional das CIR. De acordo com esta pesquisa, a CIR é 

responsável pela organização/coordenação regional, compatibilizando as tendências 

centralizadoras com a descentralização da política de saúde, cuja função antes ficava a cargo 

das SES. 

Os dados sobre a institucionalidade e o funcionamento das CIR segundo distribuição nacional 
por UF (Tabela 1) demonstram a existência de tais mecanismos de coordenação. As 
informações mostram a existência de um sistema de governança regional intergestores 
consolidado em âmbito nacional, com poucas exceções. Quase todas as CIR analisadas 
(96,8%) possuem um regimento interno aprovado, estando as regras de funcionamento 
estabelecidas de modo pactuado. Apenas na região Sul essa proporção é um pouco mais baixa 
(88,2%), em virtude dos resultados nos estados do Paraná e de Santa Catarina (RIBEIRO ET. 
AL., 2018, p. 1782). 
 
Além disso, 80,4% das CIR do país são dotadas de uma secretaria executiva para gerenciar as 
questões administrativas, tais como a organização de pautas e redação de atas. Essa proporção 
é maior nas regiões Sudeste (94,5%) e Centro-Oeste (92,1%), atingindo 100% em alguns 
estados (MS, RJ, MG, ES, TO, RN e AC), porém menor nas regiões Sul (60,3%) e nordeste 
(72,2%), com índices menores nos estados de Paraná, Santa Catarina e Piauí (RIBEIRO ET. 
AL., 2018, p. 1782). 
 
Os dois indicadores de funcionamento selecionados mostram um sistema de governança 
operando com regularidade e nacionalmente. Assim, 88,7% das CIR do país registraram, no 
máximo, duas interrupções em seu funcionamento regular mensal desde a sua criação. Essa 
regularidade foi mais expressiva e homogênea nas regiões Sul (98,5%) e centro oeste 
(97,4%). Em 12 dos 25 estados pesquisados, esse índice é de 100%, sendo baixo apenas no 
Amazonas (RIBEIRO ET. AL., 2018, p. 1782). 
 
Finalmente, a frequência dos membros nas reuniões ordinárias também foi expressiva em 
2016, segundo entrevistados. Assim, 80,4% das CIR apresentaram frequência média de mais 
de 60% de seus membros nas reuniões de 2016, com índices mais elevados nas regiões 
Sudeste (92,1%) e Sul (88,2%) e mais baixos na região Norte (66,7%) (RIBEIRO ET. AL., 
2018, p. 1782). 
 
Esta institucionalização de colegiados regionais, como assinalado, resulta de trajetória 
histórica fortemente estimulada ao longo de três décadas. É inegável que o conjunto de 
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colegiados de gestão em caráter nacional e estadual estimulou a cooperação regional. Por 
outro lado, as lacunas de cooperação se mostram nitidamente quando se analisa a distribuição 
regional dos serviços de saúde (RIBEIRO ET. AL., 2018, p. 1782). 

 

Outro aspecto percebido nas pesquisas e apresentado aqui por Mello et. al. (2016) 

diz respeito à relação entre público e privado. Com relação ao setor da saúde, o estudo aponta 

como principal questão a incapacidade do gestor público em regular o setor privado 

contratado, com forte influência diante da elevada participação na capacidade de oferta (seja 

pelas unidades de saúde, seja pelos profissionais de saúde), na produção de equipamentos e 

fármacos, na gestão das unidades de saúde e nos próprios processos de decisão da agenda 

pública e da regulamentação pública. Ou seja, o setor privado está fortemente atrelado e 

exerce forte influência no que diz respeito à governança regional, sem, contudo, participar das 

instâncias regionais e sem ser regulado pelo Estado.  

De acordo com Viana et. al. (2015a, p. 420) 

 
Frente aos diversos e distintos condicionantes estruturais (...) é importante destacar a 
potencialidade do papel central da CIR (Comissão Intergestores) como espaço para a 
superação desses obstáculos, no caminho da garantia do acesso à saúde para todos os cidadãos 
brasileiros. Esse espaço poderá favorecer a criação de uma capacidade institucional regional 
na saúde com dupla função: uma primeira voltada para o planejamento e a coordenação 
territorial das ações e serviços, numa lógica regional, com criação de novos instrumentos de 
planejamento; outra, voltada para superação ou neutralização de interesses corporativos (dos 
mais diversos) na prestação dos serviços de saúde, com criação de uma governança local 
baseada em solidariedade, democratização da decisão e cooperação intergovernamental, é 
essencial para que se alcance a universalidade do acesso à saúde no Brasil. 

 

Silva e Mota (2016), na sua pesquisa junto aos gestores municipais, quando estes 

foram abordados quanto à adesão ao COAP, 56% alegaram que o contrato não foi firmado, 

28% responderam que foi firmado e 16% disseram que não sabiam responder. Quando as 

respostas foram reavaliadas pelos pesquisadores e comparadas com a informação prévia de 

que somente nos estados do CE e MS o COAP fora assinado no momento da pesquisa 

(julho/2014-fevereiro/2015), chegou-se a conclusão que em 23% das respostas não são 

válidas (no caso dos 95 municípios não pertencentes a estes dois estados que afirmaram ter 

assinado o contrato). A tabela abaixo apresenta os resultados.  
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Tabela 3.7 – Opinião dos gestores sobre o COAP (%) 

Aspecto Avaliação 
negativa 
(regular + ruim) 

Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde 90% 
Identificação das necessidades de saúde locais e regionais 85% 
Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito regional e 
inter-regional 

70% 

Responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante a população no processo de regionalização 65% 
Adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na Relação Nacional de 
Ações e Serviços de Saúde 

60% 

Critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente 55% 
Fonte: Silva e Mota (2016). Adaptado de Região e Redes. Survey com gestores municipais de saúde 2014-15. 

 

Novos estudos foram realizados para avaliar o processo de implementação do 

COAP. A tabela abaixo apresenta a percepção dos secretários municipais de saúde com 

assentos nas CIBs. 

 

Tabela 3.8 – Percepções dos(as) Secretários(as) Municipais de Saúde com Assentos nas CIBs 

Entrevistados Acerca de Obstáculos para a Implementação do COAP. 2015. (n=195). 

Obstáculos N % 
Falta de recursos financeiros da União 67 34,4 
Receio de ações no judiciário e/ou da atividade do Ministério Público 25 12,8 
Falta de recursos financeiros do Estado 23 11,8 
Falta de recursos financeiros dos Municípios 17 8,7 
Falta de interesse político do Governador 13 6,7 
Dificuldades dos municípios em compartilhar ações e serviços de saúde nas regiões 8 4,1 
Número insuficiente de serviços públicos estatais no território 6 3,1 
Ausência de interesse dos gestores em alocar recursos financeiros existentes para ampliar a eficiência da rede 6 3,1 
Número insuficiente de serviços privados nas regiões de saúde 5 2,6 
Falta de interesse político dos prefeitos 5 2,6 
Falta de interesse do Ministério da Saúde 4 2,1 
Falta de médicos para compor equipes nas regiões de saúde 4 2,1 
Não sabe/Não respondeu 12 6,2 
TOTAL GERAL 195 100 
Fonte: Moreira, Ribeiro e Ouverney (2017, p.).  

 

Os mesmos autores apresentam outro estudo acerca do processo de constituição e 

implementação do COAP, apontando os principais momentos institucionais e legais da 

agenda estadual (OUVERNEY, RIBEIRO e MOREIRA, 2017). O quadro abaixo apresenta a 

metodologia e o seguinte os resultados.  
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Quadro 3.13 – Principais Momentos Institucionais e Legais da Agenda de Implementação do COAP 
 
Momentos Variável Descrição da variável 
Construção de um pacto estadual 
do COAP 

Formalização do GC do COAP 1 Há um grupo condutor instituído por meio de instrumento 
formal e legal 

Funcionamento do GC do 
COAP 

2 O grupo condutor possui reuniões periódicas 

Reuniões Regionais do COAP 3 Houve reuniões de apresentação e discussão do COAP nas 
regiões de saúde 

Oficialização do COAP junto à 
SGEP 

4 A SES realizou reunião formal e/ou apresentou documento ao 
Secretário da SGEP manifestando a intenção de assinar o 
COAP 

Pactuação do COAP na CIB 5 Houve debates oficiais sobre a agenda estadual de 
implementação do COAP na CIB 

Reconfiguração das Regiões de 
Saúde 

Reconfiguração das Regiões 
de Saúde 

6 A SES conduziu um processo de avaliação e de 
aperfeiçoamento do desenho das regiões de saúde 

Instituição das CIR Regimento Interno das CIR 7 Existência de regimentos internos para as CIR  
Estrutura das CIR 8 Existência de secretarias executivas e câmaras técnicas/ 

grupos de trabalho nas CIR 
Planejamento Integrado Mapa da Saúde 9 Realização de discussões sobre o mapa da saúde na CIB 

Plano Estadual de Saúde 10 Existência de plano estadual de saúde para o período 
2012/2015 

11 Aprovação pelo CES do plano estadual de saúde para o 
período 2012/2015 

Programação Pactuada e 
Integrada 

12 Discussão e definição da programação pactuada e integrada 
na CIB 

Programação Anual de Saúde 13 A SES concluiu a elaboração da programação anual de saúde 
para 2014 

14 A programação anual de saúde para 2014 foi aprovada pelo 
CES 

Pactuação de Diretrizes, 
Objetivos, Metas e Indicadores 

15 Volume expressivo de municípios que concluíram o processo 
de pactuação das metas, segundo diretrizes, objetivos e 
indicadores nacionais, no período 2013 e 2014 (regiões 
acompanhadas pelos apoiadores) 

Responsabilidades Executivas Discussão do COAP no CES 16 O COAP foi objeto de discussão em reunião do CES 
Cartão Nacional de Saúde 17 Existência de discussão sobre o cartão nacional do SUS na 

CIB 
Política de Regulação de 
Acesso 

18 Existência de uma política estadual de regulação do acesso 
discutida e pactuada na CIB 

Redes Temáticas 19 Ocorrência de reuniões de discussão de planos de 
implementação de redes temáticas na CIB 

Responsabilidades 
OrçamentárioFinanceiras 

Novos Investimentos: 
discussão na CIB 

20 Apresentação de discussão na CIB sobre necessidade de 
novos investimentos pelo gestor estadual 

Responsabilidades de 
Monitoramento e avaliação 

Estratégia de monitoramento e 
avaliação 

21 Existência no Estado de uma política de monitoramento e 
avaliação das metas pactuadas pelos gestores estadual e 
municipais 

Tramitação e Assinatura do COAP Assinatura do COAP 22 Tramitação e assinatura do COAP por um conjunto de regiões 
no Estado 

Fonte: Ouverney, Ribeiro e Moreira (2017, p. 1196). 
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Quadro 3.14 – Evolução das Agendas Estaduais de Implementação do COAP - Construção de Pacto Inicial de Adesão, Reconfiguração das Regiões de Saúde e 
Instituição das CIR – Regiões e Unidades da Federação 
 

Região UF Construção de um 
Pacto Estadual de 
Adesão ao COAP 

Reconfiguração 
das Regiões de 
Saúde 

Instituição 
das CIR 

Planejamento Integrado Responsabilidades 
Executivas 

Responsab. 
OrçamentárioFinanceiras 

Responsab. 
Monitoramento e 
Avaliação 

Tramitação 
e Assinatura 

Classificação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
N TO X x X x x X x X x X X x   x    x X X  AVANÇADA 

PA X     X x X  X X x x X x x x  x X X  AVANÇADA 
RR X   x x X x X  X X x   x  x x x X   BUROCRÁTICA 
AM     x X x X x X X x   x   x x X X  INCIPIENTE 
RO X   x  X    X X        x  X  INCIPIENTE 
AP X      x X           X    INCIPIENTE 
AC               x    X    INCIPIENTE 

NE RN X x X x x X x X x X X X    x x x x X X  AVANÇADA 
PE X  X x x X x X x X X  x X x x  x x  X  AVANÇADA 
CE   X x x X x X x X X X   x x x  x X  X AVANÇADA 
AL X  X x x X x X  X X X x X x  x  x X   AVANÇADA 
BA X   x x X x X  X X X x X  x  x x X X  AVANÇADA 
SE  x X  x  x X x X X X    x x x x X   BUROCRÁTICA 
PB X x X x x X   x X X        x X   BUROCRÁTICA 
PI   X x      X X     x    X X  INCIPIENTE 
MA X  X   X x X           x X   INCIPIENTE 

CO MS    x x  x X  X X X x X x x   x X  X BUROCRÁTICA 
GO X  X   X x X x X X X    x  x X    BUROCRÁTICA 
MT X x X x   x X X      x    X    BUROCRÁTICA 

SE ES X x X x x X x  x X X X   x x   x X   AVANÇADA 
RJ   X  x  x X x X X X   x  x x x X   BUROCRÁTICA 
MG X   x  X x X  X X X x X x      X  BUROCRÁTICA 
SP X x   x     X X X x X x   x x X   BUROCRÁTICA 

S SC X  X x  X x X x X X X x X  x x x x X X  AVANÇADA 
PR X    x    x X X X x X  x x x x X x  BUROCRÁTICA 
RS   X   X   x   X   x        INCIPIENTE 
Fonte: Ouverney, Ribeiro e Moreira (2017, p. 1202-03). 
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.

Os autores resumem as dificuldades de implantação do COAP na questão do 

cenário político e fiscal-financeiro negativos, e na falta de alocação de recursos novos, por 

parte dos governos federal e estadual. Diante disto, “apenas os estados do Ceará e Mato 

Grosso do Sul assinaram o COAP. Os demais, apesar de não terem assinado os contratos, 

mantiveram um diálogo minimamente produtivo com a agenda nacional de implementação de 

COAP, exibindo padrões muito diferenciados de evolução” (OUVERNEY, RIBEIRO, 

MOREIRA, 2017, p. 1194). No tocante aos avanços no sentido da assinatura do COAP, a 

maioria dos estados implantou a agenda formal e outros três estados (MG, SP e PR) 

renovaram a rotina de planejamento integrado. No caso dos estados com redes mais 

diversificadas e com mais municípios a facilidade e a dificuldade decorrem exatamente deste 

aspecto, ou seja, são mais capazes de fazer frente às necessidades da população (serviços 

especializados/de alta complexidade, inclusive de referência regional ou até nacional), mas, 

por outro lado, apresentam maiores conflitos federativos no sentido da coordenação e 

cooperação e um custo mais elevado de adesão(por conta da complexidade da rede de 

serviços).  

A exceção foi a implementação das redes temáticas de atenção à saúde, de tal 

forma que em “23 (88,5%) estados foi possível identificar a presença de planos de 

implementação de pelo menos duas redes temáticas em estágios diferentes de evolução. Essa 

significativa adesão das unidades da federação pode ser explicada pelo aporte de recursos 

financeiros federais e pela ênfase conferida pela cúpula do Ministério da Saúde em sua 

divulgação” (OUVERNEY, RIBEIRO, MOREIRA, 2017, p. 1204). Esse ponto reforça o que 

fora apontado anteriormente sobre a necessidade de novos aportes de recursos federais, na 

forma de incentivos, voltados para o processo de regionalização, tal como aconteceu no caso 

das redes temáticas. Ou seja, a “extensão dessa demanda pode sugerir que grande parte das 

possibilidades de avanço da regionalização e da implementação do COAP estiveram 

condicionados à ampliação da base de financiamento do SUS, com destaque para a expansão 

do aporte federal de recursos” (OUVERNEY, RIBEIRO, MOREIRA, 2017, p. 1204). 

Outros autores como Ribeiro, Tanaka e Denis (2017) apresentam as seguintes 

conclusões sobre o estudo acerca do processo de implementação da CIR e do COAP: 

existência de conflito entre a coordenação regional e as relações hierárquicas de poder, 

principalmente quando de tratam em contexto de restrição fiscal e quando é preciso decidir 

questões de cofinanciamento; enquanto a institucionalidade não estiver totalmente direcionada 
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para a cooperação e a coordenação, será difícil que o atores atuem neste sentido;  dentre 

outros fatores. 

Shimizu (2017) apresenta as seguintes conclusões sobre o estudo acerca do 

processo de implementação do COAP:  

 

O Contrato Organizativo da Ação Publica (COAP) assinado apenas por dois estados até o 
momento, dentre eles, o do Ceará, é considerado um instrumento potente e necessário para 
formalizar a pactuação das estratégias, do financiamento e das ações e serviços para as 
regiões22. Contudo, como também foi visto neste estudo, existe um grande temor quanto à 
responsabilização, especialmente dos muncípios, que já assumem diversos encargos, até mais 
do que previsto na legislação22. Nesse sentido, fica evidente que os entes federados não 
avançaram satisfatoriamente na responsabilização dos compromissos atinentes ao COAP22. É 
mister a necessidade de maior aprofundamento sobre formas de contratualização para 
provimento do direito à saúde para a população (SHIMIZU, 2017, p. 1137). 

 
Na análise de Jaccoud e Vieira (2018) em relação ao COAP,  

 

No tocante ao Coap, ainda que sua formulação seja considerada uma boa ideia para a 
coordenação da oferta de serviços e fortalecimento das regiões de saúde, a iniciativa teve 
alcance muito limitado, uma vez que apenas dois estados e seus respectivos municípios 
aderiram ao processo de assinatura desse contrato (Ipea, 2016) (p. 16). 
Se esse debate suscita reflexões relevantes sobre as possibilidades de arranjos institucionais 
de cooperação entre esferas de governo, seria preciso avançar nas avaliações da recente 
experiência do Coap, de modo a conhecer melhor suas potencialidades e limites. Até o 
momento, o limitado processo de adesão à proposta da contratualização parece estar 
influenciando e premindo o debate sobre novos instrumentos voltados a regular o fluxo de 
atendimento e de recursos dentro das regiões, bem como sobre mecanismos que imponham 
sanção ou coerção nos casos de não cooperação (Menicucci e Marques, 2016). Os argumentos 
em defesa de maior autonomia municipal vêm sendo acompanhados pela demanda de 
fortalecimento do processo de planejamento regional, avaliado como capaz de dotar de 
impulso o processo de afirmação das regiões de saúde e consolidação da rede hierarquizada 
de serviços (JACCOUD; VIEIRA, 2018, p. 26-27). 

 

De um modo geral,  

 

Duas décadas de avanços e aprendizados institucionais no SUS permitiram constatar que a 
promoção de espaços e instrumentos de coordenação federativa se afirmaram com impactos 
relevantes para a descentralização e regionalização, bem como para promoção da estratégia de 
atenção básica, expansão das ofertas de MAC, melhoria do atendimento e cobertura e redução 
das disparidades regionais e sociais. Lima et al. (2012b), analisando o processo de 
regionalização e o Pacto pela Saúde no período 2007-2010, destacam os ganhos em 
institucionalidade e governança (JACCOUD; VIEIRA, 2018, p. 20-21). 

 

Financiamento e gasto 

 

Com base no que foi apresentado no item anterior, ficou evidente que o principal 

problema no SUS, desde sempre, está vinculado ao seu financiamento. E esse aspecto é 

apontado como um obstáculo à regionalização em diferentes sentidos: falta de recursos novos, 

disputa de recursos entre as esferas governamentais (falta de compartilhamento de recursos), 

falta de recursos com alocação/vínculo regional (incentivo ao processo de regionalização e 
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acordo de compartilhamento de recursos e de alocação de recursos na região, ou até a criação 

de um fundo regional), vínculo às redes temáticas e sem caráter regional (não se constituíram 

as redes regionais), não enfrentamento das desigualdades regionais (financiamento vinculado 

à capacidade instalada e aos recursos próprios dos municípios). 

Em um país federalista, o financiamento do sistema público de saúde é 

determinado pelo sistema tributário nacional (LEVI; SCATENA, 2011). Logo, o federalismo 

sanitário está vinculado ao federalismo fiscal. E, neste contexto, “A gestão regional da saúde é 

outro grande desafio, dado que o federalismo brasileiro não contempla a região, unidade que 

tem que ser construída, gerida e financiada mediante acordos e negociações” (p. 113). 

A partir da relação entre os níveis de governo, os autores afirmam que o Fundo de 

Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM), bem como as transferências da cota-

parte do ICMS e do IPVA aos municípios, “tem influência definitiva na capacidade 

(potencial) de financiamento da saúde por parte dos estados e municípios” (p. 101). Por isso, é 

importante analisar os dados referentes a estes fundos e sua distribuição regional. 

 

Tabela 3.9 – Indicadores fiscais dos estados, por região. 2008. 

Região FPE 
(por habitante) 

Receita tributária liquida 
(por habitante) 

FPE/receita liquida PIB 
(por habitante) 

Norte 792 706 1,1 10.216 
Nordeste 460 514 0,9 7.488 
Centro-Oeste 246 1.465 0,2 20.372 
Sudeste 50 1.335 0,0 21.183 
Sul 111 1.034 0,2 18.258 
Fonte: adaptado de Levi e Scatena (2011, p. 102). A partir de dados do IBGE e Tesouro Nacional. 

 

Tabela 3.10 – Indicadores fiscais do conjunto dos municípios, por estado, por região. 2008. 

Região FPM 
(por 
habitante) 

Receita 
tributária 
liquida 
(por habitante) 

FPM/receita 
liquida 

Cota-parte 
ICMS e IPVA  
(por habitante) 

Cota-parte 
ICMS e 
IPVA/receita 
liquida 

PIB 
(por habitante) 

Norte 244 110 2,2 202 1,8 10.216 
Nordeste 303 96 3,2 142 1,5 7.488 
Centro-Oeste 304 195 1,6 357 1,8 20.372 
Sudeste 190 397 0,5 446 1,1 21.183 
Sul 314 234 1,3 357 1,5 18.258 
Fonte: adaptado de Levi e Scatena (2011, p. 103). A partir de dados do IBGE e Tesouro Nacional. 

 

Com relação à partilha federativa do gasto em saúde, pode-se observar os 

seguintes esforços de cada nível de federação, de acordo com a EC nº 29: 
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Tabela 3.11 – Despesas da União, estados e municípios com recursos próprios em ações e serviços 

públicos de saúde. 2002/2008 (em %) 

UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
União 52% 50% 49% 48% 47% 46% 44% 
Estados 23% 25% 25% 26% 26% 27% 28% 
Municípios 25% 25% 26% 26% 27% 27% 29% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Total (em R$ bilhões de dez. 2009) 76 75 86 94 102 109 119 
Fonte: Levi e Scatena (2011, p. 95). A partir de dados do SIOPS. Elaboração própria. 

 

Tabela 3.12 – Despesa com recursos próprios dos estados, por habitante, por região. 2002/2008 (em 

R$ de dezembro de 2009 – IPCA) 

UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Variação 
2002-2008 

Norte 164 149 164 176 199 221 237 45,1% 
Nordeste 72 74 92 99 113 122 137 90,3% 
Centro-Oeste 114 132 177 188 207 252 239 112,4% 
Sudeste 113 127 151 148 156 173 193 69,4% 
Sul 61 60 74 83 105 106 118 95,2% 
Fonte: Levi e Scatena (2011, p. 99). A partir de dados do SIOPS. Elaboração própria. 

 

 

Levi e Scatena (2011) defendem que, a despeito do aumento da participação dos 

estados e dos municípios no financiamento do SUS, por conta da implementação e 

regulamentação da EC nº 29, os entes subnacionais permaneceram muito dependentes das 

transferências federais, as quais, conforme dito anteriormente, mantém como critério de 

repasse à capacidade instalada.  

No caso das transferências da União, a despesa regionalizada do FNS, ao longo 

dos anos 2002-2008, mostra uma concentração em seis estados (SP, RJ, MG, RS, BA, PR), 

distribuídos entre as regiões NE, SE e S, evidenciando certa tendência à redução das 

desigualdades (LEVI; SCATENA, 2011). No que se refere ao enfrentamento da desigualdade 

regional, para Gadelha et. al. (2011) houve certo avanço por conta da priorização de regiões 

mais carentes – entre os anos de 1997 e 2004, houve uma concentração nas regiões NE e SE; 

e, em relação ao valor per capita, um direcionamento às regiões N e C-O (mostrar dados). O 

“Projeto Alvorada”, vinculado ao saneamento básico, foi importante para as regiões N e NE. 

Mas, isso não representou um concreto combate e redução das desigualdades, dado que não 

houve pactuação entre os três níveis de governo, considerando a lógica regional. 

 

  



197 
 

 
 

Tabela 3.13 – Distribuição da despesa regionalizada do Fundo Nacional de Saúde por grupos de UFs 

beneficiadas. 2002/2008 (em percentual do total) 

Grupos de UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Variação 
2002-2008 

SP, RJ, MG, RS, BA, PR 64,6% 63,6% 63,2% 62,3% 62,2% 61,8% 60,8% -5,9% 
PE, CE, SC, MA, PA, GO, PB 21,5% 21,7% 22,0% 22,4% 22,4% 22,7% 23,3% 8,3% 
ES, PI, RN, AL, MT, AM, MS 10,0% 10,5% 10,6% 10,9% 11,0% 11,1% 11,4% 13,9% 
DF, SE, TO, RO, AC, AP, RR 3,9% 4,2% 4,2% 4,4% 4,4% 4,4% 4,6% 15,8% 
Total (R$ milhões/dez. 2009 – 
IPCA)  

26.978,1 29.904,7 29.998,8 30.410,4 31.712,1 35.100,1 37.398,2 38,6% 

% da despesa total do FNS 72,3% 72,7% 71,2% 70,2% 72,8% 76,0% 76,3% 5,5% 
Fonte: Levi e Scatena (2011, p. 95). A partir de dados do Tesouro Nacional – SIAFI (SigaBrasil). 
[Estes dados retratam um universo mais amplo das transferências a estados e municípios já que aqui estão computados gastos direto do MS] 
[Estes dados retratam um universo mais restrito que o da despesa do FNS dado que parte não pode ser regionalizada pois não tem a indicação 
da UF em que é realizada] 

 

 

De um modo resumido, os autores apresentam um padrão de despesa total em 

saúde dos estados: 

 

Quadro 3.15 – Padrão de despesa total em saúde dos estados 
 
Grau do gasto no estado Grau do gasto no conjunto 

dos municípios 
Estados 

Elevado Elevado TO, SP 
Elevado Médio ou baixo RR, AC, AP, AM, DF 
Médio ou baixo Elevado MS, MT, SC, RJ, MG 
Médio ou baixo Médio ou baixo RS, PB, SE, GO, PR, PI, CE, MA, RN, ES, AL, BA, PE, 

RO, PA 
Fonte: adaptado de Levi e Scatena (2011, p. 105). 

 

 

Oferta e cobertura de serviços e ações de saúde: organização da RAS, 

integralidade do atendimento e redução da desigualdade regional 

 

Diversos estudos, dentre eles Mendes e Louvison (2015), apontam que houve 

expansão da cobertura e do acesso dos serviços de saúde, no sentido da universalização, por 

conta da descentralização em direção aos municípios. Contudo não houve no sentido da 

integralidade e da equidade, por conta da baixa participação da esfera estadual e da não 

regionalização das ações e serviços de saúde. Duarte et. al. (2015) trazem a mesma alegação, 

a de que a descentralização permitiu caminhar no sentido da universalização, e, agora, com a 

criação da rede regionalizada, será possível caminhar na direção da integralidade e equidade, 

já que as redes, organizadas de forma regionalizadas, permitirão um ganho de eficiência e 

escala (DUARTE et. al., 2015). 

Contudo, o que se verificou na prática é que, a despeito dos avanços na 

regulamentação e tentativas de implantação por parte dos gestores, a construção da região de 
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saúde não é prioridade na agenda pública, com exceção das redes temáticas (CARVALHO, 

JESUS, SENRA, 2017).  

A pesquisa apresentada por Silva e Mota (2016), realizada junto aos gestores 

municipais, quando estes puderam responder livremente sobre o processo de regionalização, e 

os impactos sobre a atenção à saúde, o resultado resumido fora o seguinte: 

 
Tabela 3.14 – Opinião livre dos gestores sobre o processo de regionalização (%) 

Categorias Avaliação positiva 
Integração regional 33% 
Oferta e disponibilidade de serviços 21% 
Qualidade da atenção 10% 
Acesso às ações e serviços de saúde 9% 
  
Redes de atenção à saúde 7% 
Financiamento 6% 
Discussão e troca de experiências 4% 
  
Categorias Avaliação negativa 
Oferta e disponibilidade de serviços 19% 
Acesso às ações e serviços de saúde 19% 
Integração regional 18% 
Financiamento 12% 
Recursos humanos 11% 
Processo decisório 6% 
Aspectos geográficos 5% 
Qualidade e resolutividade dos serviços 4% 
Monitoramento, planejamento e organização 3% 
Fonte: Silva e Mota (2016). Adaptado de Região e Redes. Survey com gestores municipais de saúde 2014-15. 

 

Com relação aos serviços de saúde oferecidos na respectiva região de saúde,  

 
as ações e serviços de atenção primária e de vigilância em saúde foram os itens que obtiveram 
as avaliações mais positivas por parte dos gestores – cerca de 80% avaliaram como bom ou 
excelente a oferta/disponibilidade e a qualidade desses itens. Por outro lado, os demais itens – 
urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e atenção 
hospitalar – foram avaliados de forma negativa, com percentual elevado (cerca de 60%) de 
ruim ou regular (p. 09). 

 

UCHIMURA et. al. (2016) mencionam que vários estudos identificam que a 

fragmentação da atenção à saúde é “um obstáculo importante para a garantia de acesso em 

tempo oportuno e a qualidade do cuidado” (p. 12) e identificam que a proposta de construção 

da RAS permitiria enfrentar este problema e, com isso, alcançar melhores resultados. 

No caso das RAS,  

Em 23 (88,5%) estados foi possível identificar a presença de planos de implementação de pelo 
menos duas redes temáticas em estágios diferentes de evolução. Essa significativa adesão das 
unidades da federação pode ser explicada pelo aporte de recursos financeiros federais e pela 
ênfase conferida pela cúpula do Ministério da Saúde em sua divulgação (OUVERNEY, 
RIBEIRO, MOREIRA, 2017, p. 1204). 

Silva e Mota (2016) também levantou os aspectos relativos à organização das 

redes de atenção à saúde. Os destaques percebidos foram: 
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Tabela 3.15 – Opinião dos gestores sobre aspectos relativos à organização das redes de atenção 

saúde (%) 

Aspecto Avaliação positiva 
A continuidade do cuidado em saúde está assegurada ao usuário 
em todas as suas modalidades / níveis de atenção 

55,8% 

O fluxo de informação ocorre em tempo oportuno, com base na 
necessidade do paciente / usuário 

55,8% 

Os limites geográficos, a população usuária, o rol de ações e 
serviços a serem ofertados e as respectivas responsabilidades 
estão bem definidos 

70,1% 

Existem mecanismos de coordenação de cuidados definidos entre 
os profissionais 

70,6% 

Há acordo de papeis e responsabilidade entre os profissionais de 
Saúde 

71,1% 

A Secretaria Estadual de Saúde se faz presente por meio do 
diálogo, do apoio técnico e da busca de soluções conjuntas com 
os gestores dos municípios 

72,1% 

As ações e serviços de saúde estão organizados em formato de 
Redes de Atenção à Saúde 

74,8% 

Os gestores de saúde seguem protocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas elaboradas no nível estadual, regional ou municipal 

77,2% 

Os gestores de saúde seguem os protocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas elaboradas pelo Ministério da Saúde 

76,9% 

Ações judiciais são responsáveis pela oferta de medicamentos, 
procedimentos e outras tecnologias não previstas no SUS 

74,3% 

Os gestores de saúde participam de fóruns intersetoriais para 
enfrentamento de determinantes sociais da saúde 

77,9% 

O acesso às ações e aos serviços de saúde é coordenado pela 
atenção primária 

86,4% 

Fonte: Silva e Mota (2016). Adaptado de Região e Redes. Survey com gestores municipais de saúde 2014-15. 

 

No que diz respeito aos fluxos regionais, o levantamento e análise realizados por 

Mello et. al. (2016) identifica que existe “dificuldade geral de regulação dos fluxos regionais, 

comumente assinalados pelos municípios mais estruturados como ‘invasão’” (p. 12). 

UCHIMURA et. al (2016) apresentam uma avaliação de desempenho do sistema 

de saúde brasileiro, tomando como base outros estudos já realizados pelo MS – Índice de 

Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS) e Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) –, e constroem um Indicador Sintético 

Regional (ISR), a partir de sete variáveis que representam cinco dimensões de um sistema de 

saúde, apresentadas no quadro abaixo. 
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Quadro 3.16 – Composição do Indicador Sintético Regional 
 
Dimensão Variável Valor do indicador 

(para a região de saúde) 
Condições de saúde 
da população 

“Taxa de mortalidade infantil – em 1.000 
nascidos vivos (2011-2013)” 

Igual um se taxa é menor ou igual à observada para o Brasil e zero caso 
contrário 

Cobertura do 
Sistema de Saúde 

“Cobertura populacional estimada pelas 
equipes de Atenção Básica 
(Dezembro/2014)” 

Igual a um se é maior ou igual ao observado para o Brasil e zero caso 
contrário. 

Financiamento “Despesa per capita em saúde (2013)” Igual a um se o gasto per capita em saúde é maior ou igual ao observado 
para o Brasil e zero caso contrário. 

Recursos Humanos “Médicos por mil habitantes 
(Dezembro/2014)” 

Igual a um se é maior ou igual ao observado para o Brasil e zero caso 
contrário. 

Produção do SUS “Produção ambulatorial SUS por mil 
habitantes (2014)” 

Cada uma das três variáveis recebe a pontuação 0,33 caso o seu valor 
seja maior ou igual ao observado para o Brasil, de tal forma que a soma 
obtida para os três indicadores varia em um intervalo [0,1]. Caso 
contrário, será zero 

“Percentual da produção ambulatorial do 
prestador público no total da produção 
ambulatorial (2014)” 
“Percentual das internações por prestador 
público no total das internações (2014)” 

Fonte: UCHIMURA et. al. (2016). 

 

Os resultados do estudo envolvem duas análises diferentes: 1) Mapeamento das 

regiões de saúde baseado em cada uma das cinco dimensões de análise; e 2) Cruzamento do 

indicador sintético regional com a tipologia das regiões de saúde e seus condicionantes 

estruturais proposta por Viana et al (2015). No primeiro caso, segue abaixo um resumo dos 

resultados encontrados: 

 

Quadro 3.17 – Resultado da análise das regiões de saúde segundo ISR 
 
Dimensão Resultado 
Condições de saúde 
da população 

- taxa de mortalidade infantil (2011-2013): média do Brasil para o período é de 13,51 por 1000 nascidos vivos. 
- a pior taxa de mortalidade infantil foi registrada pela Região de Saúde Juruá (AC), com 26,81, seguida pela de 
Pedra Azul (MG), com 25,89.  
- as menores taxas foram registradas em Extremo Oeste Paulista (SP) com 8,02 e Santa Fé do Sul (SP) com 8,11.  

Cobertura do 
Sistema de Saúde 

- cobertura populacional pelas equipes de Atenção Básica (dez./2014): média nacional que é de 72,53%. 
- existência de 41 regiões com 100% de cobertura populacional pelas equipes de Atenção Básica. 
- as menores coberturas foram encontradas nas regiões Marajó I (24,17%) e Marajó II (24,24%). 

Financiamento - despesa per capta em saúde (2013): média no Brasil foi de R$ 508,30.  
- as regiões Norte e Baía da Ilha Grande, ambas localizadas no estado do Rio de Janeiro, apresentaram um gasto de 
R$ 1.442,75 e R$ 1.193,85, respectivamente, que representa 2,3 vezes acima da média nacional.  
- os menores gastos foram registrados nas regiões de Área Sudoeste (AP), com R$ 231,32, e Área Central (AP), com 
R$ 238,64. 

Recursos Humanos - número de médicos por mil habitantes (dez./2014): média nacional é de 1,70 médicos por mil habitantes. 
- os melhores desempenhos: as regiões de Belo Horizonte/Nova Lima/Caeté (MG), com 4,16 médicos por mil 
habitantes e de Polo Cuesta (SP), com 3,85. 

Produção do SUS - média em cada uma das três variáveis selecionadas (2014): produção ambulatorial SUS por mil habitantes (20,14), 
percentual da produção ambulatorial do prestador público no total da produção ambulatorial (88,37%) e percentual 
das internações por prestador público no total das internações (50,77%). 
- 54 apresentaram indicadores com valores maiores ou iguais as médias do país. 
- 99 regiões obtiveram resultados menores. 

ISR - quatro apresentaram indicador sintético com a pontuação máxima (1): Região Metropolitana de Campinas (SP), 
Aquífero Guarani (SP), Central DRS III (SP) e 17ª Região de Saúde de Londrina (PR). Estas regiões tiveram 
destaque em todas as variáveis do ISR. 
- cinco regiões obtiveram a pontuação mínima (0) para o indicador sintético: Região 3 – Fronteira Oeste (RS), 
Região 22 – Pampa (RS), Centro Sul (GO),Oeste Matogrossense (MT) e Ilhéus (BA). 

Fonte: UCHIMURA et. al. (2016). Elaboração própria. 

 
No caso do cruzamento entre ISR e a tipologia de Viana et al (2015), o resultado 

segue abaixo: 
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Tabela 3.16 – Valores da média, mínimo e máximo do indicador sintético regional por grupos de 

regiões de saúde segundo tipologia de regiões de saúde proposto por Viana et al (2015) 

Tipologia das regiões de saúde N (regiões) Média Mínimo Máximo 
Grupo 1 175 1,72 0,00 3,67 
Grupo 2 47 2,23 0,00 4,00 
Grupo 3 129 2,51 0,00 4,67 
Grupo 4 27 2,68 0,33 4,67 
Grupo 5 60 3,43 1,00 5,00 
Total 438 2,30 0,00 5,00 
Fonte: UCHIMURA et. al. (2016). 
Nota: Grupo 1: baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços; Grupo 2: médio/alto desenvolvimento socioeconômico e 
baixa oferta de serviços; Grupo 3: médio desenvolvimento socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 4: alto desenvolvimento 
socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 5: alto desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de serviços. 

 

De uma maneira geral, o estudo conclui que  

 
O cruzamento do indicador sintético regional proposto nesse estudo com a tipologia das 
regiões (Viana et al, 2015), demonstrou ser uma metodologia que amplia a avaliação de 
desempenho de sistemas de saúde, pois agrega indicadores de estrutura, processo e resultados. 
Os dados apresentados destacam a importância de políticas públicas integradas de 
desenvolvimento regional, já que se verifica a relação entre desenvolvimento 
socioeconômico, oferta de serviços de saúde e desempenho do sistema de saúde UCHIMURA 
et. al. (2016). 

 
UCHIMURA et. al. (2016) apontam ainda uma similaridade entre os estudos 

(ISR, cruzamento deste com a tipologia de clusters; além da análise das 17 regiões de saúde 

selecionadas para a pesquisa de campo, no âmbito da pesquisa Regiões e Rede) que é a 

desigualdade encontrada entre as regiões situadas no Norte e Nordeste quando comparadas 

com as do Sudeste e Sul. E este ponto demonstra que a desigualdade regional não está sendo 

enfrentada pelo processo de regionalização.  

Segundo Mello et. al. (2016), a estratégia central no processo de regionalização 

deve ser o princípio da equidade, dado que tanto a universalidade, quanto a integralidade 

podem ser alcançadas em sistemas municipais, sem resultar em equidade regional. Contudo, 

os autores apontam dificuldade de tornar evidente a relação entre a regionalização e o 

aumento da equidade (qualidade, eficiência) no sistema de saúde. 

A heterogeneidade regional no âmbito da oferta de serviços de saúde pode ser 

apresentada e enfrentada em duas dimensões: 1) “intrasetorial”: distribuição dos 

equipamentos e dos recursos humanos e, consequentemente, das ações e serviços de saúde, e 

sua “articulação com as redes urbanas regionais”; 2) “intersetorial”: “o uso da distribuição 

desses equipamentos como forma de desenvolvimento regional” (MELLO et. al., 2016, p. 06). 

De acordo com a pesquisa realizada por Ribeiro et.al. (2018), a despeito do 

avanço na institucionalização da CIR e do processo de governança regional, do ponto de vista 

político e administrativo, não houve redução das desigualdades regionais de acesso aos 
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serviços, tanto os hospitalares, que apresenta coordenação e cooperação regional dada a 

migração entre as regiões de saúde; quanto os primários, que está sob o comando e a 

padronização do MS.  

 

A cooperação microrregional relacionada aos leitos públicos é a mais antiga na tradição do 
SUS. Isto pode explicar um processo de migração de clientelas entre RS próximas, apesar da 
evidente desigualdade nacional relacionada aos recursos de maior complexidade (RIBEIRO 
ET. AL., 2018, p. 1785). 
 
Assim, uma análise importante a ser feita diz respeito à das ESF. Como se trata de um 
programa de primeira linha de atendimento, com comando federal e programação 
uniformizada, é esperado que as desigualdades regionais sejam de menor grau do que na 
atenção hospitalar. Entretanto, como demonstram os dados a seguir, os padrões nacionais de 
desigualdades regionais se manifestam inclusive com relação aos serviços de atenção primária 
(RIBEIRO ET. AL., 2018, p. 1785). 

 

Diante destes dois últimos pontos levantados por UCHIMURA et. al. (2016), 

assim como de outras pesquisas e tipologias já apresentadas, fica claro que é necessário 

pensar uma política integrada de desenvolvimento regional, o que significa pensar um 

planejamento regional não só voltado para a construção da região de saúde, ou da RAS, mas, 

sim, do ponto de vista das grandes regiões brasileiras e da política pública, ou atuação do 

Estado, em todos os setores estratégicos e cruciais para o desenvolvimento do país, não 

somente vinculado ao setor saúde. Entretanto, conforme aponta Albuquerque (2013), é 

impossível desenhar uma única região que representa todos os aspectos da realidade em sua 

complexidade, assim como desenvolver uma única política que envolva todos os aspectos e 

setores cruciais. Então, que este processo de reorganização regional do setor da saúde, 

levando em conta que o SUS é um sistema de saúde amplo e complexo e que faz parte de uma 

realidade complexa, sirva como exemplo de planejamento público regional. 

Os principais destaques da avaliação e análise do processo efetivo de 

regionalização são: 

1) Evolução relativa das regiões de saúde entre 2000 e 2016: o quadro 

geral é de extrema heterogeneidade e desigualdade quanto às condições 

socioeconômicas e sanitárias; contudo observou-se uma mobilidade positiva 

(deslocamento entre os agrupamentos das regiões de saúde) em todos os aspectos 

estudados. 

2) Institucionalidade: Viana et. al. (2017) destaca duas grandes fases, a 

primeira mais desenvolvimentista (2006-2014), a segunda da crise do processo (2015-

2017). Além disso, ficou evidente a não implementação das redes temáticas (a rede 

que mais é implementada e percebida pelos agentes é a Rede Cegonha), do COAP e 
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do Planejamento Regional, além da baixa atuação da CIR e do seu esvaziamento. As 

instituições de maior importância nas tomadas de decisões são o MS, a SES, a SMS 

dos municípios polo e o COSEMS, além da forte presença dos provedores de MAC.  

Contudo, é apontada a falta de comando da SES, assim como a falta de desempenho 

satisfatório da CIB, e o conflito entre SES e SMS dos municípios polo; e a presença 

do setor privado (na provisão e na gestão da MAC) é questionada, pois, por um lado, 

não é regulada, por outro lado, por ter forte presença no sistema (responsável por 

grande parte dos serviços) e por conhecer a realidade (necessidades e fluxos) e que 

deveria ser ouvido e ter assento na CIR. No caso da SMS é apontado como problema a 

alta rotatividade dos secretários, a incapacidade técnica e um interesse maior frente à 

efetiva atuação no processo de regionalização. O COSEMS surge como um ator 

relevante para dar o apoio técnico e operacional. A insuficiência de recursos é o maior 

obstáculo ao processo, com destaque para os recursos financeiros, físicos e humanos. 

No caso da RAS, é irrelevante o montante de recursos de investimento e a cobertura 

da APS é insuficiente. Houve avanço no mapeamento das necessidades e do acesso 

regional, contudo, a integração dos serviços utiliza ainda mecanismos antigos de 

referência e contra referência e a regulação é inexistente.  

3) Financiamento: falta de recursos novos, disputa de recursos entre as 

esferas governamentais (falta de compartilhamento de recursos), falta de recursos com 

alocação/vínculo regional (incentivo ao processo de regionalização e acordo de 

compartilhamento de recursos e de alocação de recursos na região, ou até a criação de 

um fundo regional), vínculo às redes temáticas e sem caráter regional (não se 

constituíram as redes regionais), não enfrentamento das desigualdades regionais 

(financiamento vinculado à capacidade instalada e aos recursos próprios dos 

municípios). 

4) Atendimento: prioridade das redes frente às regiões, baixo processo de 

implementação e de conhecimento das redes temáticas (com exceção da Rede 

Cegonha), dificuldade de regulação dos fluxos intermunicipais, baixa integração entre 

APS e MAC, APS é pouco resolutiva, manutenção das desigualdades regionais. 
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Conclusão 

 

Ao longo da regulamentação do processo de regionalização observou-se um 

movimento de politização e de inclusão das necessidades locais e regionais para a elaboração 

do planejamento regional e a preocupação com o atendimento integral e a integração dos 

serviços com a criação das redes de atenção. Contudo, a construção das regiões e das redes 

têm enfrentado desafios e limitações, postas já desde o momento de discussão e inclusão na 

agenda pública, ao longo do processo de desenho da política e dos programas, até chegar o 

momento de executar as ações de planejamento, gestão e atendimento. Os desafios podem ser 

resumidos em três blocos: 1) no aspecto da institucionalidade, que envolve o federalismo e a 

atuação das instâncias de governo, e a relação entre as mesmas; 2) no financiamento, que 

envolve a escassez e recursos e a não existência de gestão compartilhada no âmbito regional; 

e 3) na cobertura e no acesso aos serviços de saúde, que segue desigual e desintegrada. 

De um modo geral, todos esses aspectos estão relacionados. O embate entre os 

níveis estaduais e municipais e entre os municípios, cujos principais pontos de enfrentamento 

e resistência em direção à cooperação são o político-partidário e o financeiro. E a atuação da 

SES, CIB e CIR não foram suficientes para equacionar esse problema. Outro aspecto que 

dificultou o processo foi a insuficiência de recursos, não só financeiros, mas físicos e 

humanos, necessários para a compreensão mais geral do processo e para a execução das ações 

de planejamento, gestão, regulação e prestação de serviços regionais. 
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CAPÍTULO 4 - POLÍTICA NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO NO ESTADO DE 

SÃO PAULO: REGULAMENTAÇÃO E BALANÇO 

 

Introdução 

 

O capítulo apresenta, em primeiro lugar, os antecedentes e as experiências prévias 

do Estado de São Paulo, no que diz respeito à regionalização. Em segundo lugar, serão 

apresentadas as diretrizes e normas específicas à regulamentação do processo de 

regionalização do Estado de São Paulo. E na última parte serão expostos os resultados do 

processo de regionalização no Estado de São Paulo, com base na pesquisa Gestão Regional e 

Redes – Estratégias para a saúde em São Paulo (2016-2017), o Dossiê da Revista Saúde e 

Sociedade (2015) e duas teses – Duarte (2016) e Guerra (2015). 

 

4.1. Antecedentes e pioneirismo no processo de regionalização 

 

De acordo com Mello, Ibañez e Viana (2011) é possível identificar quatro fases 

dinâmicas relacionadas à atenção básica e a questão regional em São Paulo: 1ª) de 1925 à 

1967, marcado pela mudança do pensamento sanitário, por mudanças da instância estadual e 

pela consolidação dos ideais dos centros sanitários; 2ª) de 1968 à 1982, período que evidencia 

o reforço dos princípios administrativos burocráticos, a integração e a extensão dos serviços 

básicos de saúde e a organização regional; 3ª) de 1983 à 2001, período da introdução da visão 

sistêmica e da integração das ações preventiva e curativas; e 4ª) a partir de 2002, momento de 

reorganização institucional da gestão e dos desafios da regionalização e da expansão da 

atenção básica.  

A despeito dessa periodização, os principais acontecimentos e a evolução do 

processo de descentralização ou de regionalização do estado de São Paulo, de acordo com a 

conduta do próprio estado, ou de acordo com as mudanças na condução da política nacional, 

serão abordados na sequência cronológica das décadas e respectivos anos. Além de apresentar 

outras periodizações consideradas relevantes para a interpretação das mudanças na condução 

da política no Estado de São Paulo. 

Ainda no ano de 1906, houve uma reforma no Serviço Sanitário paulista em 

direção da divisão político-territorial do estado em 14 distritos (MELLO, IBAÑEZ e VIANA, 

2011). Contudo, o marco inicial do processo de regionalização no estado de São Paulo é 
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associado à Reforma do Serviço Sanitário de 1925, baseada no modelo norte-americano dos 

centros de saúde distritais, que foi introduzido no estado por Geraldo de Paula Souza e 

Francisco Borges Vieira (MELLO, IBAÑEZ e VIANA, 2011). 

Conforme exposto no capítulo anterior, nos anos 1930 as primeiras experiências 

de regionalização chegaram ao Brasil através de João de Barros Barreto (ALBUQUERQUE; 

MELLO; IOZZI, 2011), sempre vinculada aos centros de saúde (ALBUQUERQUE; MELLO; 

IOZZI, 2011). E alguns estados foram pioneiros, como é o caso dos estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro, através da atuação da atuação da Fundação Rockfeller (ALBUQUERQUE, 

2013). Neste sentido, “O Estado de São Paulo ajudou a propagar no Brasil o modelo dos 

centros de saúde distritais para a organização regional dos serviços assistenciais, que até a 

década de 1940 tinha um cunho eminentemente administrativo e organizativo (MELLO, 

2010)” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 20). 

Cabe mencionar que os centros de saúde estão associados à prevenção e promoção 

da saúde (MELLO, IBAÑEZ e VIANA, 2011) e à origem da atenção básica (MELLO, 

IBAÑEZ e VIANA, 2011). E a vinculação distrital está relacionada à administração e ao 

planejamento da assistência de forma descentralizada e restrita a determinada população de 

determinado território (cerca de 150 mil pessoas) (MELLO, IBAÑEZ e VIANA, 2011). 

No ano de 1942 é criado o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), que definia 

as diretrizes da organização regional, descentralizada, coordenada e integrada dos serviços de 

saúde (MELLO, IBAÑEZ e VIANA, 2011). 

Em termos de cultura institucional, a Fundação SESP, de forte influência 

norte-americana, foi quem mais insistiu na necessidade da organização racional, planejamento 

e integração dos serviços de saúde entre nós (MELLO et. al., 2016, p. 24). 

 

A Secretaria de Estado dos Negócios de Saúde Pública e da Assistência Social, 

criada em 1947, passa a ser responsável por ações de assistência coletiva e preventiva e de 

controle ambiental (GUERRA, 2015). 

A partir do governo JK (1956-1961), “(...) a visão de uma rede regional de 

unidades sanitárias locais coordenadas com um equipamento hospitalar ficou particularmente 

circunscrita ao universo do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) (PENIDO, 1958)” 

(ALBUQUERQUE; MELLO; IOZZI, 2011). 

Rodolfo Mascarenhas, pioneiro na documentação da saúde pública paulista nos 

anos 1950, defendia um “modelo único de unidade sanitária responsável por todas as 

atividades locais de saúde pública”. Essa conclusão partiu da sua observação da organização 
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confusa no interior do estado de São Paulo, no ano de 1953. E “Mais de duas décadas depois 

da reinserção dos CSs na política estadual, Mascarenhas (1964) manifestava desalento com a 

excessiva desordem e descontinuidade da organização sanitária do estado (...)” (MELLO; 

IBAÑEZ; VIANA, 2011, p.). 

Nos anos 1960 houve uma reforma mais ampla e geral do Estado, tanto no nível 

central, quanto no nível estadual, incluindo a reforma nas Secretarias Estaduais de Saúde, com 

destaque para o caso de São Paulo (Decreto 48.040, de 01 de agosto de 1967), a partir da qual 

foram criadas as divisões regionais de saúde (MELLO; IBAÑEZ; VIANA, 2011). Segundo 

Mello, Ibañez e Viana (2011), essa reforma na SES-SP, promovida durante a gestão de Walter 

Leser, “pode ser considerado o início de uma nova fase, mas não uma ruptura política e 

epistemológica definida pela reforma de 1925” (p.). 

De acordo com Guerra (2015), entre 1967 e 1985, em diferentes momentos, 

ocorre a descentralização da gerência para os departamentos regionais. Mello, Ibañez e Viana 

(2011) apresentam a criação de dez Divisões Regionais (com 67 Distritos Sanitários) e uma 

estrutura de quatro Coordenadorias (Saúde da Comunidade; Assistência Hospitalar; Saúde 

Mental e Serviços Técnicos Especializados). Além disso, com a criação do INAMPS, em 

1974, são criadas as Superintendências Regionais do INAMPS (GUERRA, 2015). 

Na segunda metade dos anos 1970 é implementado o modelo “Programação em 

Saúde”, na segunda gestão Leser, a partir da difusão da OPAS (MELLO; IBAÑEZ; VIANA, 

2011). Mas, a crítica se relaciona ao fato do sistema manter-se dualista: de um lado, os 

serviços básicos organizados de forma regionalizada, e, de outro lado, os serviços 

hospitalares, organizados por especialidade. Ou seja, na opinião de especialistas, os centros de 

saúde deveriam oferecer não só ações de prevenção e promoção de saúde, incluindo 

vacinação, mas também serviços assistenciais (MELLO; IBAÑEZ; VIANA, 2011). 

De acordo com Guerra (2015), a política de saúde no Brasil a partir dos anos 1970 

pode ser dividida em dois momentos: 1) período do INAMPS (1974-1978), política 

centralizada, rede de serviços credenciada (principalmente de prestadores privados 

lucrativos), acesso restrito aos segurados da Previdência e o MS era responsável pela saúde 

coletiva (de forma marginal); e 2) período do Programa de Interiorização de Ações de Saúde e 

Saneamento (PIASS) e do Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-SAUDE) 

(1979-1982). Segundo ALBUQUERQUE (2013), o Programa de Interiorização de Ações de 

Saúde e Saneamento (PIASS) e Prev-Saúde, entre os anos de 1979 e 1982, promoveram a 

reformulação do sistema de saúde a partir de estratégias regionais e descentralizadas, de 
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acordo com as seguintes diretrizes: 1) prioridade ao setor público e à atenção primária; 2) 

nova forma de integração entre governos estaduais e municipais (VIANA, 1994); 3) estados 

como responsáveis pela regionalização através da organização de redes regionalizadas e 

distritos sanitários (VIANA, 1998). 

De acordo com Guerra (2015), os anos 1980 foram marcados por dois novos 

momentos da política de saúde, quais sejam: 1º) período de transição (1983-1986), marcado 

pela transição democrática, na política nacional, de um modo geral, e com a ascensão do 

Movimento Sanitário, na área da saúde, e a implementação das Ações Integradas de Saúde 

(AIS), com transferência de recursos para estados e municípios (para ampliar a capacidade 

física, contratar recursos humanos e incorporar a assistência médica nos seus ambulatórios); 

2º) período de criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) (1987-

1989), de modo a descentralizar a decisão política e transferir a rede de serviços próprios e a 

gerência dos serviços contratados/conveniados para a esfera estadual, e transferir os centros 

de saúde dos estados para os municípios, que passam a ser responsáveis pela atenção primária 

de saúde. 

Mello, Ibañez e Viana (2011), defendem que os anos 1980 marcam uma mudança 

na política de saúde, segundo alguns aspectos: 1) os estados deixam de ser apenas passivos, 

diante das diretrizes centrais, e passam a ser interlocutores do processo, assumindo as funções 

de planejamento, coordenação e direção da prestação dos serviços de atenção à saúde; 2) a 

articulação passa ser mais sistêmica entre os níveis de atenção (básica, hospitalar e da saúde 

pública); 3) ocorre a descentralização da estrutura da SES-SP responsável pela gerência da 

provisão dos serviços (centros de saúde e demais unidades); 4) presença da direção colegiada 

regional (diferentes esferas de governo e prestadores) da assistência hospitalar; 5) criação de 

instâncias reguladoras regionais de avaliação; 6) presença de controle dos prestadores de 

serviços; 7) transferência da rede básica para os municípios; 8) início da introdução dos 

municípios na gestão regional. Essa mudança não representa “(...) uma ruptura epistemológica 

definitiva com a matriz original dos CSs, mas, para usar a imagem anterior, decididamente a 

década de 1980 pertence muito mais às décadas seguintes do que às predecessoras” (p. 860). 

A institucionalidade que representa a primeira experiência de colegiado federativo 

(tal como a CIB e a CIR atuais), surge através da figura das Comissões Interinstitucionais de 

Saúde (CIS), no período das Ações Integradas de Saúde (AIS), entre 1983 e 1986, e do 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), entre 1987 e 1989 (LIMA, VIANA, 

2011, p. 53).   
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De acordo com Guerra (2015), as AIS representavam convênios entre Ministério 

da Previdência Social, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e as Secretarias 

Municipais de Saúde. Neste sentido a regionalização foi representada por um arranjo técnico-

administrativo, de viés municipalizador (GUERRA, 2015), e com foco na atenção primária e 

no centro de saúde, que definiam distritos sanitários, integrando serviços através de uma rede 

regionalizada (ALBUQUERQUE, 2013). Logo, as AIS promoveram a municipalização e a 

ampliação da atenção básica. Além disso, o INAMPS deixa de comprar serviços dos 

prestadores privados e passa a comprar dos municípios (GUERRA, 2015, p. 86). 

Em São Paulo são percebidos neste momento dois movimentos: municipalização e 

regionalização. No primeiro caso, houve a adesão de 501 municípios, representando 98% da 

população (GUERRA, 2015), de modo que 

 

o processo de descentralização no Estado de São Paulo foi acompanhado pelo 
aprofundamento da municipalização. Os convênios com os municípios se intensificaram a 
partir de 1984, no sentido de repassar recursos financeiros e humanos para a gestão de centros 
de saúde das prefeituras, culminando no Decreto nº. 27.140, em 1987, que cria condições para 
a futura transferência de equipamentos (SIMIONI & ATIQUE, 1993) (GUERRA, 2015, p. 
88). 

 

De acordo com a Pesquisa Gestão Regional e Redes (Proposta Técnica, 2016) e 

com Mello, Ibañez e Viana (2011), a regionalização no Estado de São Paulo se inicia com as 

AIS, através do Plano/Programa Metropolitano de Saúde (PMS), de 1982, Interagindo com as 

políticas federais, em particular com as Ações Integrais em Saúde (AIS). Para Mello, Ibañez e 

Viana (2011), 

  

(...) o estado se antecipa às próprias mudanças federais em curso e marca uma nova era na 
política de saúde do estado com a implementação do Programa Metropolitano de Saúde 
(PMS) em 1982. O PMS fora o principal resultante do "Projeto de Expansão dos Serviços 
Básicos de Saúde da Grande São Paulo", desenvolvido como corolário da pressão exercida 
por movimentos populares de saúde e diagnóstico da precariedade sanitária da região 
metropolitana (p. 861). 

 

O PMS que definiu a criação de módulos, áreas e regiões de saúde na RMSP, que 

integrou a gerência da atenção hospitalar e ambulatorial em doze módulos (cada módulo era 

composto por um hospital e um conjunto de UBS, que deveria atender a uma população de 

100 a 300 mil habitantes), distribuídos em cinco áreas da Região Metropolitana (composta por 

um conjunto de módulos, abrangendo uma população de 180 a 700 mil habitantes), compondo 

regiões de saúde (conjunto de áreas de saúde, com ambulatórios de especialidades médicas e, 

em alguns casos, também um hospital especializado, com uma população de 550 mil a 2,5 

milhões de habitantes) (GUERRA, 2015, p. 86). Associado a esse desenho, Guerra (2015) 
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destaca que em 1986 foram criados 62 Escritórios Regionais de Saúde (ERSA), cuja 

atribuição era a condução do planejamento e a coordenação do setor da saúde, na região de 

saúde sob sua responsabilidade. Além da criação da Coordenadoria Regional de Saúde, em 

cinco macrorregiões, representando um nível intermediário entre ERSA e nível central da 

SES.  

No caso do SUDS, entre 1987-89, a regionalização estava vinculada aos distritos 

sanitários municipais e, com isso, estava muito mais presente o conceito de descentralização, 

e menos o de regionalização (ALBUQUERQUE, 2013). De acordo com Guerra (2015), o 

SUDS representava convênios entre INAMPS e SES, com a transferência para o estado dos 

postos de assistência médica do primeiro, e de alguns hospitais federais. Com isso, 

representava um foco na regionalização nos estados, mas sem paralisar a municipalização. No 

caso de São Paulo, 

 

Para VIANA (2013), o SUDS representou o aprofundamento do 
processo de descentralização ao ampliar a ação administrativa e 
coordenação dos ERSA, que passaram a absorver as funções do INAMPS 
em suas respectivas áreas, como o controle e os convênios com instituições 
privadas, além da administração e gerência dos serviços próprios do 
INAMPS (GUERRA, 2015, p. 88). 
 
Na visão de JUNQUEIRA & INOJOSA (1990), a absorção das 
funções do INAMPS tornou a implantação do SUDS diferenciada dos demais 
estados da federação. Com a implantação do SUDS, o INAMPS delegou à 
Secretaria Estadual a responsabilidade pela compra de serviços de 
assistência médica, configurando um avanço na autonomia da gestão 
estadual. Apesar de já ser prestadora de serviços, a SES passou a contratar 
prestadores do serviço privado, incorporando as funções exercidas pelas 
Superintendências Regionais do INAMPS (GUERRA, 2015, p. 88). 

 

Após a criação do SUS, o processo de descentralização e municipalização ganhou 

força e foi efetivado através da regulamentação federal pautada nas Normas Operacionais, ao 

longo de toda a década de 1990. Na verdade, 

 

A municipalização dos serviços de saúde estaduais começou, em 1987, com a transferência de 
Unidades Básicas de Saúde – UBS e de laboratórios locais no interior do Estado; 
concomitantemente, a Secretaria Estadual começou a assumir os serviços hospitalares e 
ambulatoriais do antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – 
INAMPS. Essa etapa foi concluída em 2002, com todas as unidades de atenção primária 
transferidas para a gestão dos municípios. Fato que ocorreu apenas nesse ano, em razão da 
adesão tardia do município de São Paulo ao processo de descentralização, em decorrência da 
opção da prefeitura paulistana pela adoção do modelo cooperativado do Plano de Assistência 
à Saúde – PAS, entre 1996 e 2001 (MELLO et al, 2011) (p. 90-1). 

 

Ao longo deste processo, os municípios foram assumindo mais responsabilidade 

quanto à oferta de serviços, gestão e organização do sistema de saúde, através da habilitação 
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em determinada condição de gestão, sendo que todas as unidades básicas de saúde passam 

para a sua responsabilidade.  

Por outro lado, houve um esvaziamento do nível estadual e dos escritórios 

regionais, sendo que, em 1995, ocorre a substituição das ERSAs pelas Direções Regionais 

(DIRs), passando de 62 ERSAs para 24 DIRs. Além disso, o nível central foi unificado, 

passando de cinco para duas grandes Coordenadorias: Grande São Paulo e Interior. Contudo, 

a MAC ficou, em grande parte, sob a responsabilidade do estado (GUERRA, 2015).  

De acordo com Mello, Ibanez e Viana (2011, p.) “(...) sabe-se que há uma lacuna 

que persiste no estado de São Paulo, na medida em que o gestor estadual não tem se 

apresentado como um coordenador eficiente do processo de regionalização estadual, desde a 

criação do SUS (Mendes, 2005)”. 

Guerra (2015) apresenta a mudança na gestão do sistema de saúde no estado de 

São Paulo, de acordo com a evolução das Normas Operacionais. 

 

Quadro 4.1 – Mudança na gestão do sistema de saúde de acordo com as NOBs no estado de São Paulo 
 
Norma Ano % municípios habilitados Condição de gestão 
NOB 93 1994 40% Gestão semiplena: 8 municípios 

Gestão parcial: 41 municípios 
Gestão incipiente: 200 municípios 

NOB 96 1997 54% Gestão plena da atenção básica: 458 municípios 
Gestão plena do sistema municipal: 158 municípios 
Não habilitados: 29 municípios, incluindo a capital 
(OBS. A capital se habilitou em 2001 em gestão plena da AB e em 2003 
em gestão plena do sistema) 

1998 95% 
2000 96% 

Fonte: Guerra (2015). Elaboração própria. 

 

Ao longo deste item foi apresentado o processo histórico de construção da 

regionalização do sistema de saúde, desde os anos 1920/1930 até os anos 1990. Este período é 

considerado como antecedente ao período da política nacional de regulamentação e 

organização efetiva da regionalização, que se inicia, tal como visto no capítulo anterior com a 

NOAS em 2001, avança com o Pacto em 2006 e se fortalece após o Decreto 7.508 em 2011, 

diretrizes e normas as quais o estado de São Paulo deve se alinhar e implementar no seu 

território. No próximo item será exposta essa experiência de implementação da regionalização 

recente no estado de São Paulo.  

Em resumo, o que se observa ao longo do século XX, é que o Estado de SP foi 

pioneiro na adoção dos modelos de centros de saúde distritais, já desde os anos 1920, e no 

processo de criação de divisões regionais de saúde para todo o estado, já desde os anos 1960. 

E ainda, nos anos 1980 é definido o Plano Metropolitano de Saúde para a RMSP, que 

organizou o território em regiões de saúde.  Esse movimento foi muitas vezes anterior às 
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mudanças na política nacional de saúde, ou o estado representou um dos primeiros a adotar o 

novo modelo. O avanço do processo de regionalização foi interrompido ao longo do final dos 

anos 1980 e anos 1990 por causa do processo de descentralização com foco na 

municipalização.  

No próximo item será mostrado o processo recente de regionalização, ao longo 

dos anos 2000, alinhado às diretrizes nacionais e às orientações próprias do estado de SP. 

 

4.2. O processo de regionalização e regulamentação no Estado de São Paulo ao longo dos 

anos 2000 

 

Ao longo do período de vigência da NOAS 01/02, houve uma mudança no 

processo de habilitação dos municípios paulistas: 399 dos 482 gestores plenos de atenção 

básica pela NOAS foram habilitados na gestão plena ampliada da atenção, 6 municípios 

assumiram a gestão plena do sistema municipal, incluindo a Capital. E o estado se habilitou 

na Gestão Avançada do Sistema Estadual (GUERRA, 2015).  

Com relação à regionalização, segundo Guerra (2015), 

 

(...) durante o processo de implantação da NOAS, o Estado de São Paulo foi organizado em 
65 microrregiões, cujo desenho final configurou similaridade com o desenho dos extintos 
Escritórios Regionais Saúde (ERSA). Foi um primeiro esboço da regionalização no estado, 
mas não foi efetivado de fato na prática (p. 92). 

 

A regionalização avança também por conta de sua entrada na pauta da CIB e da 

elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e o PDI (Pesquisa Gestão Regional e 

Redes. Proposta Técnica, 2016). Por outro lado, Guerra (2015) observa que a PPI não foi 

aprovada. Ela comenta que 

 

Neste período, foi elaborada no estado a Programação Pactuada e Integrada, que mesmo com 
trabalho intenso dos técnicos estaduais e municipais, não foi aprovada na Comissão 
Intergestores Bipartite e o estado se habilitou na Gestão Avançada do Sistema Estadual com 
os mesmos valores de recursos federais em vigência, mantendo assim as iniquidades 
ocasionadas pelas Normas anteriores. As discussões foram limitadas às insuficiências de tetos 
financeiros e, como decorrência, a pactuação foi inviabilizada (MENDES et al, 2008) 
(GUERRA, 2015, p. 92). 

 

O processo de reestruturação da SES-SP volta a acontecer no contexto do Pacto 

de 2006, momento em que a regionalização torna-se central na revisão do modelo e da 

organização do sistema de saúde nacional, com destaque para a atuação da esfera estadual. 

Neste sentido, Guerra (2015) apresenta que houve a substituição das duas coordenadorias por 
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outras cinco novas (Coordenadoria de Regiões de Saúde, Coordenadoria de Serviços de 

Saúde, Coordenadoria de Gestão de Contratos, Coordenadoria de Tecnologia e Insumos 

Estratégicos de Saúde e Coordenadoria de Controle de Doenças). E as 24 DIRs são 

transformadas em 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS), através do Decreto 51.433, 

em 28 de dezembro de 2006, da SES-SP, em uma  

 
(...) nova tentativa de arranjos institucionais apropriados à ação regional da SES: 
planejamento regional; coordenação e articulação dos sistemas municipais; além de apoio aos 
municípios na organização de sua rede básica. Entretanto, essas próprias funções passam a ser 
dialogadas com os Colegiados de Gestão Regional instituídos pelo Pacto, tensionando ainda 
mais a capacidade técnica e política dos entes (MELLO, IBAÑEZ e VIANA, 2011, p. 862). 

 

Com relação à regulamentação do processo de regionalização, foram apresentadas 

as seguintes normas: 

 

1. Deliberação CIB-SP n º 153, de 19 de setembro de 2007:  

“A Comissão Intergestores Bipartite – SP, reunida em 19 de julho de 2007 referendou 

o reconhecimento de 64 Regiões de Saúde com respectivos colegiados regionais e os 

17 DRS, enquanto macro-regiões com respectivas Comissões Intergestoras de 

abrangência macro-regional”. 

“O reconhecimento das Regiões de Saúde refere-se a uma configuração que pode 

sofrer alterações, inclusive em suas denominações, no contexto das pactuações e do 

pleno funcionamento dos Colegiados”.  

 

2. Deliberação CIB-SP nº 64, de 28 de julho de 2008: 

“A Comissão Intergestores Bipartite, em reunião realizada no dia 24 de julho de 2008, 

aprova a Programação Pactuada Integrada – PPI da Assistência em Média e Alta 

Complexidade no Estado de São Paulo”. 

A PPI do Estado de São Paulo foi regulamentada pela Portaria nº 1.097, de 22 de maio 

de 2006, e foi discutida, aprovada e implementada ao longo dos anos de 2007 e 2008. 

A aprovação concreta acontece através da Deliberação CIB nº 64, de 28 de julho de 

2008, de tal forma que o início da sua implantação foi marcado para 1º de outubro de 

2008. 
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3. Deliberação CIB-SP nº 36, de 21 de setembro de 2011: 

“Art. 1º Constituir as Redes Regionais de Atenção à Saúde - RRAS no Estado de São 

Paulo, definidas como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado num 

determinado território”. 

“Art. 3º Instituir, em cada RRAS, o Comitê Gestor da Rede – CG-Rede”. 

“Art. 5º Ficam extintas as Comissões Intergestores de abrangência macro-regional, 

previstas na Deliberação CIB - 153/2007”. 

 

O ano de 2007 foi o momento de pactuação política entre SES e SMS e da 

construção descentralizada do Plano Estadual de Saúde de 2008-2011, com o apoio dos CGR 

(GUERRA, 2015). Os CGR também foram fundamentais na constituição das regiões de 

saúde, no que diz respeito à elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR), quanto no 

próprio desenho das necessidades de saúde (Pesquisa Gestão Regional e Redes. Proposta 

Técnica, 2016). 

Os CGR também atuaram junto no processo de implantação da PPI, que foi 

iniciado no final de 2007 e finalizado em outubro de 2008 (GUERRA, 2015). Segundo Guerra 

(2015), a PPI “trouxe muitos avanços nas instâncias regionais de pactuação”, entretanto, “Por 

não ter balizado o processo de contratualização dos estabelecimentos de saúde e pela ausência 

de uma política de regulação no estado, não foi implementada em sua totalidade” (p. 94). E a 

PPI não foi revista até o ano de 2017. 

Além disso, Guerra (2015) apresenta que foi criado o Termo de Compromisso de 

Gestão, sendo que no caso do estado de São Paulo apenas três municípios homologaram os 

seus Termos: Amparo, Várzea Paulista e Sumaré. Na discussão dos Termos, houve o 

envolvimento de 643 municípios, a passagem de 77 prestadores de serviços sob gestão 

estadual para a gestão municipal e a mudança de recebimento de recursos de MAC de forma 

direta do FNS para os seus FMS, no caso de 475 prefeituras. E após essas discussões, as 

regiões de saúde foram revistas pelos gestores estaduais e municipais, conforme fora decidido 

pela CIB (Deliberação CIB/SP nº 153/2007), com base em critérios culturais, de perfil 

socioeconômico e epidemiológico, das redes de comunicação e de infraestrutura de 

transportes (GUERRA, 2015). 

Ainda com relação ao desenho das regiões de saúde, 
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Em sua concepção, a oferta de serviços assistenciais não foi critério determinante para a 
construção das Regiões de Saúde, mas utilizada como balizadora do processo, que instituiu o 
Plano Diretor de Regionalização (PDR), conformando 64 Regiões de Saúde, com seus 
respectivos Colegiados de Gestão Regionais, entendidos como o local privilegiado de 
construção das responsabilidades pactuadas entre as esferas de governo para aquele território 
(Deliberação CIB/SP nº. 153/2007) (GUERRA, 2015, p. 94). 

 

De um modo geral, o planejamento estadual em São Paulo apresenta os seguintes 

momentos e instrumentos relevantes: Plano Estadual de Saúde, dos anos de 2008-2011, 2012-

2015, 2016-2019; Plano Diretor de Regionalização, de 2007 e de 2010; Programação 

Pactuada e Integrada, de 2007-2008; Termo de Compromisso de Gestão Estadual, de 2008-

2011; Mapa da Saúde, de 2012. 

Segundo o MS (2012), no caso do estado de SP, foram informados à CIT, os 

seguintes números de regiões de saúde no período de 2007 a 2012: 64 regiões nos anos de 

2007 a 2009 e no ano de 2011; 62 regiões no ano de 2012; e 63 regiões em 2012 (Ofício 

GS/SP nº 539 de 08/02/2012). No ano de 2017 permanecem as 63 regiões de saúde, mas, não 

necessariamente são as mesmas do ano de 2012, dado que houve a modificação na 

constituição de algumas, como foi o caso da RMC e das demais regiões próximas. 

O estado de São Paulo começa a discutir a criação das RAS, definidas pela 

Portaria 4.279, e para tal, cria um Grupo Bipartite, no ano de 2011 (Deliberação CIB/SP Nº 

17/2011). O grupo elaborou um Termo de Referência como base para a criação das RRAS no 

estado (GUERRA, 2015). Através deste documento, a SES de SP defende que a estruturação 

de Redes de Atenção à Saúde orientadas a partir da atenção básica “(...) é uma importante 

estratégia para o aperfeiçoamento do funcionamento das Regiões de Saúde já implantadas no 

estado” (GUERRA, 2015, p.). Além disso, foi criado um Comitê Gestor da Rede (CG-Rede), 

composto por representantes municipais e estaduais de cada região de saúde com coordenação 

da Secretaria Estadual de Saúde, para fazer a gestão regional da rede, considerando que uma 

RRAS pode conter uma ou mais regiões de saúde, logo, um ou mais CGR/CIR. 

 

O Termo de Referência considera como primeiro passo para a construção de uma Rede de 
Atenção à Saúde a definição de território e população de abrangência, e partir dos critérios 
estabelecidos para tal (suficiência na atenção básica, média complexidade e parte da alta 
complexidade; garantia de economia de escala, abrangência populacional entre 1 a 3,5 
milhões de habitantes; manutenção do território das 64 regiões de saúde) o Grupo Bipartite 
elaborou, com auxílio do georeferenciamento um estudo de fluxo de atendimento entre as 
regiões, constituindo um desenho preliminar das RRAS. Partindo do Termo de Referência 
construído de forma bipartite foram realizadas oficinas regionais com todos os municípios do 
estado para o reconhecimento e validação do desenho preliminar proposto, e para um 
alinhamento conceitual dos critérios, premissas e estratégias delineadas. Após a realização das 
oficinas e algumas discussões bipartite, o Termo de Referência e o desenho final das 17 Redes 
Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) do Estado de São Paulo foi aprovado e formalizado 
pela Deliberação CIB /SP nº. 36, de 21 de setembro de 2011 (BOMBARDA et al, 2011) 
(GUERRA, 2015, p. 95). 
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Atualmente, no ano de 2017, a estrutura da regionalização no estado de São Paulo 

conta com 17 DIR, criadas em 2006, 63 regiões de saúde e 17 RRAS, criadas em 2010-2011. 

O mapa e o quadro que seguem abaixo apresentam as regiões de saúde, RRAS e DRS. 

 

 

Figura 4.1 - Regiões de Saúde, RRAS e DRS no estado de São Paulo. 2016 

 
Fonte: SES-SP 
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Quadro 4.2 – DRS, RRAS e Região de Saúde no estado de São Paulo. 2016 (continuação) 
 
DRS RRAS Regiões de Saúde Número de municípios 
DRS 1 – Grande SP 1 Grande ABC 7 

2 Alto do Tietê 11 
3 Franco da Rocha 5 
4 Mananciais 8 
5 Rota dos Bandeirantes 7 
6 São Paulo 1 

Total 6 6 39 
DRS 2 – Araçatuba 12 Central DRS II 11 

Lagos DRS II 12 
Consórcio DRS II 17 

Total 1 3 40 
DRS 3 – Araraquara 13 Central do DRS III 8 

Centro Oeste do DRS III 5 
Norte do DRS III 5 
Coração DRS III 6 

Total 1 4 24 
DRS 4 – Baixada Santista 7 Baixada Santista 9 
Total 1 1 9 
DRS 5 – Barretos  13 Norte-Barretos 10 

Sul-Barretos 8 
Total 1 2 18 
DRS 6 – Bauru 9 Vale do Jurumirim 17 

Bauru 18 
Polo Cuesta 13 
Jaú 12 
Lins 8 

Total 1 5 68 
DRS 7 – Campinas 15 RMC 19 

Circuito das Águas 5 
16 Bragança  11 

Jundiaí 7 
Total 2 4 42 
DRS 8 – Franca  13 Três Colinas 10 

Alta Anhanguera 6 
Alta Mogiana 6 

Total 1 3 22 
DRS 9 – Marília  10 Adamantina 10 

Assis 12 
Marília 19 
Ourinhos 13 
Tupã 8 

Total 1 5 62 
DRS 10 – Piracicaba  14 Araras 5 

Limeira  4 
Piracicaba 11 
Rio Claro 6 

Total 1 4 26 
DRS 11 – Presidente Prudente  11 Alta Paulista  12 

Alta Sorocabana 19 
Alto Capivari 5 
Extremo Oeste Paulista 5 
Pontal do Paranapanema 4 

Total 1 5 45 
DRS 12 – Registro  7 Vale do Ribeira 15 
Total 1 1 15 
DRS 13 – Ribeirão Preto 13 Horizonte Verde 9 

Aquífero Guarani 10 
Vale das Cachoeiras 7 

Total 1 3 26 
DRS 14 – São João da Boa Vista 15 Baixa Mogiana 4 

Mantiqueira 8 
Rio Pardo 8 

Total 1 3 20 
DRS 15 – São José do Rio Preto 12 Catanduva 19 

Santa Fé do Sul 6 
Jales 16 
Fernandópolis 13 
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DRS RRAS Regiões de Saúde Número de municípios 
São José do Rio Preto 20 
José Bonifácio 11 
Votuporanga 17 

Total 1 7 102 
DRS 16 – Sorocaba  8 Itapetininga 13 

Itapeva 15 
Sorocaba 20 

Total 1 3 48 
DRS 17 – Taubaté  17 Alto Vale do Paraíba 8 

Circuito da Fé Histórico 17 
Litoral Norte 4 
Vale Paraíba – Região Serrana 10 

Total 1 4 39 
Total: 17 17 63 645 
Fonte: SES-SP. 

 

 

Ao longo dos anos 2000 o processo de regionalização avançou no estado de SP, 

de acordo com as normas nacionais e alinhado com o histórico estadual. O estado aderiu ao 

processo geral já desde a NOAS, em 2001, quando se habilitou à condição de Gestão 

Avançada do Sistema Estadual, quando entra na pauta da CIB a questão da regionalização, e 

quando são elaborados o PDR e o PDI. Somente a PPI é que não foi aprovada na ocasião, 

mesmo após intensa discussão. A partir do Pacto, em 2006, os CGR/CIR são criados e 

ganham força, gerando inclusive tensão com as regionais de saúde, agora as DRS. Os 

CGR/CIR participam da elaboração do Plano Estadual de Saúde, do PDR, da PPI, e da 

definição das regiões de saúde. Além disso, foi elaborado o Termo de Compromisso de 

Gestão Estadual e foram definidas as RRAS. Ao final do processo, o desenho da 

regionalização no estado de SP conta com: 17 DRS, 17 RRAS e 63 regiões de saúde. E o 

planejamento mais recente conta com: Plano Estadual de Saúde (2016-2019), Plano Diretor de 

Regionalização (2010), Programação Pactuada e Integrada (2007-2008), Termo de 

Compromisso de Gestão Estadual (2008-2011), Mapa da Saúde (2012). 

O próximo item apresenta um balanço sobre o processo de regionalização no 

estado de São Paulo. 

 

 

4.3. Evolução e balanço do processo de regionalização no Estado de São Paulo ao longo 

dos anos 2000 

 

O processo de regionalização no estado de São Paulo foi avaliado através de 

diferentes grupos de pesquisas e especialistas. Os estudos e as análises a respeito do processo 

de regionalização no estado de São Paulo envolvem pesquisas quantitativas e qualitativas, 
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quais sejam: 1) Mendes et. al. (2015) – estadual e de quatro regiões de saúde selecionadas; 2) 

Guerra (2015) – estadual; 3) Duarte (2016) – estadual; 4) Pesquisa Região e Redes (2014-

2017) – estudo nacional e de cinco regiões de saúde em todas as macrorregiões do país; 5) 

Gestão Regional e Redes (2016-2017) – estudo estadual e de cinco regiões de saúde do estado 

de SP11. Além destas pesquisas, foram utilizados outros estudos relevantes: Albuquerque, 

Mello e Iozzi (2011); Lima (2011); Machado, Oliveira, Pereira e Coelho (2011); Ferreira e 

Diniz (2011); Gadelha et. al. (2011); Levi e Scatena (2011); Albuquerque (2013); Viana et. al. 

(2015 a e b). O quadro abaixo apresenta um resumo dos estudos. 

Nesta parte do trabalho é apresentada a caracterização das regiões de saúde no 

estado de SP e, posteriormente, uma análise de alguns aspectos do processo de regionalização, 

em especial o desenho das regiões de saúde, a institucionalidade, o financiamento e gasto e a 

assistência de saúde. 

 

Caracterização geral das regiões de saúde do estado de São Paulo 

 

A tabela abaixo mostra as características socioeconômicas e sanitárias do Brasil e 

do estado de São Paulo. Esta esfera de governo estadual apresenta indicadores sempre com 

desempenho superior à média nacional. 

 

  

                                                 
11 As metodologias das pesquisas de avaliação do processo de regionalização em  São Paulo estão descrita no Apêndice deste capítulo. 
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Tabela 4.1 - Principais características socioeconômicas e sanitárias. Brasil e ESP. 

Indicador Brasil SP 
População (2000) (2010) 169.799.170 e 190.755.799 37.032.403 e 41.262.199 
PIB pc (R$ 1,00) (2013) 26.445,72 39.122,26 
Rendimento mensal total domiciliar per capita nominal (valor médio) (2010) 668,00 887,00 
Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres (2010) n.d. 17,60 
Índice de Gini da renda domiciliar per capita  (2010) 0,61 0,58 
% de pessoas com 10+ com pelo menos o ensino fundamental (2010) 49,16 57,25 
Taxa de analfabetismo da população de 15+ (2010) 9,61 4,32 
Taxa de desocupação da população de 10+ (2010) 7,65 7,57 
Percentual de ocupados empregados com carteira (exceto domésticos ou funcionários públicos 
estatutários) (2010) 

48,34 59,23 

Valor do rendimento nominal médio mensal do trabalho principal das pessoas de 10 anos ou mais de 
idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento do trabalho principal (Reais) 

1.291,67 1.597,14 

Percentual de pessoas residentes em domicílios com acesso à abastecimento de água (2010) 81,48 94,87 
Percentual de pessoas residentes em domicílios com acesso à esgotamento sanitário (2010) 64,54 90,74 
Percentual de pessoas residentes em domicílios com energia elétrica (2010) 98,55 99,90 
Esperança de vida ao nascer (2010) 73,40 75,69 
Taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano) (em mil nascidos vivos) (2011-2013) 13,51 11,58 
Taxa de mortalidade por causas externas (em 100 mil habitantes) (2011-2013) 77,26 58,45 
IDH-M (2010) n.a. n.a. 
Total de hospitais (2008) (dez.2015) 6.152 900 e 893 
Total de UBS (2008) (2012) (2015) 38.812 4.458 e 4.249 e 4.931 
Total de leitos de internação por mil habitantes (2008) (dez.2015) 2,16 2,35 e 2,13 
Total de leitos de internação SUS por mil habitantes (2008) (2015) 1,53 

(2015) 
1,52 e 1,30 

Total de leitos de UTI por 1 milhão de  habitantes (2008) (2015) 200,31 
(2015) 

243,69 e 253,83 

Percentual de leitos SUS no total de leitos de internação (2008) (dez.2015) 70,60 64,74 e 61,03 
Produção ambulatorial por mil habitantes (2014) 20.159,66 24.974,63 
Número de médicos por mil habitantes (2008) (dez.2015) 1,72 1,91 e 2,26 
Percentual de médicos SUS no total de médicos (2008) (dez.2015) 75,36 70,25 e 69,38 
Percentual de médicos do MM no total de médicos SUS (2014) (2016) 3,60 1,17 e 3,51 
Médicos do Programa Mais Médicos por mil habitantes (2016) 0,05 

(2014) 
0,06 

Número de tomógrafos computadorizados por 100 mil habitantes (2008) (2015) 18,92 
(1 milhão; 2015) 

1,59 e 2,20 

Número de aparelhos de ressonância magnética por 100 mil habitantes (2008) (2015) 9,59 
(1 milhão; 2015) 

0,56 e 1,17 

Cobertura populacional estimada pelas equipes de AB (2008) (2014) (2015) 70,75 56,28 e 54,64 e 63,58 
% da população beneficiária de planos de saúde (2008) (2014) (2015) 35,27 

(2015) 
52,42 e 59,45 e 57,86 

Despesa total em saúde por habitante (2008) (2014) 613,00 353,11 e 703,18 
Percentual de transferências SUS pelo total de despesas em saúde (2008) (2014) 39,80 27,91 e 26,53 
Percentual de recursos próprios em saúde (EC 29) (2008) (2014) 22,95 20,79 e 23,91 
Recursos de transferência SUS por habitante (2014) 243,97 186,57 
Despesas com recursos próprios em saúde por habitante (2008) (2014) 337,44 261,89 e 494,33 
Percentual de despesa com investimento no total de despesa com saúde (2008) (2014) 4,85 

(2014) 
4,03 e 3,65 

Percentual de despesa com pessoal no total de despesa com saúde (2008) (2014) 44,04 
(2014) 

44,61 e 38,61 

% da produção ambulatorial de alta complexidade do prestador público no total da produção 
ambulatorial de alta complexidade (2008) (2014) 

96,58 
(2014) 

97,75 e 98,15 

% da produção ambulatorial de atenção básica do prestador público no total da produção 
ambulatorial de atenção básica (2008) (2014) 

99,30 
(2014) 

98,75 e 99,12 

% da produção ambulatorial de média complexidade do prestador público no total da produção 
ambulatorial de média complexidade (2008) (2014) 

67,61 
(2014) 

68,75 e 70,19 

% da produção ambulatorial de alta complexidade no total da produção ambulatorial (2008) (2014) 20,92 
(2014) 

31,06 e 34,28 

% da produção ambulatorial de atenção básica no total da produção ambulatorial (2008) (2014) 44,87 
(2014) 

37,95 e 30,48 

% da produção ambulatorial de média complexidade no total da produção ambulatorial (2008) 
(2014) 

32,60 
(2014) 

30,35 e 34,03 

% da produção ambulatorial do prestador público no total da produção ambulatorial (2008) (2014) 88,38 
(2014) 

89,33 e 88,94 

% das internações de alta complexidade por prestador público no total das internações (2008) (2014) 2,26 
(2014) 

2,80 e 3,73 

% das internações de média complexidade por prestador público no total das internações (2008) 
(2014) 

48,57 
(2014) 

40,75 e 48,71 

% das internações do prestador público no total das internações (2008) (2014) 50,83 (2014) 43,55 e 52,44 
Fonte: Região e Redes e Gestão Regional e Redes/Painel de Saúde. Elaboração própria. 
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No caso das tipologias das regiões de saúde, Viana et. al. (2015b) destaca que no 

estado de São Paulo a maior presença é dos grupos 3 (médio desenvolvimento 

socioeconômico e média oferta de serviços) e 5 (alto desenvolvimento socioeconômico e alta 

oferta de serviços).  

Por outro lado, de acordo com Viana et. al. (2015a), é pertinente definir as regiões 

3, 4 e 5 como sendo a “região concentrada” (dentro da divisão do Brasil em quatro regiões, 

incluindo os seguintes estados: SP, RJ, MG, ES, PR, SC e RS), denominação criada por 

Milton Santos, no final da década de 1970 (ALBUQUERQUE, 2013), caracterizada pela 

“densidade do sistema de relações que intensifica os fluxos de mercadorias, capitais e 

informações, cuja conformação influencia toda a macroeconomia nacional” (VIANA et. al., 

2015a, p. 418).   

A tabela abaixo apresenta as principais características dos agrupamentos das 

regiões de saúde no estado de São Paulo no ano de 2016. 

 

Tabela 4.2 - Principais características dos agrupamentos das regiões de saúde. Estado de São Paulo. 

2016 

Características Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 
Número de regiões de saúde 4 24 7 28 
% no total de regiões de saúde 0,9 5,5 1,6 6,4 
Número de municípios 40 247 68 290 
% no total de municípios 0,7 4,4 1,2 5,2 
População (projeção 2015) 722.843 5.262.199 6.991.756 31.419.678 
% no total da população 0,4 2,6 3,4 15,4 
Média de municípios por região 10 10 10 10 
Média da população por município 18.071 21.304 102.820 108.344 
Beneficiários de plano de saúde na população - em % (Set/2015) 14,4 32,9 47,2 66,0 
Médicos por mil habitantes (Dez/2015) 1,01 1,38 1,59 2,59 
Médicos SUS no total de médicos - em % (Dez/2015) 89,5 81,1 78,0 67,0 
Leitos por mil habitantes (Dez/2015) 1,4 2,4 1,4 2,3 
Leitos SUS no total de leitos - em % (Dez/2015) 83,2 69,2 66,9 58,5 
Fonte: Região e Redes, a partir de dados do DATASUS e IBGE. 
Grupo 1: baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços; Grupo 2: médio/alto desenvolvimento socioeconômico e baixa 
oferta de serviços; Grupo 3: médio desenvolvimento socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 4: alto desenvolvimento 
socioeconômico e média oferta de serviços; Grupo 5: alto desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de serviços. 

 

De acordo com a Pesquisa Regiões e Redes e a Pesquisa Gestão Regional e 

Redes, o mapa abaixo apresenta os agrupamentos das regiões de saúde no estado de São 

Paulo. 
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Figura 4.2 - Agrupamentos das regiões de saúde no estado de São Paulo. 2016 

 

 
Fonte: Região e Redes. 

 

 

Duarte (2016) apresenta outra forma de caracterização das regiões de saúde no 

ESP, por sua inserção na divisão inter-regional do trabalho e por condição de urbanização. A 

autora utiliza duas pesquisas – Regiões de Influência das Cidades (REGIC), elaborado pelo 

IBGE; Rede urbana, elaborado pela EMPLASA e SEADE – como base teórica para criar os 

seus respetivos agrupamentos das regiões de saúde do Estado de SP. Um primeiro passo foi 

classificar os municípios segundo a sua centralidade do núcleo urbano e a sua inserção na 

estrutura da rede urbana, de acordo com as seguintes classificações: Metropolitano, Centro 

Metropolitano, Aglomeração Urbana, Centro de Aglomeração Urbana, Centro Regional 

Isolado, Pequeno Centro Regional e Centro Local. 

 

Por fim, considerando a centralidade do seu núcleo urbano e a sua inserção na morfologia da 
rede urbana paulista, o presente estudo classificou os 645 municípios do estado de São Paulo 
em sete tipos, a saber: 1) município metropolitano – faz parte de região metropolitana, porém 
não é considerado o principal núcleo urbano da região; 2) centro metropolitano – faz parte de 
região metropolitana e é considerado o principal núcleo urbano da região; 3) município de 
aglomeração urbana – compõem a aglomeração urbana, porém sua centralidade não se destaca 
no funcionamento do conjunto da AU; 4) centro de aglomeração urbana – compõem a 
aglomeração urbana e se destaca pela relevância na centralidade do seu núcleo urbano; 5) 
centro regional isolado – não faz parte de aglomeração urbana, metropolitana ou não, e 
apresenta relevância na centralidade do núcleo urbano; 6) pequeno entro regional – não faz 
parte de aglomeração urbana, metropolitana ou não, e a centralidade do seu núcleo urbano é 
de pequena intensidade; e 7) centros locais – a centralidade dos seus núcleos urbanos atende 
apenas aos limites do seu território (DUARTE, 2016, 157-160). 

 



223 
 

 
 

Em seguida, Duarte (2016) agrupa as regiões de saúde segundo categorias de 

condição de urbanização, dentre as seguintes classificações: baixa urbanização, média 

urbanização, alta urbanização e metropolitana. Quando a autora faz a junção da tipologia dos 

municípios com a da tipologia das regiões de saúde, define a seguinte combinação: 

 

Quadro 4.3 – Tipologia das regiões de saúde e dos municípios segundo condição de urbanização, rede 
urbana e região de influência 
 
Tipologia da região de saúde 
(condição de urbanização) 

Tipologia dos municípios 
(rede urbana e região de influência) 

Baixa urbanização Pequeno Centro Regional 
Centro Local 

Média urbanização Centro Regional Isolado 
Pequeno Centro Regional 
Centro Local 

Alta urbanização Centro de Aglomeração Urbana 
Aglomeração Urbana 
Pequeno Centro Regional 
Centro Local 

Metropolitana Centro Metropolitano 
Região Metropolitana 

Fonte: Duarte (201). Elaboração própria. 

 

O resultado analítico do estudo dos municípios e das regiões de saúde, 

encontrados por Duarte (2016), estão apresentados nos quadros que seguem abaixo. 

 

Quadro 4.4 – Tipologia e caracterização dos municípios do ESP segundo rede urbana e região de 
influência 
 

Rede urbana e região de 
influência 

Condição de 
urbanização 

Nº 
municípios 

Critérios: rede urbana x REGIC 

Metropolitano Metropolitana 64 Faz parte de RM e não possui centralidade nem na Rede 
Urbana 2010 nem no REGIC 

Centro Metropolitano Metropolitana 3 Faz parte de RM e possui centralidade na Rede Urbana 2010 e/ou no REGIC. 
Aglomeração Urbana Alta urbanização 61 Faz parte de AU mas não possui centralidade nem na Rede Urbana 2010 nem no 

REGIC. 
Centro de Aglomeração 
Urbana 

Alta urbanização 23 Faz parte de AU e possui centralidade na Rede Urbana 2010 e/ou no REGIC 

Centro Regional Isolado Média urbanização 17 Não faz parte de AU nem de RM e possui centralidade na rede Urbana 2010 e/ou no 
REGIC, diferente de Centro de Zona 

Pequeno Centro Regional Baixa urbanização 44 Não faz parte de AU nem RM, não apresenta centralidade na Rede Urbana 2010 e 
possui centralidade no REGIC igual a de Centro de Zona 

Centro Local Baixa urbanização 433 Não faz parte de AU e de RM e não possui centralidade nem na Rede Urbana 2010, 
nem no REGIC. 

Total  645  
Fonte: Duarte (2016). Elaboração própria. 
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Quadro 4.5 – Tipologia e caracterização das regiões do ESP segundo condição de urbanização e tipologia 
dos municípios 
 

Fonte: Adaptado de Duarte (2016, p. 160, 173, 174 e 176).  
Nota: *Quando incluímos a capital, as participações da região metropolitana aumentam, tanto em termos populacionais (58,5% da população 
estadual, em 2012), quanto em termos econômicos (67,9% do PIB estadual, em 2012). Diante disso, diminuem as participações das outras 
regiões de saúde e seus respectivos municípios nas demais condições de urbanização. 

 

 

A análise descritiva destes estudos – rede urbana (EMPLASA e SEADE), região 

de influência (IBGE) e região de saúde – apresenta os seguintes resultados para o Estado de 

São Paulo12: 

 Rede urbana: 42 Regiões de Governo, 14 Regiões Administrativa e 3 

Regiões Metropolitanas; a Macrometrópole Paulista contempla as três RMs (RMSP, 

RMBS e RMC), que englobam 162 municípios, 10 Aglomerações Urbanas e 11 

Centros Urbanos/Regionais. 

 Região de Influência: 91/99 municípios estão dispersos em 3 Áreas de 

Concentração Populacional (ACP) (SP, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto); a 

ACP de SP engloba 6 subACP, incluindo Campinas, que é um dos subnúcleos; os 

centros de rede urbana estão classificados em 8 níveis hierárquicos (com exceção dos 

municípios que compõem as ACP), e Campinas é considerada uma capital regional A 

e um município-polo. 

 Região de Saúde versus Rede Urbana e Região de Influência:  

o AU Metropolitana e RS: RMSP contempla 06 RS; RMBS é 

coincidente à RSBS; RMC é próxima à RSMC (com exceção de Engenheiro 

Coelho). 

o AU não Metropolitana e RS: algumas são coincidentes (AU 

Jundiaí e RS Jundiaí, AU Mogi Guaçu/Mirim e RS Baixada Mogiana, AU 

                                                 
12 O quadro mais completo com as descrições encontra-se no Apêndice. 

Condição de urbanização da 
Região de Saúde 

Categoria dos municípios presentes na 
região de saúde 

Nº regiões de 
saúde 

Municípios População (%) 
(exceto a 
capital*) 

PIB (%)  
(exceto a 
capital*) 

2002 2012 2002 2012 

Nº % 
Baixa urbanização Centro Local 2 164 25,4 8,8 8,5 7,5 6,2 

Pequeno Centro Regional e Centro Local 18 
Média urbanização Centro Regional Isolado e Centro Local 5 218 33,8 16,8 16,2 11,7 11,1 

Centro Regional Isolado, Pequeno 
Centro Regional e Centro Local 

11 

Alta urbanização Municípios em Aglomeração Urbana, 
não Metropolitana 

19 196 30,3 32,0 32,3 33,3 32,4 

Metropolitana Municípios em Aglomeração Urbana 
Metropolitana 

8 67 10,4 42,4 43,1 47,5 50,3 

Total  63 645 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Sorocaba e RS Sorocaba, AU Bauru e RS Bauru, AU São José do Rio Preto e 

RS de São José do Rio Preto); outras AU não coincidem com a RS. 

o 9 RS são polarizadas por um centro regional. 

o 1 RS (Bragança) possui 2 centros regionais (Bragança e 

Atibaia). 

o 26 RS não possuem núcleo regional. 

 

Evolução politico-institucional do processo de regionalização 

 

Conforme abordado no capítulo anterior, Albuquerque (2013) apresenta o 

conceito de região concentrada e a descreve como sendo uma região de contexto mais 

favorável (em todos os aspectos: histórico-estrutural, político-institucional e conjuntural), 

institucionalidade intermediária e avançada da regionalização, governança coordenada-

cooperativa. E nestas regiões estão presentes estados “(...) onde o processo de 

descentralização política está historicamente mais consolidado, como em São Paulo, Rio 

Grande do Sul e Paraná, verifica-se o protagonismo das secretarias estaduais de saúde e de 

certos polos regionais, como as sedes das regiões metropolitanas, na definição das políticas de 

saúde” (p. 243). E ainda, a autora evidencia que na região concentrada estão presentes estados 

com experiências prévias e regionalização, como é o caso de SP, o que propicia um contexto 

histórico-estrutural e político-institucional favoráveis. 

 

Em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná há experiências importantes de 
regionalização administrativa e setorial (saúde), favorecidas pela presença de identidades 
regionais fortes, relacionadas ao histórico da ocupação dos estados, e à tradição de 
planejamento em saúde e organização regional de serviços. Nesses estados, a descentralização 
foi, em certo sentido, acompanhada por processo de regionalização, expressos pela existência 
de instâncias de pactuação regional (CIB microrregionais nos estados do Paraná, Rio Grande 
do Sul e Minas Gerais, e Escritórios Regionais de Saúde em São Paulo) (ALBUQUERQUE, 
2013, p. 243). 

 

Por outro lado, é nesta região que o setor privado está mais presente, com 

destaque para a atenção hospitalar (VIANA et. al., 2015a). E, de acordo com Albuquerque 

(2013), a forte presença dos serviços privados acaba dificultando o planejamento regional. Por 

um lado, este setor prestador não se dispõe a investir nas regiões mais pobres/carentes. Por 

outro lado, o setor privado não participa dos processos de planejamento e pactuação regional. 

 
Para IBANEZ, VIANA & ELIAS (2009), a regionalização deve ser encarada como um 
processo de pactuação política e, aponta para a necessidade de se atentar aos interesses e 
forças das instâncias e instituições que conformam o complexo regional da saúde. Neste 
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sentido, não se pode excluir as instâncias e atores privados e filantrópicos, peças chave do 
complexo regional da saúde no Estado de São Paulo, na expressão do embate das forças que 
caracterizam o mix público-privado na região (GUERRA, 2015, p. 119). 

 

De acordo com Albuquerque, Mello e Iozzi (2011) e Albuquerque (2013), na 

região concentrada e na região sudeste encontramos o seguinte quadro no que diz respeito ao 

processo de regionalização. De um modo geral,   

 

Quadro 4.6 – Caracterização do processo de regionalização na região concentrada (SP, RJ, MG, ES, PR, 
SC, RS) 
 
Categoria Resultado da pesquisa 
Institucionalidade avançada da 
regionalização na região concentrada 
(inclui SP) 

“acúmulo de experiências históricas de regionalização na saúde e a permanência dos 
desenhos regionais por longo período; desenho regional setorial, com ênfase nas 
identidades históricas e culturais de organização do sistema de saúde, com a existência 
de polos regionais e participação dos municípios; a regionalização ocupa papel central 
nas agendas estaduais e municipais e está voltada para a organização de redes e fluxos, 
ampliação do acesso e da capacidade instalada, com grande importância dos 
investimentos das secretarias estaduais de saúde, definidos em parceria ou não com os 
municípios; protagonismo da secretaria estadual de saúde na condução da 
regionalização; as estruturas regionais são diversificadas, estão consolidadas, mas 
passam pela requalificação de sua atuação e redefinição de seus papeis; a busca de 
qualificação da descentralização com a regionalização; processo voltado para o 
diagnóstico das demandas regionais em saúde, diminuição das desigualdades regionais 
quanto a oferta de serviços e fortalecimento das diretrizes do SUS; revisão e 
qualificação dos instrumentos, como contratualização, e complexos reguladores, porém 
ainda necessita de maiores investimentos e avanços em relação à formulação de um 
projeto de regulação mais efetivo e abrangente; existem estratégias de capacitação 
técnica dos gestores estaduais e municipais ligadas ao processo de regionalização” (p. 
248). 

Governança coordenada-cooperativa na 
região concentrada (inclui SP) 

mecanismos de coordenação (canais de resolução de conflitos e instancia regional); 
bom padrão de relacionamento entre as estruturas regionais dos estados e municípios; 
as SES exercem papel importante no planejamento e financiamento regional; boa 
capacidade técnica das instancias regionais e boa capacidade de articulação entre os 
municípios; os mecanismo de coordenação estão sendo fortalecidos (regulação e 
revisão dos instrumentos de planejamento); importante atuação da CIB. Problema: forte 
presença do prestador privado: contrário ao investimento nas regiões mais pobres. 

CIB na região concentrada (inclui SP) papel fortemente indutor e consolidador (inclui SP) 
Fonte: Albuquerque, Mello e Iozzi (2011); Machado, Oliveira, Pereira e Coelho (2011); Albuquerque (2013). Elaboração própria.  
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Quadro 4.7 – Caracterização do processo de regionalização na região Sudeste 
 

Fonte: Albuquerque, Mello e Iozzi (2011); Machado, Oliveira, Pereira e Coelho (2011); Albuquerque (2013). Elaboração própria.  

 

  

Categoria Resultado da pesquisa 
Capacidade instalada e investimentos 
públicos e privados em saúde 

concentração nos polos regionais e nas regiões metropolitanas; vazios assistenciais – menor densidade populacional e 
baixo dinamismo econômico; grande dependência de alguns municípios em relação aos polos regionais, para os três 
níveis de atenção 

Mix público-privado que interfere fortemente no processo de reorganização da distribuição dos serviços e investimentos em saúde, com 
implicações negativas para a gestão do sistema 

Autonomia dos municípios como 
gestores do sistema de saúde 

presença de uma densa rede urbana, com diversos pólos regionais, favorece a descentralização da política de saúde, a 
despeito da dependência de alguns municípios, principalmente os de pequeno porte, em relação á gestão estadual 

Descentralização nos estados em que a descentralização está mais consolidada (SP, RS, PR) existe o protagonismo das SES e de polos 
regionais na definição da política de saúde 

Experiência de regionalização experiências importantes (SP, MG, RS, PR) de regionalização administrativa e setorial em saúde: presença de 
identidades regionais fortes, histórico de ocupação do estado e tradição de planejamento em saúde e organização 
regional dos serviços  
SP: Escritórios Regionais de Saúde 

Contexto histórico-estrutural favorável 
e político-institucional favorável 

desenvolvimento econômico consolidado e difundido, avanço no processo de descentralização, tradição de 
planejamento, experiências prévias de regionalização 

Contexto conjuntural favorável melhoria dos padrões de arrecadação, favorecendo grandes investimentos em saúde e apoio aos municípios; priorização 
da regionalização nas agendas estaduais e municipais; perfil técnico dos gestores, com histórico de atuação na política de 
saúde dos estados e municípios, e a valorização das instancias regionais e de pactuação favorecem a efetivação do 
processo de regionalização em curso; os conselhos de secretários municipais de saúde, com legitimidade de 
representação e importante papel técnico e político, têm se fortalecido com a nova regionalização; fortalecimento dos 
instrumentos de planejamento regional; continuidade da gestão estadual 

Direcionalidade orienta-se pelas ideologias da equidade, democrática-participativa e gerencial; objetos de regionalização são a 
organização das redes e fluxos e a ampliação da capacidade instalada 

Atores SES protagonistas do processo de regionalização nos estados da região, com destaque para a atuação de suas instâncias 
regionais de gestão em alguns casos; municípios também exercem papel importante; em apenas um estado o governo 
federal é relevante; as instancias colegiadas (conselhos de secretários municipais, CIB e CGR) são atores relevantes para 
o processo; importância dos prestadores privados; em apenas um estado as Universidades públicas são atores relevantes 

Estratégias voltadas para a 
regionalização 

implantação e/ou fortalecimento de instâncias regionais de gestão e pactuação; criação e/ou revisão dos instrumentos de 
planejamento, gestão e regulação; ampliação de recursos financeiros; reformas administrativas das SES; ampliação da 
participação de atores não governamentais 

Instrumentos vinculados à 
regionalização 

normas, incentivos financeiros e investimentos, planos e programação (PPA, PES, PDR, PPI), contratualização, 
capacitação, regulação, mudanças na estrutura administrativa das SES, processos participativos e lei de consórcios 

Fatores que contribuem para a 
institucionalidade avançada 

tradição de regionalização; desenho regional setorial com ênfase nas identidades regionais; regionalização ocupar papel 
central nas agendas e se voltar para ampliação do acesso e da capacidade instalada; existência de estratégia de 
capacitação técnica dos gestores ligados ao processo de regionalização; entre outros 

Fatores que contribuem para a 
governança 

 antigas e consolidadas estruturas regionais; bom padrão de relacionamento entre as estruturas dos estados e dos 
municípios, sem grandes conflitos; as SES exercem papel importante no planejamento e no financiamento regional; boa 
capacidade técnica das instâncias regionais e boa capacidade de articulação dos municípios; mecanismos de coordenação 
fortalecidos através da regulação e da revisão dos instrumentos de planejamento 

Impactos e inovações incrementais fortalecimento do papel condutor, regulador e planejador do estado, assim como, de suas instâncias regionais; maior 
amadurecimento e fortalecimento da participação dos municípios e dos conselhos de secretários municipais de saúde 

Institucionalidade avançada Todas as comissões da região SE apresentaram institucionalidade avançada  considerando que todas as CIB foram 
criadas no mesmo período, fica evidente que os fatores histórico-estruturais e a trajetória da CIB no estado determinam 
sua institucionalidade  avançada = maior maturidade e solidez enquanto espaço de negociação e decisão 
intergovernamental quanto á política de saúde 

Conteúdo das negociações diversificado (em todas as regiões); específico às demandas estaduais (maioria dos estados), a despeito da importância 
da normatização federal; compartilhamento das definições das pautas entre estados e municípios (2/3 dos estados)  
região SE (exceto ES): conteúdo diversificado; aderente à realidade estadual e com definição compartilhada 

Processo político e padrão de 
relacionamento 

na região SE (exceto ES): cooperativo (caráter) e interativo (intensidade) 

Capacidade de atuação na região SE (exceto ES): elevada 
Relação entre CIB e regionalização dinâmica e de “mão-dupla” (em 14 estados). 
Papel da CIB no SE consolidador (4 estados); indutor (2); orientador/facilitador (2) 
Fatores de influência entre CIB e 
regionalização (VER TABELA 1, p. 
193) 

CIB-REGIONALIZAÇÃO: estratégias e instrumentos (SE: 4 estados); estruturas de pactuação (4); relações 
intergovernamentais (3). 
REGIONALIZAÇÃO-CIB: formas de organização e operação (4); representatividade (3); conteúdo das negociações (3); 
processo político (4). 

Presença da regionalização na agenda 
das CIB 

SE – elevada (2); moderada (2) 
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E no caso específico do estado de São Paulo, segundo Albuquerque (2013) e 

Albuquerque, Mello e Iozzi (2011), o processo de regionalização no estado de São Paulo 

apresenta as seguintes características: contexto favorável (em todos os aspectos: histórico-

estrutural, político-institucional e conjuntural), governança com governo – dada a 

institucionalidade avançada e a governança coordenada-cooperativa – e impactos e inovações 

institucionais incrementais. Com relação à atuação da CIB é feita a seguinte caracterização 

para o estado de São Paulo: 1) o padrão predominante nas relações intergovernamentais no 

âmbito da CIB (processo político/relações intergovernamentais) foi considerado cooperativo e 

interativo; 2) o papel da CIB na regionalização foi considerado como indutor e consolidador; 

3) a presença do tema regionalização na agenda da CIB foi considerada elevada 

(ALBUQUERQUE, 2013; ALBUQUERQUE, MELLO E IOZZI, 2011; MACHADO et. al., 

2011). Contudo, isso não é percebido por todos os atores e nem garante o sucesso do processo 

de regionalização no seu território, e nem mesmo resultados semelhantes ou próximos 

alcançados por todas as 63 regiões de saúde paulistas. 

De acordo com Guerra (2015), o Termo de Referência que definiu as diretrizes de 

construção das regiões de saúde no Estado de SP determinou que uma parte da média 

complexidade deveria ser atendida em todos os territórios regionais. Contudo, “Apesar da 

recomendação, a validação destes territórios regionais de saúde considerou outros fatores, 

inerentes ao processo de regionalização, em detrimento da oferta de serviços, e foi realizada 

de forma compartilhada entre municípios e a SES” (GUERRA, 2015, p. 162). E, ao final, em 

seu estudo Guerra (2015) evidencia uma forte dependência de algumas regiões de saúde em 

relação a outras regiões, como será visto mais a frente. 

A ampliação da rede estadual de serviços de saúde melhorou o acesso da 

população aos mesmos, contudo isso não garantiu a integralidade e a universalidade no 

atendimento à saúde no território paulista. Guerra aponta que a “A SES de São Paulo ainda se 

pauta na execução da assistência, deixando de lado funções essenciais, como a coordenação 

do processo de regionalização” (GUERRA, 2015, p. 181). Na mesma linha de argumentação, 

Mendes et. al. (2015) destaca que “O papel de prestador do estado de São Paulo, muito forte 

no que se refere aos recursos hospitalares, marca, de forma pouco produtiva, sua relação com 

os municípios, comprometendo o processo político da regionalização. Essa tensão fica clara 

no processo de regulação” (p. 435). Ou, em outras palavras 

 

a esfera estadual de poder ainda apresenta dificuldades para assumir a efetiva coordenação 
desse processo, restringindo-se ao papel de gestor da prestação de seus próprios serviços. 
Nesse sentido, a construção histórica de apoios técnicos regionais que podem potencializar a 
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associação solidária comprometida dos gestores na construção das regiões não tem sido 
fortalecida no estado de São Paulo (MENDES et. al, 2015, p. 436). 

 

Mendes et. al. (2015) faz um estudo sobre o processo de construção da gestão 

regional da saúde no estado de SP, de um modo geral e mais especificamente de quatro 

regiões de saúde (ABC, Baixada Santista, Vale do Ribeira e Bauru). A pesquisa contou com 

uma análise quantitativa de base secundária e uma pesquisa qualitativa a partir de entrevistas 

com gestores – secretários municipais e apoiadores do COSEMS-SP. A tabela abaixo 

apresenta os eixos de análise, os respectivos indicadores e os resultados para o estado de SP. 
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Tabela 4.3 – Eixos e indicadores de análise da gestão regional da saúde no est. SP. 2011 

Fonte: Adaptado de Mendes et. al. (2015). 

Eixos Indicadores Resultados 
Eixo 1 – A: Socioeconômico População 41.587.182 

Densidade demográfica (hab./km2) 165,68 
Taxa de urbanização (%) 95,94 
Taxa de rede de esgoto (%) 89,75 
Taxa de analfabetismo 15+ (%) 4,18 
Crescimento populacional a.a. 1,36 
Índice de feminilidade 105,5 
Índice de envelhecimento 36,50 
Porcentagem de idosos (%) 11,56 
Taxa bruta de natalidade 14,66 

Eixo 1 – B: Orçamentário PIB per capita (R$) 32.449,07 
Receita de imposto e transferência constitucional per capita (R$) 1.565,90 
Despesa com recursos próprios em saúde per capita (R$) 361,84 
Percentual de recursos próprios aplicados em saúde (EC 29) (%) 23,11 
Despesa total em saúde per capita (R$) 503,35 
Receita de transferências SUS per capita (R$) 136,57 
Percentual de transferências SUS na despesa total (R$) 27,13 

Eixo 2: Condições de vida e 
saúde 

Mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 11,55 
Mort. infantil neonatal (por mil nascidos vivos) 7,90 
Mortalidade materna (por mil nascidos vivos) 39,36 
Mortalidade Ca mama (por cem mil) 16,49 
Mortalidade Ca próstata (por cem mil) 13,43 
Mortalidade causas externas (por cem mil) 57,45 
Morte prem. <70 DCNT (por cem mil) 322,70 
Incidência sífilis congênita 2,56 
Prevalência de dialise 49,02 
Internação AVC >40ª 23,34 
Internação Frat. Fêmur 24,20 
Nascidos vivos baixo peso 9,3 
Nascidos vivos mães adolesc 14,77 
Cobertura cond. PBF (%) 64,28 

Eixo 3: Vigilância em saúde Investigação óbitos infantis (%) 62,98 
Investigação óbitos maternos e MIF suspeitos (%) 86,73 
Óbitos causa básica definida (%) 93,90 
Cura de casos de tuberculose (%) 79,89 
Cura de casos de hanseníase (%) 89,45 
Casos de DNC encerrados oportunamente (%) 91,33 
Cobertura vac. tetravalente (%) 98,65 
Amostras da qualidade da água analisadas (%) 25,85 
Unidades de saúde com serviço de not. Viol. Impl. (%) 2,74 

Eixo 4: Rede de Atenção à 
Saúde 
22 indicadores agregados em seis 
grupos que indicam as dimensões 
da atenção à saúde, a estrutura 
utilizada e as informações gerais 
da rede de saúde 

Grupo 1 – Cobertura 
geral 

Cobertura de saúde supl. (%) 9,86 
Prop. serv. hosp. contr. metas (%) 8,03 
Cob.tomografia (por mil hab) 19,05 
Cob. leito (por mil hab) 1,60 
Cob. médico (por mil hab.) 2,08 
Leito UTI por leito (%) 7,21 
Taxa de internação. (por hab./ano) 5,63 

Grupo 2 – Atenção 
Básica 

Cons. médica. básica (por hab./ano) 1,63 
Cons. médica . Urgen. (por hab./ano) 0,46 
Cob. Pop. Est. AB (%) 77,71 
Prop. Int. Cond. Sens. AB (ICSAB) 15,94 

Grupo 3 – Saúde bucal Med. ação colet. escov. dent. sup. 2,77 
Cob est. equip. saúde bucal (%) 30,85 
Cob. prim. cons. odont. (%) 9,86 

Grupo 4 – Saúde da 
mulher 

Razão ex. citop. mulh. 25 a 64 0,52 
Razão mamog. mulh. 50 a 69 0,31 
Prop. partos normais (%) 39,95 
Prop. Gest. 7 cons. ou + PN (%) 77,85 

Grupo 5 – Urgência e 
emergência 

Prop óbitos intern. IAM (%) 15,80 
Cobertura SAMU 0,30 

Grupo 6 – Saúde Mental Cobertura Caps 0,68 
Razão leito psiq. hosp. geral por leito geral 1,16 

Eixo 5: Dinâmica do 
movimento populacional inter e 
intra-regional 
(deslocamento/movimento 
pendular) (análise de fluxos) 

Origem e destino da internação hospitalar n.a. 
Volume do movimento pendular recebido e enviado n.a. 
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Através das entrevistas com os gestores, os aspectos da pactuação regional que 

foram captados e as respectivas informações e percepções encontradas encontram-se dispostas 

no quadro abaixo. 

 

Quadro 4.8 – Aspectos da pactuação regional no estado de SP 

Fonte: Mendes et. al. (2015). Elaboração própria. 

Aspectos Resultados e análises 
Protagonismo/Liderança “situações muito díspares quanto ao protagonismo político dos atores, refletindo a percepção que cada um dos entrevistados 

tem sobre a pactuação na sua região, o que reflete o grau da sua inserção no processo e na maturidade política acumulada” 
(p. 433). 
“Os apoiadores do Cosems têm desempenhado papel importante nas diferentes regiões, não só com relação aos gestores 
como na articulação das diferentes potencialidades político-regionais. A inserção desse ator no processo de regionalização 
está “empoderando” o gestor local por meio da agilização e diversificação das informações, que antes só chegavam via 
DRS, além de colaborar na compreensão mais ampliada dos processos da regionalização” (p. 434). 
“Há referências positivas, também, à presença do apoiador do Ministério da Saúde, desempenhando papéis semelhantes aos 
dos apoiadores do Cosems” (p. 434). 
“No geral, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (por meio das figuras político-administrativas das Divisões 
Regionais de Saúde – DRS, do coordenador do Colegiado de Gestão etc.) é percebido como detentor do poder, porém com 
frágil capacidade de protagonismo político efetivo nas regiões. Em quase todos os depoimentos o governo do Estado é visto 
como distante, autoritário, puramente burocrático- -administrativo, quando não dificultador do processo pelo controle 
exclusivo dos serviços hospitalares e de média complexidade que estão sob sua prestação. O papel de prestador, muito forte 
no que se refere aos recursos estaduais, marca de forma pouco produtiva a sua relação com os municípios, comprometendo 
o processo político da regionalização” (p. 434). 
“há uma extrema fragilidade politico-administrativa, em geral, dos gestores municipais” (p. 434)  “produzir um processo 
de pactuação regional de melhor qualidade política, ou seja, mais compartilhado, solidário e realmente interfederativo, deve 
envolver uma capacitação política e técnica dos gestores municipais.” (p. 434). 

Compreensão da 
região/regionalização em 
suas dimensões política, 
técnico-operativa, financeira 
e estrutura instalada 

“Apenas uma das entrevistadas refere a questão política do pacto federativo como central ao processo de regionalização da 
saúde. Entretanto, todos os entrevistados/as, de uma forma ou de outra, abordam essa questão, em especial quando se 
referem ao papel do nível estadual.” (p. 434)  “Reconhece também que, ao propor a pactuação regional, a saúde de 
alguma forma está introduzindo algo de novo nas políticas interfederativas no Brasil” (p. 434). 
“as experiências de construção regional mais compartilhadas e solidárias fortalecem todos os atores envolvidos, resultando 
em ações mais efetivas e eficazes para a totalidade dos municípios que participam do processo” (p. 434)  “um processo 
que produz maior amadurecimento político dos gestores” (p. 434). 
“A ideia do compartilhamento, tanto das discussões quanto do enfrentamento das divergências e interesses e o apoio técnico 
dos municípios mais experientes aos menos experientes ou mesmo do Estado e do Ministério da Saúde aos municípios – 
numa relação mais horizontalizada e solidária – produzem resultados mais sólidos e consistentes no que diz respeito à 
pactuação regional. Também se reconhece que esse processo “empodera” os municípios mais frágeis, perante o conjunto da 
região” (p. 434). 
“quanto mais frágil a construção político-administrativa do Colegiado de Gestão, mais suscetível esse Colegiado fica às 
interferências da política partidária municipal, regional ou estadual, dos interesses particulares e pessoais dos secretários e 
prefeitos, e da troca de favores em detrimento da efetiva pactuação regional.” (p. 435). 
“Há menção ao fato do Estado (esfera federativa estadual) se manter ao largo do processo da regionalização (porque tem 
recursos financeiros para gestão dos serviços “próprios”), o que tem sido utilizado como estratégia de gestão por esse ente 
federado.” (p. 435). 
“Há menções ao desfinanciamento de algumas regionais de saúde, ou “dificuldade” de funcionamento das redes, por 
exemplo. Ou, ainda, a criação de uma “rede paralela” ao processo de pactuação em curso. Esse fenômeno político faz com 
que se estabeleça um “troca-troca” de usuários dos serviços de saúde, comprometendo todo o processo da regionalização e 
sua pactuação” (p.435). 
“Menciona-se de que a permanência e/ou existência de equipes técnicas comprometidas com a coisa pública e competentes 
têm sido fator de manutenção de pactos estabelecidos, e até mesmo garantia da qualidade dos processos em curso nas 
regiões. A ação dessas equipes, muitas vezes por meio das Câmaras Técnicas das DRS, tem garantido processos mais 
compartilhados, mais estruturados, principalmente onde a regionalização encontra-se, ainda, bastante incipiente ou 
desestruturada. Há referências ao fato de que, em muitos casos, a capacidade técnica das equipes técnicas condiciona ou 
mesmo determina a liderança do município no Colegiado de Gestão” (p. 435). 

Atitude diante do COAP essa discussão é bem ativa e os gestores, estadual e municipal, tem buscado trabalhar em cima dos indicadores apresentados 
pelo Decreto nº 7.508/2011, com destaque para os 101 indicadores de monitoramento e a elaboração do Mapa da Saúde 
“O COAP é pouco referido pelos entrevistados. O que mais se destaca, quando citado, é o reconhecimento de que ele é 
instrumento necessário para captação de recursos financeiros, porém, como instrumento de pactuação regional, de 
consolidação políticoadministrativa, é pouco mencionado.” (p. 435). 

Redes (RRAS) “na ausência de protagonismo político dos gestores, a tensão no processo de construção das redes é maior” (p. 435). 
“certa contradição entre os mapas e as redes de saúde” (p. 435). 
“ainda predomina mais a negociação dos municípios do que a rede regional. O que existe é mais um sistema de regulação 
das vagas do que propriamente redes de atenção” (p. 435). 
“Também existe tensão entre as estratégias voltadas à atenção básica e às redes, porque foram regiões onde os municípios 
investiram muito na extensão da AB” (p. 435). 
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No ano de 2012 o estado de São Paulo inicia a discussão do COAP, com a 

participação dos gestores municipais e estadual, a partir da discussão dos indicadores e da 

construção do Mapa da Saúde (GUERRA, 2015). Contudo, “até o momento, não há alguma 

sinalização de que há avanços nas negociações para a assinatura do COAP” (GUERRA, 2015, 

p. 96).  

Conforme visto no capítulo anterior, Ouverney, Ribeiro e Moreira (2017) fizeram 

um estudo do processo de implementação do COAP em todos os estados brasileiros e no caso 

do estado de SP a evolução da agenda estadual foi classificada como burocrática (“definidas 

por respostas estaduais concentradas em grupos de momentos encadeados da agenda de 

implementação”), com concentração em alguns momentos e variáveis, quais sejam: 1) 

momento de construção de um Pacto Estadual de Adesão ao COAP (e as seguintes variáveis: 

formalização do GC do COAP, funcionamento do GC do COAP e pactuação do COAP na 

CIB); 2) momento de planejamento integrado (e as seguintes variáveis: Plano Estadual de 

Saúde, Programação Pactuada e Integrada, Programação Anual de Saúde, Pactuação de 

Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores); 3)momento de responsabilidades executivas (e as 

seguintes variáveis: política de regulação de acesso e redes temáticas); e momento de 

responsabilidades orçamentário-financeiras (e a variável de novos investimentos: discussão na 

CIB). 

 

Evolução do financiamento e do gasto 

 

Dentro das relações federativas, Levi e Scatena (2011) afirmam que o Fundo de 

Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM), bem como as transferências da cota-

parte do ICMS e do IPVA aos municípios, “tem influência definitiva na capacidade 

(potencial) de financiamento da saúde por parte dos estados e municípios” (LEVI; 

SCATENA, 2011, p. 101). Por isso, é importante analisar os dados referentes a estes fundos e 

sua distribuição regional.  
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Tabela 4.4 – Indicadores fiscais dos estados e do conjunto dos municípios, da região sudeste e do 

estado de SP – 2008 

Região FPE ou 
FPM 
(por 
habitante) 

Receita 
tributária 
liquida 
(por habitante) 

FPE ou 
FPM/receita 
liquida 

Cota-parte 
ICMS e IPVA 
(por habitante) 

Cota-parte ICMS e 
IPVA/receita liquida 

PIB 
(por 
habitante) 

Sudeste – conjunto 
de estados 

50 (5º) 1.335 (2º) 0,0 n.a. n.a. 21.183 (1º) 

Estado de São Paulo 11 (27º) 1.543 (3º) 0,0 n.a. n.a. 24.457 (2º) 
       
Sudeste – conjunto 
de municípios 

190 (5º) 397 (1º) 0,5 446 1,1 21.183 (1º) 

Conjunto de 
municípios do 
Estado de SP 

162 (25º) 509 (1º) 0,3 553 (1º) 1,1 24.457 (1º) 

Fonte: adaptado de Levi e Scatena (2011, p. 102). A partir de dados do IBGE e Tesouro Nacional. 

 

Com relação à partilha federativa do gasto em saúde, é possível observar os 

seguintes esforços de cada nível de federação, de acordo com a EC nº 29. 

 
Tabela 4.5 – Despesa com recursos próprios dos estados, e do conjunto dos municípios, por 

habitante, por região sudeste – 2002/2008 (em R$ de dezembro de 2009 – IPCA)  

UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Variação 
2002-2008 

Sudeste – estados 113 127 151 148 156 173 193 69,4% 
Sudeste – municípios 148 142 156 173 189 208 237 59,8% 
Fonte: Levi e Scatena (2011, p. 99). A partir de dados do SIOPS. Elaboração própria. 

 

De acordo com as pesquisas Região e Redes e Gestão Regional e Redes, o esforço 

do Estado de SP representava um percentual de despesa com recursos próprios no ano de 

2008 de 20,79%, e no ano de 2014 de 23,911%. 

De acordo com o estudo de Levi e Scatena (2011), o padrão de gasto total com 

saúde no estado é elevado, assim como no conjunto dos municípios paulistas. A tabela abaixo 

mostra o gasto, tanto no estado, quanto no conjunto dos municípios, e os compara à media no 

Brasil. 

 

Tabela 4.6 – Gasto por habitante no estado e no conjunto dos municípios: São Paulo (2008) 

Indicador Estado Média Brasil Conjunto de municípios Média Brasil 
Gasto total (por habitante) 320 296 377 296 
Gasto com recursos próprios (por habitante) 229 225 280 158 
Transferências SUS (% total) 27% 27% 39% 47% 
Fonte: adaptado de Levi e Scatena (2011, p. 106). 

 

 

De acordo com as pesquisas Região e Redes e Gestão Regional e Redes, a despesa 

total em saúde por habitante no Estado de SP foram as seguintes: 353,11, no ano de 2008, e 

703,18, no ano de 2014. Com relação ao gasto próprio com saúde por habitante, o ESP 
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apresentou os seguintes esforços: R$ 261,89, em 2008, e R$ 494,33, em 2014. No caso da 

participação das transferências SUS: 27,91%, no ano de 2008, e 26,53%, no ano de 2014. 

De acordo com o estudo de Levi e Scatena (2011), a tabela abaixo procura 

evidenciar a regionalização das transferências fundo a fundo. No caso específico do Estado de 

SP, é alto o gasto regionalizado, tanto no caso do estado (que representa 27% do gasto total; 

crescimento real de 230%), quanto no caso do conjunto dos municípios (que representa 39% 

do gasto total; crescimento real de 65%). 

 

Tabela 4.7 – Distribuição da despesa regionalizada do Fundo Nacional de Saúde por grupos de UFs 

beneficiadas – 2002/2008 (em percentual do total) 

Grupos de UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Variação 
2002-2008 

SP, RJ, MG, RS, BA, PR 64,6% 63,6% 63,2% 62,3% 62,2% 61,8% 60,8% -5,9% 
Fonte: Levi e Scatena (2011, p. 95). A partir de dados do Tesouro Nacional – SIAFI (SigaBrasil). 
Nota: Estes dados retratam um universo mais amplo das transferências a estados e municípios já que aqui estão computados gastos direto do 
MS. Estes dados retratam um universo mais restrito que o da despesa do FNS dado que parte não pode ser regionalizada, pois não tem a 
indicação da UF em que é realizada. 

 

Outro estudo que procura evidenciar a regionalização do gasto no estado de SP foi 

desenvolvido por Mendes (2008). O autor apresenta qual é a participação do gasto com as 

regionais de saúde no total do gasto estadual, e ainda permite o detalhamento do gasto 

realizado por DRS. No aso dos dados apresentados, houve uma redução da participação do 

gasto total regionalizado por DRS, de 11,6% para 9%, entre os anos de 2004 e 2006. 

 

Tabela 4.8 - Gasto regionalizado realizado pela SES/SP com recursos próprios, segundo alguns itens, 

2004 a 2006 

Itens 2004 2005 2006 
DRS 11,6 11,3 9,0 
Hospitais (rede própria) 38,3 38,3 34,8 
Municípios 1,1 2,5 2,4 
Entidades filantrópicas 6,3 8,4 6,8 
Organizações Sociais e Convênios n.d. 17,9 17,1 
Sub total 57,4 78,4 70,0 
Outros 42,6 22,4 30,0 
Total 100 100 100 
Fonte: MENDES et. al. (2008, p. 90), a partir de dados do SIGEO. 

 

 

Outro estudo sobre o financiamento e gasto em saúde no Estado de SP foi 

realizado por Duarte (2016) e trata especificamente das transferências fundo a fundo por rede 

temática, a partir da classificação das regiões de saúde segundo condições de urbanização e 

inserção na divisão inter-regional do trabalho. É sabido que, de um modo geral, a lógica da 

distribuição das transferências relativas à MAC é vinculada ao montante da produção local, e 
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a lógica da distribuição dos recursos voltados à atenção básica é determinado pelo tamanho da 

população do território. O questionamento central deste trabalho diz respeito à redução das 

desigualdades regionais após a implementação da regionalização e das redes. Nas palavras da 

autora, 

Ao se considerar o intuito de mitigação dos desequilíbrios regionais propalado pela 
153política de saúde pública nacional e a forma seletiva com que o capital se organiza no 
território, privilegiando centros urbanos com determinadas funções na divisão inter-regional 
do trabalho, cabe perguntar se essas estratégias de regionalização do SUS foram capazes de se 
contrapor às tendências de concentração territorial. Mais especificamente, o financiamento 
das redes temáticas a partir de 2012 foi capaz de tornar as transferências do FNS para os FMS 
paulistas, no âmbito do Bloco de Financiamento da Média e alta complexidade ambulatorial e 
hospitalar, menos concentradas nas Regiões de Saúde (RS) que apresentam condições de 
urbanização mais adensadas, ou seja, aquelas que contêm os centros urbanos de maior 
centralidade? (p. 181). 

 

Ou em outras palavras, “Espera-se que as transferências do FNS para os FMS 

paulistas vinculadas às redes temáticas tendam a promover desconcentração de recursos para 

RS em condição de urbanização menos adensada, ainda que esses recursos tendam a centros 

urbanos de maior centralidade no âmbito de cada RS” (p. 182). 

A análise da autora trata de dados do FNS, no bloco de MAC (que traz as 

informações referentes às redes temáticas), para os anos de 2009-2014, considerando dois 

períodos distintos: 1º) 2009-2011, que se refere ao momento imediatamente anterior à 

implantação das redes temáticas (através da Portaria nº 4.279 e do Decreto nº 7.508, ambos de 

2011); e 2º) 2012-2014, período de implantação das redes temáticas. Diante da grande 

concentração dos recursos no município de SP (26,4% do total de recursos transferidos para o 

bloco de MAC), é possível reapresentar as informações sem a capital para o total do período 

2009-2014 e depois para o estudo da evolução entre 2009 e 2014. 

Um ponto de destaque e que é relevante para este estudo é que “(...) considerando 

o total do FNS, 57,7% dos recursos concentram-se nas RS Metropolitanas, sendo 32,1% 

apenas nos três centros metropolitanos – São Paulo, Santos e Campinas” (p. 197). E, dentre as 

transferências fundo a fundo, é esperado que essa concentração seja maior no caso dos 

recursos direcionados à MAC, em relação aos recursos voltados ao financiamento da AB. De 

acordo com a autora,  

 

Não apenas as RS de maior urbanização concentram relativamente mais recursos como 
também os municípios que apresentam maior centralidade. Cabe ressaltar que o aumento da 
participação dos municípios de maior centralidade ocorre inclusive nas RS de Média e Baixa 
urbanização. Essa constatação corrobora a ideia de que os recursos voltados ao financiamento 
de ações e serviços de média e alta complexidade se caracterizam por uma relativa 
concentração no sentido de atender a exigências de escalas de funcionamento (DUARTE, 
2016, p. 198). 
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Quando se considera as transferências para o Bloco de financiamento da AB, que tem como 
critério de distribuição a população, a concentração regional diminui, tanto em relação às RS 
por condição de urbanização, quanto em relação ao nível de centralidade dos municípios. Essa 
afirmação pode ser mais bem constatada quando se destaca a participação dos Centros Locais 
no total das transferências, em outros termos, quando se consideram os municípios que não 
compõem o estrato superior da rede urbana (DUARTE, 2016, p. 198). 

 

Dentre os componentes dos recursos do MAC – FAEC e Limite Financeiro, 

 

A análise das transferências “fundo a fundo” realizadas no bloco de financiamento da MAC, 
aberta por componente, permite observar que os recursos do FAEC são relativamente mais 
concentrados regionalmente (Tabela 18). Ainda que os recursos direcionados para esse 
componente representem apenas 13,5% (Gráfico 8) dos repasses do Bloco de financiamento 
MAC, vale ressaltar a tendência de concentração desse financiamento nas RS 
Metropolitanas(70,1%), sobretudo nos seus centros regionais (58,0%) (DUARTE, 2016, p. 
200). 
 
A análise desagregada do componente Limite Financeiro permite observar que o “Demais do 
Limite Financeiro” apresenta maior concentração relativa das transferências nas RS 
Metropolitanas, porém, diferente da distribuição do FAEC e do Teto Municipal, os centros 
metropolitanos (São Paulo, Santos e Campinas) não atraem mais recursos do que os 
municípios do entorno. Observa-se que esse fato decorre sobretudo da distribuição das 
transferências para o grupo RAU, conforme pode ser observado na tabela 19 (DUARTE, 
2016, p. 201). 

 

A conclusão central a que chega o estudo de Duarte é a de que “(...) o processo 

recente de regionalização do SUS no estado de São Paulo, dinamizado pelo financiamento das 

ações e estratégias vinculadas às redes temáticas, aprofunda as características de distribuição 

espacial desigual no território paulista” (DUARTE, 2016, p. 27). 

 

Evolução da assistência à saúde 

 

De acordo com as pesquisas Região e Redes e Gestão Regional e Redes, o 

atendimento à saúde no Estado de SP apresenta a seguinte composição e evolução entre os 

anos de 2008 e 2014/2015/2016. 
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Tabela 4.9 – Caracterização da atenção à saúde no Estado de SP. 2008 e 2014/2015/2016. 

Indicador SP 
Total de hospitais (2008) (dez.2015) 900 e 893 
Total de UBS (2008) (2015) 4.458 e 4.931 
Total de leitos de internação por mil habitantes (2008) (dez.2015) 2,35 e 2,13 
Total de leitos de internação SUS por mil habitantes (2008) (2015) 1,52 e 1,30 
Total de leitos de UTI por 1 milhão de  habitantes (2008) (2015) 243,69 e 253,83 
Percentual de leitos SUS no total de leitos de internação (2008) (dez.2015) 64,74 e 61,03 
Produção ambulatorial por mil habitantes (2014) 24.974,63 
Número de médicos por mil habitantes (2008) (dez.2015) 1,91 e 2,26 
Percentual de médicos SUS no total de médicos (2008) (dez.2015) 70,25 e 69,38 
Percentual de médicos do MM no total de médicos SUS (2014) (2016) 1,17 e 3,51 
Médicos do Programa Mais Médicos por mil habitantes (2016) 0,06 
Número de tomógrafos computadorizados por 100 mil habitantes (2008) (2015) 1,59 e 2,20 
Número de aparelhos de ressonância magnética por 100 mil habitantes (2008) (2015) 0,56 e 1,17 
Cobertura populacional estimada pelas equipes de AB (2008) (2014) (2015) 56,28 e 54,64 e 

63,58 
% da população beneficiária de planos de saúde (2008) (2014) (2015) 52,42 e 59,45 e 

57,86 
% da produção ambulatorial de alta complexidade do prestador público no total da produção ambulatorial de alta 
complexidade (2008) (2014) 

97,75 e 98,15 

% da produção ambulatorial de atenção básica do prestador público no total da produção ambulatorial de atenção 
básica (2008) (2014) 

98,75 e 99,12 

% da produção ambulatorial de média complexidade do prestador público no total da produção ambulatorial de média 
complexidade (2008) (2014) 

68,75 e 70,19 

% da produção ambulatorial de alta complexidade no total da produção ambulatorial (2008) (2014) 31,06 e 34,28 
% da produção ambulatorial de atenção básica no total da produção ambulatorial (2008) (2014) 37,95 e 30,48 
% da produção ambulatorial de média complexidade no total da produção ambulatorial (2008) (2014) 30,35 e 34,03 
% da produção ambulatorial do prestador público no total da produção ambulatorial (2008) (2014) 89,33 e 88,94 
% das internações de alta complexidade por prestador público no total das internações (2008) (2014) 2,80 e 3,73 
% das internações de média complexidade por prestador público no total das internações (2008) (2014) 40,75 e 48,71 
% das internações do prestador público no total das internações (2008) (2014) 43,55 e 52,44 
Fonte: Região e Redes e Gestão Regional e Redes. Elaboração própria. 

 

O atendimento hospitalar no Estado de SP ainda é coberto, tanto na produção, 

quanto no financiamento, pelo nível estadual. Quando analisada a participação da gestão 

municipal no total de internações de MAC, encontramos os seguintes resultados: no ano de 

2000, 38,5% da produção e 31% do financiamento eram de responsabilidade municipal; no 

ano de 2013, aumenta a participação da esfera municipal (52% e 43%, respectivamente), 

contudo, permanece elevada a do nível estadual (GUERRA, 2015, p.113). No caso dos 

municípios, estes passaram a assumir a gestão de hospitais; e no caso dos estados, houve 

investimento em novas unidades (GUERRA, 2015). Uma crítica apresentada por Guerra 

(2015) se refere ao fato de que a ampliação da oferta de MAC e hospitais se concentrou sob a 

gestão de OS (contrato de gestão entre SES e OS). A participação do prestador público frente 

ao privado aumenta significativamente, principalmente do nível estadual, como mostram os 

seguintes números: no ano de 2000, o prestador privado (lucrativo ou não lucrativo) 

representava 80,5%, o público municipal 10% e o público estadual 9%; no ano de 2013 o 

setor privado passa a ser responsável por 49%, o prestador municipal por 21%, e o estadual 

por 30% (GUERRA, 2015, p.). O quadro abaixo apresenta algumas observações da 

distribuição das internações de MAC em relação às regiões de saúde. 
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Quadro 4.9 – Aspectos das AIH de MAC nas regiões de saúde do ESP 
 
Tipo de AIH Descrição das regiões de saúde 
AIH de média 
complexidade 

- ampliação no número de internações de média complexidade sob gestão municipal. 
- em algumas regiões ainda é predominante a gestão da SES na assistência de média complexidade hospitalar (p. 122). 
- 62% (39 regiões) tem menos de 20% dos procedimentos hospitalares realizados por estabelecimentos de natureza 
pública (p. 122) 
- 80% das regiões tem menos de 60% dos procedimentos realizados em estabelecimentos públicos (p. 123). 
- 13 regiões (20%) realizam mais de 60% dos procedimentos hospitalares em estabelecimentos públicos (6 regiões da 
Região Metropolitana, Baixada Santista, Região Metropolitana de Campinas e 5 regiões do interior paulista) (p. 123). 
 - as regiões de Polo Cuesta e Grande ABC realizam mais de 80% dos procedimentos em estabelecimentos públicos 
(p. 123). 
- Mananciais e Rota dos Bandeirantes realizam  100% dos procedimentos em estabelecimentos públicos (p. 123). 
- A predominância de equipamentos privados, em sua maioria sem fins lucrativos, na assistência de média 
complexidade hospitalar, advém, na sua  maioria de Santas Casas (principalmente no interior do estado) (p. 124). 

AIH de alta 
complexidade 

- menor descentralização para os municípios: a gestão municipal passa de 28%, em 2000, para 34%, em 2013. 
- predominância constante do percentual de internações realizadas em estabelecimentos privados, sem fins lucrativos 
(em torno de 55-58%). 
- total de procedimentos realizados em estabelecimentos públicos municipais: 2-4%. 
- total de procedimentos realizados em estabelecimentos públicos estaduais: 34-38% 
- grande parte dos estabelecimentos privados, sem fins lucrativos, são estabelecimentos universitários e filantrópicos, 
sob gestão estadual (p. 126). 
- 37 regiões (59%) não realizaram nenhuma internação de alta complexidade hospitalar em 
estabelecimento público. 
- 71% (37 + 8 = 45) das regiões de saúde realizaram menos de 20% das internações de alta complexidade hospitalar 
em estabelecimentos de natureza pública. 
(Região Metropolitana de Campinas: 60,1 a 80%) 
- 19 regiões não apresentam nenhuma internação realizada pela gestão dos municípios. 
-  41% (19 + 7 = 26) das regiões tem menos de 20% das internações de alta complexidade realizadas sob gestão 
municipal. 
- 11 regiões têm entre 20,1 e 80% das internações sob gestão municipal. 
- 26 (23 + 3) regiões tem mais de 80% das internações sob gestão municipal. 
- 23 regiões têm 100% das internações de alta complexidade sob gestão municipal. 
- RRAS da RMSP: grande percentual de internações realizadas por estabelecimentos públicos. 
- RRAS do interior: grande predominância do estabelecimento privado, em sua maioria sem fins lucrativos (região de 
Campinas = RRAS 15 = 37%) e pouca participação dos estabelecimentos públicos municipais. No caso dos 
estabelecimentos públicos estaduais, a variação é maior. 

Fonte: GUERRA (2015). Elaboração própria. 
Nota: * início: 15 hospitais; atualmente: hospitais, Ambulatórios Médicos de Especialidade (AME), Centro de Referência do Idoso (CRI), 
Centros de Reabilitação da Rede Lucy Montoro, Centros Estaduais de Análises Clínicas (CEAC), Serviços de Diagnóstico por Imagem 
(SEDI), Centro de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde (CEADIS) e Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde 
(CROSS). 

 

No caso do atendimento ambulatorial, diante da habilitação dos municípios à 

condição de gestão ampliada (determinada pela NOAS), a participação da gestão municipal 

em todos os procedimentos ambulatórias de MAC passa de 37%, em 2000, para 72%, em 

2013. Quando comparados os tipos de prestadores, no ano de 2000, 64% dos procedimentos 

foram realizados pela esfera pública, sendo 28% em unidades estaduais e 36% em municipais; 

e no ano de 2013, essa participação sobre para 68%, sendo 19% em estabelecimentos 

estaduais e 49% em municipais. O quadro abaixo apresenta algumas observações da 

distribuição dos procedimentos ambulatoriais de MAC em relação às regiões de saúde. 
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Quadro 4.10 – Aspectos dos procedimentos ambulatoriais de MAC nas regiões de saúde do ESP 
 
Tipo de procedimento ambulatorial Descrição das regiões de saúde 
Evolução geral da atenção ambulatorial de 
média e alta complexidade (por região de 
saúde do ESP) (2013) 

- 10% das regiões (6) apresentam entre 20,1 a 40% dos procedimentos realizados sob 
gestão municipal. 
- 22% delas (14) entre 40,1 e 60%. 
- 24% (15) entre 60,1 e 80%. 
- 44% (28) mais de 80%, das quais apenas 3 apesentam 100%. 

Assistência ambulatorial – média 
complexidade 

- 2013: 13% (8) das regiões apresentam mais de 80% dos procedimentos ambulatoriais de 
média complexidade, realizados em estabelecimentos de natureza pública, grande parte 
realizado em estabelecimentos municipais (inclui a RMC). 

Assistência ambulatorial – alta complexidade - maior percentual de procedimentos realizados em estabelecimentos privados, com fins 
lucrativos. 
- o maior percentual de procedimentos de alta complexidade ambulatorial realizados em 
estabelecimentos públicos foi 50% (RRAS 05). 
(RRAS 15, inclui a RMC: 41%) 

Fonte: GUERRA (2015). Elaboração própria. 

 

O estudo de Guerra (2015) percebeu que algumas regiões de saúde ainda 

dependem de outras regiões para garantir a integralidade no atendimento a sua população. E 

para mensurar isso, a autora cria o Índice de Dependência. O quadro abaixo apresenta 

algumas observações sobre o índice em relação às regiões de saúde. 

 
Quadro 4.11 – Índice de Dependência nas regiões de saúde do ESP 
Tipo de Índice de 
Dependência 

Descrição das regiões de saúde 

Índice de Dependência 
na assistência 
hospitalar 

- índice de dependência de média e alta complexidade hospitalar é bem diverso nos territórios das RRAS.  
- geral: os maiores índices são observados nas RRAS da Região Metropolitana da Grande São Paulo (mais de 25%). 
- índice de dependência da assistência hospitalar de alta complexidade, o cenário é bem distinto e os índices 
observados são bem mais elevados, em relação à média complexidade hospitalar. 
- alta complexidade: os maiores índices foram encontrados nas RRAS da Região Metropolitana da Grande São Paulo 
(entre 58% e 99%). 
- RRAS 08 (Sorocaba), RRAS 07 (Baixada Santista e Vale do Ribeira): utilizam muitos serviços do Município de São 
Paulo. 
- RRAS 16 (regiões de Bragança e Jundiaí), que utiliza, de forma significativa, os serviços da RMC. 
- alta complexidade: RRAS 14 (Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Araras), RRAS 15 (Regiões de Campinas e São João 
da Boa Vista), RRAS 11 (Regiões de Presidente Prudente) e RRAS 10 (Regiões de Marília): apresentaram índices de 
dependência entre 20% e 35%. 
- geral (ESP): 46 regiões (73%) conseguem resolver até 80% de sua atenção hospitalar em seu território, 
demonstrando um potencial de resolubilidade. 
- alta complexidade: apenas 14% (9) regiões apresentam índices de dependência menores que 20% (São Paulo, 
Aquífero Guarani, São José do Rio Preto, Alta Sorocabana, Marília, Polo Cuesta, Região Metropolitana de Campinas, 
Piracicaba e Limeira). São regiões onde estão localizados importantes estabelecimentos universitários. 

Índice de Dependência 
na assistência 
ambulatorial 

- alta complexidade: a maior dependência foi observada na RRAS 03 (Franco da Rocha), com 64%. (2013) 
- alta complexidade: as RRAS que apresentaram menos dependência de outras foram as RRAS 06 (município de São 
Paulo), com 2% e a RRAS 07 (Baixada Santista e Vale do Ribeira), com 15%. 
- 19 regiões de saúde (30%) apresentaram um índice de dependência menor que 20%. (2013) 
- 41% das regiões (26) apresentaram dependência maior que 60%.  
- as regiões do Alto Capivari, Extremo Oeste Paulista, José Bonifácio, Pontal do Paranapanema e Jales apresentam 
uma dependência de praticamente 100%. 

Índice de Dependência 
e o percentual de 
gestão municipal 
(modelo de regressão) 

- ampliação da gestão municipal (= descentralização) na assistência hospitalar de média complexidade, entre os anos 
1998, 2008 e 2013. 
- no modelo final, a variável porte populacional regional mostrou força de associação de grande magnitude em todas 
as faixas de porte populacional analisadas, sendo que nas menores faixas populacionais o índice de dependência é, 
aproximadamente, seis vezes maior em relação à maior faixa populacional. 
- quanto ao IPRS, a sua associação com o índice de dependência mostrou-se inversa, ou seja, comparando-se com o 
pior nível de IPRS, o índice de dependência diminui nos demais níveis, sendo que somente para o melhor IPRS a 
associação foi significativa. 
-  “No tocante à principal variável em análise, percentual de gestão municipal dentro da região, verificou-se que a 
associação, observada na análise bruta foi enfraquecida por influência das outras variáveis, perdendo a significância. 
Isso significa que a gestão municipal tem influência sobre o índice de dependência, mas não de forma independente 
das demais variáveis, principalmente com relação ao porte populacional da região e do IPRS” (p. 178). 
-  “Cabe salientar que o índice de dependência das regiões pode estar relacionado com alguma especialidade ou 
patologia específica e pode também estar concentrado em um ou mais municípios, dentro da região de saúde” (p. 
182). 

Fonte: GUERRA (2015). Elaboração própria. 
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De um modo geral, o processo de regionalização da saúde se apresenta no Estado 

de São Paulo com as seguintes características e cenário mais recente: 

1) Caracterização das regiões de saúde: não existem no estado regiões 

classificadas no grupo 1 (baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de 

serviços), e a maioria das regiões de saúde encontra-se no grupos 3 (24 regiões de 

saúde com perfil de médio desenvolvimento socioeconômico e média oferta de 

serviços) ou 5 (28 regiões de saúde com perfil de alto desenvolvimento 

socioeconômico e alta oferta de serviços). Além disso, quando analisada a rede 

urbana, podemos classificar 8 regiões de saúde na condição de metrópole, 19 regiões 

na condição de alta urbanização, 16 regiões na condição de média urbanização e 20 na 

condição de baixa urbanização. 

2) Institucionalidade: o contexto (histórico-estrutural, político-institucional 

e conjuntural) sempre se mostrou favorável ao processo de regionalização, com um 

histórico já consolidado e com uma experiência prévia. A institucionalidade sempre se 

mostrou avançada, assim como a governança apresentou um caráter coordenado-

cooperativo. A CIB apresentou características avançadas, em termos de coordenação, 

cooperação, indução, consolidação e de inclusão na pauta do tema da regionalização. 

No caso da SES, a crítica é que ela se concentra mais na questão da assistência, com 

um elevado gasto/investimento na rede hospitalar, exercendo o papel de gestor dos 

serviços de saúde, e menos no papel de coordenadora e reguladora do sistema estadual 

de saúde. E no caso do COAP, a discussão se inicia em 2012, mas, não prossegue em 

direção à assinatura do contrato. No caso das RRAS, ainda predomina mais a 

negociação dos municípios do que a rede regional (os antigos sistemas de referência e 

contra referência). No estado de SP é forte a presença do setor privado, principalmente 

na MAC, o que gera uma dificuldade para o planejamento regional, pois é um setor 

que se nega a investir em regiões mais carentes, e por ser um ator relevante que não 

participa da CIR. 

3) Financiamento: de um modo geral, os gastos no estado de SP e do 

estado de SP se elevam no período de 2008-2014 – a despesa total per capita passa de 

R$ 353,11 para R$ 703,18; o gasto próprio per capita passa de R$ 261,89 para R$ 

494,33; o cumprimento da EC 29 passa de 20,8% para 23,9%; a participação das 

transferências SUS passa de 27,9% para 26,5%. As transferências do FNS (vinculadas 

às redes temáticas) se concentram nas regiões metropolitanas (57,7%), principalmente 
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em três centros (32,1% é destinado à SP, Santos e Campinas). Aumenta a 

desigualdade regional dos recursos transferidos fundo a fundo (ligados às redes 

temáticas) por que a maior parte é vinculado à MAC, cuja transferência é realizada em 

função da capacidade instalada.  

4) Atendimento: ampliação da rede estadual, com foco na rede hospitalar 

(esta esfera de governo é responsável pelo atendimento hospitalar). No caso do 

atendimento hospitalar/MAC, houve redução da produção, de acordo com a análise 

dos dados para 2008 e 2015; e para a análise do período de 2000 até 2013, houve 

aumento da participação do prestador público, principalmente o estadual, 

ultrapassando a participação do prestador privado; e houve aumento na gestão (oferta 

e financiamento), tanto na esfera estadual, quando na esfera municipal, continuando a 

primeira superior à segunda. No caso da produção ambulatorial, os dados de 2008-

2015 evidenciam uma redução da produção; e a análise de 2000-2013 evidencia 

aumento e predominância da participação da gestão municipal (que assumiu a 

condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, com a NOAS), assim como o 

sendo o principal prestador dos serviços deste nível de complexidade. No caso da AB, 

observa-se aumento absoluto, contudo uma redução no valor relativo (frente ao 

atendimento de MAC). A participação da saúde suplementar é elevada (muito acima 

da média nacional) e aumenta no período. 

 

Conclusão 

 

Um dos primeiros pontos de destaque no caso do estado de São Paulo, que 

aparece em diversos estudos e pesquisa, é a questão do pioneirismo, ou vanguarda, na 

construção da regionalização e da experiência prévia acumulada, resultado da criação dos 

centros de saúde distritais, dos escritórios/diretorias e divisões regionais, da existência de 

municípios com a força de polo regional, e com a presença de três regiões metropolitanas 

(São Paulo, Baixada Santista e Campinas). 

Quando analisadas as 63 regiões de saúde do estado, no ano de 2016, a maioria 

delas (52 regiões) apresentou condições socioeconômicas classificadas como média ou alta, e 

condições de cobertura de serviços de saúde classificadas como média ou alta. Outra análise 

das regiões percebe que, a despeito de ser estado de SP ser um estado moderno e rico e 

apresentar 27 regiões de saúde como altamente urbanas (metrópole e alta urbanização), a 
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maior parte delas (36 regiões) estão em condições piores de urbanização (média e baixa 

urbanização). 

Com relação à governança regional, foi percebida certa tensão entre DRS (mais 

antigo ator responsável pela regionalização) e CIR (novo ator responsável pela 

regionalização). A CIB-SP apresenta maturidade, assim como a SES exerce papel importante 

no planejamento e no financiamento regional, porém são percebidas pelos atores como pouco 

efetivas na coordenação e regulação. Outro ator relevante é o COSEMS, que ofereceu apoio 

técnico às SMS. É destacada também a presença de universidades públicas, como USP e 

UNICAMP, enquanto importantes formadoras de recursos humanos e prestadoras de serviços 

de amplitude regional. 

Além disso, é importante destacar a forte presença do setor privado, através das 

OS (na gestão das unidades), de prestadores de serviços e da saúde suplementar (a 

participação da população beneficiária de planos de saúde aumenta de 52,42%, em 2008, para 

57,86%, em 2015; bem acima da média nacional de 35,27%, em 2015), o que dificulta o 

planejamento regional, pois exercem influência ou tem poder de escolha na alocação dos 

recursos humanos e físicos ao longo do território paulista, conhecem as necessidades e 

demandas, conhecem os fluxos de pessoas (entre os níveis de atenção, entre os municípios), 

influenciando informalmente a governança, a gestão e a logística, mas, sem serem ouvidos 

nos espaços de negociação e de tomada de decisão, como é o caso da CIR. 

No caso dos instrumentos de regionalização, o Mapa da Saúde foi elaborado em 

2012 e, a partir dele, foi iniciada a discussão do COAP, no nível da gestão, mas que se torna 

pouco conhecido pelos prestadores e não foi concretizado. Na construção das RAS, ainda 

predomina mais a negociação dos municípios do que a rede regional, seguindo os antigos 

sistemas de referência e contra referência.  

Houve um aumento da participação do estado no financiamento e no investimento 

na rede hospitalar. Contudo, isso confere à SES um papel como gestora e prestadora de 

serviços hospitalares, e menos de coordenadora e reguladora da regionalização; além do que, 

a ampliação da oferta de hospitais e de MAC se concentrou sob a gestão de OS e maior 

parcela (57,7%) dos recursos de MAC, incluindo as redes temáticas, se concentrou nas 

regiões metropolitanas, principalmente nos seus centros – SP, Santos e Campinas. 
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PARTE II - REGIONALIZAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CAMPINAS 

 

O objetivo desta segunda parte da tese é apresentar a análise do processo de 

regionalização na Região de Saúde Metropolitana de Campinas, ao longo dos anos 2000, com 

destaque para os anos após 2006, principalmente nos anos mais recentes, de 2016 e 2017. 

A Parte II está estruturada em três capítulos. No primeiro capítulo será 

apresentada a caracterização da rede urbana, demográfica, socioeconômica e sanitária da 

Região Metropolitana de Campinas. Na sequencia, é descrito o período antecedente ao 

processo de regionalização da saúde e serão apontados os aspectos que evidenciam uma 

experiência pioneira de regionalização, antes mesmo da constituição do SUS, e não só na área 

da saúde, na Região Metropolitana de Campinas. Na terceira parte, será apresentada a 

evolução e o balanço do processo de construção e consolidação da Região de Saúde 

Metropolitana de Campinas. Essa terceira parte está dividida em outros dois itens, que tratam: 

1) o desenho da Região de Saúde de Campinas e a sua necessidade de readequação ao fator 

metropolização; e 2) as dimensões da complexidade do processo de regionalização na Região 

de Saúde Metropolitana de Campinas: política, estrutura, organização, fluxos e graus de 

dependência. 

No segundo capítulo é apresentada a análise da evolução da governança regional. 

Essa discussão está estruturada a partir dos seguintes aspectos: presença do setor privado na 

RMC; evolução institucional da governança regional; evolução e balanço da governança 

regional; regulação; e contratualização. 

No terceiro capítulo é apresentada a análise do financiamento regional, em 

diferentes abordagens, que aqui foram as seguintes: fundo regional da RMC 

(FUNDOCAMP); consórcio intermunicipal de saúde da RMC (CISMETRO); volume total de 

recursos aplicados em ASPS na RMC; recursos vinculados à MAC e às redes temáticas; 

pactuação e fluxo intermunicipal de recursos financeiros; e Hospitais Regionais situados em 

Campinas, a capital regional e o município-sede da Região de Saúde Metropolitana.  

 

Nos capítulos 5, 6 e 7, além das normas e documentos oficiais específicos à RMC 

e algumas teses (Albuquerque, 2006 e 2013; Biscardes, 2016), a cobertura das informações 

foi trabalhada a partir dos seguintes estudos e pesquisas:  
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1) período entre 2006 e 2009: pesquisas realizadas pelo NEPP e AGEMCAMP 

(Diagnóstico de 2007, PMS da RMC de 2008 e Avaliação de 2009) (a partir de dados 

secundários e primários); teses – Albuquerque (2006) e  Bredariol (2014);  

2) período entre 2010 e 2012: documento oficial do Mapa da Saúde da Região de 

Saúde de Campinas (2012);  

3) período entre 2014 e 2015: pesquisas do NEPP e AGEMCAMP (Apoio à 

Organização das Ações de Regulação em Saúde da RMC, Programação Regional de Atenção 

à Saúde da RMC) (a partir de dados secundários e primários);  

4) período entre 2016 e 2017: Pesquisa e Relatório CEALAG (IBAÑEZ, 2017) (a 

partir de dados secundários e primários).  

Os dados financeiros para os anos compreendidos entre 2011 e 2017 foram 

retirados das seguintes bases de dados: SIOPS/DATASUS, FNS, SISMAC, PROADESS, 

PAINEL SAÚDE/CEALAG, Deliberação CIB, Secretaria de Saúde de Campinas e FMS de 

Campinas, UNICAMP. 
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CAPÍTULO 5 - REGIONALIZAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CAMPINAS AO LONGO DOS ANOS 2000: EVOLUÇÃO E 

BALANÇO 

 

Introdução 

 

Além desta Introdução, que irá tratar da caracterização da rede urbana, 

demográfica, socioeconômica e sanitária da Região Metropolitana de Campinas, este capítulo 

é composto por mais dois itens: o período antecedente ao processo de regionalização da 

saúde; e a evolução e o balanço do processo de construção e consolidação da Região de Saúde 

Metropolitana de Campinas, que se divide em outros dois itens, que tratam: 1) o desenho da 

Região de Saúde de Campinas e a sua necessidade de readequação ao fator metropolização; e 

2) as dimensões da complexidade do processo de regionalização na Região de Saúde 

Metropolitana de Campinas: política, estrutura, organização, fluxos e graus de dependência. 

 

Caracterização da rede urbana, demográfica, socioeconômica e sanitária da 

Região Metropolitana de Campinas 

 

Nessa parte do trabalho será apresentada a caracterização da Região 

Metropolitana de Campinas, assim como da macrorregião de saúde contemplada pela Rede 

Regional de Atenção à Saúde 15 (RRAS 15), da qual a Região de Saúde Metropolitana de 

Campinas faz parte. Ou seja, serão apresentados os aspectos da urbanização, demográficos, 

socioeconômicos e das condições de saúde e do atendimento à saúde, tanto da macrorregião 

de saúde, quanto da microrregião de saúde, coincidente com a RMC (com exceção do 

município de Engenheiro Coelho, mas, que será contemplado na exposição, que pertence à RS 

de Limeira e à RRAS 14 de Piracicaba). 

A RRAS 15 é composta por cinco regiões de saúde (Metropolitana de Campinas, 

Circuito das Águas, Baixa Mogiana, Mantiqueira e Rio Pardo), mais Engenheiro Coelho, 

totalizando 45 municípios. A população da RRAS 15, incluindo Engenheiro Coelho (que 

pertence a RMC), compreende 4.017.315 habitantes, o que equivale atualmente a 9,1% do 

estado de São Paulo, com a concentração de 77% na RMC, principalmente em Campinas 

(1.150,753 habitantes), e nas cidades de Sumaré (271.202 hab.), Indaiatuba (232.586 hab.), 

Americana (227.223 hab.) e Hortolândia (218.934 hab.) (SEADE, 2017). 
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Conforme já apresentado anteriormente, a RMC é composta por 20 municípios e 

possui as seguintes características metropolitanas: elevada densidade demográfica urbana; 

intensa conurbação; vasta rede de transportes (rodovias, ferrovias e aeroporto); intensa e 

complexa atividade econômica, em todos os setores – agricultura (agricultura altamente 

mecanizada e direcionada à exportação de cana-de-açúcar, laranja e café, principalmente), 

indústria (química, farmacêutica, têxtil, eletrônica e informática, metal-mecânico, materiais 

elétricos, automotivo, telecomunicação e TI) e serviços (prestação de serviços especializados 

às empresas, centros de pesquisa e tecnologia, hospitais regionais, grandes centros comerciais 

– atacadistas, varejistas, shopping centers); concentração de atividades empresariais e de 

pesquisas com elevado conteúdo tecnológico e no setor energético (petroquímico, etanol, 

CPFL, Elektro, Furnas) e de telecomunicações; centros universitários e de pesquisa 

(UNICAMP, PUCCAMP, HC UNICAMP, CPqD, Codetec, IAC, Ital, CTI, Embrapa, 

Instituto Biológico, LNLS, CATI, CenPRA, IZ/APTA, Cnpem, SIRIUS, Techno Park, Polo 

Tecnológico Parque II/Ciatec) (ALBUQUERQUE, 2006; AGEMCAMP, 2008). 

Quando analisada a rede urbana e a região de influência, Campinas aparece como 

um importante centro regional. Segundo o IBGE (2015), Campinas é um dos principais 

centros do Brasil de atração populacional, conformando um “arranjo populacional”, sendo que 

a maior parte do fluxo de pessoas ocorre em função da procura por estudo e trabalho. Os 

principais fluxos na ou da região estão descritos a seguir:  

 

mais de 125.730 pessoas se deslocam de Campinas a outros municípios do arranjo (IBGE, 
2015). No caso dos fluxos específicos, estima-se que aquele existente entre Campinas e a 
capital seja bastante intenso, com o deslocamento diário de quase 26 mil pessoas, seguido por 
fluxos de mais de 21 mil com Americana-Santa Barbará d’Oeste, e ainda de 13.900 pessoas 
formados com Jundiaí e 2.500 com Piracicaba (IBGE, 2015). Além de Campinas, os demais 
municípios do arranjo populacional (Cosmópolis, Hortolândia, Monte Mor, Paulínia, Sumaré, 
Valinhos e Vinhedo) enviam diariamente quase 190 mil residentes para trabalhar ou estudar 
na própria região (IBAÑEZ, 2017). 

 

O estudo de Bredariol (2014) revelou a seguinte distribuição da mobilidade 

pendular dos habitantes da RMC, para cada um dos municípios, por motivo de trabalho, 

apresentada como exemplo, na tabela abaixo. 
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Tabela 5.1 - Mobilidade pendular para fins de trabalho: percentual de pessoas que trabalham fora 

do município, RMC, 2010 

Município % dos que trabalham fora do município 
Americana 16,44 
Arthur Nogueira 31,19 
Campinas 8,74 
Cosmópolis 36,58 
Engenheiro Coelho 20,03 
Holambra 16,77 
Hortolândia 49,34 
Indaiatuba 9,24 
Itatiba 8,3 
Jaguariúna 9,87 
Monte Mor 31,79 
Nova Odessa 33,02 
Paulínia 20,35 
Pedreira 7,62 
Santa Bárbara D`Oeste 31,12 
Santo Antônio de Posse 23,01 
Sumaré 40,54 
Valinhos 25,92 
Vinhedo 18,63 
Fonte: Bredariol (2014, p. 116), a partir de dados do Censo/IBGE de 2010. 

 

A expansão urbana metropolitana de Campinas e todos os fluxos na RMC podem 

ser descritos, em linhas gerais, por sete vetores, que acompanham os principais eixos 

rodoviários (IBAÑEZ, 2017): 

1. A Sudoeste/Noroeste do município de Campinas, em direção aos 

municípios de Hortolândia e Monte Mor, consolidou-se padrão de urbanização com 

precariedade de assentamentos urbanos, pois essa expansão urbana foi induzida pela 

localização de conjuntos habitacionais e implantação de indústrias e equipamentos de 

grande porte ao longo da rodovia que liga Campinas a Monte Mor (SP 101) (eixo 1). 

Nesse eixo, é expressiva a participação da população de baixa renda;  

2. Ao longo da Rodovia Anhanguera (SP 330), a ocupação urbana é, 

praticamente, ininterrupta até Americana, cuja dinâmica impactou diretamente no 

crescimento de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Integra, também, esse eixo o 

município de Sumaré e parte de Hortolândia (eixo 2). A Rodovia Anhanguera é 

considerada corredor viário que estruturou a expansão metropolitana, formando eixo 

da conurbação que se estende pelos municípios por onde passa, de Valinhos a 

Americana, que junto com Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré compõem 

conjunto urbano coeso, com intensa interação espacial e mobilidade, no interior da 

própria microrregião;  

3. Pela rodovia Milton Tavares de Lima (SP 332), os municípios de 

Paulínia, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho ligam-se à Campinas 

(eixo 3). A localização da Refinaria do Planalto-Replan, da Petrobrás e do Polo 
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Petroquímico em Paulínia teve impacto na expansão urbana, de característica 

predominantemente popular, de Paulínia e Cosmópolis, na direção oposta à divisa com 

Campinas. Dados do Censo Demográfico de 2010 apontam que esse conjunto de 

municípios registrou taxas anuais de crescimento populacional, entre 2000 e 2010, 

bem superiores à média da RMC, que foi de 1,81%. Em Paulínia, por exemplo, a taxa 

anual de crescimento populacional foi, na última década, de 4,82%, superior à taxa 

registrada, entre 1991 e 2000;  

4. Pela rodovia Adhemar de Barros (SP 340), articulam-se Jaguariúna, 

Holambra, Santo Antônio de Posse e Pedreira (eixo 4), municípios mais recentemente 

incorporados à dinâmica metropolitana. Este tem sido eixo de implantação de 

indústrias de alta tecnologia, nos últimos anos, permitindo uma incorporação 

diferenciada desses municípios, especialmente Jaguariúna, à expansão metropolitana, 

o que se refletiu, também, na taxa anual de crescimento populacional, entre 2000 e 

2010, de 4,12%;  

5. A ligação de Itatiba (eixo 5) se faz pela rodovia D. Pedro I (SP 065), 

que liga Campinas à Jacareí, em região de valorizados recursos naturais, o que tem 

resultado no parcelamento de grandes áreas da zona rural;  

6. Em direção à Valinhos (eixo 6), na ligação através da Avenida 

Francisco de Paula Sousa, a área urbana de Campinas tangencia a de Valinhos, 

separadas pela barreira física representada pelo Anel Viário. As características do 

padrão de ocupação urbana são diferenciadas. Em Campinas, trata-se de uma 

ocupação de padrão médio, médio-baixo, com o surgimento de verticalização, no 

período mais recente. Em Valinhos, há predomínio de loteamentos fechados, 

destinados à população de maior poder aquisitivo. A ligação com Campinas também 

se faz pelas Rodovias Anhanguera e D. Pedro I e a conclusão do Anel Viário 

Magalhães Teixeira facilitou a ligação do município com essas duas rodovias e com a 

região norte/nordeste de Campinas;  

7. O vetor de expansão em direção à Indaiatuba (eixo 7), acompanhando o 

eixo da Rodovia Santos Dumont (SP 075), apresenta concentração fabril de 

importância regional, com potencial de crescimento de atividades econômicas, 

notadamente industriais, devido, entre outros fatores, à localização do Aeroporto de 

Viracopos e à ligação com a região de Sorocaba, articulando as rodovias 

Anhanguera/Bandeirantes com as rodovias Castello Branco e a Raposo Tavares. 
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Outro estudo do IBGE (REGIC, 2008) identifica Campinas como sendo uma 

capital regional de nível A: possui área de influência de âmbito regional e com infraestrutura e 

serviços capaz de atender à população regional; contempla centros urbanos com capacidade 

de gestão imediatamente inferior ao das metrópoles; possui mais de 1 milhão de habitantes e 

elevada força de atração e influência (o nível A é também conferido às capitais estaduais com 

mais de 1 milhão de habitantes que não foram consideradas metropolitanas) (IBAÑEZ, 2017). 

Outros estudos do IBGE (2013 e 2017) sobre regiões e redes urbanas apresenta a 

relação entre a estruturação das redes e regiões urbanas com as redes e regiões de saúde. De 

um modo geral, as redes de atenção à saúde (macrorregião) podem ser equiparadas às regiões 

intermediárias de articulação urbana; e as regiões de saúde (microrregião) podem ser 

comparadas às regiões imediatas de articulação (IBAÑEZ, 2017). Contudo, nem sempre “o 

desenho das regiões intermediárias formadas a partir dos fluxos articulados pelas redes 

urbanas não corresponde a mesma configuração e limites da rede regional de saúde”, como é 

percebido pela zona de influência de Campinas que extrapola da RRAS 15, e até do ESP. E 

ainda, dois municípios (Morungaba e Itatiba) da RMC recebem influência intermediária de 

SP.  

A RRAS 15 possui nove Regiões de Imediata Articulação Urbana, cujos núcleos 

são alguns centros urbanos pertencentes à RRAS 15, mas também localizados fora desta. Os 

núcleos que pertencem à RRAS 15 são: Campinas (capital regional tipo A); São João da Boa 

Vista (centro sub-regional A e que pertence a RS da Mantiqueira); Amparo (centro de zona A, 

na Região de Saúde do Circuito das Águas); Mogi Guaçu (centro de zona A, Região de Saúde 

Baixa Mogiana); São José do Rio Pardo (centro de zona A, Região de Saúde de Rio Pardo); 

Mococa (centro de zona B, Região de Saúde de Rio Pardo).  Os núcleos de fora da RRAS 15 

são: São Paulo (RRAS 06), Limeira (RRAS 14) e Ribeirão Preto (RRAS 13) (IBAÑEZ, 

2017). Esse conjunto de centros urbanos articulados à capital regional é denominado de Área 

de Concentração de População (ACP). E não só a RRAS 15, como a própria RMC constitui 

uma ACP (IBAÑEZ, 2017). 

No caso das regiões de saúde, percebe-se que os desenhos são distintos das 

configurações das regiões imediatas, o que revel que “as redes urbanas e os fluxos têm 

formado outros arranjos regionais nesses territórios e que não correspondem aos limites 

formais das regiões de saúde e da própria RRAS”. No caso de Campinas, a sua área de 

influência vai além dos limites da RMC e da própria RRAS 15 – dois municípios pertencem à 
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RRAS 15 (Mogi Mirim e Itapira), um pertence à RRAS 14 (Elias Fausto) e um pertence à MG 

(Monte Sião). Assim como existem municípios da RMC que são atraídos por outras regiões 

de saúde e até outras RRAS, principalmente SP – Engenheiro Coelho (este município 

pertence à RS Limeira e à RRAS 14), Morungaba e Itatiba (IBAÑEZ, 2017). 

Após a exposição dos estudos sobre a rede urbana e zona de influência, a partir de 

agora serão apresentadas as características regionais, da RRAS 15 e, principalmente, da RMC. 

No caso da RRRAS 15 e suas respectivas regiões de saúde, os portes 

populacionais são os seguintes: Campinas (3.088.783 hab.), Baixa Mogiana (316.118 hab.), 

Mantiqueira (273.072 hab.), Rio Pardo (210.473 hab.) e Circuito das Águas (128.869 hab.) 

(IBAÑEZ, 2017).  

Um dado relevante para a região é que Campinas apresenta taxa de crescimento 

acima do estado, mas dentro da região é relativamente menor quando comparada com a do 

outros municípios, o que evidencia um adensamento populacional no entorno de Campinas 

(IBAÑEZ, 2017). Outro dado importante que revela o fluxo na região diz respeito à taxa e ao 

saldo migratório. No caso da RRAS 15, os polos de atração migratória são: Paulínia, 

Engenheiro Coelho, Holambra, Jaguariúna, Indaiatuba e Vinhedo (IBAÑEZ, 2017). 

Com relação à urbanização regional, os dados evidenciam o caráter urbano, com 

média de 90,28% de população urbana em toda RRAS 15. E a RMC, a despeito de possuir 

municípios com importância rural (Engenheiro Coelho e Holambra), apresenta uma taxa 

média ainda maior, de 94,4% (IBAÑEZ, 2017). 

No caso das atividades econômicas, o setor predominante na RRAS 15 é o de 

serviços, sobretudo na RMC (comandado por Campinas), Mantiqueira e Circuito das Águas. 

O setor industrial é também importante, especialmente na RMC, aonde representa 11% de 

todo Estado de SP, além da Região da Baixa Mogiana (principalmente Itapira, Estiva Gerbi e 

Mogi Guaçu). E a agropecuária é representativa em alguns municípios, com destaque para 

Holambra, que pertence à RMC, além de municípios de pequeno porte da Região de Rio 

Pardo (IBAÑEZ, 2017).  

Em 2013, o PIB da RMC (R$ 142 bilhões) representa 8,3% do total do estado, 

sendo a segunda região em importância econômica atrás apenas da Grande São Paulo. Na 

RMC os municípios de Campinas (36,2%), Paulínia (8,6%), Sumaré (8,0%), Indaiatuba 

(7,3%), Americana (7,0%) e Hortolândia (6,5%), concentram 73,4% do PIB da RMC. Na 

composição deste PIB, o valor adicionado da indústria representa 28,2% do valor adicionado 

total regional e 15,5% do valor adicionado da indústria do ESP. Os municípios de destaque 
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são: Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Sumaré, Paulínia, além de Americana, Limeira, Louveira, 

Indaiatuba, Rio Claro, Vinhedo e Hortolândia. No caso dos serviços, as participações são de 

61,3% e 11,6%, respectivamente, com destaque para os mesmo municípios (IBAÑEZ, 2017). 

E no caso da administração pública a participação regional é de 9,5% e a da agropecuária é de 

1,04%. E existe na região o emprego da alta tecnologia e da especialização produtiva tanto na 

indústria, quanto na agricultura; além de forte encadeamento entre os três setores econômicos 

– primário, secundário e terciário. 

 
A estrutura industrial da região engloba, no geral: grandes empresas dos setores 
metalmecânico, eletroeletrônico, químico, petroquímico e farmacêutico que, na sua maioria, 
localizam-se na RMC e cujos produtos, juntamente com os agroindustriais, predominam nas 
exportações regionais; pequenas e médias indústrias fornecedoras de produtos metalúrgicos, 
mecânicos, montagens industriais etc.; e um grande número de pequenas empresas que 
refletem as vocações locais, formando arranjos produtivos especializados (IBAÑEZ, 2017). 

 

No ano de 2013 o PIB municipal per capita da região foi de R$47.174. O 

equivalente a 65% dos municípios apresentam um PIB per capita acima da média estadual 

(R$39.112) (IBAÑEZ, 2017).  

Em 2010, a renda domiciliar per capita era de R$ 947,00 (R$ 853,00 no estado). 

Vinhedo era o município com o maior valor de renda per capita (R$ 1.351,00) e Monte Mor 

apresentava o menor valor (R$569,00). No caso das faixas associadas à situação de pobreza, 

11% da população auferiam renda per capita de no máximo ½ salário mínimo (3% no estado) 

e 3% ganhavam menos de ¼ do salário mínimo (7% no estado). Quase 1% da população, 

cerca de 3.000 pessoas, vivia em condição de extrema pobreza, ou seja, auferia uma renda per 

capita inferior a R$70,00 (IBAÑEZ, 2017). 

A última parte da caracterização da RMC apresenta as informações sanitárias da 

região, com dados sobre as condições de saúde e sobre a capacidade de atendimento. É 

importante comentar que neste item serão apresentados alguns aspectos, e outros serão 

desenvolvidos com maior detalhamento em outros itens do capítulo. 

Em primeiro lugar, é importante identificar os centros de referência, ou polos de 

atração, assim como os fluxos. Os destaques, para o ano de 2015, são: baixa dependência da 

RRAS 15 em relação às demais regiões; maior fluxo para a RRAS 14, com destaque para o 

município de Limeira (destaque para Engenheiro Coelho); o segundo maior fluxo para RRAS 

06, para o município de São Paulo; no caso específico de tratamento ao câncer, os fluxos são 

maiores para: SP, Jaú e Barretos (IBAÑEZ, 2017). 

Com relação à caracterização socioeconômica e sanitária da RMC, em 

comparação ao Brasil e ao Estado de São Paulo, percebe-se que a região de Campinas 
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apresenta indicadores com desempenho superior às médias nacional e estadual, na maioria dos 

casos, tal como pode ser observado na tabela a seguir. 

 

Tabela 5.2 - Principais características socioeconômicas e sanitárias. Brasil, ESP e RMC 

Indicador Brasil SP RMC 
PIB pc (R$ 1,00) (2013) 26.445,72 39.122,26 47.334,87 
Rendimento mensal total domiciliar per capita nominal (valor médio) (2010) 668,00 887,00 949,29 
Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres (2010) - 17,60 - 
Índice de Gini da renda domiciliar per capita  (2010) 0,61 0,58 - 
Taxa de desocupação da população de 10+ (2010) 7,65 7,57 6,77 
Percentual de ocupados empregados com carteira (exceto domésticos ou funcionários públicos 
estatutários) (2010) 

48,34 59,23 64,00 

Valor do rendimento nominal médio mensal do trabalho principal das pessoas de 10 anos ou mais de 
idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento do trabalho principal (Reais) 

1.291,67 1.597,14 1.685,48 

IDH-M (2010) n.a. n.a. 0,78 
Total de hospitais (dez.2015) 6.152 893 56 
Total de UBS (2012) 38.812 4.249 250 
Total de leitos de internação por mil habitantes (dez.2015) 2,16 2,13 1,71 
Percentual de leitos SUS no total de leitos de internação (dez.2015) 70,60 61,03 54,88 
Produção ambulatorial por mil habitantes (2014) 20.159,66 24.974,63 27.381,31 
Número de médicos por mil habitantes (dez.2015) 1,72 2,26 2,68 
Percentual de médicos SUS no total de médicos (dez.2015) 75,36 69,38 59,50 
Percentual de médicos do MM no total de médicos SUS (2014) 3,60 1,17 2,51 
Número de tomógrafos computadorizados por 1 milhão de habitantes (dez.2015) 18,92 22,01 24,71 
Número de aparelhos de ressonância magnética por 1 milhão de habitantes (dez.2015) 9,59 11,69 13,66 
Cobertura populacional estimada pelas equipes da AB (2014) 70,75 54,62 73,10 
Esperança de vida ao nascer (2010) 73,40 75,69 - 
Taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano) (em mil nascidos vivos) (2011-2013) 13,51 11,58 9,83 
Taxa de mortalidade por causas externas (em 100 mil habitantes) (2011-2013) 77,26 58,45 52,98 
Despesa total em saúde por habitante (2014) 613,00 703,18 863,94 
Percentual de transferências SUS pelo total de despesas em saúde (2014) 39,80 26,53 23,25 
Percentual de recursos próprios em saúde (EC 29) (2014) 22,95 23,91 27,44 
Recursos de transferência SUS por habitante (2014) 243,97 186,57 200,88 
Despesas com recursos próprios em saúde por habitante (2014) 337,44 494,33 649,94 
Fonte: Região e Redes. Elaboração própria. 

 

Com relação aos dados de condições de saúde, seguem alguns indicadores 

relevantes (IBAÑEZ, 2017)13: 

 Esperança de vida ao nascer (2010): apenas 03 municípios estavam 

abaixo da média do estado (75 anos): Indaiatuba, Engenheiro Coelho e Morungaba. Os 

demais municípios apresentavam esperança de vida igual ou superior ao valor 

observado no estado, sendo que Vinhedo, Holambra, Cosmópolis e Americana com o 

referido índice acima de 77 anos. 

 Taxa de mortalidade infantil, a cada 1000 nascidos vivos (2014): 8,98 

óbitos (11,5 no estado). A mortalidade concentra-se nos primeiros 30 dias de vida, 

com cerca de 50% dos óbitos infantis ocorrendo na primeira semana de vida e 71% 

nos primeiros 28 dias. 

 Taxas de mortalidade segundo causas selecionadas, em 100.000 pessoas 

(2011-2013): causas externas: 50 (RMC) e 57 (SP); doenças do aparelho circulatório: 

                                                 
13 No Apêndice do capítulo encontra-se uma tabela/quadro com as informações detalhadas. 
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153 (RMC) e 188 (SP); doenças isquêmicas do coração: 55 (RMC) e 66 (SP); doenças 

cerebrovasculares: 44 (RMC) e 49 (SP); neoplasias malignas do colo do útero: 3 

(RMC) e 3 (SP); neoplasias malignas da mama: 7 (RMC) e 9 (SP); Neoplasias 

malignas da próstata: 11 (RMC) e 13 (SP). 

 Saúde da mulher: razão de exames citopatológicos de colo do útero 

realizadas no SUS em mulheres de 25 a 64 anos: 0,50 (RMC) e 0,45 (SP); indicador 

para mamografias de rastreamento realizadas no SUS em mulheres de 50 a 59 anos: 

0,31 (RMC) e 0,35 (SP); cobertura das consultas de pré-natal: 79% dos nascidos vivos 

as mães realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal (RMC) e 76,0% (SP); número de 

partos cesáreos: 67% (RMC) e 61,4% (SP); partos cesáreos realizados no SUS 49% 

(RMC) e 43,5% (SP). 

 Programa Saúde da Família (PSF): cobertura de 73,5% (RMC) e 63,6% 

(SP). 

 Beneficiários de planos de saúde: 67,8% (RMC) e 57,9% (SP). 

 

Com relação ao financiamento e ao gasto em saúde na RMC, os indicadores 

relevantes apresentam os seguintes resultados (IBAÑEZ, 2017)14:  

 Despesa total em saúde per capita (2014): R$ 593 (RMC) e 704 (SP). 

Paulínia e Jaguariúna se destacam. 

 EC 29 (2014): 23,2% (RMC) e 23,9% (SP). 

 Dados do Mapa da Saúde (SMS CAMPINAS, 2012) – por município, 

para os anos de 2003-2011 (ou 2010), fonte SIOPS: 

o Despesa total em Saúde por habitante ano nas gestões 

municipais  

o Despesa total liquidada por habitante ano: 2010 e 2011 e 

incremento percentual 

o Proporção da participação das Transferências do SUS na 

Despesa total nas gestões municipais 

o Série histórica da Proporção de Recursos Próprios em Saúde-

EC_29, segundo município e região de saúde na RRAS 15, 2003 a 2010 

o Série histórica das despesas liquidadas por sub-função segundo 

Região de Saúde na RRAS 15 nas gestões municipais 

                                                 
14 No Apêndice do capítulo encontra-se uma tabela/quadro com as informações detalhadas. 
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Com relação à capacidade de atendimento em saúde, as informações relevantes 

são as seguintes (IBAÑEZ, 2017)15: 

 5.559 estabelecimentos, com predominância de instituições privadas 

com fins lucrativos (58,2%); as de natureza pública correspondem a apenas 10,5% 

(582) e as entidades sem fins-lucrativos 1,6% (90). 

 Hospitais (2016): 57 hospitais na região, sendo 43,8% de unidades 

públicas (25) e concentrando 28 unidades no município de Campinas. Holambra, 

Engenheiro Coelho e Santo Antônio de Posse não tinham hospitais. 

 Possui 2.709 leitos SUS, que corresponde a 54,8% do total de leitos 

existentes na região (total de 5.259). Os leitos SUS encontram-se assim distribuídos: 

875 leitos de clínica médica, 751 de clínica cirúrgica, 353 obstétricos e 313 

pediátricos; 221 leitos complementares, 77 UTI adulto, 77 UTI neonatal, 50 UTI 

pediátrica, 47 UCI e 09 da modalidade canguru. 

 Coeficiente de leitos por habitante (2015): 1,70 (RMC) e 2,13 (SP).  

 Médicos a cada mil habitantes (2015): 2,68 (RMC) e 2,26 (SP), sendo 

que 60% dos médicos da região atendiam ao SUS (e 69% no estado). 

 Produção ambulatorial (2014): 24% em atenção básica, 34% em média 

complexidade e 42% em alta complexidade (SP: 88,9%, 70,2% e 98,2%, 

respectivamente).  

 Prestadores públicos: 97% da produção em atenção básica (99% no 

estado); 84% da média complexidade (70% no estado); 99% da alta complexidade 

(98% no estado).  

 Produção hospitalar (2014): 92% das internações foram de média 

complexidade (92% no estado).  

 

5.1. O pioneirismo e os antecedentes do processo de regionalização nacional da saúde na 

Região Metropolitana de Campinas 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior sobre a regionalização no Estado de 

São Paulo, ficou evidente a vanguarda do estado no processo de regionalização, não só na 

                                                 
15 No Apêndice do capítulo encontra-se uma tabela/quadro com as informações detalhadas. 
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área da saúde, sempre à frente das mudanças na política nacional de saúde. O mesmo acontece 

com o município de Campinas. 

Naquilo que tem reflexo no planejamento do setor da saúde, vale retomar a 

criação das Regiões de Governo (RG) no Estado de SP, nos anos 1980, além das Regiões 

Administrativas, criadas nos anos 1960/1970. As secretarias estaduais acompanharam essa 

organização e instalaram escritórios regionais nos municípios-polo, mas, depois nos anos 

1990 retomaram a sua própria estrutura regional. No caso da saúde, foram instituídos os 

Escritórios Regionais de Saúde (ERSA), que depois deram lugar às Diretorias Regionais de 

Saúde (DIR), e depois aos Departamentos Regionais de Saúde (DRS), que já não seguiram 

exatamente o desenho das RG. Além disso, a partir do final dos anos 1990, o governo do 

estado de SP passou a implementar outro tipo de recorte territorial: as regiões metropolitanas; 

que possuem as seguintes características: “elevada densidade demográfica; significativa 

conurbação; funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade; e especialização e 

integração socioeconômica”, e que contam com uma estrutura jurídica, o Conselho de 

Desenvolvimento (NEPP, 2009a). 

 

São, portanto, três modelos distintos de gestão regional em uso no Estado de São Paulo: a 
proposta unificante das RA e RG, de cunho mais tradicional; a divisão em regiões 
metropolitanas, as quais, por se aplicarem apenas a determinados pontos do território, 
constituem um modelo que pode ser chamado de regionalização pontual e, a regionalização 
setorial, empreendida por secretarias estaduais ou outros organismos, e adequada às 
especificidades de cada segmento (NEPP, 2009a). 

 

Outro autor, Bredariol (2014), afirma que a região metropolitana surge a partir da 

sua função histórica ligada à urbanização e industrialização. O processo de regulamentação da 

região enquanto sendo uma metrópole, é definido, no caso do ESP, a partir de 1994, como 

sendo formado por municípios limítrofes, de elevada expressão nacional, elevada densidade 

demográfica, elevada conurbação, diversidade de funções urbanas e regionais, especialização, 

integração socioeconômica (BREDARIOL, 2014). Segundo a Constituição Estadual (Lei 

Complementar n° 760, de 1° de agosto de 1994, artigo 153, parágrafo primeiro):  

Considera-se Região Metropolitana o agrupamento de Municípios limítrofes que assuma 
destacada expressão nacional, em razão de elevada densidade demográfica, significativa 
conurbação e de funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, especialização e 
integração socioeconômica, exigindo planejamento integrado e ação conjunta permanente dos 
entes públicos nela atuantes (BREDARIOL, 2014, p. 83). 

 

A Macrometrópole Paulista é conformada pelas seguintes regiões: RM São Paulo, 

RM Baixada Santista, RM Sorocaba, RM Vale do Paraíba e Litoral Norte, Microrregião 

Bragantina, AU Jundiaí, RM Campinas e AU Piracicaba. 
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A nova realidade urbana que marca a região macrometropolitana relaciona-se ao fato de que 
se trata de uma área de urbanização extensiva, onde atualmente predominam novos padrões 
de uso e ocupação do solo, já que o conjunto de funções que se organizam no território é 
bastante diferenciado do que se observava no passado. Há dispersão de funções urbanas 
levando a novas centralidades organizadas em redes de fluxos e relações. Redes que se 
estruturam na movimentação de pessoas, bens, mercadorias e capitais, onde se percebe o polo 
na RMSP e o centro na cidade de São Paulo. Trata-se, pois, de um território em movimento, 
que revela uma nova escala de vida cotidiana. A organização em rede dos meios de 
locomoção na macrometrópole faz com que haja eficiência e qualidade no interior desse 
território em movimento. Trata-se de um território policêntrico que encontra neste aspecto seu 
equilíbrio funcional (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013 apud BREDARIOL, 
2014, P. 90-91). 

 

A conformação dessa região (Macrometrópole Paulista) está associada aos processos de 
urbanização, interiorização do desenvolvimento econômico e desconcentração produtiva e 
populacional da RMSP, aos quais se associou a conformação de uma área marcada por 
significativa heterogeneidade estrutural, já que acumula condições e/ou potencialidades de 
desenvolvimento econômico, social e urbano diferenciadas no país (Emplasa, 2011, p. 30 
apud BREDARIOL, 2014, p. 93). 

 

Diante disso, fica evidente a complexidade que o processo de regionalização da 

saúde enfrenta na Região Metropolitana de Campinas, dado que ele prevê a criação de regiões 

de saúde, macro (RRAS) e micro (Região de Saúde), que deve enfrentar o processo histórico 

de constituição das regiões de governo, das regiões de saúde vinculadas aos DRS e da região 

metropolitana. 

No caso de Campinas, município-polo da Região de Saúde, a complexidade é 

evidente quando consideramos todos os recortes regionais relevantes para a presente análise: 

ele pertence à Região Administrativa de Campinas (90 municípios) e à Região de Governo de 

Campinas (22 municípios); é o núcleo da metrópole RMC (20 municípios); pertence e é sede 

da região de saúde contemplada pelo DRS VII (composto por quatro regiões de saúde – 

Metropolitana de Campinas, Circuito das Águas, Bragança Paulista e Jundiaí –, num total de 

42 municípios); faz parte, e é polo, na macrorregião de saúde RRAS 15 (composta por cinco 

regiões de saúde – Metropolitana de Campinas, Circuito das Águas, Baixa Mogiana, 

Mantiqueira e Rio Pardo –, totalizando 42 municípios); e faz parte, e é polo, na microrregião 

de saúde de Campinas, atualmente denominada de Região de Saúde da RMC ou Região de 

Saúde Metropolitana de Campinas (19 municípios). Como veremos mais adiante, a primeira 

definição da RS de Campinas foi realizada no ano de 2007 (formada por 11 municípios, sendo 

eles não coincidentes com aqueles pertencentes a RMC), cujo desenho foi revisto e refeito no 

ano de 2013 e 2014 (a partir deste momento o desenho passou a contemplar os municípios da 

RMC, com exceção de Engenheiro Coelho, que se manteve ligado à RS de Limeira). 

Com relação à RMC, desde os anos 1970 já existia na região de Campinas uma 

articulação regional e, nos anos 1990, vários estudos e projetos de criação da RMC foram 
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realizados (AGEMCAMP, 2008; BREDARIOOL, 2014). E como reflexo da complexidade de 

divisão regional, Bredariol (2014) argumenta que “A princípio, as discussões levavam a crer 

que a formação da Região Metropolitana de Campinas englobaria os municípios da 

denominada Região de Governo de Campinas” (p. 94). 

A Região Metropolitana de Campinas foi oficialmente criada em 2000, através da 

Lei Complementar nº 870, de 19 de junho, e é composta pelos seguintes municípios: 

Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, 

Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, 

Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. O 

município de Morungaba foi incluído no ano de 2014 (o pedido para integrar à RMC foi feito 

pelo município de Morungaba no ano de 2007, juntamente com outros municípios, Amparo e 

Jarinu) (AGEMCAMP, 2008). O município de Elias Fausto pleiteou a entrada na RMC em 

junho de 2017, em reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC, realizada em Santa 

Bárbara. O pedido foi encaminhado à Secretaria de Assuntos Metropolitanos, do governo do 

estado de SP (AGEMCAMP, 2017). 

 

Figura 5.1 - Mapa da Região Metropolitana de Campinas  

 
Fonte: Gestão Regional e Redes (2017). 

A Lei Complementar representou “(...) apenas o reconhecimento de uma situação 

metropolitana já de fato existente e que se caracterizava pela conurbação entre municípios 

limítrofes e a utilização integrada de serviços públicos, exigindo um planejamento 

intermunicipal para que os mesmos fossem prestados de forma adequada” (AGEMCAMP, 

2008, p. 29). 

De acordo com a AGEMCAMP (2008),  
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Um estudo crucial no processo [de criação da RMC] foi o de fluxos funcionais, entre as 
cidades da região, que analisa a relação do cidadão metropolitano com os serviços públicos. O 
estudo, segundo Maurício Hoffmann, foi essencial para a definição do recorte metropolitano, 
pois indicou a real influência – e portanto a ligação funcional – entre um município e outro, 
na RMC (p. 33). 

 

A Lei Complementar também determina a criação do Conselho de 

Desenvolvimento da RMC, do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas e de 

uma autarquia, “que teria, entre outras atribuições, a de ‘elaborar planos, programas e projetos 

de interesse comum e estratégico, estabelecendo objetivos e metas, bem como fiscalizar e 

avaliar sua execução’ (Artigo 20, III)” (AGEMCAMP, 2008, p. 34-35). Deste modo, a RMC 

conta com um Sistema de Gestão Metropolitana, composto por: 1) Conselho de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, criado em 2001; 2) Câmaras 

Temáticas (órgãos técnicos de apoio ao funcionamento do Conselho); 3) Fundo de 

Desenvolvimento Metropolitano de Campinas (Fundocamp), criado em 2006; e 4) Agência 

Metropolitana de Campinas, criada em 2003 (Agemcamp) (AGEMCAMP, 2008). 

O Conselho de Desenvolvimento da RMC é composto por representantes dos 20 

municípios (prefeitos ou suplentes) e do estado (altos funcionários de secretarias e órgãos 

estaduais) e tem caráter deliberativo e normativo. As reuniões acontecem mensalmente e são 

sediadas em algum dos municípios, cuja pauta é organizada pela presidência e pela 

AGEMCAMP. Dentre as suas funções, “Cabe ao Conselho discutir e definir as políticas e 

ações de caráter metropolitano, e debater e deliberar sobre os programas, projetos e ações 

destinados a resolver os problemas regionais, dentre outras atribuições, após parecer das 

Câmaras Temáticas” (AGEMCAMP, 2008, p. 40). 

As Câmaras Técnicas são constituídas por representantes técnicos das prefeituras 

e do governo estadual e são responsáveis por estudos e diagnósticos regionais, importantes 

para a formulação de políticas e projetos de caráter regional. As áreas contempladas são: as 

Câmaras de Segurança Pública, Habitação, Meio Ambiente, Planejamento e Uso do Solo, 

Transportes e Sistema Viário, Desenvolvimento Econômico, Saneamento, Atendimento 

Social, Educação, Saúde, Agricultura e Cultura (AGEMCAMP, 2008). 

O Fundocamp é responsável por fornecer os recursos financeiros para a 

elaboração do planejamento regional e para a implantação dos projetos e programas de 

interesse e abrangência regionais. O fundo é constituído por contribuições municipais 

(proporcional à população e à arrecadação do ICMS) e estaduais (um montante definido no 

orçamento anual do Estado), além de outras formas de captação (recursos da União, de 
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organismos de fomento nacionais e internacionais e doações). A supervisão do uso dos 

recursos é realizada por representantes do Conselho de Desenvolvimento e da AGEMCAMP. 

A AGEMCAMP é uma autarquia estadual, cujo Conselho Deliberativo e 

Normativo é o próprio Conselho de Desenvolvimento da RMC, que conta com orçamento 

próprio e com recursos do Fundocamp e que tem como função “a organização, o 

planejamento e a execução de ações de interesse metropolitano” (AGEMCAMP, 2008, p. 42). 

Os desafios e enfrentamentos no Plano de Ação Plurianual da AGEMCAMP, para 

o período 2008-2011 (14 projetos) são apresentados abaixo (AGEMCAMP, 2008):  

1) demografia: SIG, SIG Metropolitano de Transporte; 

2) transporte e polo de logística: Corredor Metropolitano (“primeira grande obra 

do governo do estado realizada na região, com uma dimensão metropolitana”), instalação de 

escritório da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), ampliação do 

aeroporto de Viracopos, instalação do TAV entre Campinas-SP-RJ, concessões das rodovias 

(corredores D. Pedro I e Marechal Rondon Leste, incluindo a SP-101 – “Jornalista Francisco 

Aguirra Proença”, mais conhecida como Campinas-Monte Mor), novas rodoviárias de 

Campinas (para ônibus urbanos e metropolitanos) e novas alças de acesso; 

3) habitação: seminários (2003, 2004), Manifesto de Habitação da RMC, 

Programa Regional de Habitação; 

4) educação e sociedade do conhecimento: em Jaguariúna foi instalado o Centro 

Público de Ensino Profissionalizante (Cepep), em Campinas, foi instalado o Centro de 

Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp) “Antônio da Costa Santos”, Programa de 

Qualificação Profissional Técnica e Tecnológica, Censo Cultural da RMC; 

5) saúde: Plano Metropolitano de Saúde (2008, NEPP/AGEMCAMP); 

6) segurança pública: consórcio, entre os 19 municípios, que permita a ação 

conjunta de suas Guardas Municipais, instalação da câmeras de segurança, Sistema Integrado 

de Segurança Pública; 

7) meio ambiente: Consórcio Intermunicipal da Bacia dos Rios Piracicaba e 

Capivari (1988); plantio de milhares de mudas pelo Consórcio Intermunicipal das bacias dos 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que foi efetuado em alguns municípios da região; as 

margens dos rios e afluentes que cortam a Região Metropolitana de Campinas (RMC) vão ser 

reflorestadas com as mudas de árvores nativas da Mata Atlântica produzidas na Fazenda das 

Cabras, no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, onde foi inaugurado o Viveiro 

Comunitário SOS Mata Atlântica - Campinas/Centro Jaguatibaia de Educação Ambiental e 
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Restauração Florestal; reforçar e ampliar o Sistema Regional de Unidades de Conservação; 

Programa de Reflorestamento de Matas Ciliares e Áreas Degradadas na RMC; 

8) lixo domiciliar e industrial: aterro regional, consórcio intermunicipal para 

destinação final do lixo (Americana, Santa Bárbara d´Oeste, Nova Odessa, Monte Mor, 

Sumaré e Hortolândia), sistema regional para destinação de resíduos industriais, Projeto 

Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos; 

9) água (bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ): Consórcio 

Intermunicipal das bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ampliação do tratamento de 

esgotos domésticos (Campinas: esforços da Sanasa e Prefeitura, com apoio da Agência 

Nacional de Águas (ANA) e da Caixa Econômica Federal, e em especial após a conclusão da 

Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do Anhumas; outras ETEs), cobrança pelo uso da 

água, funcionamento da Agência do PCJ, Programa Regional de Saneamento, melhoria da 

qualidade da água (Programa Regional de Saneamento e Programa de Reflorestamento de 

Matas Ciliares e Áreas Degradadas); 

10) Sistema Cantareira e as águas: Seminário Água, Vida e Sustentabilidade (foi 

aprovada a Carta pela Sustentabilidade das águas, em que os centros de pesquisa e o Conselho 

da RMC reiteravam o apoio à Gestão Compartilhada); nova outorga (assinada em 2004 e de 

validade de dez anos) do Sistema Cantareira (o Sistema Cantareira é responsável pela 

exportação de 31 mil litros de água por segundo da bacia do rio Piracicaba para abastecer 

metade da Grande São Paulo); Proteção, Conservação, Recuperação e Controle de Recursos 

Hídricos das Bacias do PCJ. 

As parcerias e a gestão estratégica, discutidas e formalizadas no Pacto para a 

RMC, no ano de 2008, envolvem (AGEMCAMP, 2008):  

1) Sistema de Gestão Metropolitana; 

2) Plano Estratégico da AGEMCAMP, para o período 2008-2011 (14 projetos); 

3) Programa de Marketing da RMC; 

4) Planejamento estratégico da AGEMCAMP (apoio da FUNDAP): Mapa 

Estratégico da AGEMCAMP (quatro perspectivas: Sociedade, Financeira, Processos Internos 

e Aprendizagem e Crescimento); Plano Estratégico da AGEMCAMP, para o período 2008-

2011 (14 projetos); 

5) Seminário “Rumo ao Pacto pela RMC (pacto para que os setores público e 

privado sejam parceiros na construção de um futuro sólido e sustentável para a RMC), 

promovido pela AGEMCAMP. 
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6) Pacto Regional ou Pacto pela RMC: proposto pela AGEMCAMP; 

compromisso das instituições públicas e privadas para com uma agenda comum e a 

identificação da RMC como sendo uma região do conhecimento  Plano Estratégico da 

AGEMCAMP, para o período 2008-2011 (14 projetos), Portal de Investimentos na RMC. 

7) Portal de Investimentos na RMC, no site da AGECAMP. 

 

Depois da região metropolitana constituída, é possível observar e analisar a 

divisão regional a partir de dois olhares: da própria região metropolitana, enquanto um grupo 

que possui a força e a importância de uma metrópole; internamente, em relação às 

desigualdades entre os municípios que a compõem. Para o caso da saúde, como a região 

metropolitana representa a maior concentração populacional e o maior fluxo intermunicipal, é 

preciso organizar os serviços de saúde segundo à lógica regional. Por outro lado, os 

municípios representam o local da execução dos serviços de saúde e são desiguais no que diz 

respeito à capacidade financeira, situação epidemiológica, infraestrutura, capacidade de 

retenção dos recursos humanos, compromisso político para com a saúde, logo, é preciso 

equilibrar as diferenças e fazer a gestão coordenada e solidária para que se alcance a redução 

das desigualdades, o que só é possível através da construção de um sistema regionalizado de 

atendimento (NEGRI, 2002). 

No caso específico da Região de Saúde de Campinas, Negri (2002) a enxerga 

como metropolitana por conta da concentração em seu território dos seguintes aspectos: 1) 

grande parte dos equipamentos e dos recursos humanos da rede pública; 2) maior parte dos 

hospitais universitários; 3) maior parte da rede privada contratada; 4) capacidade de atração 

(que ultrapassa as fronteiras); 5) abriga municípios com diferentes portes populacionais; 6) 

conurbação entre municípios e geração de deslocamento em busca de assistência médica; 7) 

município-polo: produção semelhante a polos estaduais, organização da assistência em função 

do mecanismo de referência e contra referência (para dar conta de cumprir o papel de polo 

regional), organização da AB internamente. 

Por outro lado, internamente, a Região de Saúde de Campinas apresenta 

relevantes desigualdades entre os municípios (renda, infraestrutura, recursos humanos, perfil 

epidemiológico), o que torna o processo de regionalização mais complexo. Além disso, Negri 

(2002) afirma que os fluxos de saúde já existentes na região devem orientar o processo de 

regionalização, em relação à algumas questões. Em primeiro lugar, na delimitação das áreas 

de influência do município-polo, as quais ele denomina, a partir de Fonseca e Davanzo 
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(2002), como sendo os “aglomerados de saúde”. No caso da região de Campinas, o 

aglomerado de sua influência envolve 87 municípios. Esse é outro recorte territorial ligado ao 

setor da saúde, frente ao DRS, RRAS e Região de Saúde, já mencionados anteriormente. 

Uma segunda questão apontada por Negri (2002), no que diz respeito ao processo 

de regionalização e aos fluxos de saúde já existentes, está relacionado ao fato de que, a 

despeito da insuficiência e da desigualdade, a capacidade de financiamento da saúde é alta na 

região do aglomerado de saúde de Campinas, contudo, o sistema poderia ser mais equitativo 

se houvesse a compensação das disparidades intermunicipais. 

O terceiro apontamento do autor está vinculado à capacidade instalada do 

atendimento, que deve ser levada em conta na regionalização dos serviços. Nesse aspecto, 

destaca que Campinas concentra a maior parte dos serviços, o que gera fluxos intensos na sua 

área de cobertura. Por exemplo, o Hospital das Clínicas (HC) da UNICAMP é um centro de 

referência e excelência, além de municipal e regional, também nacional e internacional. O 

segundo hospital de abrangência regional é o Hospital Estadual de Sumaré (HES) e o segundo 

município de referência regional é Americana, mas que ficam distantes em ordem de 

importância e de abrangência (atendem a sua respectiva microrregião) (NEGRI, 2002). 

O quarto ponto levantado por Negri (2002), trata da observância da ação mais 

comum dos municípios da região de Campinas que é a disponibilização de ônibus, peruas e 

ambulâncias para os deslocamentos para Campinas. 

De um modo geral, o autor afirma que  

 

Finalmente, o desafio está colocado, especialmente para os gestores de saúde em Regiões 
Metropolitanas, como é o caso da Região Metropolitana de Campinas, é o de ter uma visão de 
atendimentos à saúde que ultrapasse as fronteiras municipais. Os que recebem cidadãos de 
outra localidade à procura de assistência à saúde devem assumir isso como uma 
responsabilidade social. Por outro lado, os que não têm condição de fornecer toda a 
assistência necessária talvez tenham que abrir mão de investimentos, como a construção de 
pequenos hospitais, em nome de uma maior racionalidade da alocação regional de recursos 
(NERI, 2002, p. 234). 

 

Diante da complexidade apresentada, por Negri (2002), acerca das condições de 

uma metrópole no que diz respeito à organização do seu sistema regional de saúde, 

Albuquerque (2006), ao analisar justamente a relação entre a metropolização e a organização 

dos serviços de saúde, a partir do caso do HC UNICAMP, enquanto um prestador regional, 

destaca a vanguarda do município de Campinas, desse antes do SUS, nesse quesito.  

 
Em relação ao SUS, a importância de Campinas deve-se a fato de que o município foi um dos 
pioneiros nas discussões e implementação de ações no sistema de saúde municipal, que 
fortaleceram o movimento da reforma sanitária – que culminou na institucionalização do 
Sistema Único de Saúde, pela Constituição de 88 (ALBUQUERQUE, 2006, p. 6). 
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Campinas sempre foi uma cidade de vanguarda no que se refere à sua inserção nos processos 
nacionais e internacionais de constituição e conexão dos mercados, na incorporação das 
características dos meios geográficos que marcaram os diferentes períodos históricos 
mundiais e na dinâmica das transformações urbanas. Assim, Campinas apresenta-se, desde 
seus primórdios, como um ‘lugar mundial’, como havia definido Maria Adélia de Souza 
(2004); inserindo-se nas propostas de modernidade do mundo, vigentes a cada período 
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 28). 

 

A autora apresenta a matriz de periodização da história de Campinas elaborada 

por Maria Adélia de Souza (2004), definindo três fases da história de Campinas, a partir da 

constituição e da evolução das situações geográficas e das condições de saúde.  

Na primeira fase (1850 – 1933), a economia se concentrava na produção cafeeira 

voltada para exportação (é superada a produção de cana-de-açúcar e a produção de café se 

especializa na produção do café tipo/para exportação), acontece uma vasta epidemia de febre 

amarela (1889-1897); e o município desponta enquanto um espaço urbano e industrial, “(...) 

‘assumindo, desde então, a função de pólo regional’ (BADARÓ, 1996:25)” 

(ALBUQUERQUE, 2006, p. 30) e “(...) torna-se um ‘lugar mundial’ (SOUZA, 2004) 

segundo os preceitos da época” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 31). Alguns aspectos da 

modernidade neste período: instalação das estradas de ferro, ligando os polos regionais e o 

porto de Santos: Cia Paulista de Vias Férreas e Fluviais e Cia Mogiana; inauguração de 

telégrafos e serviços postais e telefônicos, bancos e mercados; economia cafeeira 

especializada, com base em alta tecnologia, que se utiliza do trabalho escravo e de imigrantes, 

nas lavouras de café; crescimento da população urbana; o aumento da presença de imigrantes 

e da população urbana convivendo no espaço da cidade acaba sendo foco de proliferação de 

diversas epidemias: febre amarela (trazida pelos imigrantes nas produções de café, e que 

perdura durante 1889-1897, com o auge em 1890); varíola (auge em 1872), gripe espanhola 

(1918) e tuberculose (principalmente entre os pobres nos cortiços); o governo assume uma 

política sanitária de higienização urbana e de planejamento do crescimento da cidade. Passa a 

investir em infraestrutura: luz elétrica; saneamento básico – tratamento de água, esgoto e lixo; 

abastecimento de água; coleta de esgoto e lixo; construção de habitações operárias, de 

hospitais e asilos; incentiva a expansão das atividades urbanas – comércio, indústria e serviço. 

Além do investir no controle científico das doenças infectocontagiosas. Contudo, essa atuação 

pública se dá de forma desigual no espaço geográfico do município (áreas de desvalorização, 

destruição de cortiços). 

A partir desse relato, é possível notar que em Campinas, assim como em todo o 

país, se constituem espaços geográficos cujo uso estão voltados para a urbanização e o início 
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da industrialização, e todas as políticas públicas devem se guiar por este objetivo, inclusive a 

política de saúde (ALBUQUERQUE, 2006). 

Na segunda fase (1934 – até a primeira metade dos anos 1960) ocorre 

efetivamente, ainda que não de forma completa, o processo de processo de industrialização e 

de desenvolvimento das cidades, que voltam-se para atender às demandas vinculadas ao uso 

industrial do território, como é o caso de Campinas (ALBUQUERQUE, 2006). No caso 

específico de Campinas, no ano de 1938, é elaborado (por Prestes Maia, urbanista) o Plano de 

Melhoramentos Urbanos, o que representou uma grande reforma urbana e sanitária. Segundo 

Albuquerque (2006), esse plano representou uma política de vanguarda no que diz respeito ao 

planejamento urbano de cidades industriais, a transição epidemiológica (mudança no perfil 

epidemiológico) e a transição geográfica (modernização). 

O Plano de Melhoramentos Urbanos de Campinas, que ofereceu a infraestrutura 

adequada e maior fluidez ao desenvolvimento da indústria, estava associado a: três estradas de 

ferro (Paulista, Mogiana e Sorocabana); duas ligações diretas com o Porto de Santos (São 

Paulo Railway e Sorocabana); ligação rodoviária (com todo estado e com estados vizinhos); 

isenção de impostos municipais (de até 5 anos); e água e energia elétrica. Além disso, outros 

eventos que propiciaram maior fluidez foram: conclusão do prédio dos correios e telégrafos 

(1947); inauguração do primeiro hangar do aeroporto de Viracopos e de linha aérea comercial 

entre Campinas e RJ (1948); introdução do ônibus urbano (1949); inauguração do trecho 

Campinas – Jundiaí da Via Anhanguera e do primeiro terminal de passageiros do aeroporto de 

Viracopos (1950); inauguração do aeroporto de Viracopos (1953); e inauguração dos vôos 

internacionais em Viracopos (1960) (ALBUQUERQUE, 2006). 

E o ano de 1934 marca a transição demográfica de cidade rural para cidade 

urbana, dado que a partir deste ano a maioria da população vive nas cidades. 

A transição epidemiológica que se deu em Campinas acompanhou uma mudança 

mundial nas condições de saúde da sociedade, vinculada ao avanço do conhecimento 

científico, que permitiu o controle da existência e da proliferação de doenças 

infectocontagiosas, além da própria melhoria das condições de vida, decorrentes do avanço da 

urbanização. Contudo, Albuquerque destaca que “esses avanços não alcançam todos os 

lugares ou todas as pessoas”, sendo assim, “(...) os problemas desafios no campo da saúde 

tornam-se mais complexos e mais cruéis, porque mais desiguais” (ALBUQUERQUE, 2006, 

p. 42). 
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A terceira fase (segunda metade dos anos 1960 – dias atuais) é o período de 

constituição da metrópole corporativa e do polo de alta tecnologia, representando a 

modernidade, contudo, também foi o da degradação das condições de vida e saúde (processo 

denominado de involução metropolitana). O desenvolvimento industrial de Campinas e região 

foi resultado da interiorização da industrialização, a partir de 1964, como parte do 

planejamento de desenvolvimento industrial do II PND, e “Campinas desponta como um dos 

poucos pólos de alta tecnologia no Brasil (FARIAS, 2004)” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 46).  

Os eventos que propiciaram maior modernização foram: inauguração da 

Faculdade de Ciências Médicas e do HC da UNICAMP (inaugurada antes da própria 

UNICAMP e é o ponto de partida para a criação desta) (1958/1962); construção da 

UNICAMP (1966); construção dos primeiros conjuntos habitacionais – COHAB (1966); 

inauguração do ITAL (tecnologia de alimentos), CPqD (tecnologia de telecomunicações), CTI 

(tecnologia de informática), EMBRAPA, Instituto Biológico (final dos anos 1960); mudança 

técnica na fluidez e aumento e diversificação dos fluxos, tanto na cidade ou na região de 

Campinas, quanto desta em relação ao restante do país (ex. 1968: rodou o último bonde e 

inaugura a linha férrea que liga Campinas e Brasília, via Cia Mogiana) (final dos anos 1960); 

investimento em municípios vizinhos nas seguintes áreas: agroindustrial, petroquímica, 

pesquisa, empresas de telecomunicações e microeletrônica, proálccol (década de 1970); 

inauguração da Rodovia dos Bandeirantes e da Rodovia D. Pedro I  (1972) (trecho de 

Campinas à Jacareí é inaugurado em 1990); instalação de empresas de alta tecnologia e 

centros de pesquisa (ALBUQUERQUE, 2006). 

Além disso, entre década de 1960 e 1980 o município de Campinas acolhe intensa 

migração, o que gera o processo de densificação populacional. 

Contudo, esse processo não contemplou da mesma forma todas as regiões, nem 

dentro de um mesmo município, o que gerou diferentes condições de vida e, 

consequentemente, de saúde a população de Campinas e seu entorno. 

 

Os espaços luminosos surgem com grande rapidez para atender as demandas das atividades de 
alta tecnologia. Os espaços opacos surgem com a mesma velocidade da dos luminosos, 
porque são consequências da natureza seletiva corporativa da modernização dos usos do 
território. 
 
Os acirramentos das luminosidades e opacidades nas metrópoles levará ao processo de 
empobrecimento da população e degradação das condições de vida e de saúde 
ALBUQUERQUE, 2006, p. 47). 

 

O que é relevante na análise é a constatação do processo de metropolização que 

ocorreu a partir de Campinas para o seu entorno, e que foi possível em função do aumento da 
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fluidez, dada pela maior conexão geográfica, pela densificação técnica-científica-

informacional e populacional, e pela intensa migração. Mas, também, um processo de 

modernização incompleta e seletiva, dado o surgimento de espaços opacos, aqueles não 

contemplados pela modernização e nem pelo investimento seletivo do Estado (no caso de 

Campinas pelo Plano de Melhoramentos Urbanos), ambos conduzidos pelo interesse 

corporativo. Albuquerque (2006) define esse processo como sendo de criação de uma 

metrópole corporativa e fragmentada, “muito mais preocupada com a eliminação das já 

mencionadas deseconomias urbanas do que com a produção de serviços sociais e com o bem-

estar coletivo (SANTOS, 1990:94)” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 54), o que resulta em uma 

“involução metropolitana”, diante do empobrecimento e da degradação das condições de vida 

(MILTON SANTOS, 1990; BADARÓ, 1996 apud ALBUQUERQUE, 2006, p. 57). 

Na área da saúde esse processo complexo e paradoxal ficou evidente. Por um 

lado, Campinas torna-se referência nacional de serviços especializados e de alta tecnologia, 

representando a modernidade. Por outro lado, passa a presenciar o surgimento de novos 

problemas de saúde decorrentes da transição epidemiológica e demográfica, e de novos 

problemas socioespaciais decorrentes da precarização das condições de vida e saúde 

(subhabitação, desemprego, baixa escolaridade, e etc.) (ALBUQUERQUE, 2006). A autora 

descreve essa mudança na saúde da população como representando uma “involução 

epidemiológica”, dada pelo surgimento de “doenças da pobreza” (MONTEIRO t. al., 1995) 

ou “morte e doenças injustas” (BERLINGUER, 1999), que são “fruto da privação dos direitos 

humanos” (BERLINGUER, 1999) (apud ALBUQUERQUE, 2006, p. 60). Nas suas palavras, 

 

(...) volta, a permanência ou mesmo o surgimento de doenças infecciosas ou parasitárias a 
partir de uma relação íntima entre: seus determinantes, nos usos do território pela saúde, e as 
desigualdades urbanas geradas a partir da involução metropolitana. 
 
(...) mas, vai além, porque a involução epidemiológica também diz respeito aos males não 
transmissíveis e crônico-degenerativos de morbimortalidade que também têm relação íntima 
com a involução metropolitana (ALBUQUERQUE, 2006, p. 60-61). 
 
Injustiça que se traduz em privação ou precariedade dos usos do território para a 
concretização do bem estar e, assim, cria a oportunidade para o retorno e a continuidade de 
problemas de saúde já superados pela humanidade – superados enquanto possibilidade 
técnica, mas não política (ALBUQUERQUE, 2006, p. 60) 

 

Além de compreender o processo de modernização de Campinas e região, é 

preciso evidenciar o processo de regionalização, já observado a partir da metropolização 

apresentada acima. Um primeiro momento que evidencia esse pioneirismo na 

representatividade regional é dado pela criação da Faculdade de Medicina da UNICAMP e do 

HC da UNICAMP, em 1958 (funcionava na Maternidade de Campinas e depois na Santa 
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Casa de Misericórdia de Campinas, até 1985, quando passa para o campus da UNICAMP, que 

teve seu início de fundação e funcionamento nos anos 1960). De acordo com a autora, “A 

partir de sua inauguração oficial, o Hospital das Clínicas, bem instalado e equipado, de caráter 

de Alta Complexidade, passa a ser a referência mais importante da região de Campinas, que 

tinha demanda por um sistema de saúde mais complexo” (entrevista com Paulo Eduardo 

Silva, ALBUQUERQUE, 2006, p. 67). Desde os anos 1960 o HC realiza o atendimento à 

população indigente, mesmo antes da existência do SUS. 

Além do HC, e ainda antes do SUS, Campinas já constituía referência regional 

com as seguintes unidades de atendimento de saúde: Penido Burnier, Beneficência Portuguesa 

e Santa Casa. Mas, o acesso não era para a população mais carente ou indigente, isso só 

acontece depois com o SUS (ALBUQUERQUE, 2006). 

Além disso, o movimento sanitarista esteve presente em Campinas, que discutia a 

necessidade de reorganização da rede de serviços, a partir da rede básica. A autora destaca 

que “(...) Campinas teve um papel importante e pioneiro na proposição e consolidação do 

sistema de saúde atual, ao lado de Niterói (RJ) e Londrina (PR), porque foram os municípios 

que tentaram começar um processo de reorganização da assistência partindo do serviço 

público municipal, o que era inédito” (entrevista com Carmen Lavras, ALBUQUERQUE, 

2006, p. 65). Entre finais de anos 1970 e começo dos anos 1980 “(...) Campinas inova na 

saúde pública municipal” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 65) ao promover a criação de uma 

rede municipal de serviços de saúde com inspiração no modelo de medicina comunitária 

(entrevista com Carmen Lavras, ALBUQUERQUE, 2006, p. 66), com mais de 30 unidades 

(centros de saúde próprios da PMC), com participação social e que se articula com a rede do 

INPS e com outros serviços da região (exemplo, o HC da UNICAMP). E, deste modo, “(...) 

constitui-se um sistema hierárquico baseado em parcerias, como é hoje o SUS” 

(ALBUQUERQUE, 2006, p. 66). Em paralelo à política nacional,  

 

Foi um movimento interessante em direção às ações integradas de saúde (AIS), que em 
Campinas se chamou Pró-assistência. Depois, quando a política de saúde do Brasil caminha 
nessa perspectiva, Campinas já tinha uma rede básica consolidada. Então, o município chega 
ao SUS com uma experiência local de gestão da sua própria rede e da operação desta rede, 
além de um conjunto de conceitos já discutidos.  
Na verdade, os municípios que participaram com essas iniciativas, acabaram contribuindo 
muito com o início e depois no decorrer do movimento brasileiro de reforma sanitária, que vai 
desembocar na Constituição de 1988, com a proposição do SUS. Campinas teve esse papel 
pioneiro na perspectiva do SUS (entrevista com Carmen Lavras, ALBUQUERQUE, 2006, p. 
66). 

 

Outro aspecto importante que Albuquerque (2006) apresenta na sua análise diz 

respeito a elevada concentração da alta complexidade no município de Campinas, desde a 
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criação do HC de UNICAMP, que sendo um hospital universitário é portador do caráter 

científico, por conta das pesquisas que são realizadas no âmbito da FCM e do próprio HC, e 

por conta da forte presença e influência das grandes indústrias de equipamento e de fármacos 

(realiza pesquisas privadas nos hospitais e incorpora tecnologia na formação dos 

profissionais). A autora destaca que “(...) os serviços de Alta Complexidade são aqueles que 

mais demandam a existência das densidades técnicas, científicas, informacionais e 

populacionais” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 73). 

A concentração da alta complexidade em Campinas é tão representativa que só 

perde para a capital paulista no número de unidades que oferecem este nível de assistência, 

assim como é maior que oito estados e empata com outros quatro, no ano de 2006, com 9 

unidades no município, quais sejam: 1. Centro Infantil Boldrini; 2. Irmandade de Misericórdia 

Campinas Hospital Irmãos Penteado; 3. PUCCAMP – Hospital Universitário MEC MPAS; 4. 

UNICAMP – Hospital Universitário MEC MPAS; 5. SOBRABPAR; 6. Hospital Municipal 

Dr. Mário Gatti; 7. Maternidade de Campinas; 8. Instituto de Radium Dr. Manoel Dias; 9. 

Hospital Beneficiência Portuguesa (ALBUQUERQUE, 2006). 

Por último, como foco do estudo de Albuquerque (2006), se destaca, como já dito 

anteriormente, o HC da UNICAMP como uma referência municipal, regional e nacional. O 

hospital deveria atender os municípios das seguintes regiões, definidas à época da referente 

pesquisa: DIR XII – Campinas (38 municípios); DIR XV – Piracicaba (25 municípios); DIR 

XX – São João da Boa Vista (25 municípios), totalizando 88 municípios (as DIR são 

substituídas pelos DRS, em 2006). Contudo, dados de 2003 revelam que o HC atendia 480 

municípios, distribuídos da seguinte forma: 54% de SP, 23% de MG, 5% PR, o restante do 

resto do país (ALBUQUERQUE, 2006). 

Diante do diagnóstico feito pela autora, a mesma destaca que os principais 

desafios no município de Campinas frente ao processo de metropolização estão relacionados à 

capacidade da Atenção Básica de constituir-se como porta de entrada e atender as 

diversidades de demanda (destaca a importância do Programa de Saúde da Família – PSF). 

Isso por que ela menciona que os hospitais de alta complexidade acabam sendo porta de 

entrada através do seu pronto-socorro (demanda espontânea). No caso do HC da UNICAMP 

foi realizada a seguinte reorganização dos atendimentos, para dar conta de resolver essa 

questão da demanda espontânea, assim como para a redução do custo do sistema como um 

todo: 1) substituição de cirurgias agendas por mutirões de cirurgias estratégicas (para 

concentrar em cirurgias de alta complexidade); 2) redução dos atendimentos de urgência e 
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emergência de baixa e média complexidade com a mudança do PS para Unidade de 

Emergência Referenciada (UER) (é um atendimento mais especializado de urgência e 

emergência, e o acesso é regulado pelo sistema de referência e contra referência e pela 

triagem a partir da gravidade); 3) diminuição do número de leitos e abertura de leitos de UTI; 

4) participação da UNICAMP na gestão do Hospital Estadual de Sumaré (HES), a partir de 

2000, atendendo média e alta complexidade (este eventual), de forma referenciada (pelas 

UBS; sem PS; faz atendimento de urgência e emergência pelo Serviço de Emergência 

Referenciado – central de regulação da DIR XII ou ocasional enviado por corpo de bombeiros 

e outros, e somente dos seguintes municípios: Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa 

Bárbara D´Oeste e Sumaré), e do Hospital Municipal de Hortolândia, a partir de 2005, 

atendendo baixa e média complexidade. Com relação a este último ponto, vale destacar que 

70% dos pacientes do HC vem da RMC, sendo a maioria de Campinas, Sumaré e Hortolândia, 

logo, a inauguração do HES e do HMH foram importantes para diminuir e demanda sobre o 

HC por parte da população destes municípios e seu entorno. 

 

A reestruturação proposta pelo Hospital das Clínicas da UNICAMP, a partir de 2004, 
configura-se como uma tentativa de resposta do hospital a estes desafios particularizados pela 
metrópole campineira (ALBUQUERQUE, 2006, p. 6). 

 

Uma análise da evolução e das recentes mudanças no setor da saúde na RMC foi 

realizada a partir de notícias divulgadas pela AGEMCAMP, a partir de diferentes fontes, 

como a própria a AGEMCAMP, o Jornal Correio Popular e o Jornal Todo dia, para o período 

de 2011 e 201816. Além de algumas outras fontes complementares. Podemos destacar algumas 

temáticas e alguns acontecimentos relevantes para o presente estudo, quais sejam: 1) 

divulgação da proposta e discussão da implementação do Cartão Metropolitano de Saúde 

(Cartão SUS Metropolitano), desde o ano de 2011 e ao longo de todo o período; 2) divulgação 

do estudo sobre a regulação do setor saúde na RMC e a proposta de criação de um Complexo 

Regulador da RMC, desde 2012 até o ano de 2018; 3) divulgação do Plano Metropolitano da 

Saúde, em 2008; 4) projeto do BID destinado à RMC, anunciado já em 2013 (Projeto de 

Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde de São Paulo); 5) incorporação de Morungaba à 

RMC, em 2014; 6) discussão sobre a proposta de criação de novo consórcio de saúde 

(Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré), nos moldes do Consaúde 

(Holambra, Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse e Pedreira), criado em 2006; 7) anúncio 

e/ou construção de novos hospitais privados em Campinas (Hospital São Luiz, da Rede D’Or, 

                                                 
16 Um resumo das notícias destas fontes encontra-se no Apêndice deste capítulo. 
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anunciado em 2015, mas as obras ainda não foram iniciadas; Hospital da UNIMED, 

inaugurado em 2017/2018), ou de compra/aquisição de hospitais existentes (Fundo de 

Investimento compra o Hospital Vera Cruz, em 2017; anúncio de expansão do H. Vera Cruz, 

em 2017); 8) construção do Instituto de Prevenção, do Hospital do Câncer de Barretos, em 

Campinas, desde 2016 e inaugurado em 2017/2018; 9) importância do FUNDOCAMP, 

principalmente em momentos de crise; 10) redução da taxa de mortalidade infantil e a 

importância da Maternidade de Campinas, CAISM e Celso Pierro de PUCCAMP; 11) 

Campinas vai informatizar todas as unidades de saúde, anúncio feito em 2017); 12) Elias 

Fausto entrega proposta de integração à a RMC, em 2017; 13) em 2017, proposta de criação 

de consórcio intermunicipal de saúde entre Valinhos, Vinhedo e Itatiba, nos moldes de outro 

já existente (Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – 

Norte, o Cismetro, é uma parceria firmada entre municípios de Artur Nogueira, Cosmópolis, 

Holambra e Paulínia, criado em 2014); 14) êxito do consórcio intermunicipal de saúde diante 

da crise econômica e fiscal: iniciado em 2013, o Cismetro teve a primeira junção entre 

Cosmópolis, Artur Nogueira e Holambra; em 2014 Paulínia entrou na parceira; em 2016, 

entrou Santo Antônio de Posse; em 2017 entraram Morungaba, Cordeirópolis, Santa 

Gertrudes, Amparo e Jaguariúna, totalizando 10 consorciados – nem todos da região 

metropolitana); 15) dificuldades de atendimento na rede de saúde de Campinas: além do HC 

da UNICAMP, “A rede de saúde de Campinas conta com dois hospitais municipais (Dr. 

Mário Gatti e Ouro Verde), convênio com o Hospital e Maternidade Celso Pierro, Cândido 

Ferreira, Hospital Beneficência Portuguesa, Santa Casa de Campinas, serviço de atendimento 

domiciliar para acamados, seis Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS), três 

policlínicas, 64 centros de saúde e três pronto-atendimentos”; 16) premiações e pesquisa na 

área da saúde na RMC (HES, Centro Médico de Campinas, HC da UNICAMP, Boldrini); 17) 

desvio de verbas públicas e fim do contrato da OS Vitale na gestão do Hospital Ouro Verde, 

em 2017/2018, cuja gestão passa a ser realizada pela SMS, juntamente com a gestão do outro 

hospital municipal, Mario Gatti. 

No caso do Hospital Ouro Verde, após a deflagração dos escândalos de desvio de 

verbas públicas, o contrato de gestão com a organização social foi cancelado e a prefeitura 

assumiu a gestão do hospital17. 

 

                                                 
17 http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/ e https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/saude-de-campinas-diz-que-vai-municipalizar-
gestao-do-ouro-verde-mas-adequacao-a-lrf-esta-indefinida.ghtml e http://portalfmb.org.br/2018/01/03/campinas-colapso-no-sus-e-maior-
crise-da-historia-do-ouro-verde-prefeitura-e-cremesp-debatem-caos-da-saude/. 
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(...) no dia 30 de novembro [2017], o Ministério Público deflagrou uma operação para 
investigar a Organização Social Vitale Saúde, que administrava o Hospital Ouro Verde. A 
Promotoria apura desvios de R$ 4,5 milhões na unidade (...). 
(...) o secretário de Saúde, Cármino de Souza, afirmou que a gestão do Ouro Verde passaria a 
ser municipalizada e o contrato com a Vitale foi encerrado. De acordo com o titular da pasta, 
a Prefeitura estuda como incorporar gastos com 1,6 mil funcionários sem ultrapassar o limite 
imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – uso de até 60% da receita corrente 
líquida com pessoal (FMB)18. 

 

Além disso, no ano de 2017 o Hospital de Câncer de Barretos inaugura em 

Campinas um Instituto de Prevenção, cujo objetivo é geração de exames preventivos de 

mama, colo de útero, pele, boca, intestino e pulmão. 

 

A concretização desse projeto só foi possível, graças às verbas do Ministério Público do 
Trabalho da 15ª Região e o apoio da Prefeitura de Campinas, com a cessão de uso do terreno. 
Parte dos recursos obtidos em uma ação civil pública foram destinados para cinco projetos 
relacionados à pesquisa e atendimento de saúde. O maior deles, orçado em R$ 69,9 milhões, 
foi para o Hospital de Câncer de Barretos. Desse montante, R$ 34 milhões foram dispostos 
para a construção do Instituto de Prevenção em Campinas e de cinco unidades móveis19. 

 

 

5.2. Evolução e balanço do processo de construção e consolidação da Região de Saúde 

Metropolitana de Campinas 

 

5.2.1. Desenho da Região de Saúde de Campinas: readequação ao fator metropolização  

 

O desenho das regiões de saúde são elaborados e aprovados pela CIB. Contudo, 

nem sempre esse desenho respeita todos os fluxos já pré-estabelecidos dos munícipes em 

busca de atendimento em outro município, assim como as normas de regulamentação deste 

processo nem sempre levam em consideração a institucionalidade, na figura dos atores, 

instituições e diretrizes, já existente no município ou em determinada região. 

 

Eliza Almeida (2005) demonstra que a tentativa de regulação rígida dos usos do território pela 
saúde, a partir das normas do SUS, esbarra na resposta dada pelas dinâmicas dos lugares, que 
nem sempre são conforme as racionalidades normativas vigentes. Os lugares acolhendo as 
normas também as deformam, porque as desigualdades geradas pelos usos do território criam 
embates com a proposta original (ALBUQUERQUE, 2006, p. 91). 
 
(...) há, nos lugares, um conjunto, cada vez maior, de normas, que não são apenas produzidas 
e dadas pelo Estado. Há uma regulação dos usos do território feita por outras instituições e 
agentes, conformando assim uma hibridez normativa, como esclarece Ricardo Antas Jr (2005) 
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 92). 

 
                                                 
18 http://portalfmb.org.br/2018/01/03/campinas-colapso-no-sus-e-maior-crise-da-historia-do-ouro-verde-prefeitura-e-cremesp-debatem-caos-
da-saude/. 
19 https://www.hcancerbarretos.com.br/82-institucional/noticias-institucional/2053-hospital-de-cancer-de-barretos-inaugura-instituto-de-
prevencao-em-campinas. 
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De acordo com a pesquisa do NEPP (2009b),  

 

No Estado de São Paulo os novos instrumentos de regionalização foram implementados de 
modo um tanto empírico, na medida em que não ocorreu um estudo aprofundado com base 
nas necessidades de saúde da população e menos ainda utilizando os princípios de economia 
de escala e escopo. 
 
Assim, as regiões sanitárias, desenhadas no âmbito do PDR Estadual, foram definidas 
principalmente a partir de relações de cooperação historicamente estabelecidas entre 
municípios vizinhos4, enquanto a PPI foi discutida e definida a partir da série histórica de 
produção do conjunto de serviços de atenção à saúde existente nos municípios.  

 

De acordo com os gestores municipais, entrevistados pela pesquisa do NEPP 

(2009b), quando analisados dentro dos seus respectivos espaços de atuação regional – os CGR 

– não existe uma única visão sobre o desenho das regiões de saúde e a organização da rede de 

serviços. O CGR de Campinas acha que o desenho é inadequado e não respeita o fluxo pré-

existente, já o CGR Oeste VII acha adequado pelo fato de respeitar aspectos históricos e 

geográficos da região e porque todos os municípios pertencem à RMC. Contudo, na maioria 

dos casos, a questão da incompatibilidade do desenho da RS de Campinas em relação à RMC 

foi levantada como ponto negativo para a estruturação da governança regional e da 

organização das redes de atenção. Diante desta constatação, os entrevistados sugerem o 

redesenho das regiões de saúde do DRS VII, com foco na região de saúde de Campinas.  

De acordo com Negri (2002), os fluxos de saúde já existentes deve orientar a 

regionalização, no que diz respeito à delimitação das áreas de influência do município-polo, 

que constituem aglomerados de saúde (Fonseca e Davanzo, 2002). No caso da região de 

Campinas é identificado um aglomerado de saúde que contém 87 municípios (região essa 

diferente daquela contemplada pela DRS e pela RMC), e o maior fluxo de saúde caminha em 

direção de Campinas, que concentra a maior parte dos serviços de saúde de MAC, com foco 

no HC UNICAMP, para o HES de Sumaré e para Americana. O que se observa na região da 

RMC e do aglomerado de saúde, é que a maioria dos municípios disponibiliza transportepara 

os deslocamentos para Campinas. Além disso, a regionalização da saúde deve levar em 

consideração a correção/compensação da insuficiência e desigualdade de recursos financeiros 

(capacidade de financiamento). 

A partir do Pacto de 2006 foram desenhadas as regiões de saúde, e, no caso 

específico do ESP, são criados os Departamentos Regionais de Saúde (DRS) no final do ano 

de 2006. No ano de 2007 é elaborado o Plano Diretor de Regionalização (PDR), 

regulamentado através da Deliberação CIB nº 153, de 21 de setembro, que define 64 Regiões 

de Saúde no Estado de São Paulo. 
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Figura 5.2 – Redes de Atenção à Saúde, DRS e Regiões de Saúde, no Estado de São Paulo, em 2012 

 

 
 

O município de Campinas e sua respectiva Região de Saúde pertencem à RRAS nº 

15. O mapa a seguir apresenta a composição desta rede regional, que, como se observa, 

contempla uma parte das municípios sob gestão do DRS VII e do DRS XIV, englobando 6 

regiões de saúde.  
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Figura 5.3 – Mapa da RRAS 15, em 2012 

 
Fonte: SES-SP. 

 

No caso de Campinas, este município pertence e é o polo da região referente ao 

DRS VII, que contempla 42 municípios e quatro regiões de saúde – Campinas, Bragança, 

Jundiaí e Oeste VII. O primeiro desenho da Região de Saúde (RS) de Campinas continha 11 

municípios, sendo estes não coincidentes com aqueles pertencentes à RMC. O quadro abaixo 

apresenta os municípios do DRS VII distribuídos nas respectivas regiões de saúde (cada qual 

com o seu CGR), e aqueles que estão destacados são os municípios pertencentes à RMC.  

 

Quadro 5.1 - Composição das Regiões de Saúde do DRS VII (Campinas) que contemplam municípios da 
RMC. 2007 
 
DRS VII – Campinas  
CGR/RS Municípios 
Campinas Águas de Lindóia, Amparo, Campinas, Indaiatuba, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Pedreira, 

Serra Negra, Valinhos, Vinhedo 
Jundiaí Cabreuva, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinú, Judiai, Louveira, Morungaba, Várzea Paulista 
Oeste VII Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Jaguariúna, Nova Odessa, Paulínia, 

Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré 
Obs. Os municípios em negrito são aqueles que compõem a RMC. O município de Morungaba ainda não pertencia à RMC no ano de 2007. 
O município de Engenheiro Coelho pertence ao DRS X – Piracicaba e à Região de Saúde de Limeira. O DRS VII também contempla a 
região de saúde de Bragança, mas que não possui qualquer município da RMC. 
Fonte: NEPP (2009b). Elaboração própria. 

 

A figura abaixo destaca o desenho da RS de Campinas no ano de 2012. Na 

sequência a próxima figura sobrepõe o desenho desta região de saúde e o da RMC. 
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Figura 5.4 – Mapa da Região de Saúde de Campinas, em 2012 

 

 
 

Fonte: SMS – CAMPINAS (2012). 

 

 

 

Figura 5.5 – Mapa da Região de Saúde de Campinas sobreposto ao da RMC, em 2012 

 
Fonte: SMS – CAMPINAS (2012) 

 

 

Este primeiro desenho da RS de Campinas gerou polêmica entre os gestores pelo 

fato de já existir um fluxo e uma institucionalidade na área da saúde na RMC e que não foi 

leva em consideração na elaboração do desenho da região de saúde. Isso foi percebido pela 

pesquisa realizada pelo NEPP nos anos de 2007, 2008 e 2009, que apontou que os conflitos 
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gerados foram consequência de dois fatores, por um lado pelo desenho da RS de Campinas 

não se adequar ao desenho da RMC. Por outro lado, pelo fato da regionalização criar 

instâncias de gestão diferenciadas das já existentes, o que dificulta a atuação das mesmas na 

sua respectiva área de abrangência e gera conflitos justamente por serem áreas de atuação que 

se cruzam, mas não coincidem – neste caso convivem a Câmara Temática de Saúde da RMC, 

vinculada ao Conselho de Desenvolvimento da RMC, e os Conselhos de Gestão Regionais do 

DRS VII (são quatro regiões de saúde, mas os municípios da RMC estão majoritariamente nas 

RS de Campinas e Oeste VII); e convivem a AGEMCAMP e o DRS VII. Diante deste 

conflito, que gera um problema de governança regional, os gestores da região de Campinas 

apontam a necessidade de redesenho das regiões de saúde (NEPP, 2009b).  

 

A maior parte dos membros do CGR de Campinas acredita que a configuração regional 
definida é inadequada, ocorrendo distorções em relação ao acesso e à assistência nessa 
configuração, pois não foi respeitado o fluxo pré existente. Campinas, Sumaré e Hortolândia 
não fazem parte da mesma região de saúde (NEPP, 2009b). 
 
O CGR Oeste VII acredita que a configuração dessa região é adequada, pois todos os 
municípios da região pertencem à RMC e o desenho regional contempla os aspectos 
históricos e geográficos regionais (NEPP, 2009b). 

 

No ano de 2011 foram criadas as Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) do 

estado de SP, através da Deliberação CIB nº 36, de 31 de agosto de 2011. A RS de Campinas 

pertence à RRAS 15, que possui no total cinco regiões de saúde (Campinas, Oeste VII, Baixa 

Mogiana, Mantiqueira e Rio Pardo) e 42 municípios, cujo desenho não coincide com o do 

DRS VII. 

É importante comentar que no ano de 2012 foi constituído um grupo de trabalho, 

que realizou oito oficinas de trabalho, composto por gestores e técnicos dos Municípios da RS 

Campinas (estavam presentes representantes dos seguintes municípios: Águas de Lindóia, 

Amparo, Campinas, Indaiatuba, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Lindóia, Pedreira, Serra 

Negra, Valinhos e Vinhedo), DRS07, COSEMS-SP, além de representantes de outras regiões 

de saúde (Santa Bárbara D´Oeste e Americana, da RS Oeste VII). O produto deste estudo foi 

um documento apresentando o Mapa da Saúde da RS de Campinas (SMS – CAMPINAS, 

2012). 

 

Sendo o Mapa da Saúde a distribuição geográfica de recursos humanos e de ações e serviços 
de saúde, ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada 
existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do 
sistema, será utilizado, no documento que segue, na identificação das necessidades de saúde e 
orientação do planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde da RS Campinas (SMS – CAMPINAS, 2012, p. 14). 
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A partir das discussões sobre o conflito de governança, o estado fez a revisão dos 

desenhos regionais associados ao processo de regionalização da saúde que prevê os desenhos 

das microrregiões de saúde, e, com isso, é estabelecido um novo desenho da RS de Campinas 

coincidente com o da RMC, com exceção de Engenheiro Coelho, a partir de 2013/2014. Na 

Reunião da CIB nº 225, de 22 de agosto de 2013, na Ata nº 225, parte III – Pauta, item 3, é 

aprovada a revisão do desenho das Regiões de Saúde do DRS  VII – Campinas, conforme 

apresentado na passagem abaixo. 

 

Dr. Affonso Viviani Jr., Coordenador da CRS informa que a necessidade de mudança de 
região de saúde surgiu desde 2012, pois havia discordância entre as regiões de saúde e a 
região metropolitana de Campinas, resultando em dificuldade no planejamento, assistência à 
saúde, informação, etc. coloca que, os prefeitos demandaram a questão pela mudança do CGR 
Oeste VI, propondo a constituição da região de Saúde Circuito das Águas, e o Município de 
Morungaba se incorpora à Região de Saúde de Bragança Paulista. Com esta alteração 
passaríamos de 63 para 64 regiões. 
Dr. Ademar Arthur Chioro dos Reis, Presidente do COSEMS coloca que até o momento não 
conseguiu ter informação sobre todos os municípios das regiões.  A princípio, o COSEMS 
não se opõe a proposta e propõe sua aprovação. Dra. Silvany esclarece que para efeito de 
bancos de dados, a alteração ocorrerá  a partir de janeiro de 2014 (SP.CIB, 2013a). 

 

No dia 27 de agosto de 2013 é publicada a Deliberação da Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB) de São Paulo nº 34, que determina oficializa os novos desenhos das RS do 

DRS VII, e, partir deste momento a RS de Campinas passa a equivaler à RMC, passando a ser 

denominada de Região de Saúde da RMC ou Região e Saúde Metropolitana de Campinas. 

 

Considerando que, em 2007 com o Pacto de Gestão foram constituídas no Estado de São 
Paulo 64 regiões de saúde, e que entre elas no DRS Campinas foram estabelecidas 4 Regiões 
de Saúde, a saber: Região de Saúde de Bragança, composta pelos municípios de Atibaia, Bom 
Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Joanópolis, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, 
Piracaia, Socorro, Tuiuti e Vargem. Região de Saúde de Campinas, composta pelos 
municípios de Águas de Lindóia, Amparo, Campinas, Indaiatuba, Lindóia, Monte Alegre do 
Sul, Monte Mor, Pedreira, Serra Negra, Valinhos e Vinhedo. Região de Saúde de Oeste VII, 
composta pelos municípios de Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra, 
Hortolândia, Jaguariúna, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara D’Oeste, Santo Antonio de 
Posse e Sumaré. Região de Saúde de Jundiaí, composta pelos municípios de Cabreuva, 
Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinú, Jundiaí, Louveira, Morungaba e Várzea 
Paulista.  
Considerando, a necessidade identificada de reavaliação das atuais Regiões de Saúde 
instituídas propõe-se reorganizar os municípios que compõe o território do DRS de Campinas 
conforme segue: Região de Saúde de Bragança, composta pelos municípios de Atibaia, Bom 
Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Joanópolis, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, 
Piracaia, Socorro, Tuiuti, Vargem e Morungaba; Região de Saúde Metropolitana de 
Campinas, composta pelos municípios de Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, 
Holambra, Hortolândia, Jaguariúna, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara D’Oeste, Santo 
Antonio de Posse, Sumaré, Campinas, Indaiatuba, Pedreira, Valinhos, Vinhedo, Monte Mor e 
Itatiba; Região de Saúde Circuito das Águas, composta pelos municípios de Águas de 
Lindóia, Amparo, Lindóia, Monte Alegre do Sul e Serras Negra; Região de Saúde de Jundiaí, 
composta pelos municípios de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinú, Jundiaí, 
Louveira e Várzea Paulista.  
Considerando que, a nova proposta de Regiões de Saúde foi aprovada por todos os 
Colegiados de Regiões de Saúde;  
A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo, em reunião realizada em 22 de 
agosto de 2013, aprova a nova proposta de composição de Regiões de Saúde, no âmbito do 
DRS de Campinas (SP.CIB, 2013b). 
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De modo complementar, na Reunião CIB nº 236, de 21 de agosto de 2014 (Ata nº 

236 – III Pauta – Item 5), é aprovada uma mudança pontual na Região de Saúde de Campinas, 

com a passagem do município de  Morungaba da Região de Saúde de Bragança  para a Região 

de Saúde Metropolitana de Campinas, no âmbito do DRS Campinas. 

 
Nelson Yatsuda, CRS, diz que no ano passado houve um movimento  de adequar o desenho 
da Região de Saúde à região metropolitana de  Campinas. Naquela época, o município de 
Morungaba não fazia parte desta região, mas foi incorporado por uma lei estadual de março 
de 2014. Então, para seguir a lógica adotada ano passado, propõe-se a mudança do município 
de Morungaba da Região de Saúde de Bragança para a Região de Saúde de Campinas. Este 
processo já obteve as respectivas aprovações, faltando apenas a da CIB (SP.CIB, 2014a). 

 

E esta mudança é oficializada através da Deliberação da CIB SP nº 49, de 2 de 

setembro de 2014, conforme o registro a seguir. 

 

Considerando que, em 2007 com o Pacto de Gestão foram constituídas no Estado de São 
Paulo 64 regiões de saúde;  
Considerando a Deliberação CIB - 34, de 27/08/2013, que foram reorganizados os municípios 
que compõe o território do DRS de Campinas;  
Considerando a Lei Complementar - 1.234, de 13/03/2014 que integra na Região 
Metropolitana de Campinas, Unidade Regional do Estado de São Paulo, criada pela Lei 
Complementar - 870, de 19 de junho de 2000, a área territorial do município de Morungaba; 
Considerando que, a nova proposta de Regiões de Saúde foi aprovada pelas Comissões 
Intergestores Regionais de Bragança e da Região Metropolitana de Campinas;  
A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo, em reunião realizada em 21 de 
agosto de 2014, aprova a alteração do desenho das Regiões de Saúde do âmbito do DRS de 
Campinas, onde o município de Morungaba passa a compor a Região de Saúde Metropolitana 
de Campinas (SP.CIB, 2014b). 

 

Diante disso, o desenho da Região de Saúde de Campinas, agora chamada de 

Região de Saúde Metropolitana de Campinas, passa a ser o seguinte. 

 

Quadro 5.2 - Região de Saúde Metropolitana de Campinas. 2016 
 
RRAS DRS  Região de Saúde (RS) Municípios 

15  DRS VII - 
Campinas  

Região Metropolitana 
de Campinas 
(35072) 

Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, 
Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Morungaba, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, 
Pedreira, Santa Bárbara D'Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, 
Vinhedo 

Obs. Composição da RRAS 15: RS RMC (DRS 7), RS Circuito das Águas (DRS7), RS Baixa Mogiana (DRS 14), RS Mantiqueira (DRS 
14), RS Rio Pardo (DRS 14). Composição do DRS 7: RS RMC, RS Circuito das Águas (RRAS 15), RS Bragança Paulista (RRAS 16) e RS 
Jundiaí (RRAS 16). O município de Engenheiro Coelho pertence à RRAS 14, DRS 10 (Piracicaba), RS Limeira. 
Fonte: SES-SP.  

 

 

 

  



279 
 

 
 

Figura 5.6 – Redes de Atenção à Saúde, DRS e Regiões de Saúde, no Estado de São Paulo, em 2016 

 

 
 

 

5.2.2. Dimensões da complexidade do processo de regionalização na Região de Saúde 

Metropolitana de Campinas: política, estrutura, organização, fluxos e dependência 

 

Além das questões já tratadas, como federalismo, metropolização, rede urbana e 

zona de influência, desigualdade demográfica, socioeconômica e das condições de saúde da 

população, os sistemas de saúde também são constituídos de forma complexa, o que tem 

reflexo em toda nova política e diretriz que nele se implementa, como é o caso da 

regionalização, logo, eles devem ser analisados sob os seus diferentes aspectos e 

determinantes. Agora neste item a complexidade vai ser analisada a partir dos aspectos 

políticos, estruturais e organizacionais, considerados como as macrodimensões de análise. E 

também serão apresentados os dados e as análises para cada uma das subdimensões analíticas: 

recursos humanos e circularidade médica, APS, sistemas de apoio e logísticos, vigilância em 

saúde, redes temáticas e incorporação tecnológica. Além disso, serão analisados os fluxos 

intermunicipais interno à região de saúde, assim como os transbordamentos, a integração e a 
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interdependência, interna e externa; a regulação dos fluxos e do acesso; e as formas de 

contratualização dos serviços. 

Essa análise foi baseada nos dados e informações coletadas através da pesquisa de 

campo realizada a partir de entrevistas realizadas gestores, prestadores, médicos e usuários do 

SUS.  

 

Quadro 5.3 - Entrevistas realizadas na RMC  
 
Municípios Nº questionários Itinerários Terapêuticos 
Campinas 57 12 
Itatiba 28 5 
Holambra 1 0 
SBO 27 6 
Sumaré 2 0 
DRS 9 0 
TOTAL 124 23 
Fonte: CEALAG (IBAÑEZ, 2017). Resultados. 20/10/2017. 

 

 

Macro dimensões do sistema regional de saúde da Região de Saúde 

Metropolitana de Campinas: política, estrutura e organização 

 

Em primeiro lugar será analisada a complexidade do sistema, através da 

apresentação de indicadores e da descrição dos elementos que constituem a política, a 

estrutura e a organização do sistema. No caso dos indicadores, foram construídos três índices 

que tornam possível uma análise mais pragmática e também comparativa dos processos de 

regionalização que estão em curso, e que são eles: Índice de Influência na regionalização, 

Índice de Atributos da regionalização e Índice de Desempenho da região. 

No caso do Índice de Influência, ele permite identificar qual das macrodimensões 

tem mais relevância no processo de regionalização, assim como aquelas que são o ponto de 

fragilidade da mesma. No caso da dimensão política, o que foi levado em consideração foi: o 

protagonismo exercido por órgãos públicos, prestadores dos serviços de saúde, sociedade e 

demais atores na organização do sistema de saúde regional; a importância da CIR para a 

tomada de decisão; e a importância das diretrizes e dos incentivos como instrumentos 

fomentadores da regionalização. Na dimensão da estrutura foi levado em conta: a participação 

das esferas municipal, estadual e federal no custeio da APS; o aumento do investimento da 

RAS nos últimos três anos; e a suficiência dos recursos físicos, humanos e da cobertura da 

APS. Por último, na dimensão da organização, foi considerado: a importância de alguns 

parâmetros para a configuração das redes na região; os mecanismos e instrumentos para 
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integração da assistência e coordenação de cuidado na região; as iniciativas para a 

coordenação dos cuidados da Atenção Primária da Saúde (APS) de média e alta complexidade 

operados por especialistas; e o papel regulação da RAS. O quadro abaixo apresenta quais 

foram os componentes para cada uma das dimensões. 

 

Quadro 5.4 - Componentes das dimensões do Índice de Influência na regionalização 
 
Dimensão Componentes (Questões)  
Política Protagonismo da região (P05, P06, P07) 

Importância da instância regional (P15, G02, G07) 
Fomentador da regionalização (P21, G03, G04, G05, G08) 

Estrutura Participação no custeio da RAS (E34) 
Investimento na RAS (E35) 
Suficiência de recursos físicos da RAS (E02) 
Suficiência de recursos humanos na RAS (E15) 
Suficiência de recursos da CIR (G01) 
Suficiência em cobertura de APS (E23) 

Organização Redes (O02) 
Integração (O24, G11, G24) 
Coordenação do cuidado (O33) 
Regulação (O44, O48, O46, O50, O47, O51) 

Fonte: IBAÑEZ (2017). 

 

Os resultados dessa análise para o caso da Região de Saúde de Campinas seguem 

expostos na tabela a seguir. Os valores variam de 1 a 10, sendo que quando maiores que seis 

(6) indicam alta influência, suficiência ou desempenho. A RMC apresenta um resultado final 

de maior influência da dimensão Organização, seguida da dimensão Política e um baixo nível 

de influência para a dimensão Estrutura, que acaba por se colocar como uma barreira ao 

processo de regionalização. 

 

Quadro 5.5 - Índice de Influência da regionalização, Região Metropolitana de Campinas - São Paulo – 
Brasil, 2017  
 
Dimensão Componente Resultado 
Política Protagonismo da região 6,60 

Importância da instância regional 7,05 
Fomentador da regionalização 5,58 
Geral 6,41 

Estrutura  Participação no custeio da RAS 6,63 
Investimento na RAS 10,0 
Suficiência de recursos físicos na RAS 3,42 
Suficiência de recursos humanos na RAS 1,90 
Suficiência de recursos da CIR 5,95 
Suficiência em cobertura de APS 6,85 
Geral 5,79 

Organização Redes 8,19 
Integração 6,18 
Coordenação do cuidado 4,52 
Regulação 8,27 
Geral 6,79 

Índice de influência da regionalização 6,33 
Fonte: IBAÑEZ (2017). 
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No caso da dimensão política, a mais relevante para este trabalho, o seu resultado 

é pouco acima do grau de suficiência e os destaques apontados pelos entrevistados foram: 

maior importância do DRS, dos estabelecimentos públicos de média e alta complexidade; as 

organizações de saúde capitaneadas pela sociedade civil  têm pouca influência nas decisões 

políticas, e demais conselhos participativos e instituições acadêmicas foram apontadas como 

importantes; quanto ao papel dos incentivos (financeiros e diretrizes) para o incremento do 

processo de regionalização, o destaque são para as diretrizes dos grupos condutor das redes; 

para a integração dois mecanismos são destacados: os formais de referência e contra-

referência e o terapêutico, disponível nas unidades de saúde; com relação à CIR: sua 

legitimidade/autoridade para a tomada de decisão regional é elevada, sua principal 

contribuição é coordenar a política de saúde na região, seguido pela função de conformar as 

redes de atenção, os recursos internos são considerados suficientes (com exceção do 

financeiro e com menor grau o de recursos humanos), o maior apoio externo é técnico e parte 

da SES e do COSEMS (IBAÑEZ, 2017). Outros aspectos serão analisados com maior 

detalhamento ao longo do trabalho. 

No caso da dimensão de estrutura, há grande insuficiência para quase todos 

procedimentos da assistência: UTI (adulto e neonatal), neurocirurgia e cirurgia cardíaca, 

consultas especializadas, sendo que somente um grau de suficiência maior é dito para 

cobertura de APS; os recursos humanos são também apontados como insuficientes, 

principalmente no caso dos médicos e de outros profissionais de nível superior; a maior 

participação no financiamento do custeio em âmbito regional advém dos municípios, seguido 

pelo MS (IBAÑEZ, 2017). 

No caso da dimensão da organização, as redes levam em consideração o perfil 

sociodemográfico da população usuária, os critérios epidemiológicos e a disponibilidade de 

serviços de saúde; para a integração assistencial, são referidos a importância dos mecanismos 

formais de referência e contra-referência e o terapêutico disponível nas unidades de saúde; há 

uma percepção que há maior uso de evidências e um aprimoramento da capacidade da gestão, 

ao lado de que há maior capacidade da área de gestão e planejamento hoje, do que no passado 

(IBAÑEZ, 2017). 

Já o Índice de Atributos da regionalização considera alguns componentes 

específicos da regionalização, dentre aqueles que foram considerados na construção do Índice 

de Influência, quais sejam: coordenação, integração e regulação. Os resultados encontram-se 

na tabela abaixo. Os valores variam de 1 a 10, sendo que quando maiores que seis (6) indicam 
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alta influência, suficiência ou desempenho. Quanto ao Índice de Atributos da Regionalização, 

a RMC atinge um desempenho melhor. 

 

Quadro 5.6 - Índice de Atributos da regionalização, Região Metropolitana de Campinas - São Paulo – 
Brasil, 2017   
 
Dimensão Componente Resultado 
Coordenação Protagonismo da região 6,60 

Importância da instância regional 7,05 
Geral 6,82 

Regulação RAS 9,44 
RUE 7,09 
Geral 8,27 

Integração Redes 8,19 
Integração 6,18 
Geral 7,18 

Índice de atributos da regionalização 7,42 
Fonte: IBAÑEZ (2017). 

 

Para este trabalho, as análises que são relevantes são: o pior atributo segundo os 

respondentes é o da Coordenação, que envolve a importância atribuída a instância regional – 

CIR – e a identificação dos prestadores como relevantes nas decisões sobre saúde na região; 

com relação aos atores relevantes para a tomada de decisão, o destaque são o DRS e as SMS; 

os apoios oferecidos à CIR são sempre disponibilizados com baixo grau de suficiência, mas 

com maior destaque para o caso do apoio técnico, e derivam principalmente da SES e do 

COSEMS, e depois do MS; a CIR tem legitimidade e autoridade para a tomada de decisão, e 

sua principal função é coordenar a política de saúde na região e, em segundo lugar, é 

conformar as redes de atenção; quanto aos recursos financeiros, o destaque é para o apoio dos 

municípios, seguido pelo MS, para o custeio do sistema de saúde no espaço regional; há uma 

percepção de uma maior utilização de evidências e um aprimoramento da capacidade da 

gestão e planejamento. 

E o Índice de Desempenho avalia os serviços de saúde da região de saúde, através 

dos seguintes grupos de variáveis/indicadores: condições de saúde da população (taxa de 

mortalidade infantil - menores de 1 ano, em 1.000 nascidos vivos), cobertura do sistema de 

saúde (cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica), recursos humanos 

(número de médicos por mil habitante) e produção do SUS (produção ambulatorial por mil 

habitantes, % da produção ambulatorial de média e alta complexidade no total da produção 

ambulatorial, taxa de internações clínico cirúrgicas por mil habitantes). A tabela abaixo 

apresenta os resultados para a RMC. Os valores variam de 1 a 5, sendo que quando maiores 

desempenhos da região. 
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Quadro 5.7 - Índice de Desempenho da região de saúde, Região Metropolitana de Campinas - São Paulo – 
Brasil, 2017   
 
Dimensão Componente Resultado 
Cobertura Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica 73,31 
Recursos Humanos Número de médicos por mil habitante 2,68 
Produção SUS Produção ambulatorial por mil habitantes n.d. 

% da produção ambulatorial de média e alta complexidade no total da produção ambulatorial 79,19 
Taxa de internações clínico-cirúrgicas por mil habitantes 45,78 

Condições de Saúde Taxa de mortalidade infantil - menores de 1 ano, em 1.000 nascidos vivos 9,04 
Índice de Desempenho 3,67 
Fonte: IBAÑEZ (2017). 

 

A pesquisa avançou na análise do processo de regionalização na direção da 

construção de quais são as perspectivas para um Desenvolvimento Regional Ampliado. No 

caso da RMC, a região de saúde foi classificada como sendo de tipo 3, por apresentar as 

seguintes características:  

 Índices demográficos: taxa de crescimento acima da média do estado; 

rede urbana com características distintas; RM / Campinas como capital regional e com 

importantes infraestruturas técnicas-científicas; robustas conexões e relevante 

influência na escala regional. 

 Indicadores socioeconômicos: presença de serviços e industrialização; 

região altamente dinâmica; uma das mais ricas do estado. 

 Indicadores sociais e de saúde: na maioria: melhores que a média do 

estado; rede de municípios com serviços estruturados; certa suficiência na média e alta 

complexidades; presença de importantes Universidades; menores índices de 

dependência entre as regiões estudadas. 

 Apresenta a complexidade das Regiões Metropolitanas, o que apresenta, 

por um lado, com um desafio para o fortalecimento da gestão regional; e, por outro 

lado, uma oportunidade de sucesso diante da presença de relevantes instituições 

(AGEMCAMP, setor privado de MAC, SMS estruturadas, universidades) e de 

recursos humanos qualificados. 

 Apresenta uma série de inovações em curso: criação de uma central de 

regulação regional, consórcios intermunicipais, redes informatizadas de 

monitoramento, processos de formação, entre outras. 
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Sub dimensões analíticas do sistema regional da Região de Saúde 

Metropolitana de Campinas: recursos humanos e circularidade médica, Atenção Primária 

à Saúde e redes temáticas  

 

Recursos humanos e circularidade médica 

 

Em primeiro lugar, o componente dos recursos humanos será analisado como 

parte da macrodimensão estrutura, e pode ser avaliado a partir de dois aspectos: distribuição e 

movimentação/circulação (fluxo e índice de dependência). O principal objetivo é perceber se 

existe carência de profissionais, como se dá o processo de regionalização (como é o índice de 

dependência intra e inter regional; como se movimentam na região ou entre regiões; 

profissionais com características de atuação regional) e de circularidade médica (diversidade 

de vínculos; entre serviços, municípios ou regiões; determinantes da movimentação). Os 

dados utilizados nessa análise foram dados secundários (CBO/CNES) e primários 

(questionário e roteiro específicos de questões). 

A tabela a seguir apresenta os dados referentes à disponibilidade de médicos na 

RMC, total e por município. 

 

Tabela 5.3 - Relação médicos x habitantes na RMC 

Município Vínculos Vínculos SUS % Médicos SUS Médicos (mil hab.) Médicos SUS (mil hab.) 
Americana 779 519 66,62 3,70 2,46 
Artur Nogueira 110 52 47,27 2,49 1,18 
Campinas 6.840 4.273 62,47 6,33 3,96 
Cosmópolis 142 112 78,87 2,41 1,90 
Engenheiro Coelho 52 43 82,69 3,31 2,74 
Holambra 36 20 55,56 3,19 1,77 
Hortolândia 572 516 90,21 2,97 2,68 
Indaiatuba 707 558 78,93 3,51 2,77 
Itatiba 312 262 83,97 3,07 2,58 
Jaguariúna 303 233 76,90 6,84 5,26 
Monte Mor 106 63 59,43 2,17 1,29 
Morungaba 29 29 100,0 2,46 2,46 
Nova Odessa 179 160 89,39 3,49 3,12 
Paulínia 411 284 69,10 5,00 3,46 
Pedreira 112 79 70,54 2,70 1,90 
Santa Bárbara d'Oeste 352 308 87,50 1,96 1,71 
Santo Antônio de Posse 37 28 75,68 1,79 1,36 
Sumaré 805 595 73,91 3,34 2,47 
Valinhos 683 347 50,81 6,40 3,25 
Vinhedo 255 153 60,00 4,01 2,41 
Total 9.673 7.106 73,46 3,44 2,53 
Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados do CNES/IBGE. 

 

A próxima tabela apresenta os dados referentes aos vínculos médicos na RMC, 

por tipo de serviços prestado, total e por município (os mais relevantes). 
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Tabela 5.4 - Distribuição dos vínculos médicos por tipo de serviço na RMC 

Serviço Nº % Campinas  
Nº 

Campinas 
% 

Americana Indaiatuba Valinhos Sumaré Hortolândia 

Consultório isolado 2.652 11,60 1.513 57,05 370 183 137 33 36 
Hospital 12.578 55,03 8.620 68,53 770 819 557 371 190 
Outro 158 0,69 116 73,41 3 3   18 
Pronto Socorro / Pronto 
Atendimento 

1.010 4,42 190 18,81 15 38 41 109 371 

SADT 562 2,46 335 59,61 62 33 20 38 8 
Secretaria de Saúde 131 0,57 83 63,36  2 13 2 4 
UBS / Centro de Saúde 
/ Posto de Saúde 

2.035 8,90 691 33,96 94 100 75 174 126 

Unidade especializada 3.732 16,33 1.967 52,71 127 263 127 238 91 
Total 22.858 100,00 13.515 59,13 1.441 1.441 970 965 844 
Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados do CNES/IBGE. 

 

Uma observação mais geral refere-se ao fato de que a maior participação dos 

vínculos está ligada a atividade hospitalar, dado que em alguns pequenos municípios existem 

hospitais de pequeno porte. A maior participação de UBS aparece no caso de cinco 

municípios, quais sejam: Engenheiro Coelho, Morungaba, Artur Nogueira, Cosmópolis, 

Holambra, Monte Mor, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse. Os municípios de 

Holambra, Engenheiro Coelho e Santo Antônio de Posse não tinham hospitais. 

Com relação à dependência dos municípios diante da utilização de profissionais 

de outros municípios de outras regiões de saúde, o valor médio da RMC é de 31,08% dos 

profissionais e 26,38% dos vínculos. As razões de dependência de profissionais da RMC, com 

relação aos vínculos, foram: na região como um todo, com 73,62% exclusivo e 26,38% não 

exclusivo; no município de Campinas, 77,95% exclusivo e 22,05% não exclusivo; o maior 

valor encontrado de participação dos vínculos exclusivos foi o do município de Paulínia 

(81,93%); o menor valor foi o do município de Pedreira (34,36%). Diante disso, pôde se 

constatar que “As cidades de menor porte tendem a apresentar maior participação de 

profissionais externos, enquanto aquelas de maior porte tendem a apresentar menor 

participação de não exclusivos, ainda que esta não seja uma regra absoluta” (IBAÑEZ, 2017, 

p. 282). Os profissionais exclusivos são aqueles que possuem vínculos exclusivamente na 

região, e os não exclusivos são aqueles que com vínculos na região e em uma ou mais outras 

regiões. 

Com relação à circulação médica, observou-se elevada movimentação 

intermunicipal e intra regional, em média de 50% para quase todos os municípios, com 

exceção de Campinas, Americana, Indaiatuba e Itatiba, significando uma alta 

interdependência regional. A razão de dependência dos profissionais dos municípios: na RMC 

foi de 57,11% exclusivo e 42,89% não exclusivo; no município de Campinas foi de 68,07% 

exclusivo e 31,93% não exclusivo; a maior participação de profissionais exclusivos foi 
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encontrada em Campinas (68,07%); e a menor no município de Paulínia (22,66%). Os 

profissionais exclusivos são aqueles que possuem vínculos exclusivamente no município, e os 

não exclusivos são aqueles que com vínculos no município e em uma ou mais outros 

municípios. 

Quando analisamos a distribuição dos médicos na RMC, notamos a alta 

concentração em Campinas, com 60% dos vínculos, dos quais 46,09% exclusivo e 13,01% 

não exclusivo. Os outros dois maiores municípios seguintes – Americana e Indaiatuba – 

concentram apenas 6,5% cada um. Na sequencia aparecem Valinhos e Sumaré, com 4% cada 

um. E os demais (15 municípios) no conjunto representam menos de 20% dos vínculos. 

Diante disso, a maior parte dos vínculos médicos está concentrada na atividade 

hospitalar e no município de Campinas, aonde se localizam os seguintes hospitais: HC da 

Unicamp (15% dos vínculos); Hospital Geral Madre Maria Theodora (12%); Hospital e 

Maternidade Celso Pierro (8%); Centro Médico de Campinas (7,5%); Hospital Municipal Dr. 

Mario Gatti (5,2%); Maternidade de Campinas (5%) e Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo 

Orsi, (4,5%). 

Além disso, é importante observar que a circulação dos profissionais segue os 

eixos rodoviários do entorno de Campinas – Rodovias Anhanguera e Bandeirantes (na direção 

de São Paulo, Jundiaí e na direção de Limeira – Piracicaba, Rio Claro); Rodovia Ademar de 

Barros (na direção de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, e na variante de Amparo); Rodovia Santos 

Dumont e Sorocaba (Itu, Salto);  e Rodovia D. Pedro I (Atibaia, Bragança Paulista). A 

circulação dos profissionais médicos não exclusivos se distribui da seguinte maneira: São 

Paulo, com 16,84%; Limeira, com 8,73%; Piracicaba, com 8,30%; Jundiaí, com 6,50%; 

Amparo, com 3,58%; Mogi Guaçu, com 2,77%; dentre outros. 

Outro dado que aponta a elevada circulação médica diz respeito à media dos 

vínculos por profissional dentro da região. A RMC apresenta uma média de 2,3 vínculos por 

profissional, que atuam em 2,19 cidades. Dentre os profissionais de atuação exclusiva na 

região, a média é de atuação em 2,3 cidades. Já os profissionais com vínculos não exclusivos 

atuam em 1,85 cidades e 2,3 regiões; sendo que estes tendem a atuar mais dentro da região do 

que fora dela (dedica cerca de 50% da sua carga de trabalho na RMC), mas atuam também 

fortemente fora da região (4,4 de vínculos por profissional em cerca de 4 cidades). 

Em segundo lugar, os recursos humanos podem ser analisados enquanto um 

componente da macrodimensão política, quando observamos qual é política regional de 

recursos humanos (atração, fixação e provimento de profissionais; políticas de capacitação de 
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profissionais) e qual é a sua integração quanto ao referencial de governança regional e 

capacidade política. E ainda, em terceiro lugar, como componente da macrodimensão 

organização, diante do papel desempenhado pelo médico nos diferentes pontos das redes de 

atenção (capacidade de atuar como agente articulador). 

 

Atenção Primária à Saúde (APS) 

 

De um modo geral, a RMC apresenta boa cobertura de serviços de Atenção 

Primária em Saúde (APS), mas com baixa cobertura do Programa de Saúde da Família (PSF). 

Segundo a PMAQ-AB (Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade da Atenção Básica) e a 

pesquisa de campo, “as unidades de APS estão relativamente bem estruturadas no geral, 

embora algumas com visível precarização. Considerando o perfil da região, apenas cerca de 

10% alcançam pontuação máxima (tipo 5)” (IBAÑEZ, 2017, p. 347). A maioria das equipes 

de APS é formada por clínico, pediatra e ginecologista. A maioria (84,2%) afirma que a 

prática médica generalista é valorizada pela SMS. 

 

De acordo com o estabelecido nos parâmetros do SUS para a quantidade de médicos da ESF 
por horas contratadas e número de pessoas que devem fazer parte da sua área de 
responsabilidade, dos municípios pertencentes à RMC, 8 apresentam número adequado de 
profissionais, consideradas apenas as pessoas que dependem exclusivamente do SUS na 
região, 9 tem um número de pessoas superior ao preconizado e dois municípios não possuem 
médicos da Estratégia de Saúde da Família no seu quadro de profissionais.  
Dos 353 médicos da ESF na região, 199 são bolsistas do Programa Mais Médico e PROVAB, 
lotados em 14 municípios, com destaque especial para Campinas com 86 e Hortolândia com 
24 bolsistas (IBAÑEZ, 2017, p. 446). 

 

Tabela 5.5 - Cobertura de PSF da Região Metropolitana de Campinas, dez.2016, Gasto médio em 

APS (% gasto total em saúde) na Região Metropolitana de Campinas, 2013-2015 

Município Cobertura PSF (%) Gasto em APS (%) 
Americana 16,0% 43,99 
Artur Nogueira 82,78 93,04 
Campinas 50,87 4,49 
Cosmópolis 33,93 30,34 
Holambra 86,85 87,20 
Hortolândia 50,34 37,51 
Indaiatuba 32,88 16,84 
Itatiba 62,71 40,24 
Jaguariúna 7,41 32,44 
Monte Mor 100,0 72,20 
Morungaba 57,26 64,18 
Nova Odessa 0,0 0,16 
Paulínia 0,0 27,63 
Pedreira 73,03 45,59 
Santa Bárbara d'Oeste 15,21 4,38 
Santo Antônio de Posse 32,81 93,83 
Sumaré 37,83 58,71 
Valinhos 0,0 9,21 
Vinhedo 0,0 72,72 
Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados do MS/SAS/DAB e IBGE. 
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Com relação à integração da rede de serviços, os principais achados da pesquisa 

de campo foram: a MAC pública é citada como a grande determinante da organização da APS 

na RMC; a maioria dos entrevistados (73,7%) respondeu que há dificuldades para que a 

UBS/USF se constitua como porta de entrada do sistema e referencial na região; a maioria dos 

respondentes (89,5%) afirma que existe sim integração entre a APS e os demais serviços de 

saúde. 

 

Concluindo, é difícil assumir que a APS regional, mas também a campineira de modo 
individualizada, apresente 80% de resolubilidade sobre a assistência médica. O escopo de 
práticas mantém-se baixo. Assim como é falho o gerenciamento sistematizado e gestão clínica 
sobre as condições crônicas e pacientes de risco. Apesar de maior capacidade técnica e 
recursos, nada indica que os investimentos tradicionais e setorizados na APS tenham 
capacidade e influência para reconformar o sistema de especialidades. Pelo contrário, em 
todas as regiões é alta a percepção de que a organização da APS sofre forte influência da 
média e alta complexidade (IBAÑEZ, 2017, p. 366). 

 

Outra crítica percebida pela pesquisa diz respeito à baixa resolubilidade da APS 

na RMC. 

 

A análise das internações por condições sensíveis à APS é de alta relevância, uma vez que 
subsidia a identificação dos problemas, a melhoria da qualidade da assistência e a organização 
das redes de atenção à saúde.   
No período 2012-2016, a Região Metropolitana de Campinas apresentou aumento das 
internações por causas (selecionadas) sensíveis à APS. As internações por insuficiência 
cardíaca, Diabetes mellitus e doenças cerebrovasculares aumentaram ao longo dos anos de 
2012 a 2016 (IBAÑEZ, 2017, p. 449). 

 

Na CIR, as discussões relativas à APS dizem respeito à (em ordem de 

importância): articulação com a rede, integralidade, financiamento, cobertura dos serviços, 

escopo de atuação e recursos humanos. 

 

Redes Temáticas 

 

A partir de 2011, o MS priorizou cinco redes temáticas para o processo de 

implementação das Redes de Atenção à Saúde (RAS), de acordo com determinadas Linhas de 

Cuidado, quais sejam: Rede Cegonha, Rede de Urgência e emergência (RUE), Rede 

Psicossocial (RAPS), Rede de Crônicos e Rede de Atenção à Pessoas com Deficiências. 

Todas essas redes possuem componentes de Atenção Básica e componentes de Média e Alta 

Complexidade, e o seu financiamento está vinculado aos respectivos blocos de custeio, além 

do bloco de investimento, existentes até o momento deste estudo. 
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No ano de 2012 foi realizado um estudo, que gerou o Mapa da Saúde da RS de 

Campinas (SMS – CAMPINAS, 2012), que analisou as redes temáticas. A partir das 

observações, fica evidente que a Rede Cegonha e a RUE são as redes mais estabelecidas na 

região, com Plano de Ação definido, sistema informatizado em implementação e grupo 

condutor atuante. No caso da RUE a regionalização se iniciou pelo componente do SAMU, 

non ano de 2009, antes mesmo da constituição das RAS, em 2011. As demais redes 

(Psicossocial, Oncologia, Reabilitação/Viver sem Limites) não constam de avalição das 

mesmas, apenas são apresentados indicadores que as caracterizam. 

 

Quadro 5.8 - Redes Temáticas priorizadas pelo MS na organização da RAS, na RS Metropolitana de 
Campinas, em 2012 
 
Rede Resultado 
Cegonha A RS de Campinas (na época formada por 11 municípios) possui suficiência no atendimento e na assistência ao parto, e é 

referência para outras regiões de saúde, principalmente de alto risco. 
Nas maternidades de Campinas, 80% dos partos são de residentes. E existe um fluxo importante de Sumaré, Hortolândia e 
Monte Mor. 
À época, apenas dois municípios da região não tem maternidade – Lindoia e Monte Alegre do Sul. 
A rede possui um Plano de Ação, para os componentes: 1) pré-natal; 2) parto e nascimento; 3) puerpério e atendimento 
integral à saúde da criança; e 4) logístico (transporte sanitário e regulação).  
Hospitais e maternidades em Campinas: Maternidade de Campinas, CAISM e Celso Pierro. 
Existem Comitês de Mortalidade Materno-Infantil, sendo que, à época, 45,5% dos municípios (Campinas, Indaiatuba, 
Vinhedo, Valinhos e Amparo) possuem comitês. 
Existe Grupo Condutor Municipal (Campinas) da rede. 
E existe um sistema informatizado para o controle da rede, chamado de Sistema Web Sisprenatal, mas que encontra 
dificuldades de implementação, diante das dificuldades operacionais – falta de informatização e falta de capacidade 
técnica. Somente o município de Campinas , mas persistem as dificuldades operacionais, incluindo a incompatibilidade 
deste sistema e o que já é utilizado pela SMS (SIGA). O Grupo Condutor Municipal está trabalhando com essa questão. 

Urgência e 
Emergência 

Existe Plano Regional de Atenção à Urgência. 
De acordo com os parâmetros do MS para a construção da RUE (75% da população é SUS-dependente e devem existir 3 
leitos para cada mil habitantes, sendo 26,8% de leitos clínicos), existe um déficit de 731 leitos na RRAS 15. O plano 
propõe a instalação e a habilitação de leitos – 226 novos e 119 existentes, além de 159 leitos de UTI e 80 leitos de longa 
permanência. 
Os novos leitos já estão em processo de instalação e habilitação. 
Em relação às portas de entrada hospitalares, foi realizada uma proposta, respeitando os fluxos já existentes e a 
normatização do MS. No caso de Campinas as portas de entrada são: Mario Gatti, Celso Pierro, HC Unicamp. 
As três portas de entrada de Campinas já estão recebendo os recursos de custeio, mas não os de investimento. 
SAMU: na RS de Caminas existe o serviço de SAMU do município de Campinas; na Região de Saúde Oeste VII existe um 
serviço de SAMU regional.  
O processo de regionalização do SAMU na RS de Campinas está em andamento – Campinas, Jaguariúna, Indaiatuba, 
Valinhos e Vinhedo. 
UPA: existe no município de Campinas 6 unidades de UPA. Nos demais municípios da RMC (integrantes da RS de 
Campinas e Oeste VII), existe uma unidade por município, na maioria dos casos. 
Já foram iniciadas obras de novas UPAs e habilitação de outras já existentes. 
Atendimento domiciliar: os serviços foram oferecidos a partir de 2011, sendo que o município de Campinas conta com 4 
unidades que oferecem este apoio, uma por região (sul, leste/norte, sudoeste/noroeste, sudoeste). E alguns outros 
municípios oferecem uma equipe de apoio. 
Atualmente estão sendo habilitadas novas equipes. 

FONTE: SMS – CAMPINAS (2012). 
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No ano de 2016 foi realizada a pesquisa do IBAÑEZ (2017), que incluiu uma 

avaliação das redes temáticas priorizadas pelo MS, na Região de Saúde Metropolitana de 

Campinas20. Dentre as redes mais desenvolvidas na RMC estão, principalmente, a Rede 

Cegonha, além das mais antigas RAPS e RUE; mas, a RPDC (Crônicos) já se encontra 

presente na região. Os quadros abaixo apresentam uma síntese das informações encontradas 

nas entrevistas. 

 
Quadro 5.9 - Síntese dados primários – RAPS e RC – RMC – 2017 
 
Variável RAPS RC 
Plano de Ação Não Sim 
Grupo Condutor Não Sim 
Parâmetros assistenciais Insuficiência em todos os pontos 

de atenção, com exceção dos 
leitos em psiquiatria; razoável 
capacidade instalada 

Suficiência em 6 dos 26 
procedimentos avaliados 

Protagonismo regional DRS e SMS DRS e SMS 
Monitoramento e avalição Não Não 
Recursos humanos Insuficiente Insuficiente 
Mecanismo de integração Frágeis Frágeis 
APS Pouco efetiva Pouco efetiva 

Cobertura ESF = 32% 
Implantação do plano de ação - Baixa  
Fonte: IBAÑEZ (2017). 

 
 

  

                                                 
20 No Apêndice do capítulo é apresentado um quadro descritivo sobre as redes temáticas. 
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Quadro 5.10 - Síntese dados primários – RUE e RPDC – RMC – 2017 (continuação) 
 

Rede Potencialidades  Desafios 
RUE - DRS é vista como principal instituição organizadora da RUE  

- Instituições MAC importantes na tomada de decisão (Hospitais Universitários 
e OS gerida pela UNICAMP);   
 - Grupo condutor da RUE, CIR e CIB são os principais espaços de articulação 
para as tomadas de decisão sobre a RUE  
- Há grupo condutor e conselho gestor da RUE  
- Há protocolos e fluxos da RUE  
- Há moderada suficiência em relação a atenção préhospitalar fixa e atenção 
domiciliar; sendo insuficiente para os demais serviços  
- Suficiência de médicos  
- Grande número de hospitais de portes médio e grande, mas também muitos de 
pequeno porte 

- Definição das atribuições/funções do gestor estadual pouco compreendida 
pelos entrevistados  
- Contratação dos componentes da Rede e relação público privada pouco 
discutidas na CIR  
- Tomada de decisão acerca da RUE conflituosa  
- Telessaúde pouco conhecido  
- Formação continuada dos profissionais insuficiente  
- Longa fila de espera, tempo inadequado à necessidade  
- Alta participação do governo municipal no custeio da RUE, moderado da 
União e baixo do Estado  
- Recursos insuficientes na região 

RPDC - Integração moderada dos serviços da RPDC, passíveis de aprimoramento; 
Fortes instituições de ensino atuantes na região e conectadas com a organização 
do SUS; - Região conta com profissionais altamente qualificados em todos os 
componentes da organização e da prestação de serviços do SUS, inclusive 
gestão da clínica, gestão de serviços, estatística e epidemiologia; - Região 
contém muitas cidades de porte médio e grande, com bom desenvolvimento 
econômico e ampla rede de serviços de saúde em todos os graus de 
complexidade; - Central de regulação implantada, ainda não articulada, com 
funções ainda restritas, na maioria das vezes, com escopo de práticas passível 
de ampliação e aprimoramento; - RPDC implantada e com grupo condutor 
constituído, com baixa participação dos municípios na CIR e moderada 
capacidade de interferir nas práticas dos serviços, podendo ser potencializada; - 
Possui Plano Regional de controle do câncer e linha de cuidado à pessoa com 
sobrepeso/obesidade, podendo expandir para as demais doenças e condições 
crônicas.  

- Aumentar as capacidades cognitivas e organizacionais dos profissionais e 
serviços no que diz respeito à gestão da clínica das doenças e condições 
crônicas e da organização em redes da assistência à saúde; - Aumentar a 
integração de profissionais e serviços; - Fortalecer a governança regional 
sobre as questões das doenças e condições crônicas; tornar a CIR forte espaço 
de governança regional, incorporando os municípios e de prestadores mais 
significativos nas tratativas destinadas a efetivar a RPDC; - Reduzir a taxa de 
mortalidade hospitalar por Diabetes mellitus; - Reduzir os índices de 
mortalidade prematura por doenças e condições crônicas; - Reduzir o tempo 
de permanência em internações por acidente vascular encefálico, DM, 
doenças do aparelho circulatório, IAM, insuficiência cardíaca e outras 
doenças do coração; - Reduzir o déficit de médicos especialista, 
principalmente em cardiologia; - Reduzir déficit de médicos da ESF e ampliar 
a ESF; - Ampliar acesso oportuno aos exames de apoio diagnóstico e aos 
especialistas, nas atividades de rotina e de rastreamento, especialmente para a 
prevenção e tratamento de casos de câncer, HAS e DM; - Aumentar o 
desempenho da APS nos seus atributos essenciais e derivados, especialmente 
quanto a: gestão de casos, priorização segundo risco e vulnerabilidade; 
envolvimento da pessoa usuária e da família no cuidado; monitoramento dos 
processos e resultados; - Aumentar a efetividade e a eficiência das redes 
ambulatorial e hospitalar;  
- Fortalecer a capacidade da APS para o bom desempenho nos seus atributos 
essenciais e derivados com forte programa de desenvolvimento de 
competências dos profissionais e de inteligência organizacional dos serviços 
para que superem a fragmentação assistencial, empoderar os municípios 
menores e mais pobres no enfrentamento dos obstáculos para a oferta de 
serviços em quantidade e qualidade adequados; - Orientar de maneira 
consistente a organização das atividades com vistas à realização da atenção à 
saúde por equipes multiprofissionais e interinstitucional; - Pautar de modo 
consistente nas reuniões da CIR os temas relacionados à RPDC e fortalecer a 
articulação dos profissionais, serviços e municípios; - Implantar e aperfeiçoar 
o uso de indicadores de desempenho da RAS e, em particular, da RPDC (de 
estrutura, de processos e de resultados); - Promover a integração da Rede por 
meio de encontros com especialistas, reuniões, educação permanente, 
discussão de casos, construção de protocolos, matriciamento, uso do 
telessaúde e da regulação como oportunidades de aprimoramento da qualidade 
assistencial; - Implantar amplo processo de educação permanente para 
aumentar competências cognitivas das equipes envolvidas na atenção às 
pessoas com doenças e condições crônicas e para aprimorar a organização das 
atividades de atenção à saúde em doenças crônicas, com vistas à 
integralidade.   
- Reduzir as taxas de mortalidade por doenças cerebrovasculares, doenças do 
aparelho circulatório, doenças isquêmicas do coração, neoplasias malignas e 
de mama; - Aumentar a cobertura e a resolutividade da APS para reduzir a 
mortalidade e as Internações por Condições Sensíveis à Atenção Básica 

Fonte: IBAÑEZ (2017). 
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De um modo geral, a conclusão da análise aponta para o estágio entre moderado e 

baixo do processo de implantação da RC na RMC. 

No caso da Rede Cegonha da RS Metropolitana de Campinas, o seu desenho está 

atrelado ao desenho da rede na RRAS 15. Os principais organizadores da rede são as SMS e o 

DRS VII (com percepção de baixo protagonismo deste), além do próprio MS, segundo a 

percepção dos entrevistados, dentre eles os prestadores dos serviços. Estes reconhecem que 

existe um Grupo Condutor, contudo, não conhecem a sua composição e nem a sua função. 

O planejamento e a gestão da rede são reconhecidos e avaliados positivamente 

pelos entrevistados, mas os instrumentos de monitoramento e avaliação não são utilizados. E 

o diagnóstico das necessidades da população e da capacidade instalada no nível regional foi 

utilizado na elaboração do plano de construção da rede. Entretanto, não há clareza quanto à 

responsabilidade de cada esfera de governo, e nem em relação à atuação da CIR. Segundo a 

pesquisa de campo, os municípios não de forma regional na construção da RC. Na análise das 

Atas da CIR, das reuniões de 2015 e 2016, a RC não foi pautada nas reuniões da CIR, a não 

ser pela temática do Comitê de Investigação de Mortalidade Materna e Infantil (sífilis 

congênita e transmissão vertical HIV) e a Atenção Básica (cobertura da atenção pré-natal). 

No caso da Rede Cegonha, a cobertura média das Equipes de Saúde da Família, 

parte do componente da AB na rede, é considerada baixa, variando entre zero (Engenheiro 

Coelho, Nova Odessa, Paulínia, Valinhos e Vinhedo) e 100% (Monte Mor), com valor médio 

inferior ao estadual. E não há evidencia de integração dos serviços de rede, entre a AB e a 

MAC. 

No caso da MAC, a região dispõe de 353 leitos obstétricos SUS, sendo que o 

Plano de Ação previu o aumento de leitos. As duas Casas de Parto previstas não foram aceitas 

pelas unidades que as acolheriam por conta do financiamento. 

Considerando os parâmetros do MS, a região apresenta elevado déficit da oferta 

de serviços e procedimentos na atenção à gestante e ao recém-nascido, inclusive nos exames 

básicos ambulatoriais. Além de existir deficiência no registro dos serviços prestados. Esses 

dois aspectos podem ser explicações plausíveis para ocorrências vinculadas à saúde materno-

infantil (por exemplo, elevado número casos de sífilis congênita em filhos de mães que 

fizeram o pré-natal). 

A dependência hospitalar, de média e alta complexidade, na região para o caso 

dos serviços vinculados à Rede Cegonha (obstétrica e pediátrica) é baixa.  
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No caso do atendimento geral no município de Campinas, a distribuição entre as 

três unidades evidencia a importância da Maternidade de Campinas, no município e na RMC, 

que representa 51,40% das ocorrências vinculadas ao SUS. No caso das ocorrências não 

vinculadas ao SUS, a maternidade foi responsável por 44,24% dos casos, no ano de 2016, e os 

demais estabelecimentos por 63,37% (em 2010 essas participações eram de 39,265 para a 

Maternidade e 86,155 para os demais estabelecimentos). Com isso, é possível perceber a 

importância da Maternidade para a região e para a população SUS dependente. A sua 

importância também pode ser percebida através dos seguintes dados: 1) do total de nascidos 

vivos em outubro de 2016, de acordo com o local de ocorrência Hospital conveniado ao SUS, 

a Maternidade de Campinas aparece e primeiro lugar, com 3.733 casos, seguida pelos 

seguintes estabelecimentos: Amparo Maternal (2.796 casos), H. Santa Marcelina Itaquera 

(1.518 casos), Santa Casa de SP (958 casos) e H. SP Escola Paulista de Medicina UNIFESP 

(414 CASOS); 2) no caso dos hospitais não conveniados ao SUS, a Maternidade aparece 

quarto lugar, atrás do H. Mat. Santa Joana, Pro Matre Paulista e Rede D´Or São Luiz 

(MATERNIDADE DE CAMPINAS). 

 

Tabela 5.6 - Distribuição dos locais de ocorrência dos nascimentos, no município de Campinas, entre 

2010 e 2016 

Ano Nascidos vivos – Local de ocorrência – Hospital (%) Nascidos vivos – Local de ocorrência – Hospital convênio SUS 
(%) 

Maternidade de 
Campinas 

Outros 
estabelecimentos 

Maternidade de Campinas PUCC CAISM 

2010 43,03% 56,97% 47,46% 22,73% 29,80% 
2011 45,91% 54,04% 47,60% 20,87% 31,44% 
2012 45,74% 54,26% 47,62% 21,59% 29,99% 
2013 47,45% 52,55% 48,62% 21,74 28,52% 
2014 45,69% 54,31% 47,96% 22,66% 28,60% 
2015 48,46% 51,54% 51,27% 19,59% 28,70% 
2016 50,14% 49,85% 51,40% 20,18% 28,42% 
Fonte: Maternidade de Campinas. 

 

Existe no município de Campinas uma territorialização do atendimento, ou seja, 

cada distrito de saúde está relacionado a uma unidade de referência: 

 

Tabela 5.7 - Distribuição dos locais de referência para os atendimentos na área obstétrica, no 

município de Campinas, entre 2010 e 2016 

Distrito de Saúde Referência % 
Norte CAISM 17,24% 
Sudoeste Maternidade e PUCC 16,07% 
Leste Maternidade e CAISM 28,23% 
Sul Maternidade 28,39% 
Noroeste PUCC 10,07% 
Fonte: Maternidade de Campinas. 
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No caso da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas – 

RPDC, a principal organizadora é a SMS, seguida pelo DRS. E para a tomada de decisão são 

importantes o MS, a SES-SP e o DRS, e, em segundo plano, a SMS. 

No caso do componente da AB, a cobertura populacional por equipes é maior que 

o pactuado. Contudo, é maior também a proporção de internações por condições sensíveis à 

atenção básica (principalmente insuficiência cardíaca, Diabetes mellitus e doenças 

cerebrovasculares). 

No caso do componente de MAC, a dependência regional nas internações de 

média complexidade é baixa, com exceção da clínica psiquiátrica e da clínica de crônicos 

(neste caso é 100%). Nas internações de alta complexidade a dependência regional é alta, 

principalmente na clínica cirúrgica infantil, na clínica cirúrgica adulto e na UTI de alta 

complexidade. 

O que se observa é a baixa capacidade de planejamento, gestão e regulação, 

quando se analisam os dados de perda primária e taxa de absenteísmo, para todas as 

especialidades, incluindo os procedimentos e os exames. Além disso, pouco se utiliza de 

instrumentos de monitoramento e avaliação. Por outro lado, o diagnóstico das necessidades da 

população e da capacidade instalada, além do plano de adequação da oferta, todos no nível 

regional, foram utilizados na elaboração do plano de construção da rede. E ainda, a 

coordenação formal é percebida pelos entrevistados, incluindo a atuação da CIR, assim como 

a integração dos serviços (via ficha de encaminhamento de referência e contra-referência) e o 

uso de protocolos. 

 No caso da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, não foi disponibilizado o 

Plano de Ação da Rede, que não consta como aprovado no site da CIB-SP. Em 2014 ficou 

apontado que o plano não tinha sido ainda elaborado e que era meta para 2015. Contudo, nas 

Atas da CIR consta que não foi elaborado o plano nos anos de 2015 e 2016. 

No planejamento da RPAS, a maioria dos entrevistados identifica que foi utilizado 

o diagnóstico das necessidades de saúde da população e da capacidade instalada dos serviços 

de saúde, além do plano regional de adequação da oferta. Contudo, não há monitoramento e 

nem avaliação.   

A maioria dos entrevistados aponta o DRS como a principal instituição 

organizadora da rede reconhece a existência de um grupo condutor da RAPS, mas não sabem 

quais são as suas funções. Além disso, o MS é considerado ator importante na tomada de 
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decisão, seguido pela SES. E surge a figura do Ministério Público como um ator relevante nas 

decisões sobre a RAPS. 

A maioria identifica que há integração da rede, entre APS/AB e MAC, e o uso de 

protocolos clínicos. Contudo, não há uso de sistema informatizado próprio da RAPS. 

Com relação aos equipamentos, a RMC possui 43 CAPS, duas residências 

terapêuticas, sete serviços residenciais terapêuticos do tipo I e cinco do tipo II, 257 leitos 

cadastrados em hospital geral para psiquiatria/saúde mental no município de Campinas (acima 

do recomendado). Com exceção da internação, a rede é insuficiente para todos os 

componentes. Contudo, o Índice de Dependência para internação em psiquiatria é elevado, 

com parte dos internamentos realizados fora da RRAS. 

No caso da Rede de Cuidado de Pessoas com Deficiência – RCPD, foram 

indicadas diferentes instituições organizadoras, SES-SP, DRS, SMS e prestadores de serviços. 

Os espaços de decisão mais relevantes são as comissões intergestores – CIT, CIB e CIR –, 

além do grupo condutor da rede. Contudo, os prestadores de serviços desconhecem o que é 

discutido na CIR. 

No caso do atendimento, está presente tanto a falta de integração, quanto a de 

integralidade. A maior suficiência está vinculada aos serviços de APS. Nos demais níveis de 

atendimento a oferta é insuficiente. E após a passagem para os níveis secundário/terciário, as 

UBS perdem contato com os pacientes. As unidades normalmente trabalham de forma isolada 

em relação aos demais prestadores da rede. E outro ponto falho do sistema é a dificuldade 

com o transporte dos pacientes. 

No caso da regulação, os entrevistados apontam o uso de sistema informatizado, 

para o controle das informações, e o uso de diagnóstico de necessidades e capacidade de 

oferta, além do plano regional de adequação da oferta, para a elaboração do planejamento. 

Contudo, não são utilizadas ações de monitoramento e nem de avaliação. 

A pesquisa observou que existe iniciativa de construção de rede, a partir da 

atuação do Centro de Reabilitação e das UBS de Campinas, para enfrentar a falta de 

integração da rede, de definição de fluxos e de protocolos clínicos. 

No caso da Rede de Urgência e Emergência – RUE, implantada na região em 

2011, o DRS é a principal instituição organizadora. Mas, a responsabilidade da tomada de 

cisão recai sobre as SMS, seguida do DRS, além dos estabelecimentos de média e alta 

complexidade (público e privado não lucrativo), grupo condutor, CIR e CIB.  O grupo 
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condutor é reconhecido (composto pelo gestor estadual, gestores municipais e prestadores) e 

suas funções também.  

Para a elaboração do planejamento foram utilizados os diagnósticos das 

necessidades e da capacidade de oferta instalada, além do plano regional de ampliação da 

oferta. 

Na CIR são discutidos assuntos relativos à RUE, principalmente: necessidades de 

atenção à saúde, escopo de atuação dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, 

financiamento dos componentes da rede, logística e integração da atenção primária à saúde. 

No caso do atendimento, a maioria dos entrevistados identificou que existe 

integração na rede e definição dos fluxos assistenciais e protocolos. 

No caso da regulação, são utilizadas a CROSS e as regulações municipais. Um 

desafio apontado é unificar esses sistemas em um Complexo Regulador Regional. A maioria 

dos entrevistados identifica que existe na RUE: central de marcação de consultas 

especializadas, sistema informatizado para organização dos serviços de saúde, central de 

regulação de leitos e transporte sanitário. 

 

Fluxos e Índice de Dependência na Região de Saúde Metropolitana de 

Campinas 

 

Nessa próxima parte do trabalho serão apresentados os fluxos e o grau de 

integração na RMC. Através da análise dos fluxos é possível perceber como ocorre a conexão 

entre os municípios da RMC no que diz respeito aos serviços de saúde. E para mensurar a 

integração regional foi utilizado o Índice de Dependência, criado pela OMS, nos anos 1990. 

 

É utilizado para medir a proporção da população que cada unidade de saúde abrange em uma 
determinada área geográfica. Uma forma de estimá-lo é identificando a procedência do 
atendimento e o domicílio dos pacientes atendidos na rede de serviços de saúde. O índice de 
dependência da população de um município, região ou estado é a porcentagem de 
atendimentos em cada sistema, ou unidade, em relação ao total de atendimentos realizados 
para a mesma população (REZENDE & PEIXOTO, 2003) (IBAÑEZ, 2017, p. 106).  

 

No caso específico desta pesquisa, foi analisado o grau de dependência na 

assistência de média e alta complexidade hospitalar e alta complexidade ambulatorial, na 

RMC, no ano de 2015. O cálculo foi feito da seguinte maneira: “porcentagem de 

atendimentos realizados fora do território da Região de Saúde/Município, para seus munícipes 

em relação ao total de atendimentos realizados para os seus munícipes” (IBAÑEZ, 2017, p. 
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106). E para cada nível de atendimento foi levado em consideração as seguintes formas de 

cálculo: 

Na área hospitalar, o Índice de Dependência (ID) foi calculado de acordo com a especialidade 
do leito onde foi realizada a internação: clínica pediátrica, clínica obstétrica, clínica médica, 
clínica cirúrgica, clínica psiquiátrica, crônicos e diárias de UTI para o ano de 2015.  
Na área ambulatorial, o ID foi calculado de acordo com o grupo de procedimentos de média 
complexidade e alta complexidade: procedimentos com finalidade diagnóstica, procedimentos 
clínicos, procedimentos cirúrgicos, transplantes de órgãos, tecidos e células e órteses, próteses 
e materiais especiais e medicamentos. Nos procedimentos de média complexidade foram 
considerados somente os que são faturados pelo Boletim de Produção Individualizado 
(BPAI), onde há o preenchimento da residência do paciente. (IBAÑEZ, 2017, p. 106). 

 

A tabela abaixo apresenta os resultados deste estudo: 

 
Quadro 5.11 - Índice de Dependência da região de saúde, Região Metropolitana de Campinas - São Paulo 
– Brasil, 2015   
Componentes Complexidade Especialidade do leito/Grupo Resultado 
Índice de Dependência Hospitalar (internação) Média complexidade Clínica Obstétrica 2,1 

Clínica Pediátrica 1,9 
Clínica Médica 2,8 
Clínica Cirúrgica Infantil 6,5 
Clínica Cirúrgica Adulto 3,8 
Crônicos 100,0 
Psiquiatria 22,1 
Diárias de UTI 4,5 
Total 4,2 

Alta complexidade Clínica Pediátrica 12,1 
Clínica Médica 16,7 
Clínica Cirúrgica Infantil 20,1 
Clínica Cirúrgica Adulto 18,6 
Diárias de UTI 19,1 
Total 17,6 

Índice de Dependência Ambulatorial (atendimento) Média complexidade Procedimentos com finalidade diagnóstica 3,5 
Procedimentos Clínicos 2,0 
Procedimentos Cirúrgicos 3,2 
Transplantes de órgãos, tecidos e células 51,9 
Órteses, próteses e materiais especiais 13,3 
Total 2,8 

Alta complexidade Procedimentos com finalidade diagnóstica 12,6 
Procedimentos Clínicos 5,2 
Procedimentos Cirúrgicos 5,7 
Transplantes de órgãos, tecidos e células 36,7 
Órteses, próteses e materiais especiais 0,0 
Medicamentos 2,6 
Total 2,7 

Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados do SIH-SUS e SIA-SUS, do DATASUS. 
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Tabela 5.8 - Índice de Dependência Hospitalar dos municípios da Região Metropolitana de 

Campinas - São Paulo – Brasil, 2015 

Município Índice de Dependência 
Hospitalar de Média 
Complexidade 
Total 

Índice de 
Dependência 
Hospitalar de Alta 
Complexidade 
Total 

Americana 15,2 84,9 
Artur Nogueira 100,0 100,0 
Campinas 3,8 7,8 
Cosmópolis 41,8 100,0 
Holambra 100,0 100,0 
Hortolândia 57,8 100,0 
Indaiatuba 7,7 32,2 
Itatiba 16,3 100,0 
Jaguariúna 19,3 100,0 
Monte Mor 57,5 100,0 
Morungaba n.d. n.d. 
Nova Odessa 51,8 100,0 
Paulínia 14,9 78,4 
Pedreira 42,0 98,7 
Santa Bárbara d'Oeste 34,0 94,4 
Santo Antônio de Posse 100,0 100,0 
Sumaré 29,9 88,1 
Valinhos 15,7 99,5 
Vinhedo 65,6 100,0 
Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados do SIH-SUS e SIA-SUS, do DATASUS. 
OBS. O IDM da assistência ambulatorial está disponível apenas para cada grupo, mas não para o total do atendimento por nível de 
complexidade. 

 

Com relação aos fluxos assistenciais, os principais resultados encontrados 

foram21: 

 

Tabela 5.9 - Fluxos de SIH total: de origem na RRAS 15 e de destino para a RRAS 15, em 2015 

RRAS RRAS de origem para o destino da 
RRAS 15 

RRAS de destino com origem na 
RRAS 15 

01 – Grande São Paulo / ABC 0,06 0,03 
02 – Grande São Paulo / Alto do Tietê 0,34 0,01 
03 – Grande São Paulo / Franco da Rocha 0,56 0,00 
04 – Grande São Paulo / Mananciais 0,09 0,01 
05 – Grande São Paulo / Rota dos Bandeirantes 0,14 0,01 
06 – Grande São Paulo / São Paulo 0,42 1,39 
07 – Baixada Santista e Vale do Ribeira 0,90 0,01 
08 – Sorocaba  0,58 0,07 
09 – Bauru 0,10 0,44 
10 – Marília  0,06 0,01 
11 – Presidente Prudente  0,08 0,00 
12 – Araçatuba e São José do Rio Preto  0,08 0,03 
13 – Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto 0,18 0,65 
14 – Piracicaba  2,70 0,72 
15 – Campinas e São João da Boa Vista  96,20 96,20 
16 – Bragança e Jundiaí (DRS VII – Campinas) 6,11 0,36 
17 – Taubaté  1,04 0,05 
Fonte: Painel da Saúde. Pesquisa Gestão Regional e Redes.  

 

 

 

  

                                                 
21 No Anexo encontram-se tabelas detalhadas. 
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Quadro 5.12 - Principais destinos do fluxo assistencial para fora da Região Metropolitana de Campinas - 
São Paulo – Brasil, 2015   
 
Tipo de Atendimento Complexidade Especialidade do leito/Grupo Município 
Internação Hospitalar Média complexidade Clínica Obstétrica São Paulo 

Circuito das Águas 
Clínica Pediátrica São Paulo 

Jundiaí 
Circuito das Águas 

Clínica Médica São Paulo 
Jundiaí 
Limeira 
Bragança Paulista 
Circuito das Águas 

Clínica Cirúrgica Infantil São Paulo 
Jundiaí 
Bauru 

Clínica Cirúrgica Adulto São Paulo 
Jundiaí 
Limeira 

Crônicos Mogi Mirim 
Divinolândia 
Lins 
Araras 
Tupã 

Psiquiatria Amparo 
Casa Branca 
Itapira 

Diárias de UTI São Paulo 
Limeira 
Jundiaí 
Bragança 
Circuito das Águas 

Alta complexidade Clínica Pediátrica São Paulo 
Aquífero Guarani 
Jaú 

Clínica Médica São Paulo 
Clínica Cirúrgica Infantil São Paulo 

Bauru 
Limeira 

Clínica Cirúrgica Adulto São Paulo 
Piracicaba 
Limeira 
Bragança 
Jundiaí 

Diárias de UTI São Paulo 
Limeira 
Jundiaí 
Bragança 

Ambulatorial Média complexidade São Paulo 
Jundiaí 
Bragança 
Sorocaba 

Alta complexidade São Paulo 
Jundiaí 
Bragança 
Sorocaba 
Circuito das Águas 
Norte de Barretos 

Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados do SIH-SUS e SIA-SUS, do DATASUS. 
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Além disso, o fluxo de atendimento, intra ou intermunicipal, e o acesso podem ser 

avaliados a partir dos dados fornecidos pela Central de regulação de Oferta de Serviços de 

Saúde (CROSS), que regula o acesso à atenção hospitalar e ambulatorial no Estado de SP e 

foi criado pela SES SP. 

Com relação às perdas primárias e taxa de absenteísmo: 

 
Na Região Metropolitana de Campinas, no ano de 2015, foram agendadas consultas em 92 
especialidades. Em 62 especialidades foram observadas perdas primárias no agendamento. As 
maiores perdas foram encontradas nas especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, 
nutrição, obstetrícia (pré-natal de alto risco), psicologia, oftalmologia (reflexo vermelho), 
medicina do trabalho, ginecologia (sexologia). Em 23 especialidades houve agendamento 
superior ao número de vagas disponibilizado inicialmente. Os maiores números foram 
encontrados no agendamento de consultas de cirurgia plástica, oftalmologia, urologia 
(avaliação de litotripsia), ortopedia, cirurgia geral, dermatologia e cirurgia vascular (Tabela 
12.1).  
Com relação absenteísmo no acesso às consultas da região Metropolitana de Campinas, a taxa 
geral das especialidades foi de 14% em 2015. As maiores taxas foram encontradas nas 
consultas de alergologia, fisiatria, neurocirurgia pediátrica, endocrinologia (diabetes), 
gastrologia e proctologia (IBAÑEZ, 2017, p. 149). 
 
No acesso aos exames e procedimentos, verifica-se, na Tabela 12.2, que em 92 especialidades 
ocorreu perda primária no agendamento. As maiores perdas foram observadas no 
agendamento de cardiotocografia anteparto, mamografia de rastreamento, paquimetria, 
ultrassonografia, eletrocardiograma. Em 56 especialidades, ocorreram, em 2015, 
agendamentos em número superior ao número de vagas, com destaque para as tomografias 
com e sem contraste, mapeamento de retina, ressonância magnética, ultrassonografia de 
articulações, urodinâmica, teste ergométrico, holter e eletroencefalograma. As maiores taxas 
de absenteísmo foram visualizadas no acesso à mamografia de rastreamento, 
eletrocardiograma, colonoscopia, litotripsia, tomografia com contraste (IBAÑEZ, 2017, p. 
151). 

 

 

Com relação à regulação das transferências hospitalares de urgência: 

 

Tabela 5.10 - Distribuição de solicitações de transferências hospitalares. Municípios da Região 

Metropolitana de Campinas, 2015 

 

Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados da CROSS. 
 

Município Frequência Percentual 
Americana 246 0,4 
Artur Nogueira 509 0,9 
Campinas 46.261 82,9 
Cosmópolis 230 0,4 
Holambra 305 0,5 
Hortolândia 1.780 3,2 
Indaiatuba 168 0,3 
Jaguariúna 540 1,0 
Monte Mor 642 1,2 
Nova Odessa 404 0,7 
Paulínia 390 0,7 
Pedreira 372 0,7 
Sta Bárbara d'Oeste 768 1,4 
Sto Antônio de Posse 352 0,6 
Sumaré 1.994 3,6 
Valinhos 191 0,3 
Vinhedo 604 1,2 
Total  55.816 100,0 
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Tabela 5.11 - Solicitações de transferências hospitalares, de cada município solicitante segundo 

município de destino. Região Metropolitana de Campinas, 2015 

Município 
solicitante 

Município executante 
Não 
resolvido 

Campinas Sumaré Limeira Jundiaí Bragança SP Amparo Americana SBO Sto 
André 

Americana 116 75 24 10 0 2 1 0 3 9 4 
Artur Nogueira 122 352 10 3 2 7 1 1 0 1 0 
Campinas 22.660 23.479 9 33 3 7 20 6 3 1 3 
Cosmópolis 88 120 3 6 5 1 1 1 1 0 0 
Holambra 61 26 203 0 0 3 0 0 1 0 0 
Hortolândia 385 270 1.057 16 17 6 5 2 6 0 0 
Indaiatuba 86 57 4 4 3 2 4 0 0 0 3 
Jaguariúna 203 299 13 3 3 6 3 1 3 0 1 
Monte Mor 141 93 396 0 2 5 1 0 1 0 0 
Nova Odessa 145 75 169 1 4 3 0 3 1 0 0 
Paulínia 121 244 11 1 2 1 1 0 1 0 4 
Pedreira 104 246 1 2 2 2 2 7 1 0 0 
Sta Bárbara 
d'Oeste 

341 178 159 30 6 5 4 1 6 18 0 

Sto Antônio de 
Posse 

111 202 1 0 0 7 3 22 0 0 0 

Sumaré 511 199 1.214 6 12 5 9 5 1 0 13 
Valinhos 116 59 4 5 0 1 1 0 1 0 1 
Vinhedo 348 284 5 2 12 1 0 1 0 0 0 
Total  25.659 26.258 3.283 122 73 64 56 50 29 29 29 
% 46,0% 47,0% 5,9% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados da CROSS. 
 

 

Os principais destaques em relação aos fluxos intermunicipais são (IBAÑEZ, 

2017): das solicitações de regulação de pacientes pelos municípios da região de Campinas, a 

maioria (68,4%) foi regulada pela SMS de Campinas e o restante (31,6%) foi regulado pela 

CROSS; a maioria das solicitações originam de quatro hospitais, quais sejam: Hospital e 

Maternidade Celso Pierro (27,5%), Hospital Mario Gatti (18,2%), Complexo Hospitalar Ouro 

Verde (17,6%) e Maternidade de Campinas (15,1%); do total das solicitações, 50,5% dos 

casos foi atendido via fluxos/pactos habituais; a região de saúde de Campinas atende 53,0% 

das demandas dos seus municípios via CROSS; as unidades da RRAS 15 atendem 53,2% das 

demandas originadas na mesma macrorregião; o município de Campinas atende o maior 

volume de pacientes regulados desta maneira, seguido de longe por Sumaré; no caso de vaga 

zero, os municípios de Campinas e Sumaré recebem a maior parte dos pacientes, com 

participações de 54,6% e 42,65, respectivamente, distribuídos entre os estabelecimentos da 

seguinte maneira: Hospital Estadual de Sumaré (42,6%), HC da UNICAMP (27,9%) e 

Hospital e Maternidade Celso Pierro (18,6%). 
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Conclusão  

 

A RMC apresenta uma avançada, complexa e heterógena estrutura política (poder 

e governabilidade), social, demográfica, econômica e técnica, além de representar elevada 

importância regional e nacional, com todos os indicadores sempre apresentando um 

desempenho acima da média estadual e nacional. 

No caso do setor da saúde, a RMC apresenta elevada capacidade técnica e de 

oferta, proporcionalmente maior que do Estado de São Paulo e do Brasil, mas com menor 

participação relativa da presença do SUS e maior do setor supletivo (população atendida pelo 

setor privado atinge 67,8% da população da região, contra 57,9% no Estado de SP e 35,3% no 

Brasil, em 2015). Os indicadores epidemiológicos são melhores na RMC frente à média 

estadual e nacional , assim como os dados de gasto per capita. Além disso, a região é menos 

dependente das transferências intergovernamentais e realiza um maior esforço próprio, 

quando se compara ao que acontece na media do estado e do país. 

A complexidade da instauração do processo de regionalização da saúde na RMC é 

resultado da necessidade de se conciliar diversos desenhos e processos, instituições/instâncias 

e atores, fluxos e culturas, relativas às seguintes regiões: RMC, Região de Saúde 

(microrregião de saúde) e Rede Regional de Atenção à Saúde (macrorregião de saúde). 

Um ponto considerado favorável a este processo se refere ao fato de que já existia 

na RMC uma experiência prévia de territorialização e de governança regional, atrelada aos 

seguintes processos e às seguintes institucionalidades: criação e atuação do DRS VII; criação 

e atuação do HC da UNICAMP, e dos demais hospitais com influência regional; constituição 

da RMC e do seu sistema de gestão metropolitano, formado pela AGEMCAMP, 

FUNDOCAMP e Câmara Técnica da Saúde do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. 

Quando a regionalização se inicia de fato, em 2011, um primeiro aspecto a ser 

apontado a partir deste estudo realizado se refere ao fato de que o desenho da região de saúde 

de Campinas teve que ser reelaborado para se adequar ao desenho da região metropolitana, o 

qual carrega toda uma história e uma consolidação da estrutura urbana, social, econômica, 

cultural, política e sanitária da Região Metropolitana de Campinas. Os profissionais que 

atuam no sistema de saúde, com destaque para o caso dos gestores, perceberam e apontaram 

essa questão já desde o início, e tal como aponta a própria bibliografia que discute essa 

temática, mas que não foram levados em consideração no primeiro momento de definição do 

Plano Diretor de Regionalização do Estado de São Paulo. 
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Ou seja, a região de saúde – seja ela a micro, seja ela a macro – deveria levar em 

consideração o que já estava constituído na RMC: sua área de influência, seus fluxos 

intermunicipais (de recursos financeiros, de trabalho, de educação, de saúde e toda a logística 

de transporte), sua capacidade instalada, dentre outros aspectos vinculados à metropolização. 

Após realizada essa adequação, o processo de regionalização segue o curso na 

RMC e precisa se aproveitar e se apropriar da experiência, da institucionalidade, da 

capacidade técnica, da oferta de serviços e dos fluxos já existentes na região.  

Quando se analisa o processo de regionalização, na perspectiva do 

desenvolvimento regional ampliado, a RMC pode ser classificada como de grau máximo por 

conta de apresentar um perfil desenvolvido e complexo em termos demográficos, 

socioeconômicos, sanitários, metropolitanos e de projeção/avanço futuro. 

Os indicadores sintéticos evidenciam que a dimensão da organização 

(funcionamento) é a mais relevante no processo, seguida da dimensão política (governança) e 

da estrutura (capacidade). No caso da organização e da política, o seu desempenho está um 

pouco acima do grau de suficiência, e no caso da estrutura está abaixo do grau de suficiência.  

A dimensão da política, foco deste estudo, será mais detalhada no próximo 

capítulo. Com relação à estrutura e à capacidade, foram tratados alguns aspectos, quais sejam: 

recursos humanos, APS e redes temáticas. Com relação aos recursos humanos, observa-se 

elevada qualificação dos profissionais formados e atuantes na região, elevada circulação 

médica dentro da região de saúde, seguindo os eixos rodoviários, e alta concentração dos 

profissionais no município de Campinas (60% dos vínculos).  

Com relação à APS, ela apresenta uma cobertura baixa e heterogênea na RMC, 

com a cobertura do PSF, variando de 0% em Nova Odessa, Paulínia, Vinhedo e Valinhos, 

para 100% em Monte Mor. Isso é reflexo de dois fatores: 1) heterogeneidade da participação 

do volume gasto com APS no total gasto com saúde (variando de 0,16% em Nova Odessa 

para 93,83% em Santo Antônio da Posse); 2) elevada presença dos prestadores de MAC, que 

são os determinadores da organização da rede e do atendimento, e da elevada participação da 

saúde suplementar na região (a população beneficiária dos planos de saúde representam 

67,8% da população). E isso tem reflexo na baixa resolubilidade do nível primário, assim 

como na sua integração com os demais níveis de serviços, principalmente quando deles estão 

organizados de forma regional. 

No caso das redes temáticas, criadas pelo MS como as prioritárias para se 

organizar as redes assistenciais de forma regionalizada, apresentam-se ainda incipientes na 
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RMC e pouco reconhecidas pelos atores, com exceção dos gestores regionais e municipais. A 

Rede Cegonha e a RUE são as mais antigas e já estavam presentes na avaliação de 2012. Na 

avaliação de 2016/2017, são identificadas as redes Cegonha, de Urgência e Emergência, 

Atenção Psicossocial e Crônicos, com destaque para a primeira, a única que apresenta grupo 

condutor e plano de ação, mas que é avaliada como insuficiente em diversos quesitos – 

assistência, recursos humanos, monitoramento e avaliação, atuação da APS, e etc.   

Com relação aos fluxos e ao grau de dependência, a região mostra-se consolidada 

e integrada, dado que sua dependência de outras regiões é baixa e é intenso o fluxo 

intermunicipal dentro da região – seja a micro, seja a macro. O Índice de Dependência da 

região com relação às internações hospitalares é de 4,2 para a média complexidade e de 17,6 

para a alta complexidade. E no caso do atendimento ambulatorial é de 2,8 e 2,7, 

respectivamente. Os fluxos que configuram esse perfil e grau de dependência são assim 

observados: o fluxo se concentra dentro da RRAS 15: em termos de destino, 53% é resolvido 

dentro da região de saúde e 53,2% dentro da RRAS, de tudo o que se origina na região de 

saúde de Campinas; a CROSS, que regula 31,6% das transferências hospitalares da região (o 

restante é regulado pela SMS de Campinas), identifica que a maioria se origina e é atendido 

pelo município de Campinas, seguido, de longe, por Sumaré, principalmente (78%) nos 

hospitais da PUCCAMP, Mario Gatti, Ouro Verde e Maternidade de Campinas. 
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CAPÍTULO 6 - GOVERNANÇA REGIONAL NA REGIÃO DE SAÚDE 

METROPOLITANA DE CAMPINAS AO LONGO DOS ANOS 2000 

 

Introdução  

 

Neste capítulo é apresentada toda a análise sobre a governança regional da Região 

de Saúde Metropolitana de Campinas, o que envolve observar e entender como se deu a 

construção do aparato de governança regional e de política, planejamento e gestão, além da 

regulação e contratualização, que sustenta e conduz o processo de regionalização na RMC. De 

um modo geral, a governança envolve: o espaço de atuação, negociação, pactuação e decisão; 

os processos e fluxos decisórios; a condução da política de saúde e a tecnologia me saúde. E a 

governança deve ser analisada do ponto de vista regional, tanto quando se considera a região 

de saúde, quanto em relação à rede de serviços de saúde. 

O capítulo está estruturado em cinco partes: presença do setor privado na RMC; 

evolução institucional da governança regional; evolução e balanço da governança regional; 

regulação; e contratualização. 

 

6.1. Presença do setor privado na Região Metropolitana de Campinas  

 

A questão da governança e da gestão regional pode ser vista sob dois aspectos, 

que devem estar articulados: a perspectiva da região de saúde e a perspectiva da rede de 

atenção à saúde. A governança regional é constituída pelo processo de negociação e 

pactuação entre os gestores, sendo assim, envolve as condições e a capacidade dos atores para 

exercer a suas funções de elaborar e executar a política, o planejamento e a gestão, em âmbito 

regional, cujo objetivo é garantir a atenção à saúde da população do território, de forma 

universal, integral e equitativa. Para alcançar tal objetivo, os gestores devem ter acesso aos 

instrumentos e as ferramentas necessárias e devem atuar em espaços adequados ao exercício 

da política, do planejamento e da gestão, buscando uma ação cooperativa e solidária, na 

região que representam. 

Conforme visto anteriormente nesse trabalho, a governança regional é marcada 

pelas questões relacionadas ao federalismo, à metropolização, ao financiamento e a relação 

entre a esfera pública e a esfera privada – na relação com os prestadores privados e na 

presença marcante do complexo econômico-industrial da saúde (indústria farmacêutica, 
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indústria de insumos, indústria de equipamentos, prestadores de serviços e procedimentos de 

saúde, empresas de planos e seguros privados, pesquisa e inovação tecnológica). 

Em primeiro lugar, para visualizar o tamanho e a importância do setor privado na 

saúde na RMC, serão apresentados dados sobre o complexo econômico-industrial da saúde na 

região em questão, que exercem forte influência técnica, financeira e política sobre o sistema 

público de saúde. Segundo o Observatório Metropolitano da RMC, “Entre 2006 e 2014, 

ocorreu um crescimento da ordem de 32,1% no número de estabelecimentos do segmento na 

RMC, estando a maioria das empresas do complexo concentrada no ramo de serviços de 

saúde (56,9%)” (OMI/AGEMCAMP, 2016)22. 

  

Quadro 6.1 - O complexo econômico-industrial da saúde na RMC, entre 2006 e 2014 
 

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Número de estabelecimentos do 
complexo econômico-industrial da 
saúde 

5.207 5.354 5.563 5.847 6.116 6.383 6.607 6.738 6.877 

Proporção do número de 
estabelecimentos do complexo 
econômico-industrial da saúde (2014) 

2014 
Indústria: 2,6% 
Comércio: 34,9% 
Seguros e planos de saúde: 5,6% 
Serviços de saúde: 56,9% 

Número de empregos formais ligados 
às ciências da vida humana, segundo os 
setores de atividade (2006, 2010 e 
2014) 

2006 
Indústria: 10.014 
Comércio: 8.849  
Seguros e planos de saúde: 1.659 
Serviços de saúde: 21.610 
Total: 42.132 

2010 
Indústria: 11.828 
Comércio: 10.910 
Seguros e planos de saúde: 
2.304 
Serviços de saúde: 29.289 
Total: 54.331 

2014 
Indústria: 13.300 
Comércio: 13.622 
Seguros e planos de 
saúde: 2.732 
Serviços de saúde: 
34.561 
Total: 65.215 

Distribuição dos vínculos empregatícios 
formais ligados à às ciências da vida 
humana, segundo os setores de 
atividade (2006 e 2014) 

2006 
Indústria: 23,8% 
Comércio: 21,0% 
Seguros e planos de saúde: 3,9% 
Serviços de saúde: 51,3% 

2014 
Indústria: 20,7% 
Comércio: 21,2% 
Seguros e planos de 
saúde: 4,3% 
Serviços de saúde: 
53,8% 

Valor das exportações do segmento de 
ciências da vida humana, segundo os 
setores de atividade (2000, 2007 e 
2014) 
(em milhões de US$ e em % no estado) 

2000 
Medicamentos: 15,7 
(8,3%) 
Equipamentos 
médico-hospitalares: 
2,1 (5,5%) 
Total: 17,8 (7,8%) 

2007 
Medicamentos: 76,6 (16,4%) 
Equipamentos médico-hospitalares: 2,7 (1,2%) 
Total: 79,3 (11,6%) 

2014 
Medicamentos: 316,1 
(35,9%) 
Equipamentos 
médico-hospitalares: 
3,7 (1,5%) 
Total: 319,8 (28,5%) 

Valor das importações do segmento de 
ciências da vida humana, segundo os 
setores de atividade (2000, 2007 e 
2014) 
(em milhões de US$ e em % no estado) 

2000 
Medicamentos: 
100,1(10,2%) 
Equipamentos 
médico-hospitalares: 
20,7 (6,0%) 
Total: 120,8 (9,1%) 

2007 
Medicamentos: 210,1 (10,4%) 
Equipamentos médico-hospitalares: 41,5 (5,1%) 
Total: 251,7 (8,96%) 

2014 
Medicamentos: 410,1 
(10,6%) 
Equipamentos 
médico-hospitalares: 
145,0 (7,6%) 
Total: 555,0 (9,6%) 

Fonte: OMI/AGEMCAMP (2016)23, com base em dados da RAIS/MTE e SECEX/MDIC.  

 

                                                 
22 http://www.agemcamp.sp.gov.br/observatorio/index.php?option=com_content&view=article&id=619:rmc-complexo-economico-
industrial-da-saude&catid=2:noticias&Itemid=8. 
23 http://www.agemcamp.sp.gov.br/observatorio/index.php?option=com_content&view=article&id=619:rmc-complexo-economico-
industrial-da-saude&catid=2:noticias&Itemid=8. 
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De acordo com outro levantamento realizado sobre as empresas ligadas ao setor 

da saúde, aponta um grande numero de estabelecimentos na RMC, nos setores econômicos da 

indústria e de serviços, em diversos segmentos – indústria farmacêutica, indústria de insumos, 

indústria de equipamentos, prestadores de serviços e procedimentos de saúde, empresas de 

planos e seguros privados, pesquisa e inovação tecnológica –, com destaque para a elevada 

colocação no ranking das 100 maiores empresas instaladas na RMC, para a importância 

econômica das empresas (em termos de receita líquida) e para a presença do capital 

estrangeiro. 

 

Quadro 6.2 - Empresas ligadas ao setor da saúde de acordo com o ranking das 100 maiores empresas na 
RMC, 2013 
 
Posição Empresa Setor Subsetor Receita Líquida 

(em R$ mil) 
Controle Município 

4ª Robert Bosch Ltda Indústria Peças e acessórios 4.100.000 Estrangeiro Campinas 
7ª 3M do Brasil Ltda Indústria Química 2.900.000 Estrangeiro Sumaré 
9ª SEM Indústria Farmacoquímica e 

Farmacêutica 
1.923.074 Nacional Hortolândia 

13ª Cristália Produtos Químicos 
Farmacêuticos Ltda 

Indústria Farmacoquímica e 
Farmacêutica 

1.200.000 Nacional Campinas 

15ª Unimed Campinas Cooperativa de 
Trabalho Médico 

Serviços Planos de Saúde 1.026.184 Nacional Campinas 

38ª Hospital Vera Cruz  Serviços Hospital, Maternidade, 
Pronto Socorro 

165.893 Nacional Campinas 

39ª Unimed Santa Bárbara D`Oeste e 
Americana CTM 

Serviços Planos de Saúde 150.954 Nacional Americana 

42ª Vera Cruz Associação de Saúde Serviços Planos de Saúde 119.763 Nacional Campinas 
49ª Assimédica Sistema de Saúde Ltda Serviços Planos de Saúde 71.004 Nacional Campinas 
52ª Associação de Saúde Portuguesa de 

Beneficiência 
Serviços Planos de Saúde 61.329 Nacional Campinas 

53ª Uniodonto de Campinas 
Cooperativa Odontológica 

Serviços Convênios e Serviços 
Médicos 

60.675 Nacional Campinas 

55ª Plano Hospital Samaritano Ltda Serviços Planos de Saúde 53.574 Nacional Campinas 
59ª São Lucas Saúde Serviços Planos de Saúde 50.968 Nacional Americana 
60ª Irmandade de Misericórdia de 

Americana 
Serviços Hospital, Maternidade, 

Pronto Socorro 
49.679 Nacional Americana 

67ª Globe Química Indústria Farmacoquímica e 
Farmacêutica 

44.224 Nacional Cosmópolis 

74ª Unimed de Itatiba Cooperativa de 
Trabalho Médico 

Serviços Planos de Saúde 28.331 Nacional Itatiba 

78ª Coopus Coop. de Usuários do 
Sistema de Saúde de Campinas 

Serviços Convênios e Serviços 
Médicos 

25.873 Nacional Campinas 

81ª Madre Theodora Assistência Médica 
Hospitalar Ltda 

Serviços Convênios e Serviços 
Médicos 

22.408 Nacional Campinas 

83ª Real Sociedade Portuguesa de 
Beneficiência 

Serviços Hospital, Maternidade, 
Pronto Socorro 

21.518 Nacional Campinas 

85ª Saúde Santa Tereza Ltda Serviços Planos de Saúde 18.090 Nacional Campinas 
86ª Americlínicas Assistência Médica 

Hospitalar 
Serviços Hospital, Maternidade, 

Pronto Socorro 
17.481 Nacional Santa Bárbara 

D`Oeste 
90ª VI Med. Centro Médico Hospitalar 

Ltda 
Serviços Hospital, Maternidade, 

Pronto Socorro 
14.1898 Nacional Vinhedo 

94ª Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Valinhos 

Serviços Hospital, Maternidade, 
Pronto Socorro 

12.124 Nacional Valinhos 

95ª Associação Beneficente de 
Assistência à Saúde (Abas 15) 

Outros Organizações Associativas 11.195 Nacional Campinas 

98ª Uniodonto de Americana 
Cooperativa Odontológica 

Serviços Planos de Saúde 6.430 Nacional Americana 

Fonte: Correio Popular24.  

                                                 
24 http://cnpem.br/wp-content/uploads/2013/08/RANKING-empresas-RMC_Correio-Popular.pdf. 
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No caso específico do segmento de planos e seguros privados, a tabela abaixo 

mostra a evolução dos beneficiários de planos de saúde da RMC entre os anos de 2001 e 

2016, já destacando de antemão que a porcentagem da população beneficiaria desta cobertura 

privada aumentou de 55,78%, em 2008, para 67,76%, em 2015, atingindo o pico de 71,28%, 

em 2014 (PAINEL DA SAÚDE.GESTÃO REGIONAL E REDES). A queda do numero de 

beneficiários dos planos de saúde significa um aumento da população coberta pelo SUS, o que 

precisa ser enfrentado pela capacidade de atendimento e pelos cofres públicos. 

 

Tabela 6.1 - Nº de beneficiários de planos de saúde na RMC, entre 2008 e 2016 

Ano Nº de beneficiários de planos de saúde % beneficiários de planos de saúde no total da população 
2008 n.d. 55,78 
2009 n.d. 57,89 
2010 n.d. 60,10 
2011 1.351.435 64,48 
2012 1.357.954 69,01 
2013 1.433.783 67,85 
2014 1.441.242 71,28 
2015 1.489.463 67,76 
2016 1.388.553 n.d. 
Fonte: OMI/AGEMCAMP (2016)25, com base em dados da RAIS/MTE e SECEX/MDIC, para os dados de número de beneficiários; 
PAINEL DA SAÚDE/GESTÃO REGIONAL E REDES, para os dados de participação.  

 

De acordo om o Observatório Metropolitano (OMI/AGEMCAMP, 2016), 

 
Os planos de saúde médico-hospitalares na Região Metropolitana de Campinas (RMC) 
registraram, em março, queda no número de clientes em relação ao mesmo mês de 2015, de 
acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A pesquisa mostra que as 
operadoras perderam 100,9 mil clientes em 12 meses. Na ocasião, a Região possuía quase 1,4 
milhão de clientes titulares. Ou seja, 44,9% da população metropolitana (3,1 milhões de 
habitantes). 
Desde março do ano passado, as operadoras perderam 8,5 mil usuários estabelecidos na área 
metropolitana que usavam planos individual ou familiar; 66 mil eram contemplados no pacote 
coletivo empresarial; além de 24,7 mil até então atendidos na forma de plano coletivo por 
adesão26. 

 

Outros dados que evidenciam a presença do setor privado na saúde é a 

participação dos prestadores privados na oferta de serviços de saúde, em termos da 

capacidade de atendimento, tanto na esfera hospitalar, quanto na ambulatorial, o que pode 

poder se observado através do quantitativo de médicos, leitos, serviços terceirizados, 

produção ambulatorial e internação. 

 

                                                 
25 http://www.agemcamp.sp.gov.br/observatorio/index.php?option=com_content&view=article&id=636:rmc-planos-de-
saude&catid=2:noticias&Itemid=8. 
26 http://www.agemcamp.sp.gov.br/observatorio/index.php?option=com_content&view=article&id=636:rmc-planos-de-
saude&catid=2:noticias&Itemid=8. 
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Tabela 6.2 - Presença do setor privado na oferta de recursos humanos (médicos) e de serviços de 

saúde na Região de Saúde Metropolitana de Campinas 

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
% médicos SUS no total de médicos 57,85 57,00 55,70 58,41 59,26 58,85 59,80 59,58 
% leitos SUS no total de leitos 58,32 58,82 58,17 57,21 54,73 55,40 55,70 54,88 
% serviços terceirizados no total de serviços 29,48 29,48 31,73 32,54 33,84 29,34 33,94 n.d. 
% produção ambulatorial de alta complexidade do prestador privado 
no total de produção ambulatorial de alta complexidade 

1,56 1,12 1,43 1,37 1,19 1,06 0,93 n.d. 

% produção ambulatorial de atenção básica do prestador privado no 
total de produção ambulatorial de atenção básica 

2,76 2,51 2,85 2,31 2,62 2,47 2,95 n.d. 

% produção ambulatorial de média complexidade do prestador 
privado no total de produção ambulatorial de média complexidade 

18,73 17,58 17,19 17,10 19,27 17,48 16,33 n.d. 

% do prestador privado no total de produção ambulatorial 7,68 6,78 7,36 7,03 7,68 7,07 6,58 n.d. 
% internação de alta complexidade do prestador privado no total de 
internação 

2,22 2,07 1,92 2,05 2,14 2,55 1,97 n.d. 

% internação de média complexidade do prestador privado no total 
de internação 

44,65 43,19 42,25 38,81 37,66 35,43 37,68 n.d. 

% internação do prestador privado no total de internação 46,87 45,27 44,17 40,87 39,81 37,98 39,65 n.d. 
Fonte: Painel da Saúde. Pesquisa Gestão Regional e Redes. 

 

6.2. Evolução institucional da governança regional na Região de Saúde Metropolitana de 

Campinas ao longo dos anos 2000 

 

Agora serão analisados os dados e as informações relativas à governança regional 

do SUS, em diferentes momentos da sua construção, desde o Pacto pela Saúde, em 2006. O 

que será avaliado será o processo de constituição da governança do SUS no nível regional, a 

partir de diversas pesquisas, que perceberam este movimento em diferentes etapas. 

Em primeiro lugar, é preciso retomar duas deliberações da CIB-SP que exercem 

influência na governança regional, logo após a implementação do Pacto 2006. A primeira diz 

respeito à implementação do Plano Diretor de Regionalização (PDR) do Estado de SP, através 

da Deliberação CIB nº 153, de 21 de julho de 2007. Esta norma exerce a função de define as 

regiões de saúde do estado. A segunda, diz respeito à implementação da PPI, através da 

Deliberação CIB-SP nº 64, de 28 de julho de 2008. Neste segundo caso, o objetivo é definir  

pactuação do atendimento e do financiamento. Neste caso, a discussão será aprofundada mais 

a frente. 

Na sequencia, para tratar dessa temática de gestão e governança regional, é 

preciso retomar alguns pontos levantados pela pesquisa do NEPP, nos anos de 2007, 2008 e 

2009. Na construção do diagnóstico da saúde na RMC, em 2007, os indicativos do sistema 

que promovem impactos para o planejamento, a gestão, a regulação e a governança, de um 

modo geral, podem ser assim resumidos: recursos financeiros insuficientes (cobrem no 

máximo 50% dos custos), necessidade de revisão dos tetos (PPI) e valores financeiros (tabela 

SUS), baixa resolubilidade da AB/APS, necessidade de médico generalista para o 
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atendimento básico/primário, alta rotatividade dos médicos (maioria trabalha por plantão), 

não utilização de protocolos clínicos na rede (somente para uso interno da unidade ou do nível 

de atendimento), necessidade de organização dos serviços de MAC em nível regional, 

estrangulamento do atendimento de MAC, favorecimento das relações interpessoais e das 

redes de influência, necessidade de integração com as demais redes de atenção (dentro do 

próprio município e na relação intermunicipal), Central de Regulação do DRS VII não tem 

cumprido o seu papel, não cumprimento da agenda pacutada, central de marcação de 

consultas pouco estruturadas, incipientes processos de controle a avaliação, ausência ou 

precariedade do cartão SUS, baixa informatização, dificuldade de dimensionamento da 

demanda municipal e regional, necessidade de plano metropolitano de recursos humanos, 

entre outros (NEPP, 2007). A maioria destes pontos levantados em 2007 permanece até as 

pesquisas mais recentes, realizadas em 2016-2017.  

O relatório retoma quais eram os modelos de gestão do SUS aos quais os 

municípios da RMC (lembrando que apenas seis destes pertenciam à RS de Campinas neste 

momento) estavam habilitados, antes do Pacto de 2006: quatro municípios na Gestão Plena da 

Atenção Básica (Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Holambra, S. A. de Posse) e o restante 

na Gestão Plena do Sistema. As principais dificuldades apontadas pelos gestores quanto à 

gestão indicam: omissão da esfera estadual na regulação e na cooperação técnica, problemas 

da governança regional, descontinuidade da gestão, falta de mecanismo pactuado de 

compensação de vagas, inadequação do perfil do gestor, falta de gestão estratégica e com foco 

regional, peso dos interesses das instituições privadas. Uma experiência dada como positiva é 

a constituição do consórcio intermunicipal de saúde entre os municípios de Pedreira, 

Holambra, Artur Nogueira e Santo Antônio de Posse, denominado de CONSAÚDE. 

Nesse momento da pesquisa, a gestão e a governança regional ainda não estavam 

fortalecidas, o que fica evidente diante de alguns levantamentos feitos pela mesma: 33% (6) 

dos municípios está investindo na melhoria da estrutura organizacional das SMS, através da 

parceira com outras instituições; na maioria (11 municípios) não está definido ou estruturado 

um processo de monitoramento; ausência de cargos gerenciais nas unidades de saúde (em 10 

municípios); crescente desenvolvimento dos Conselhos Municipais de Saúde; tendência da 

gestão do FMS ser realizada por outra estrutura da Prefeitura que não a SMS (10 municípios); 

em apenas 39% (7) dos municípios o FMS contempla todos os recursos destinados à saúde; 

insuficiência de recursos financeiros para ampliar os serviços em relação à demanda existente, 

especialmente MAC; preocupação em relação à participação do Estado no financiamento 
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(cumprimento da EC 29). De um modo geral, os gestores afirmam ser necessário “promover a 

interlocução entre os sistemas de saúde municipais no processo de reorganização do SUS” 

(NEPP, 2007), e  

 
maior desafio será, com certeza, implementar um novo processo de gestão do cuidado, de 
caráter metropolitano, que consiga congregar esforços e aproveitar capacidades institucionais 
e profissionais existentes na região na definição e implementação de protocolos clínicos, 
programação em saúde e linhas de cuidado para toda a rede de atenção à saúde da Região 
Metropolitana de Campinas (NEPP, 2007). 

 

Diante desses desafios de gestão e governança, é elaborado o Plano de Saúde da 

RMC27, no período de abril a dezembro de 2008, pela Câmara Temática de Saúde, vinculada 

ao Conselho de Desenvolvimento da RMC, através da contratação, via AGEMCAMP, do 

apoio técnico do Programa de Estudos em Sistemas Regionais de Saúde (PESS) do NEPP da 

UNICAMP, que realizou a pesquisa e o diagnóstico da saúde na RMC, publicado em 20007, a 

qual já foi apresentada anteriormente. Nesse plano foram definidos os seguintes elementos 

estratégicos: Opções Estratégicas, Objetivos Estratégicos e Estratégias e Metas; além dos 

projetos que definiam ações específicas, a partir das estratégias e metas estabelecidas. A 

gestão deste plano deve ser realizada por um grupo gestor, constituído de uma Coordenação 

Geral (Câmara Temática da Saúde), uma Coordenação Executiva (DRS VII) e um grupo de 

trabalho composto por um coordenador para cada um dos grandes blocos dos projetos (CD-

RMC e AGEMCAMP, 2008). 

 

(...) deve-se ressaltar que o caráter inovador do Plano não está apenas no fato de se constituir 
num dos primeiros planos regionais construídos dentro do cenário marcado pelo Pacto de 
Gestão, mas, sobretudo, por ter conseguido estabelecer consensos políticos numa realidade de 
saúde regional marcada por tantos desafios (CD-RMC e AGEMCAMP, 2008). 

 

Após o lançamento do Plano Metropolitano de Saúde da RMC, o NEPP realizou 

outra pesquisa, no ano de 2009. Nessa nova etapa da pesquisa, com relação ao Plano 

Municipal de Saúde da RMC, de 2008, os gestores municipais apontaram algumas 

fragilidades no processo de elaboração, quais sejam: 1) dificuldade de acesso aos serviços de 

referência de média e alta complexidade, especialmente no HC UNICAMP; 2) baixa 

resolutividade na média complexidade, com a presença de estrangulamentos em algumas 

especialidades (ortopedia, neurologia, cardiologia e psiquiatria); 3) insuficiência geral de 

leitos, particularmente para retaguarda de urgência e emergência; 5) PPI (2007) definida em 

função da oferta de serviços (série histórica de produção do conjunto de serviços de atenção à 

                                                 
27 A descrição do Plano encontra-se em Apêndice. 
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saúde existente nos municípios) e não da demanda existente; 6) mecanismos gerenciais 

deficientes (por exemplo: internações que são realizadas de forma a não respeitar o processo 

adequado de encaminhamento por conta da ausência de protocolos clínicos e linha de 

cuidado, ou da demanda espontânea nos prontos-socorros e ambulatório de especialidades dos 

hospitais); 7) baixa resolubilidade da Atenção Básica, gerando pressão sobre os prontos-

socorros e ambulatórios de especialidades dos hospitais; 8) incompatibilidade no desenho 

RMC e da Região de Saúde; dentre outros (NEPP, 2009b).  

Outras informações relevantes para o planejamento, a gestão, a regulação e a 

governança regional, além do que já fora percebido no diagnostico realizado em 2007 e 

mencionado acima, são relativas à concentração dos serviços no município de Campinas: 52% 

dos leitos, entre 2006 e 2008; quatro unidades hospitalares, das seis no total da RMC que 

concentram 53% do volume de internações, entre 2006 e 2008 – HC da UNICAMP (21%), 

Hospital Celso Pierro da PUC-Campinas (12%), Hospital Municipal Mário Gatti e 

Maternidade de Campinas, em Campinas, e Hospital Estadual de Sumaré e o Hospital 

Augusto de Oliveira Camargo de Indaiatuba; 51% das internações da RMC, entre 2006 e 

2008; concentração dos serviços hospitalares (hospitais universitários e no Hospital Mario 

Gatti) (NEPP, 2009b). 

Outro aspecto relevante tratado no relatório foi a questão do fluxo assistencial na 

RMC (NEPP, 2009b): 

 Origem as internações (em 28 unidades hospitalares estudadas) e local 

de residência, entre 2006 e 2008: mais de 91% de pessoas moram nos municípios da 

RMC. Sendo que a maioria, entre 85% e 90%, provém de municípios onde as 

unidades estão localizadas. 

 As unidades que atendem mais munícipes de fora do município aonde 

se localiza a sede são: Seara Hospital Psiquiátrico (86% vem do município sede de 

Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa); Hospital das Clínicas da 

UNICAMP (Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba e Cosmópolis, além de Campinas, 

somando cerca de 79% das internações); Boldrini (Campinas, Sumaré, Hortolândia, 

Americana e Monte-Mor num total de 81% das internações); Instituto Indaiá 

(Indaiatuba, Santa Bárbara D’Oeste, Valinhos, Hortolândia, Cosmópolis, Nova 

Odessa, Monte Mor, Sumaré, Americana e Campinas, totalizando 90% das 

internações); Sobrapar (Campinas, Sumaré, Hortolândia, Americana e Monte Mor, 
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totalizando cerca de 76%); Hospital do Consórcio CONSAUDE (tende somente 

Pedreira, Santo Antônio da Posse, Holambra e Artur Nogueira). 

 As unidades que atendem mais de 20% de pessoas de origem de 

municípios de fora da RMC são aquelas que oferecem atendimento diferenciado: 

Boldrini, Sobrapar, Hospital Infantil André Luiz e Indaiá. 

 Outras unidades que atendem mais de 20% de pessoas de origem de 

municípios de fora da RMC são: HC da UNICAMP e Hospital São Francisco de 

Americana. 

 Elevado percentual de internações que acontecem de forma inadequada 

por conta dos seguintes motivos: uso da porta de entrada dos hospitais (pronto-

socorro), ou inadequado encaminhamento da AB/APS ou da Atenção Ambulatorial 

Especializada (não existe protocolo clínico ou linha de cuidado).  

 

Essa questão dos fluxos intermunicipais, além do fluxo interno na rede (entre os 

níveis de complexidade da atenção), exige um esforço de governança regional, tanto para 

organizar e regular o fluxo e  atendimento, quanto para permitir a negociação e a pactuação 

entre os municípios da região dos recursos e do atendimento. Neste sentido, os principais 

instrumentos de regionalização são a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em 

Saúde (PPI) e a negociação e pactuação que ocorre no Colegiado de Gestão Regional (CGR). 

Além disso, existe a demanda intermunicipal que acontece de forma espontânea, diretamente 

nos prontos-socorros dos hospitais, e ainda existem os encaminhamentos via Central de 

Regulação, no caso do Estado de São Paulo, via CROSS (Central de Regulação de Oferta de 

Serviços de Saúde) (NEPP, 2009b).  

A PPI do Estado de São Paulo foi regulamentada pela Portaria nº 1.097, de 22 de 

maio de 2006, e foi discutida, aprovada e implementada ao longo dos anos de 2007 e 2008. A 

aprovação concreta acontece através da Deliberação CIB nº 64, de 28 de julho de 2008, de tal 

forma que o início da sua implantação foi marcado para 1º de outubro de 2008. 

A PPI é o instrumento de planejamento e gestão que estabelece o volume de 

procedimentos que será produzido em cada município, incluindo a demanda intermunicipal, e 

qual será o montante de recursos alocados nos municípios, incluindo as transferências dos 

recursos para cobrir as transferências intermunicipais. A organização do atendimento está 

vinculada a cinco linhas de cuidado (diabetes mellitus, hipertensão arterial, pré-natal, câncer 

de colo de útero e de mama), que devem ser programadas pelos municípios de acordo com as 
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necessidades da sua população, tendo como ponto de partida a AB/APS e como diretriz a 

construção da rede de atenção à saúde e a promoção da integralidade do atendimento. 

No ano de 2008 a CIB de SP aprovou o teto financeiro de MAC de cada 

município paulista, incluindo os recursos destinados ao atendimento da população do próprio 

município, assim como os recursos destinados o atendimento da população de outros 

municípios; e, sem seguida aprovou a programação orçamentária por gestão e por 

estabelecimento de saúde (SES.SP)28
. 

 

As Diretrizes e Estratégias Operacionais para Elaboração da PPI no Estado de São Paulo 
foram aprovadas pela Comissão Intergestores Bipartite- CIB/SP, no dia 25 de outubro de 
2007. Segundo essas diretrizes, a PPI deve expressar os compromissos assumidos no Plano 
Estadual e nos Planos Municipais de Saúde, definir e explicitar os serviços e os recursos para 
a população própria de cada município e para a população referenciada, conforme suas 
necessidades de saúde, e contribuir para a organização de redes de serviço regionalizadas e 
hierarquizadas, com redução de iniqüidades, otimização de serviços e ações de saúde e 
modificação de perfis assistenciais, sempre que necessário (SES.SP)29. 

 

A questão da gestão e da governança regional atravessa todos estes pontos 

levantados pela pesquisa. Além disso, os gestores consideram que o processo de 

regionalização conta com um importante instrumento que é a PPI e a constituição dos CGR 

(atual CIR) para regular as demandas intermunicipais, dado que 

 

(...) que estabelece o volume de procedimentos a serem produzidos em cada município da 
região, incluindo as demandas advindas de outros municípios. Com a implantação do Pacto 
pela Saúde novas formas de pactuação são possibilitadas na medida em que os gestores 
municipais, reunidos nos respectivos Colegiados de Gestão Regional podem discutir e acordar 
novas formas de atendimento dessas demandas (NEPP, 2009b). 

 

Contudo, existem críticas em relação à PPI. Um primeira diz respeito ao fato de 

que “(...) a PPI levou em consideração apenas a alocação de recursos federais, sendo os 

recursos próprios da SES-SP e das SMS alocados de acordo com os interesses de cada gestor, 

nem sempre coerentes com as necessidades de saúde da região” (FELICIELLO; VILALBA, 

2016, p. 110).  

Outra crítica se refere ao fato que o que se verifica na prática, é a “fragilidade dos 

mecanismos de regulação, no que se refere às pactuações estabelecidas na PPI, na medida em 

que as pactuações realizadas nos CGRs são citadas com grande importância para atendimento 

dessas demandas” (NEPP, 2009b). Ou seja, muitas vezes o que fora acordado e pactuado não 

é respeitado pelos municípios, que passam a incorporar em seus tetos financeiros recursos de 

                                                 
28 http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/sistemas-e-formularios/sistemas/programacao-pactuada-e-integrada. 
29 http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/sistemas-e-formularios/sistemas/programacao-pactuada-e-integrada.  
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outros municípios para o atendimento da população referenciada, mas não realizam o que fora 

acordado. 

E ainda, o NEPP (2009b) aponta que a PPI foi definida em função da oferta de 

serviços (capacidade instalada de atendimento) e não da demanda existente (mapeamento das 

necessidades de saúde). 

Além disso, a PPI não foi revista desde o ano de 2008, e muito se avançou no 

sentido da regionalização e das próprias condições de saúde e fiscais-financeiras dos 

municípios. Um exemplo para o caso deste estudo, é que o próprio desenho da Região de 

Saúde de Campinas foi revisto, no ano de 2013, consequentemente todos os seus fluxos e os 

compromissos de atendimento das demandas intermunicipais também foram alterados. 

A pesquisa percebeu que seria possível aumentar a disponibilidade regional de 

atendimento à população, principalmente no caso da MAC, caso as demandas de fora da 

RMC fossem atendidas por outros municípios que não os da própria RMC. Contudo, são 

fortes as centralidades da RMC e do município de Campinas na rede de atenção à saúde da 

macrorregião do DRS VII. 

De um modo geral, os gestores apontam que a preocupação continua centrada nos 

municípios, e são poucos os que buscam soluções regionais. 

 

Inicialmente é possível afirmar que apesar da estruturação da RMC, da implantação do Pacto 
de Saúde e da implementação do processo de regionalização, com a organização dos CGRs, 
não foram detectados processos e estruturas adequados e permanentes de planejamento e 
tomada de decisões para reorganização da Rede de Atenção à Saúde na RMC, incluindo a 
assistência prestada pela rede hospitalar. Ou seja, o foco continua sendo o município que 
busca nas instâncias regionais formas, mecanismos e recursos para atendimento de suas 
demandas. Por outro lado, a baixa capacidade técnica e organizacional do DRS Campinas não 
permite dispor de estrutura e pessoal técnico de apoio ao desenvolvimento das 
responsabilidades das instâncias regionais, seja dos CGRs, seja da Câmara Temática de Saúde 
da RMC (NEPP, 2009b). 

 

Além disso, especificamente em relação à governança regional a pesquisa destaca 

que é muito recente, à época da pesquisa, a institucionalidade das regiões metropolitanas da 

regionalização na área da saúde. As instâncias envolvidas no processo de regionalização, para 

o ano de 2009, são: Departamento Regional de Saúde (DRS) VII – Campinas, Colegiado de 

Gestão Regional das regiões de saúde de Campinas, Oeste e Jundiaí, Conselho de 

Desenvolvimento da RMC (CD-RMC), Agência Metropolitana de Campinas (AGEMCAMP), 

Câmara Temática de Saúde da RMC, Conselho do Consórcio de Pedreira (CONSAUDE).  
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Quadro 6.3 - As instâncias envolvidas no processo de governança em saúde na região metropolitana de 
saúde, em 2009 
 

Departamento Regional de Saúde (DRS) VII – Campinas 
A Divisão administrativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo se faz através dos Departamentos Regionais de Saúde - DRS, atendendo ao 
Decreto DOE nº 51.433, de 28 de dezembro de 2006. Por meio desse Decreto, o Estado foi dividido em 17 Departamentos de Saúde, que são 
responsáveis por coordenar as atividades da Secretaria de Estado da Saúde no âmbito regional e promover a articulação intersetorial, com os municípios 
e organismos da sociedade. Segundo o artigo 4ª do referido decreto, esses Departamentos têm por finalidade: a) Contribuir para a qualidade de vida da 
população das respectivas regiões, coordenando, articulando e organizando e gerenciando o sistema de saúde loco regional; b) Identificar a necessidade 
de compre de serviços de saúde; c) promover a articulação dos sistemas metropolitanos de saúde; d) avaliar, acompanhar e estabelecer a cooperação 
técnica dos sistemas de saúde; e) tornar disponíveis e dar publicidade às informações de saúde e gerenciais que viabilizem o controle social do 
desempenho do sistema de saúde. 
Colegiado de Gestão Regional das regiões de saúde de Campinas, Oeste e Jundiaí 
A implantação dos Colegiados de Gestão Regional foi prevista no Pacto de Gestão pela Saúde, documento pactuado na reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite do dia 26 de janeiro de 2006 e aprovado na reunião do Conselho Nacional de Saúde do dia 09 de fevereiro de 2006 (Portaria 399-
GM, 2006). Segundo o Pacto de Gestão, o Colegiado de Gestão Regional (CGR), imprescindível a um processo de regionalização qualificado, deve 
operar como espaço permanente de pactuação e co-gestão solidária, garantindo e aprimorando a aplicação dos princípios do SUS. Além disso, o CGR 
constitui-se num espaço de decisão através da identificação, definição de prioridades e de pactuação de soluções para a organização de uma rede regional 
de ações e serviços de atenção à saúde, integrada e resolutiva. O Colegiado tem como uma das suas principais atribuições elaborar um plano regional que 
defina as prioridades, as responsabilidades de cada ente, as bases para a programação pactuada integrada da atenção à saúde, o desenho do processo 
regulatório, as estratégias de qualificação do controle social, as linhas de investimento e o apoio para o processo de planejamento local.  
O Colegiado deve ser formado pelos gestores municipais de saúde do conjunto de municípios e por representantes do(s) gestor(es) estadual(ais), sendo as 
suas decisões sempre por consenso, pressupondo o envolvimento e comprometimento do conjunto de gestores com os compromissos pactuados.  
Dos 19 municípios da Região Metropolitana 18, fazem parte da DRS VII. Somente o município de Engenheiro Coelho pertence ao DRS X de Piracicaba. 
A seguir, apresenta-se a distribuição dos 18 municípios da RMC em três dos quatro CGR do DRS VII. 
Conselho de Desenvolvimento da RMC (CD-RMC) 
O Conselho de Desenvolvimento da RMC foi criado pela Lei Complementar nº 870 de 19 de Junho de 2000, instalado através do Decreto nº 46.057 de 
27 de Agosto de 2001, e teve seu regimento interno aprovado em 27 de Novembro de 2001. Tem caráter deliberativo e normativo e é composto por um 
representante de cada município que integra a RMC e por representantes do Estado nos campos funcionais de interesse comum, asseguradas a paridade 
das decisões. 
Agência Metropolitana de Campinas (AGEMCAMP) 
A Agência Metropolitana de Campinas, com sede e foro no município de Campinas, é uma autarquia estadual criada através da Lei nº 946/2003, 
vinculada pelo Decreto Nº 51.460, de 1º de Janeiro de 2007 à Secretaria Estadual de Economia e Planejamento. A AGEMCAMP tem por finalidade 
integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum na Região Metropolitana de Campinas, composta pelos 
municípios de Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte 
Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D'Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 
Entre as principais atribuições da AGEMCAMP, estão a fiscalização das execuções das leis que dispõem sobre regiões metropolitanas e aplicar as 
respectivas sanções; estabelecer metas, planos, programas e projetos de interesse comum, bem como fiscalizar e avaliar sua execução; manutenção de 
estruturas técnicas e administrativas de dimensões adequadas, dando prioridade à execução descentralizada de obras e serviços que será atribuída a 
órgãos e entidades públicas ou privadas, capacitadas para tanto e observada a legislação aplicável. Para a consecução de suas finalidades a AGEMCAMP 
poderá celebrar contratos e convênios com órgãos, entidades da Administração direta e indireta, nacionais ou estrangeiras. 
Câmara Temática de Saúde da RMC 
As Câmaras Temáticas e as Câmaras Temáticas Especiais foram criadas pela Lei Complementar Estadual nº 870, de 19 de Junho de 2000 em seu artigo 
12 e disciplinadas no Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento e pelo Regimento Interno das Câmaras Temáticas e Câmaras Temáticas 
Especiais. As Câmaras Temáticas e as Câmaras Temáticas Especiais, ambas de caráter técnico são coordenadas por um dos seus membros, titular ou 
suplente, sendo criadas por deliberação do Conselho de Desenvolvimento e tendo atribuições específicas, extinguindo-se as especiais, quando 
preenchidos os fins a que se destinam. A deliberação pela constituição de Câmara Temática ou de Câmara Temática Especial depende de aprovação da 
maioria simples dos votos dos membros do Conselho.  
A Câmara Temática da Saúde foi criada pela Deliberação CD-RMC Nº 012/02 do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, 
com fulcro no disposto nos Artigo 2º, inciso XI, 29 e 46, todos do Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 
Campinas, combinado com o artigo 3º, do Regimento Interno das Câmaras Temáticas e das Câmaras Temáticas Especiais. A justificativa para criação foi 
baseada na necessidade de soluções compartilhadas entre Estado e Municípios, bem como dos Municípios entre si, para os inúmeros problemas 
enfrentados pela área de saúde na Região Metropolitana de Campinas; a necessidade de construção de um sistema de saúde que premie e atenda os 
preceitos constitucionais, de descentralização, hierarquização das ações, integralidade e equidade, com garantia do controle social e com possibilidades 
iguais para o acesso a este sistema, com uma gama de serviços Municipais e Estaduais de porte; e a necessidade de discussão regional sobre as 
alternativas para o custeio das ações, financiamento, a priorização local dos investimentos, a discussão de um orçamento comum para a área e discussão 
conjunta de ações e prevenção, assistência e promoção à saúde. 
A Câmara Temática de Saúde é composta pelo representante da Secretaria de Estado da Saúde e pelos 19 Secretários Municipais de Saúde ou seus 
representantes e tem por objetivo promover o levantamento das necessidades na área da Saúde, para o desenvolvimento de ações integradas que visem 
minimizar as carências da Região Metropolitana de Campinas. 
Conselho do Consórcio de Pedreira (CONSAUDE)    
O CONSAÚDE, entidade privada de direito público foi constituído em 2006, sendo o único Consórcio Intermunicipal de Saúde, da Região Metropolitana 
de Campinas. Formado pelos municípios de Pedreira, Artur Nogueira, Holambra e Santo Antônio de Posse, o Consórcio tem como sede o Hospital e 
Maternidade Humberto Piva, de Pedreira. Esse hospital foi cedido para o CONSAUDE por 20 anos. Para a constituição do consórcio os municípios 
aprovaram lei municipal, autorizando os prefeitos a firmar convênio com o consórcio.O CONSAUDE possui como instância máxima a Assembléia Geral 
constituída pelos 4 prefeitos que elegem o presidente e o vice. Existe ainda um Conselho Gestor formado pelos 4 Secretários Municipais de Saúde mais 
um coordenador indicado pela Assembleia Geral. Vinculado a este Conselho Gestor estão as unidades do Consórcio (no momento, apenas o hospital). O 
CONSAUDE possui ainda Conselho Fiscal integrado por dois representantes de cada Conselho Municipal de Saúde dos quatro municípios. 

Fonte: NEPP (2009b), a partir das normas, documentos e entrevistas. 
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A pesquisa captou as seguintes opiniões dos gestores sobre a atuação das 

instâncias de governança regional (NEPP, 2009b): 

 DRS VII: “não possui infra-estrutura [e recursos humanos] e 

desenvolvimento institucional para consolidar sua atuação enquanto coordenador do 

processo de regionalização do SUS [e enquanto regulador dos contratos e convênios 

sob sua gestão]”; dificuldade de atuação diante da incompatibilidade entre o desenho 

das regiões de saúde e o da RMC; dificuldade de interlocução com a AGEMCAMP. 

 CD-RMC: burocrático, falta de definição do papel, conflito interno, 

falta de diálogo com AGEMCAMP, falta de resultados concretos das decisões 

tomadas por este gera desestímulo a participação dos gestores. De um modo geral, “A 

atuação do Conselho de Desenvolvimento, em relação à saúde, ainda pode ser 

considerada incipiente”. 

 AGEMCAMP: falta de recursos (técnicos e humanos), falta de diálogo 

com o DRS VII e com o CD-RMC, dificuldade de atuação diante da incompatibilidade 

entre o desenho das regiões de saúde e o da RMC. 

 Câmara Temática: falta de resultados concretos das decisões tomadas 

por este gera desestímulo a participação dos gestores, falta efetiva participação 

secretários de saúde nas reuniões, dificuldade de atuação diante da incompatibilidade 

entre o desenho das regiões de saúde e o da RMC. 

 CGR: “ainda não conseguiram implantar plenamente suas 

responsabilidades (...) em decorrência da falta de estrutura técnico-administrativa de 

suporte às ações e projetos regionais nos DRS e nos CGRs”; “representa uma 

possibilidade de regionalização solidária, mas ainda falta visão política, já que os 

gestores não têm um foco regional”, pois continuam voltados para o próprio 

município. 

 CGR de Campinas: falta de alinhamento e disputa com a Câmara 

Temática. 

 Consórcio: avaliação positiva (agilização dos processos administrativos, 

melhorou o acesso e otimizou o uso dos recursos), importante par a regionalização 

(principalmente para o município pequeno). 

 

De um modo geral, o que se observa é a fata de alinhamento e diálogo entre as 

instâncias de gestão regional já existentes e a nova (CGR), principalmente no caso do CGR de 
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Campinas, dado que não existe adequação entre o desenho da RS de Campinas e a RMC, e já 

atuavam na RMC instâncias importantes de governança regional – CD da RMC , CT da Saúde 

da RMC e AGEMCAMP.  

 

A relação entre o CDRMC, os CGR, a Câmara Temática e a AGEMCAMP é frágil, e só não é 
pior porque, coincidentemente, existem pessoas que participam das duas instâncias (CT e 
CGR), permitindo alguma articulação. Na realidade, é por intermédio dessas pessoas que a 
Agência tem conhecimento de algumas das deliberações. Acredita-se, entretanto, que quando 
o Plano Metropolitano começar a ser implementado, haverá a necessidade de contato mais 
estreito, sobretudo com o DRS VII (NEPP, 2009b). 
 
O diálogo com os Colegiados Gestores Regionais é frágil, correndo-se o risco de caminhar em 
direções opostas, embora isto não tenha se apresentado ainda. Há dificuldade de interlocução 
da AGEMCAMP com o Departamento Regional de Saúde (DRS VII), devido ao 
descolamento entre o desenho da RMC e o das Regiões de Saúde que guardam 
correspondência com esse Departamento (NEPP, 2009b). 
 
Quanto à área da saúde, o maior problema mencionado é o fato de não haver coincidência 
entre as regiões de saúde e a Região Metropolitana de Campinas, o que vem dificultando a 
atuação do DRS VII, bem como a dos representantes da Câmara Temática (NEPP, 2009b). 

 

As principais sugestões dos entrevistados para a qualificação dos processos, 

mecanismos e instâncias de governança dizem respeito à necessidade de redesenhar as regiões 

de saúde do DRS VII, com foco na região de saúde de Campinas.  

 

As principais sugestões para o aprimoramento dos processos de negociação e pactuação são 
uma maior integração das outras instâncias de gestão da RMC com os CGR, definindo melhor 
os papéis e buscando solucionar o descompasso entre o Departamento Regional de Saúde VII, 
a Câmara Temática em Saúde e o Conselho da RMC, particularmente quanto à área de 
abrangência (NEPP, 2009b). 

 

Por outro lado, já neste momento a maior parte dos gestores municipais “acredita 

que o processo de regionalização possibilitou uma maior participação dos gestores nas 

decisões regionais, aumentando a autonomia, favorecendo a gestão solidária e promovendo a 

troca de experiências, parcerias e participação dos gestores nas decisões regionais” (NEPP, 

2009b). 

No ano de 2011 foram criadas as Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) do 

estado de SP, através da Deliberação CIB nº 36, de 31 de agosto de 2011. A RS de Campinas 

pertence à RRAS 15, que possui no total cinco regiões de saúde (Campinas, Oeste VII, Baixa 

Mogiana, Mantiqueira e Rio Pardo) e 42 municípios, cujo desenho não coincide com o do 

DRS VII. Neste caso, cada RRAS deve ter um Comitê Gestor. Segundo a Resolução SS-SP nº 

117, de 09 de novembro de 2011, a coordenação deste comitê deve ser exercida pelo 

representante regional da SES, no caso, o respectivo diretor do respectivo DRS (e mais um 

suplente). Em alguns casos, o desenho da RRAS não coincide com o do DRS, e neste caso 
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fica designado um representante do DRS responsável pelas redes regionais. Para o caso de 

Campinas, ficou assim definido: a coordenação da RRAS 15 deve ser realizada pelo diretor do 

DRS VII. E outro representante do DRS VII deve ser o coordenador da RRAS 16, já que este 

departamento contempla duas redes regionais. 

No ano de 2012 foi realizado outro estudo, a partir da constituição de um grupo de 

trabalho, formado por gestores e técnicos dos Municípios da RS Campinas, DRS VII, 

COSEMS-SP. O produto final deste trabalho foi o Mapa da Saúde da RS de Campinas e da 

RRAS 15, cujo objetivo era caminhar “em direção da construção dos Contratos Organizativos 

de Ação Pública em Saúde (COAP)” (SMS – CAMPINAS, 2012, P. 13). 

A partir do ano de 2013, o mudou desse quadro de instituições responsáveis pelo 

planejamento, gestão e governança regional foi: o desenho da Região de Saúde de Campinas 

passou a ser o mesmo desenho da RMC (com exceção do município de Engenheiro Coelho); 

o espaço de gestão compartilhada da Região de Saúde Metropolitana de Campinas passou a 

ser somente a Comissão Intergestora Regional (no lugar de CGR) da respectiva região; e o 

consórcio intermunicipal presente na região de saúde passou a ser o CISMETRO, criado em 

2013/2014 e composto por Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra e Paulínia. Isso será 

revisto novamente mais a frente. 

No ano de 2013 foi elaborado o Plano Municipal de Saúde de Campinas 2014-

2017 (SMS – CAMPINAS, 2013), que passa a incorporar as questões regionais no seu 

planejamento30. Os destaques são:  

 São documentos de articulação do Município de Campinas com outras 

instâncias do SUS: o Plano Estadual de Saúde de São Paulo 2012 – 2015, o Plano 

Nacional de Saúde 2012 – 2015, as pactuações das Redes de Atenção à Saúde (RAS), 

o Mapa de Saúde da Região de Saúde de Campinas (2012). 

 “Houve a divisão em grupos técnicos de trabalho nos estudos e 

elaborações de propostas, ações e prazos, com reuniões semanais para construir metas 

dos indicadores que compõem cada diretriz do Plano Municipal de Saúde 2014-2017, 

a partir da estrutura do Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP) e Caderno de 

Diretrizes: Objetivos, metas e indicadores” (p. 11). 

 “Optamos por apresentar a série histórica dos indicadores de saúde do 

Sispacto / COAP articulada com as Diretrizes, Metas e Ações, quando possível 

                                                 
30 A descrição do plano encontra-se em Apêndice. 
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comparando os dados do Município com as regiões de Saúde Campinas e Oeste VII, 

atualmente integradas e com o Estado de São Paulo” (p. 13). 

 Informatização: cartão SUS Metropolitano  responsáveis: 

SMS/DGDO/C II e SES/DRS/MS. 

 Implantar cartão SUS Metropolitano para rastreamento das ações de 

saúde DGDO] 

 

No ano de 2014 o MS elaborou um documento para a análise da organização, do 

funcionamento e da governança das RAS. No caso da governança da RAS, objeto da presente 

exposição e análise, é retomada a questão de que a mesma é definida pela Portaria nº 4.279, 

de 2010, da seguinte maneira descrita a seguir 

 

Sistema de governança único para toda a rede com o propósito de criar uma missão, visão e 
estratégias nas organizações que compõem a região de saúde; definir objetivos e metas que 
devam ser cumpridos no curto, médio e longo prazo; articular as políticas institucionais; e 
desenvolver a capacidade de gestão necessária para planejar, monitorar e avaliar o 
desempenho dos gerentes e das organizações (BRASIL, 2010) (BRASIL.MS.SAS, 2014, p. 
12). 

 

Além disso, o MS define que a regulação do sistema também é um mecanismo de 

governança, já que está vinculado à logística do sistema (BRASIL.MS.SAS, 2014).  

O documento também aponta a importância de se construir um Sistema de 

Governança Institucional, Gerencial e de Financiamento. Do ponto de vista institucional, esta 

se consolida através do Decreto nº 7.508/2011, através do papel exercido pelas CIR, CIB e 

CIT, além do COAP, considerado “como importante instrumento para governança sistêmica 

do SUS” (BRASIL.MS.SAS, 2014, p. 13). Do ponto de vista gerencial, são considerados os 

grupos condutores das redes temáticas, que elaboram os Planos de Ação das Redes (PARs) e 

que são responsáveis pelo monitoramento da implementação das redes e da articulação dos 

atores, públicos e privados; e os comitês gestores, grupos executivos, grupos transversais e os 

comitês de mobilização social de especialistas dos compromissos prioritários de governo 

organizados por meio de redes temáticas de Atenção à Saúde. Do ponto de vista do 

financiamento, a governança é realizada através dos planos de ação regionais elaborados pelos 

grupos condutores das redes, que definem os  

 
(...) montantes dos recursos financeiros, a responsabilidade de cada ente na sustentabilidade 
dos planos (no que diz respeito à quantidade de recursos financeiros) e quais os recursos 
alocados por prestador de Saúde envolvido no plano. A operacionalização desta estrutura de 
governança de financiamento é dada pelos instrumentos/mecanismos de Regulação da 
Atenção, sendo: programação geral, contratualização de estabelecimentos/prestadores 
(públicos ou privados) e regulação do acesso (BRASIL.MS.SAS, 2014, p. 14). 
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Além disso, outro instrumento é o SISPACTO, tanto o Estadual (2015, 2016), 

quanto o do município de Campinas (2014, 2015, 2016), além do Acompanhamento 

Gerencial da RMC (2016). O Sispacto é a pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e 

Indicadores que os municípios devem realizar, traduzido em 66 indicadores de saúde, 

essenciais para o planejamento de ações e instituição de programas de análise do desempenho 

dos municípios (SMS.Campinas)31. 

No caso da RS de RMC,  o SISPACTO de 2016 foi contemplado pelos 19 

municípios da seguinte maneira: 12 municípios homologaram a pactuação (Campinas, 

Cosmópolis, Itatiba, Sumaré, Vinhedo, Holambra, Jaguariúna, Santa Bárbara D´Oeste, 

Indaiatuba, Hortolândia, Monte Mor e Artur Nogueira); 5 municípios preencheram a 

pactuação (Nova Odessa, Pedreira, Americana, Santo Antônio de Posse e Paulínia); e 2 

municípios não iniciaram a pactuação (Valinhos e Morungaba) (SMS.CAMPINAS)32.  

Outros instrumentos de planejamento e gestão, que pautam a governança regional 

de saúde na RS Metropolitana de Campinas são: Plano Municipal de Saúde de Campinas 

(2010-2013, 2014-2017, 2018-2021), a Programação Anual de Saúde de Campinas (2010, 

2014-2018), o Relatório Quadrimestral de Gestão da SMS de Campinas (2013 até 2017), o 

Relatório Anual de Gestão da SMS de Campinas (2001 até 2017), o Planejamento da SMS de 

Campinas (2013) (SMS.Campinas)33. 

 

6.3. Balanço da governança regional na Região de Saúde Metropolitana de Campinas ao 

longo dos anos 2000 

 

A pesquisa realizada pelo CEALAG (IBAÑEZ, 2017), nos anos de 2016 e 2017, 

nos mostra como este processo evoluiu a partir do novo desenho da RS de Campinas, que 

passa a ser coincidente com o da RMC (com exceção de Engenheiro Coelho). A análise da 

governança regional foi realizada através de dois instrumentos: 1) análise documental; e 2) 

pesquisa de campo: entrevistas específicas com os gestores municipais e com o gestor 

regional da RMC, o DRS VII, cujo roteiro contava com questões específicas de governança, 

além das questões mais gerais de política; e entrevistas com os prestadores, municipais e 

regionais. 

                                                 
31 http://www.saude.campinas.sp.gov.br/gestao/sispacto/index.htm. 
32 http://www.saude.campinas.sp.gov.br/gestao/sispacto/index.htm). 
33  http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/. 
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Com relação à análise documental, a pesquisa se concentrou nos documentos 

oficiais da SES de SP, voltados ao processo de regionalização e de redes de atenção, que 

seguem abaixo.  Os destaques são o Plano Estadual de Saúde, o Relatório Anual de Gestão 

(RAG) e o Plano Diretor de Regionalização. 

No caso dos documentos da DRS VII, foram solicitados e analisados os 

documentos direcionados à estruturação das redes de atenção à saúde, as priorizadas pelo MS, 

e as Atas das reuniões da CIR, dos anos de 2015 e 2016. 

 

Quadro 6.4 - Caracterização dos documentos, segundo órgão/instituição, abrangência, conteúdo, São 
Paulo – Brasil 
 
Instituição Abrangência Documento 
Secretaria Estadual de 
Planejamento e Gestão  

Estadual Plano Plurianual (PPA) 20162019 

Secretaria Estadual de Saúde Estadual Plano Estadual de Saúde (PES) 2016-2019 
Secretaria Estadual de Saúde Estadual Relatório Anual de Gestão (RAG) 2015 
Secretaria Estadual de Saúde Estadual Relatório Anual de Gestão (RAG) 2016 
Conselho Estadual de Saúde Estadual Parecer conclusivo sobre o RAG 2015 
Secretaria Estadual de Saúde Estadual Portaria da Coordenadoria de Regiões 
Estadual Estadual Lei nº 16.287/2016  

(acesso a CROSS) 
Casa Civil Estadual Decreto nº 281015/2015  

(membros do Conselho Estadual) 
Secretaria Estadual de Saúde Estadual Decreto nº 61129/2015 e Decreto nº 61301/2015 

(7ª Conferência Estadual de Saúde) 
CIB Estadual Portaria CIB/SP nº13/2014  

(Regimento Interno da CIB) 
Secretaria Estadual de Saúde Estadual Decreto 60817/2014 

(Grupo de auditoria e controle) 
Secretaria Estadual de Saúde Estadual Relatório da 7ª Conferência Estadual de Saúde 
Secretaria Estadual de Saúde Estadual Plano Diretor de Regionalização (PDR) 2010 

(Define as 64 regiões de saúde, as 05 macrorregiões de saúde – Centro-leste, 
Centro-Oeste, Nordeste, Noroeste e Sul-sudeste) 

Secretaria Estadual de Saúde Estadual/Regional Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) 
(Define as 17 RRAS do estado de São Paulo; competência do Grupo Gestor Rede 
– CG-Rede) 

DRS VII Regional Documentos relativos à estruturação das redes de atenção 
DRS VII/CIR Regional Atas das reuniões da CIR (2015 e 2016) 
Fonte: Adaptado de IBAÑEZ (2017). 

 

No caso das Atas da CIR, o balanço das atividades de 2014 que conseguiram ser 

efetivadas, ou não, para o planejamento das atividades de 2015: Construção da Linha de 

Cuidado da Obesidade (DRS desenhou uma proposta preliminar para retomar a discussão com 

os municípios, mas isso não ocorreu); Construção do Plano de Ação Regional da RAPS (não 

se efetivou, agendando uma nova reunião no DRS do Grupo Condutor Estadual para concluir 

as pendências e mandar para CIB); Retomada da Construção das Linhas de Cuidado da RUE 

(serão feitas nas reuniões do grupo Condutor); Efetivação do Grupo da RMC para discussão 

com Judiciário sobre as questões da saúde; Regionalização do SAMU (projeto foi 

encaminhado aos prefeitos da RMC e o presidente do CDRMC encaminhou ao Secretário de 
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Estado); Descentralização das bolsas de ostomia (em discussão no DRS Campinas). 

Discussão sobre a baixa participação dos secretários municipais de saúde e a boa participação 

dos municípios (presença do suplente). Balanço sobre elaboração do Plano de Ação da AB 

para a RMC através do planejamento estratégico de maneira ascendente nos GTAB com o 

intuito de atender aos grandes desafios identificados para a AB e aprovação na CIR. Como 

desafio para 2015 fica a proposta do GTAB se efetivar como um grupo de trabalho mais 

propositivo para qualificar a AB, monitorando as ações a serem desenvolvidas de acordo com 

o plano elaborado e levando subsídios para a CT da CIR deliberar questões importantes para 

qualificação da AB. Apresentação de algumas informações sobre AB, destacando a 

importância da discussão do GTAB seja levada para as Secretarias da Saúde e que as 

discussões de CIR sejam capilarizadas dentro dos municípios. Fala sobre a fragilidades na 

regulação dos leitos da RUE que se somou com a crise da pediatria. Por fim, lista-se os 

desafios para 2015 (Estruturar A Regulação Regional de maneira efetiva; Readequar as 

Referências dentro da RMC; Qualificar a Gestão Municipal e Estadual dos Serviços 

Conveniados; Efetivar A Câmara Técnica Regional de Especialidades para adequar a oferta à 

necessidade;  Envolver os Profissionais capacitados nas discussões regionais; Ampliar a rede 

sustentáveis na RMC; Iniciar a construção do AME Campinas; Organizar a atenção 

ambulatorial especializada na região; Finalizar a realização das cirurgias eletivas; Monitorar o 

programa pró santa casa; Equalizar a demanda de eletivas na região principalmente catarata; 

Implantar sistema CROSS em todos os hospitais da região; e Estruturar a CT regional 

hospitalar para monitorar e definir protocolos e fluxos) (IBAÑEZ, 2017). 

Para os anos de 2015 e 2016, a análise de um total de nove Atas, destacou como 

pontos principais os seguintes: 

 a análise dos documentos evidenciam que a regionalização e as redes de 

atenção estão fortemente respaldadas e direcionadas. Contudo, não é o que se observa 

na rotina do sistema de saúde. 

 baixa governabilidade da CIR na tomada de decisão sobre a saúde na 

região. A comissão pouco/nada delibera sobre a política de saúde regional, apenas 

decide sobre questões pontuais acerca da organização do sistema. Ou seja, a CIR não 

se constituiu como um espaço de pactução intergovernamental, logo, a esfera estadual 

precisa assumir a coordenação federativa. 

 apenas 35% (07) dos municípios da RMC foram assíduos nas reuniões. 

Dos 20 municípios que integram a RMC apenas 7 participaram de todas as reuniões 
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dos anos de 2015 e 2016 e um município não esteve presente em nenhuma das 

reuniões. 

 as discussões guardam um forte viés administrativo. 

 DRS: forte papel indutor na condução das reuniões. 

 financiamento: ocupou pouco espaço na CIR; restrito à relocação de 

teto definido na PPI. 

 vigilância: preponderância na definição das pautas e condução das 

reuniões (a dengue foi assunto em todas as pautas). 

 APS: ocupa melhor destaque na organização do sistema de saúde 

regional. 

 redes temáticas: foram assuntos que se inseriram em outras discussões, 

logo, nunca foram pauta. No caso da RAPS e RCPD, estas foram temas de pautas, mas 

as discussões trataram apenas de aspectos pontuais. As redes apareceram na seguinte 

frequência nas reuniões: RAPS (44,4%), Rede Cegonha (11,1%), RUE (11,1%), 

RCPD (11,1%) e RPDC (33,3%). Os temas gerais relacionados às redes foram:  

o organização/integração dos serviços: plano de ação de redes e 

linhas de cuidado. 

o capacidade instalada/escopo dos prestadores de serviço: 

insuficiência de serviços de referência na atenção especializada e hospitalar. 

o Regulação: problemas do sistema CROSS, necessidade de 

readequação das referências regionais, ausência de regulação efetiva e 

estruturação do Complexo de Regulação Regional. 

 

Outro documento que apresenta as pautas das discussões regionais na área da 

saúde ao longo dos anos de 2015 e 2016 é o Documento elaborado pelo Departamento de 

Gestão e Desenvolvimento Organizacional (DGDO), da SMS de Campinas, na subárea das 

Relações Interfederativas (SMS.CAMPINAS, 2016). Dentre todos assuntos que foram 

considerados mais relevantes no período, para cada um dos espaços de governança – CIR e 

Câmara Técnica, os destaques são: criação de grupos de trabalho regionais e de 

regionalização de especialidades, política hospitalar, SAMU e cartão de identificação de 

usuário metropolitano; continuação da implantação de todas as redes na RRAS 15; complexo 

regulador metropolitano; projeto do cartão de identificação do usuário metropolitano. O 

quadro abaixo apresenta todos os assuntos.  
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Quadro 6.5 – Regionalização segundo as pautas do Departamento de Gestão e Desenvolvimento 
Organizacional (DGDO), da SMS de Campinas, em 2015 e 2016 (continuação) 

Espaço de governança Assuntos tratados 
Colegiado Gestor 
Regional Metropolitano 
– CIR Metropolitano 
(2016) 

Reunião mensal da Câmara Técnica do CGR Campinas e reunião ordinária mensal do Colegiado Gestor de Campinas: Inicio em 
Fevereiro de 2016 com 100 % de participação nas atividade. 
Rede de Atenção Psico-Social – RAPS RS Metropolitana e Rede de Cuidado as Pessoas com Deficiência da RS Metropolitana Rede 
de Oncologia RRAS 15, Rede de Urgência e Emergência. 
Projeto: Pesquisa, Prevenção e Educação do Câncer Ocupacional nas regiões de Campinas e Interior do Estado de SP Fundação Pio 
XII – Hospital do Câncer de Barretos: Construção de Unidade Fixa em Campinas para realização de exames e procedimentos como 
3º Módulo – Prevenção e detecção precoce do Câncer nas regiões de Campinas e interior do Estado de SP. 
Criação da Câmara Técnica de Especialidades Regional: Criado GT de Especialidades da RMC Reuniões ordinárias bimensal - 
discussão de oferta, necessidade ambulatorial dos serviços com oferta regional para fins de redistribuição da oferta. 
Criação da Câmara Técnica Regional de Políticas Hospitalares da RMC e Circuito das Águas: CTPH Regional de Campinas - 
encontro com periodicidade bimensal Discussão de Redes Temáticas, Sazonalidades, Leitos Hospitalares dos serviços hospitalares 
da região, GT de Regulação, GT das Linhas de Cuidado,GT de UTI neonatal/ Obstetrícia, GT U/E, Arboviroses. 
Complexo Regulador da RMC: Mudança da Central Municipal de Regulação de Campinas para espaço físico da Central de 
Regulação da DRS7 objetivando a formação do CR da RMC, Discussão de propostas para a construção do Projeto de Regulação da 
RMC no Projeto "Saúde em Ação" – BID dentro do escopo do Complexo Regulador da RMC, Estruturação do Núcleo Interno de 
Regulação – NIR / oficina para gestores e prestadores da região. 
ARBOVIROSES: Oficina Regional para fins de mobilização de gestores e profissionais de diferentes segmentos quanto à 
problemática das Arboviroses na RS da DRS7 em Outubro de 2016. 
DENGUE – monitoramento: Pauta obrigatória mensal nas reuniões ordinárias da CT da RMC. 

Câmera Temática de 
Saúde da RMC (2016) 

Reunião ordinária mensal da Câmara Temática de Saúde da RMC: Inicio em Fevereiro de 2016 com 100 % de participação nas 
atividades. 
Construção do Projeto de Adequação do Cartão de Identificação do Usuário da Região Metropolitana de Campinas: Projeto 
elaborado pelo GRUPO Técnico de TI dos municípios da RMC e aprovado no Conselho de Desenvolvimento dos Prefeitos da RMC 
em Dezembro de 2014. 
Participação do município de Campinas no Projeto SAÚDE EM AÇÃO - BID (RENOVA SUS) da Secretaria Estadual de Saúde de 
SP para fins de construção do Projeto de TI REGIONAL: Elaborado, aplicado e finalizado questionário para fins diagnóstico do 
parque tecnológico (hardware e software) nos 20 municípios da RMC Elaborado e encaminhado conteúdo técnico para fins de 
construção do edital do componente “Barramento” para a SES SP. 
Participação do município de Campinas no Projeto SAÚDE EM AÇÃO- BID (RENOVA SUS) da Secretaria Estadual de Saúde de 
SP para fins de construção do Projeto de Transporte Sanitário Intermunicipal Regional: Elaborado, aplicado e finalizado 
questionário para fins diagnóstico do transporte sanitário intermunicipal nos 20 municípios da RMC. 
Projetos de Implantação da Linha de Cuidado a Gestante,Projeto de Complexo Regulador da RMC e do Projeto de Educação 
Permanente da RMC Construção de Projeto com participação do município de Campinas no Projeto SAÚDE EM AÇÃO - BID 
(RENOVA SUS) da Secretaria Estadual de Saúde de SP para fins de construção/ampliação e reforma  de unidades da Atenção 
Básica – UBS, AME, CRI e CAP: Em processo de execução com 03 Unidades Básicas já em fase de construção iniciada Finalizado 
e encaminhado para a SES SP o Projeto do CRI e AME de Campinas – “AME MAIS CAMPINAS” AME, CRI e CAPS - projeto 
com área disponibilizada de 14.566,16 m2 localizado no Parque Itália, município de Campinas. 
Projeto SAÚDE EM AÇÃO – BID, componente gestão - Oficina "Saúde em Ação" – RMC: Oficina Regional RMC - Gestão 
Regional e Redes - Estratégias para a saúde em São Paulo. 
Complexo Regulador da RMC: Mudança da Central Municipal de Regulação de Campinas para espaço físico da Central de 
Regulação da DRS7 objetivando a formação do CR da RMC Discussão de propostas para a construção do Projeto de Regulação da 
RMC no Projeto "Saúde em Ação” – BID dentro do escopo do Complexo Regulador da RMC. 
Regionalização do Serviço Pré Hospitalar SAMU 192 de Campinas na RMC: Proposta de parceria com o Serviço Pré Hospitalar da 
SES SP  - GRAU / COPOM. 
ARBOVIROSES: Oficina Regional para fins de mobilização de gestores e profissionais de diferentes segmentos quanto à 
problemática das Arboviroses na RS da DRS7. 
DENGUE – monitoramento: Pauta obrigatória mensal nas reuniões ordinárias da CT da RMC. 

Colegiado Gestor 
Regional Metropolitano 
– CIR Metropolitano 
(2015) 
 

Reunião mensal da Câmara Técnica do CGR Campinas e reunião ordinária mensal do Colegiado Gestor de Campinas: Inicio em 
Fevereiro de 2015 com 100 % de participação nas atividades. 
Continuidade da elaboração do Projeto de regionalização do SAMU Campinas: Em processo de formatação jurídica. 
Continuidade da implantação da Rede Cegonha, Rede de Urgência e Emergência da RRAS 15: Em processo de implantação. 
Projeto de habilitação de UPA – Unidade de Pronto Atendimento em Campinas: Habilitação da UPA São José e UPA Campo 
Grande aprovada em reunião ordinária de Julho da CIR Metropolitana com aprovação subsequente na CIB SP. 
Construção da Rede de Atenção PsicoSocial – RAPS Região Metropolitana e Rede de Cuidado as Pessoas com Deficiência da RS 
Metropolitana: Aprovado em CGR e Colegiado Bipartite SP.  
Construção da Rede de Oncologia da RS Metropolitana: Aprovado em CGR e Colegiado Bipartite SP Em processo de habilitação 
das instituições participantes da rede. 
Criação da Câmara Técnica de Especialidades Regional: Aprovado em CGR Reuniões mensais (2ª quarta feira do mês). 
Proposta de participação formal da RS Metropolitana na Câmara Técnica de Políticas Hospitalares de Campinas: Proposta para a 
CTPH de Campinas aprovada sendo reunião com periodicidade bimensal, primeira em Setembro 2015. 
Programa  Pro Santa Casa da SES / SP: Exclusão da Maternidade de Campinas e inclusão do Hospital Celso Pierro PUCC no 
programa como hospital de referência à Cardiologia Pediátrica. 
Projeto Santas Casas Sustentáveis da SES SP: Aprovada a participação da Maternidade de Campinas como Hospital de Apoio e do 
Hospital Celso Pierro PUCC como Hospital estruturante. 

Câmera Temática de 
Saúde da RMC (2015) 
 

Reunião ordinária mensal da Câmara Temática de Saúde da RMC: Inicio em Fevereiro de 2015 com 100 % de participação nas 
atividades. 
Aprovação dos Projetos de Implantação da Linha de Cuidado a Gestante, Projeto de Complexo Regulador da RMC e do Projeto de 
Educação Permanente da RMC Construção de Projeto com participação do município de Campinas no Projeto SAÚDE EM AÇÃO 
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Fonte: SMS.CAMPINAS (2016). Elaboração própria. 

 

No caso da pesquisa realizada pelo CEALAG (IBAÑEZ, 2017), com relação aos 

resultados das entrevistas com os gestores e os prestadores no que se refere à política, de um 

modo mais geral, e à governança, em especial, é possível trazer algumas discussões e análises 

relevantes34. Os principais destaques são: 

 Principal organizador da região de saúde: DRS e SMS. 

 Principais órgãos públicos organizadores do sistema de saúde: DRS, 

MS e SMS. 

 Influência dos prestadores de serviço na tomada de decisão: maior do 

público de MAC e em segundo lugar do privado não lucrativo de MAC. 

 Influencia dos conselhos e comissões: a CIR fica em segundo lugar, 

depois do conselho de saúde. 

 CIR: caráter deliberativo; não recebe recursos financeiros e humanos de 

acordo com sua necessidade (a suficiência é apenas em reação aos recursos materiais 

e físicos), e tem baixa habilidade para obtê-los; dentre os apoios recebidos, o único 

mais reconhecido é o técnico, sendo que o mais baixo recebido é o do MS e o maior 

da SES, e do COSEMS é considerado mediano; na definição da sua pauta, quem mais 

tem interferência é  DRS e as SMS, seguido do COSEMS e universidades, depois 

pelos prestadores de serviços; na sua atuação a maior contribuição vai no sentido da 

coordenação da política de saúde regional e na configuração das redes de atenção, 

seguido do planejamento regional, e dentre as mais baixas aparece a negociação entre 

esfera pública e privada e dentre as médias aparece a resolução de conflito, o 

monitoramento e avaliação e a negociação de recursos financeiros; a sua legitimidade 

e autoridade é considerada alta. 

                                                 
34 No Apêndice está disponível o quadro com a tabulação de todas as respostas. 

(RENOVA SUS ) da Secretaria Estadual de Saúde de SP para fins de construção/ampliação e reforma  de unidades da Atenção 
Básica: Em processo de execução. 
Construção do Projeto de Adequação do Cartão de Identificação do Usuário da Região Metropolitana de Campinas: Projeto 
elaborado pelo GRUPO Técnico de TI dos municípios da RMC e aprovado no Conselho de Desenvolvimento dos Prefeitos da RMC 
em Dezembro de 2014. 
Participação do município de Campinas no Projeto SAÚDE EM AÇÃO (RENOVA SUS) da Secretaria Estadual de Saúde de SP 
para fins de construção do Projeto de TI REGIONAL: Formado grupo técnico regional para elaborar projeto de TI com inclusão do 
Projeto de Identificação do Usuário Metropolitano no escopo do projeto. Projeto apresentado e aprovado em reunião ordinária de 
Julho da RMC, aprovado na SES SP, aguardando apresentação no Conselho Desenvolvimento dos Prefeitos da RMC. 
DENGUE – monitoramento: Pauta obrigatória mensal nas reuniões ordinárias da CT da RMC. 
SAMU – regionalização do SAMU Campinas: Apresentação do GRAU SP – Grupo de Atendimento e Resgate ás Urgências ( Dra 
Cecília Damasceno e equipe do GRAU ) , visita ao COPOM Campinas – Centro de Operações da Polícia Militar, continuidade da 
discussão do processo de regionalização do SAMU Campinas. 
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 Estão ausentes das decisões tomadas no âmbito da CIR dois atores 

relevantes para a governança regional: prestadores e membros do Conselho de Saúde. 

Os prestadores também não participam da regulação e nem da organização da rede 

regional de serviços. Cabe destacar que são os prestadores os principais conhecedores 

da rotina do atendimento no município e na região. 

 Grupo condutor da RAS: está presente, mas é pouco (re)conhecido. 

 Conflito: os maiores acontecem entre os municípios da região  entre o 

gestor e o CMS; os menores conflitos acontecem entre o gestor e os planos de saúde. 

 Institucionalidades do processo de regionalização: são relevantes para 

100% dos casos os seguintes: DRS, CIR, RRAS, Redes Temáticas, Linhas de 

Cuidado e Mapa da Saúde; em um patamar inferior encontram-se o PDR e, por 

último, a PPI; dentre os que são considerados apropriados, apenas a CIR é 

unanimidade, os demais são apontados apenas por 50% dos entrevistados e a PPI 

apenas 25%. 

 Incentivos e diretrizes: a maior influencia se origina no MS e a menor 

no governo estadual (quanto aos recursos financeiros); em segundo lugar aparece a 

CIB e a SES; em terceiro o grupo condutor da rede. Em todos os casos a relevância é 

alta. 

 É apontada a escassez de profissionais de política, planejamento e 

gestão em saúde. 

 Dentre as tendências atuais: houve aumento da capacidade de política, 

planejamento e gestão em saúde; houve aumento do uso de evidências; e ainda existe 

interferência da política na formulação da política de saúde, mesmo que tenha 

reduzido. 

 Contribuição do processo de regionalização: as maiores contribuições, 

em ordem de importância, foram: integração de serviços; regulação assistencial; 

qualidade assistencial; planejamento, monitoramento e avaliação; conformação das 

redes; aumento do acesso à MAC; gestão dos serviços; contratualização e regulação 

do setor privado. A contribuição foi menor nos seguintes aspectos: regulação da 

incorporação tecnológica; articulação e cooperação entre os entes governamentais; 

redução das desigualdades; articulação entre público e privado; participação social; 

racionalização da distribuição dos recursos financeiros e humanos. É importante 
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observar que estes fatores que aparecem com menos impactados são os centrais no 

que diz respeito à governança regional. 

 

No caso da dimensão política, os resultados alcançados para os indicadores 

sintéticos de análise do processo de regionalização foram (IBAÑEZ, 2017): 

 

Quadro 6.6 – Resultado dos indicadores sintéticos – RMC  
 
Indicador  Resultado 
Indicador de Influência da Regionalização 6,33 
Índice de Influência da Regionalização – Dimensão Política 6,41 

 
É a segunda dimensão mais relevante no processo de regionalização 
na RMC. Contudo, o resultado está um pouco acima do grau de 
suficiência. 
 
Protagonismo da região: 6,60 
Importância da instância regional: 7,05 
Fomentador da regionalização (diretrizes e incentivos): 5,58 

Índice de atributos da regionalização 7,42 
 
Coordenação: 6,82 
Protagonismo da região: 6,60 
Importância da instância regional: 7,05 

Indicador de Desempenho Regional 3,67 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO.CEALAG (IBAÑEZ, 2017). Elaboração própria. 

 

De um modo geral, “o que caracteriza a Região Metropolitana de Campinas é um 

desempenho satisfatório, tanto quando avaliada pelo grau de implementação do processo de 

regionalização, quanto pelo grau de cobertura de seus serviços de saúde e pelo valor de seus 

indicadores de saúde, quando comparados com a média do país” (IBAÑEZ, 2017, p. 555). 

No caso específico da governança regional, que faz parte da discussão mais geral 

de política, foram elaboradas questões específicas, a partir de dois referencias teórico-

analíticos: 1) sobre Governança Regional, que contempla: agenda; grupo de atores; 

capacidade interna; capacidade externa; e) experiência de implementação em escala regional 

(FOSTER E BARNES, 2012); 2) Capacidade em Política, Planejamento e Gestão em Saúde 

(PPGS), a partir da análise dos seguintes aspectos: análise de políticas; concepção/formulação 

da política; saber-fazer da política; contexto da política (uso de evidências e informações para 

tomada de decisão; atividades de política, planejamento e gestão em saúde; recursos 

humanos) (DENIS ET. AL., 2015). Para responder a estas questões foram entrevistados os 

gestores municipais (Campinas, Itatiba e SBO) e regionais (DRS VII). 
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As informações obtidas foram trabalhadas de forma descritiva e através da 

construção de dois indicadores sintéticos. Com relação aos resultados descritivos, as 

principais observações foram35: 

 

Quadro 6.7 – Resultado descritivo sobre Governança Regional e PPGS – RMC  
 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO.CEALAG (IBAÑEZ, 2017). Elaboração própria. 

 

Com relação aos indicadores, os resultados estão descritos abaixo36. De um modo 

geral, a qualidade de governança regional foi considerada elevada e a capacidade de política, 

planejamento e gestão em saúde foi considerada média. No primeiro caso, todos os 

componentes apresentaram indicadores com desempenho médio ou alto, nenhum baixo. No 

segundo caso, os componentes apresentaram indicadores com desempenho alto, baixo ou, 
                                                 
35 No Apêndice do capítulo encontra-se um quadro completo. 
36 No Apêndice encontra-se um quadro mais detalhado. 

Dimensão e aspecto Resultado 
Governança Regional 
 
Agenda 

Maior prioridade: definição das responsabilidades dos entes federados 
Menor prioridade: COAP 
 
Maior compreensão da regionalização e redes: gestor estadual e municipal 
Menor compreensão: planos de saúde 
Média compreensão: prestador privado de MAC 

Governança Regional 
 
Atores 

Maior comprometimento: gestor municipal 
Menor comprometimento: planos de saúde 
Médio/alto comprometimento: prestador privado de MAC 

Governança Regional 
 
Capacidade interna da 
CIR 

Suficiência de recursos: é média, sendo que os recursos financeiros e humanos são considerados insuficientes. 
Habilidade para obtenção de recursos: média e é menor ara os recursos humanos. 
Obtenção de informações: é alta, com destaque para o fato de que os canais são considerados apropriados. O 
que é considerado pior é a transmissão, quanto à clareza, suficiência e prazo. 
Autoridade e legitimidade: elevada. 

Governança Regional 
 
Capacidade externa da 
CIR 

Apoio do MS: é considerado baixo e se concentra no apoio técnico. O pior é o apoio financeiro. 
Apoio da SES:  é considerado alto e se concentra no apoio técnico. O pior é o apoio financeiro. 
Apoio do COSEMS: é considerado médio e se concentra no apoio técnico. O pior é o apoio financeiro. 
 

Governança Regional 
 
Experiência de 
regionalização 

Mecanismos já utilizados: cooperação informal, agência regional e colegiado regional. O consórcio 
intermunicipal não é apontado, mas existe na região. 
Histórico de colaboração: é considerado médio/alto. A maior colaboração parte dos profissionais não médicos 
e a pior dos planos de saúde. O setor privado aparece com médio/alto. 
Institucionalidade: do ponto de vista da relevância, todas (PDR, DRS, CIR, RRAS, Redes,  Linhas de 
Cuidado e Mapa de Saúde) são consideradas altas e a PPI média. Com relação ao fato de serem apropriadas, 
no conjunto são consideradas com desempenho médio, com maior importância para CIR (alta) e PDR, DRS, 
RRAS, Redes, Linhas e Mapa (média) e o pior é a PPI (baixa). Somente a CIR é considerada relevante e 
apropriada. 

  
PPGS 
 
Uso de evidências 

O uso de evidencias é considerado como de médio desempenho. 
O mais utilizado é a conversa com outros gestores e profissionais. 
E  menos utilizado é a contratação de especialistas. 
O que justifica esse desempenho na utilização das evidências é a insuficiência de recursos financeiros  e 
humanos. 

PPGS 
 
Atividades de PPGS 

Nenhum entrevistado apontou que existe pouca ou redução da influência da política, ou que adota uma visão 
de longo prazo. 
Com relação a utilização de metas, prazos e resultados, apenas 25% dos entrevistados concordou que utiliza 
este método. 
A maioria (75%) indicou que utiliza o método de urgência e “combate à incêndio”. 
 
Os entrevistados perceberam como média/alta o aumento da capacidade de PPGS, o aumento da influência 
política e o aumento do uso de evidências. 

PPGS 
 
Recursos Humanos 

É considerada elevada a escassez de recursos humanos e o número de profissionais foi considerado maior 
apenas em 50% dos casos. 
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principalmente, médio. Os componentes que apresentaram desempenho baixo foram: em 75% 

dos casos as atividades são conduzidas de forma emergencial (urgência e “combate à 

incêndio”) e existe escassez de profissionais.  

Era de se esperar que a RMC apresentasse classificação elevada nos dois 

indicadores, dado o seu histórico e a sua capacidade política, técnica e fiscal. Contudo, a 

resultado da PPGS apresentou-se na classificação média por conta da maioria dos indicadores 

apresentarem desempenho intermediário e dois deles abaixo da média. Além disso, esse fato 

pode estar relacionado a forma como o indicador sintético foi construído e também a forma 

como os entrevistados interpretaram as questões e conduziram as suas respostas. 

 

Quadro 6.8 – Resultado dos indicadores sintéticos de governança regional – RMC  

Fonte: PESQUISA DE CAMPO.CEALAG (IBAÑEZ, 2017). Elaboração própria. 

 

 

 

De um modo geral, os fatores facilitadores e as fragilidades apontadas foram37: 

                                                 
37 No Apêndice está o quadro com todas as informações. 

Indicador  Resultado Composição 
Qualidade da 
governança 
regional 

0,75 
alta 

 Agenda: 67% = alto = 10 
  
 Grupo de atores: 57% = médio = 5 
  
 Capacidade interna –  
 Disponibilidade atual de recursos: 55% = médio = 5 
 Habilidade da CIR para obter recursos e informação: 71% = alto = 10 
 Autoridade/legitimidade CIR: 85%= alto = 10 
  
 Capacidade externa – apoios oferecidos pelo MS, SES-SP e COSEMS-SP: 46% = 
médio = 5 
  
 Experiência de implementação regional –  
 Mecanismos ou ações coletivas: 68% = alto = 10 
 História de colaboração: 62% = médio = 5 
 Relevância das políticas, práticas e estruturas institucionalizadas: 91% = alto = 10 
 Pertinência das políticas, práticas e estruturas institucionalizadas: 53% = médio = 5 
  
 Total = 75 

Capacidade 
PPGS 

0,55 
médio 

Uso de evidencias –  
Importância de diferentes métodos para a obtenção de evidências / informações: 70% = alto = 10 
Elementos que impedem o uso de evidências/informações: 51% = médio = 5 
Mudança em direção à adoção de abordagens baseadas em evidência: 65% = médio = 5 
 
Atividades de PPGS –  
Desenvolvimento das atividades = 90% = alto = 10 
Caracterização das atividades = 25% = baixo = 0 
Influência de natureza política: 65% = médio = 5 
Aumento da capacidade em PPGS: 70% = alto = 10 
 
Recursos Humanos -  
Escassez de profissionais: 75% = baixo = 0 (para esta questão a classificação é a oposta) 
Contratação de novos profissionais: 50% = médio = 5 
Treinamento e capacitação: 57% = médio = 5 
 
Total = 55 
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 Fatores facilitadores:  

o Governança Regional: o tema de regionalização e construção 

das redes tem prioridade na agenda, com exceção do COAP; existe 

comprometimento do gestor estadual e municipal; a CIR possui 

autoridade/legitimidade, recursos, recebe informações e de forma adequada; 

recebe apoio técnico da SES e do COSEMS; a maioria das institucionalidades 

são consideradas relevantes e apropriadas; existe experiência na utilização de 

mecanismos de colaboração.  

o PPGS: aumento da capacidade de PPGS; aumento do numero de 

profissionais ligados às atividades de PPGS; aumento do uso de evidências.  

 Fragilidades: 

o Governança Regional: muitos atores não compreendem ou não e 

comprometem, com destaque para os profissionais de saúde e os conselheiros; 

a CIR possui insuficiência de recursos financeiros e humanos, e baixa 

capacidade para obtê-los; a CIR possui baixa capacidade para obter apoio 

externo(MS, SES ou COSEMS); utilização limitada de soluções institucionais 

regionais (consórcio, conselho regional); histórico de colaboração também é 

avaliado de forma negativa; pouca adequação das institucionalidades tais como 

PPI, PDR e RRAS. A PPI é considerada pouco relevante e pouco apropriada. 

o PPGS: as atividades são de caráter emergencial; escassez de 

recursos humanos; influência de natureza política; baixo percentual de 

contratação de novos profissionais; o uso de evidências fica restrito por conta 

de recursos financeiros e humanos insuficientes. 

 

A pesquisa também realizou outras entrevistas qualitativas, através de roteiros e 

algumas questões do questionário de política, com outros atores relevantes para a governança 

regional. Essas entrevistas são aquelas que foram realizadas com o Conselho Municipal de 

Saúde de Campinas (além dos CMS de Itatiba e SBO), ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 

(CISMETRO) e à AGEMCAMP. Além disso, foram consolidados os resultados da oficina 

realizada com os gestores municipais, estadual e regional. Essas informações não foram 

contemplados nas outras análises apresentadas até então. Na percepção deste atores, a 

avaliação em relação ao processo de regionalização na RMC foi a seguinte: 



333 
 

 
 

 Maior conscientização dos poderes públicos municipais da RMC da 

necessidade de ações conjuntas e de abrangência regional para dar conta dos 

problemas e desafios. E na área da saúde isso se torna mais frequente e mais efetivo. 

 Diante do tamanho e da complexidade, a implantação do Sistema 

Regional de Saúde é um processo e que acontece por etapas, e esse movimento tem 

avançado na RMC. 

 Observa-se o fortalecimento da parceria entre os poderes públicos dos 

três níveis de governo atuantes na RMC, com importante atuação da Câmara Temática 

na construção dessa relação intergovernamental. A AGEMCAMP atua como espaço 

facilitador de interação, discussão e decisão no âmbito metropolitano. 

 A regionalização é considerada essencial para a efetivação do SUS, 

principalmente para o pequeno município, e a esfera estadual tem papel central neste 

processo. 

 Considera-se satisfatório ou (muito) baixo o papel da esfera estadual. A 

DRS aparece como principal responsável pela condução da regionalização, mas com 

limitação nos resultados alcançados. O MS é citado como um ator relevante na região, 

mas como uma avaliação negativa e de pouco impacto. Os SMS são avaliados como 

de baixa atuação no sentido da regionalização. 

 No caso da CIR e dos grupos condutores das redes temáticas, é baixa a 

importância/influencia na tomada de decisão regional. A CIR segue “amarrada” e os 

grupos não conseguem avançar no sentido regional. E O CMS também é um ator de 

baixa relevância regional. 

 Existe um movimento no sentido de criar um Conselho Regional de 

Saúde (era intenção para 2017). Em primeiro lugar, pretende-se realizar uma plenária 

regional (que não exige formalização), para depois criar o Conselho Regional de 

Saúde (que exige formalização).  

 Com relação ao papel do CMS na tomada de decisão na região de 

saúde: a maioria fiscaliza o que é executado, mas não participa (tem pouco 

papel/atuação) de deliberação/definição sobre a política. Os gestores ainda têm 

dificuldade de entender qual é o verdadeiro papel do CMS. Como a dificuldade de 

participar das tomadas de decisão acontecem dentro de cada município, isso reflete nas 

tomadas de decisão regionais, que acontecem na CIR, espaço que nem está aberto à 

participação de representantes dos CMS. 
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 Problemas enfrentados pela regionalização: estrutura federativa e 

diálogo entre esferas de governo; questão político-partidária;  influência do setor 

privado; elevada centralização da esfera federal (necessidade de avançar na 

descentralização, democratização e no controle social); baixa atuação da esfera 

estadual no sentido da promoção da articulação e do diálogo entre as esferas de 

governo; executivo municipal e população municipal devem perceber a importância 

do âmbito regional, já que um município, mesmo os maiores, não consegue “viver 

sozinho”. 

 A Pacutação realizada através da PPI não é cumprida, pois muitas vezes 

é preciso pagar pelo serviço ou  município vizinho se recusa a receber algo que já fora 

pactuado. Atualmente a pactuação acontece dentro da CIR, e a PPI não tem mais 

validade. E ainda exista a complicação da restrição orçamentária municipal, de tal 

modo que cada município quer atender somente os seus habitantes. 

 Consórcio intermunicipal de saúde: CISMETRO, criado em 2013/2014, 

efetivado entre Holambra (sede), Artur Nogueira, Cosmópolis e Paulínia. Holambra já 

possuía experiência anterior de consórcio na área da saúde (o extinto CONSAÚDE, 

com sede em Pedreira). 

Os objetivos e as vantagens do consórcio: existe união entre os municípios 

com o mesmo problema e chega-se a uma solução comum; necessidade de compra de 

serviços de baixa e média complexidade, que a rede SUS não oferece ou não dá conta 

de atender via sistema municipal ou até regional (AME); permite atender a demanda 

de média complexidade dos munícipes (via pagamento por serviço de terceiros), 

evitando as filas da Unicamp e contornando a falta de vagas dos AME de SBO e 

Mogi-Guaçu; saída para conseguir contratar pois não existe meio de aumentar o 

quadro de funcionários concursados, que já está totalmente preenchido/no limite 

(desde 2000); liberdade, agilidade, facilidade para cobrir a demanda eventual e extra; 

qualidade do atendimento, pois a população reclama (diretamente ao secretário ou ao 

prefeito) quando o atendimento não é bom. 

 Alguns problemas específicos para o caso da APS: não definição de 

modelo de APS leva ao desconhecimento da população na utilização do serviço e não 

reconhecimento da APS como porta de entrada; falta de recursos financeiros; fixação 

profissionais médicos; entendimento do profissional da APS sobre o papel da APS no 
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cuidado ao paciente; falta de recursos humanos (frente a demanda); falha na 

comunicação entre serviços e entre instituições; acolhimento.  

 Alguns problemas relativos às redes temáticas: implementação das 

redes; invasão de diversas regiões de saúde impactando no acesso/oferta de serviços; 

referência e contra referência; acesso ao nível terciário; efetividade dos fluxos 

assistenciais; monitoramento. 

 Alguns problemas em relação aos recursos humanos: equipe reduzida 

da DRS para apoio regional; fixação profissional; instituição de um coordenador de 

AB e suas competências; capacitação para gestão do SUS; formação específica para o 

SUS; despreparo dos profissionais para atuarem na atenção multiprofissional com 

qualidade; contratação de profissionais diante da LRF. 

 

6.4. Regulação dos fluxos e do acesso versus complexo regulador regional ao longo dos 

anos 2000: avanços na regulação na Região de Saúde Metropolitana de Campinas 

 

A regulação envolve três questões e três níveis: 1) regulação do sistema de saúde 

(a partir dos princípios e diretrizes do SUS define as macro diretrizes para a regulação da 

atenção à saúde e é executada pelos gestores federal, estadual e municipal); 2) regulação da 

atenção à saúde (deve garantir a adequada prestação de serviços de saúde à sua população, 

logo, regula a produção de ações e serviços de saúde diretos e finais, regulando a atuação dos 

prestadores públicos e privados, e é executada pelos gestores estadual e municipal); e 3) 

regulação do acesso à assistência (foca o gerenciamento e a organização do acesso e dos 

fluxos assistenciais e é executada pelos gestores estadual e municipal, através de seus 

órgãos/complexos reguladores) (FELICIELLO; VILALBA, 2016b). Ou seja, para os autores 

“(...) não basta apenas organizar uma Central de Regulação de Acesso, responsável pelo 

agendamento ou marcação de procedimentos (consultas, exames ou internações), sem que 

haja sua integração com os serviços de saúde, por um lado e, com os processos de 

planejamento, contratualização, regulação, avaliação e controle, por outro (FELICIELLO; 

VILALBA, 2016b, p. 131-132). 

Na RMC, a questão de regulação, atrelada à regionalização e à construção das 

RAS, com vistas a garantir o cuidado integral, é apontada como central quando da realização 

do diagnóstico da saúde na RMC (em 2006/2007) e do Plano Metropolitano de Saúde (em 

2008/2009), indicando a necessidade de se criar o Complexo Regulador Regional, para além 
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da simples regulação do acesso (busca de vagas e agendamento de consultas e exames). A 

partir disso, o NEPP realizou uma pesquisa para a construção de um diagnóstico da regulação 

na RMC, no ano de 2012, através de entrevistas com técnicos das Centrais de Regulação 

Municipais, das SMS dos municípios da RMC, da Central de Regulação Regional do DRS 

VII e da SES-SP. E ainda analisou a legislação estadual sobre essa temática (FELICIELLO; 

TELLA; ARAUJO, 2016).  

Quando analisado o universo de serviços de saúde de MAC (Tabela abaixo), é 

possível notar que a RMC é autossuficiente (com poucos serviços não ofertados) e que 

Campinas concentra a maior parte deles. Ou seja, “Internamente à RMC, o município de 

Campinas se constitui no pólo regional tanto em termos econômicos, como de serviços e de 

saúde, albergando os principais serviços de média e alta complexidade do SUS” 

(FELICIELLO; TELLA; ARAUJO, 2016, p. 05). 

 

Tabela 6.3 - População e serviços habilitados de MAC no SUS na RMC, em 2010 

Município População Nº serviços SUS 
Holambra 11.257 0 
Engenheiro Coelho 15.662 0 
Sto Antônio de Posse 20.628 0 
Pedreira 41.501 1 
Artur Nogueira 44.071 0 
Jaguariúna 44.162 3 
Monte Mor 48.839 4 
Nova Odessa 51.158 2 
Cosmópolis 58.689 4 
Vinhedo 63.453 9 
Paulínia 81.825 18 
Itatiba 101.283 9 
Valinhos 106.569 6 
Sta Bárbara D´Oeste 179.924 10 
Hortolândia 192.317 1 
Indaiatuba 201.089 24 
Americana 210.387 25 
Sumaré 240.901 29 
Campinas 1.079.140 154 
Total 2.792.855 299 
Fonte: Feliciello,Tella e Araujo (2016), a partir de dados da AGEMCAMP e DATASUS. 

 

 

 

O diagnóstico da análise dos serviços de saúde na RMC encontrado pela pesquisa 

foi (FELICIELLO; VILALBA, 2016b): 

 Baixa qualidade da atenção básica: grande número de solicitações de 

exames, de encaminhamentos aos especialistas e deficiências no acompanhamento. 

 Consultas de urgência e emergência: 3 a 4 vezes acima do parâmetro 

(inclusive pela falta de resolubilidade da AB/APS). 
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 Consultas especializadas: 2 vezes acima do parâmetro (excesso de 

encaminhamento e faltas ou desistências diante da demora da marcação). 

 Exames (laboratório, Rx, ultrassom): 3 a 4 vezes acima do parâmetro 

(os municípios acabam comprando mais serviços com recursos próprios, muitos 

exames não são retirados e a maioria possui laudo normal). 

 Medicamentos: a maioria das SMS consome acima de 5% do orçamento 

municipal e ainda sofrem a pressão da judicialização (na maioria dos casos de 

medicamentos de alto custo). 

 Escassez de procedimentos: principalmente de internações para casos 

agudos e de internações eletivas (estas como resultado da falta de planejamento). 

 

Este universo de serviços de saúde e a avaliação negativa do seu desempenho é 

resultado da baixa regulação, controle, monitoramento e avaliação dos mesmos. O universo da 

regulação encontrado pela pesquisa foi o que segue descrito abaixo na citação e no quadro. 

 

(...) dos 19 municípios da RMC, à época, apenas 45% possuíam setores de regulação e saúde 
com equipe adequada e processos organizados; 55% dos municípios apresentavam estrutura e 
processos incipientes ou inadequados, a maioria contando com apenas com Centrais de 
Marcação de Procedimentos (consultas, exames e internações) sem qualquer relação com os 
processos de planejamento, contratualização, regulação, controle e avaliação. Mesmo nas 
SMS onde os setores e processos foram considerados mais adequados (FELICIELLO; 
VILALBA, 2016b, p. 132). 
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Quadro 6.9 - Centrais de Regulação Municipais da RMC, em 2011 
 
Item Resultado 
Caracterização das Centrais de 
Regulação de Acesso no 
Âmbito Municipal 

Apenas 21% (04) das SMS referem possuir plano para a Central de Regulação (CR) e 26% (05) o estão 
elaborando. Todas as CR são custeadas com recursos próprios, embora todos os municípios da RMC enviaram 
projeto ao MS, para solicitar recursos para informatização das CR.. Em termos organizacionais, 58% (11) dos 
municípios referem possuir um setor próprio com equipe própria e processos de trabalho, embora se observe que 
em apenas 16% (03) das SMS os processos estão bem definidos (Tabela 2) (p. 05). 
Por outro lado, 42% (08) dos municípios referem possuir setor pouco definido ou incipiente, sendo que 26% 
(05) possuem equipe não exclusiva, 5% (01) possuem profissional de nível superior não médico e, 11% (02) 
apenas pessoal administrativo. É possível observar que municípios menores, abaixo de 40.000 habitantes, são os 
que apresentam CR incipientes e com equipes pouco estruturadas (Tabela 2). Com relação à equipe, a presença 
de médico regulador é fundamental para os processos regulatórios. Neste aspecto, 47% (09) dos municípios 
referem contar com médico regulador exclusivo, 32% (06) com médicos que atuam em diversos setores e, 21% 
(04) não contam com a atuação de médico regulador. Quanto ao uso de sistemas informatizados pelas CRM, 
notouse que todos os municípios ainda utilizam sistemas manuais. 26% (5) possuem sistemas informatizados 
implantados, utilizados para marcação de consultas, exames e cirurgias eletivas (p. 06). 

Integração entre Centrais de 
Regulação e Setores de 
Planejamento, Avaliação, 
Controle e Contratualização 

No que se refere ao Planejamento em Saúde, observa-se que em apenas 37% (07) das SMS existe setor 
organizado, enquanto que nas restantes as ações de planejamento são pontuais e esparsas. As informações 
indicam que os municípios abaixo de 50 mil habitantes (06 – 32%) e alguns com população acima de 50 mil (04 
– 21%) afirmam não possuir setor de planejamento. Mesmo nos municípios que apresentam setor de 
planejamento estruturado apenas 21% (04) das CR indicam que existem processos de feedback organizados e 
16% (03) possuem interações esporádicas, geralmente para a resolução de problemas restritos. Especificamente 
com relação à PPI, a totalidade dos municípios da RMC não a utilizam como referência para o planejamento e 
para as contratualizações, de modo que é possível observar municípios adquirindo procedimentos de serviços 
terceirizados ao invés de utilizar as cotas existentes em serviços da Região de Saúde, que foram pactuadas no 
processo de elaboração da PPI e, que já possuem recursos garantidos (p. 06). 
No que se refere ao controle e avaliação, em 63% (12) das SMS existe Unidade de Controle e Avaliação (UAC), 
sendo a ausência detectada especialmente nos municípios abaixo de 44 mil habitantes (05 – 26%). Entretanto, ao 
observar a interação das CR com as diferentes atividades de controle, avaliação e auditoria é possível destacar: 
a) nas SMS onde existe UAC, apenas 50% (06) das CR desenvolvem processos de feedback com as atividades 
de controle, 17% (02) realizam interações esporádicas e, 25% (03) realizam interações focadas no faturamento; 
b) nestas mesmas SMS apenas 33% (04) das CR possuem processos organizados para alimentar a avaliação das 
contratualizações e, 42% (05) realizam interações esporádicas com as áreas de contratualização (p. 06-07). 
Quanto aos serviços próprios municipais, os dados das entrevistas mostram que os centros de especialidades e as 
unidades básicas de saúde possuem contratualizações em apenas 11% (02) das SMS, embora a totalidade dos 
municípios conte com estes serviços. Já nos serviços de internação hospitalar, dos 06 municípios que referem 
possuir hospital próprio 02 (33%) realizam e 04 (67%) não realizam contratualização (p. 07). 
A observação das contratualizações dos serviços privados indica que 11 municípios contratam serviços 
hospitalares, 12 contratam serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e apenas 02 contratam serviços 
ambulatoriais de especialidades. Na grande maioria existem contratos formalizados. No entanto, em mais de 
50% dos municípios as contratualizações são realizadas por setor administrativo da prefeitura e, nas restantes 
pelas SMS. De qualquer modo, observa-se que a participação das CR para definir necessidades e quantidades é 
irrisória, sendo detectada, essa participação, em apenas um município (p. 07). 

Procedimentos Regulados pelas 
Centrais de Regulação 
Municipais 

A análise dos procedimentos regulados considerou os aspectos acima indicados uma vez que tanto a PPI quanto 
as contratualizações não são utilizadas como instrumentos nos processos de regulação de acesso, na grande 
maioria dos municípios (p. 07). 
Deste modo os quantitativos dos procedimentos regulados são, em grande parte, definidos pelos serviços 
(próprios ou privados contratados), o que provoca a utilização inadequada ou a não utilização de procedimentos 
já pactuados na PPI ou contratualizados. As diferentes formas de regulação de acordo com o procedimento estão 
resumidas no quadro (p. 07). 

Fluxos de Acesso Fluxos para acesso a Consultas Especializadas, utilizados pelos Municípios da RMC, em 2011: 
 
Fluxo A (Campinas, Hortolândia e Sumaré): UBS/AE  Sistema de Cotas (Informat/manual)  Acesso 
Agenda do AE sob gestão municipal  Marca CM  Avisa usuário. 
 
Fluxo B1 (Monte Mor, Pedreira): UBS/AE  Solicitação com Usuário  Solicitação enviada a CR  (1) 
Solicita ao DRS ou (2) Solicita ao sistema CROSS ou (3) Solicita ao sistema SOL  (1) Agenda de AE sob 
gestão estadual ou (2) Agenda do AME ou Agendo do AE do Hospital ou (3) Agenda AE Campinas  (1), (2) e 
(3) Marca CM  Avisa CR ou Unidade /ou Avisa usuário. 
 
Fluxo B2 (Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Indaiatuba, Jaguariúna, Nova Odessa, 
Pedreira, Sto. Antônio de Posse): UBS/AE  Solicitação com Usuário  Comparece no AE Municipal  
Acesso Agenda do AE sob gestão municipal  Marca CM  Avisa usuário. 
 
Fluxo C (Americana, Itatiba, Sta. Bárbara D’oeste, Sumaré, Vinhedo, Valinhos, Paulínia): UBS/AE  
Solicitação enviada a CR  Acesso Agenda do AE sob gestão municipal  Marca CM  Avisa CR ou 
Unidade /ou Avisa usuário. 
 
Fluxo D (todos quando marcam consulta especializada fora do município): UBS/AE  Solicitação enviada a 
CR  Solicita ao DRS  Agenda de AE sob gestão estadual  Marca CM  Avisa CR ou Unidade /ou 
Avisa usuário. 

Fonte: Feliciello,Tella e Araujo (2016a), a partir das entrevistas com gestores e técnicos. 
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A análise dos fluxos possibilitou ressaltar um conjunto de fragilidades, 

especialmente a pouca utilização de ações essenciais para o funcionamento da Regulação de 

Acesso (FELICIELLO; TELLA; ARAUJO 2016a, p. 10): 

 Nos pontos de Atenção: Uso de protocolos clínicos; Estabelecimento de 

critérios de risco e priorização dos atendimentos; Uso de protocolos de 

encaminhamento; Acompanhamento sistemático dos usuários; Sistemas 

informatizados de acesso a cotas e de marcação de procedimentos on-line; Análise de 

necessidades, de demandas e de utilização de procedimentos. 

 Nas Centrais de Regulação Municipais: Totalidade das vagas 

gerenciada pela CRM; Estabelecimento e uso de critérios de risco e priorização dos 

atendimentos pelas CRM; Sistema informatizado de distribuição e acesso a cotas e, de 

marcação e autorização de procedimentos on-line; Análise de necessidades, de 

demandas e de utilização de procedimentos. 

 Na Central de Regulação Regional: Não inserção da totalidade das 

vagas, dos serviços sob gestão estadual, no sistema informatizado do Portal CROSS, 

devido a não implantação dos Planos Operativos nos serviços sob gestão estadual; 

Ausência de funcionalidade, no sistema informatizado, para recebimento, priorização 

e autorização de procedimentos on-line; Não realização de análise de necessidades, de 

demandas e de utilização de procedimentos; Inexistência de processos de troca de 

informações entre as CRM e CRR, no que se refere às demandas e utilização de 

procedimentos. 

 

O que acontece na prática: 1) a oferta de ações e serviços de saúde não é orientada 

pelas necessidades da população, mas, sim, pelo interesse ou entendimento individual do 

profissional de saúde, ou dos gerentes dos serviços; 2) os serviços públicos não possuem 

qualquer planejamento do que seria ofertado; 3) os serviços privados contratados também não 

são orientados pelo planejamento das necessidades. E isso acontece não somente na RMC, 

mas em todo Brasil. E a partir do momento em que se desenham as regiões de saúde, deve-se 

levar em conta não somente o planejamento municipal, mas também o planejamento regional. 

Contudo, como não se verifica na prática o primeiro, é difícil ocorrer a pactuação de forma 

adequada dos serviços entre os municípios de uma determinada região de saúde. Além disso, 
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como as SMS não possuem ações de contratualização, regulação, controle e avaliação, elas 

não tem conhecimento e controle sobre a oferta de serviços, pública e privada, no seu 

território. E o resultado é o seguinte: desperdício de recursos, escassez de procedimentos, 

dificuldade de atendimento à população do município, agravamento do estado de saúde dos 

pacientes, aumento dos gastos em saúde e imagem desgastada dos gestores (FELICIELLO; 

VILALBA, 2016b).  

Os pontos centrais de crítica ao processo de regulação se concentram nos 

seguintes aspectos: 1) falta de processos informatizados, sendo que muitas vezes o próprio 

usuário leva a sua ficha para a central de regulação (agendamento) ou para o prestador; 2) não 

existe um complexo regulador municipal e nem estadual, mas, sim, uma central de marcação 

de consultas; 3) sistemas de controle diferentes e sem sincronia entre os níveis municipal e 

estadual; 4) existe a necessidade de se implantar um complexo regulador regional, para além 

da regulação realizada pela DRS; 5) ou não são utilizados protocolos clínicos ou estes não são 

padronizados no município ou na região; 6) descumprimento do que fora pactuado na PPI (na 

oferta de serviços para a população referenciada); 7) não existe regulação do fluxo e 

integração da rede assistencial – referência e contra referência entre a APS e a MAC; 8) não 

existe regulação dos contratos de prestação de serviços (participação nos processos de 

elaboração, monitoramento e acompanhamento das contratualizações); 9) não existem 

mecanismos de gestão, monitoramento, avaliação, com o estabelecimento de metas e 

indicadores (FELICIELLO; TELLA; ARAUJO 2016a; FELICIELLO, 2016). 

A maioria e os principais hospitais da RMC estão localizados em Campinas, 

sendo que  

quatro são de referencia regional, quais sejam: Hospital de Clínicas da 

UNICAMP, Hospital e Maternidade Celso Pierro (HMCP) da PUC Campinas, Hospital Mário 

Gatti e Hospital Ouro Verde.  
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Quadro 6.10 - Principais Hospitais da RMC, segundo Nível de Complexidade, Modelo de Gestão e 
Abrangência 
 
Hospital Município Nível de 

Complexidade 
Modelo de gestão Abrangência RAS 

Ouro Verde Campinas Secundária e 
terciária 

Contrato de Gestão com OS* Loco-regional e Rede de 
Urgência 

Mario Gatti Campinas Secundária e 
terciária 

Administração indireta com contrato 
interno de metas e desempenho 

Loco-regional e Rede de 
Urgência 

Celso Pierro 
PUCCAMP 

Campinas Secundária e 
terciária 

Hospital Universitário com contrato com o 
gestor municipal 

Loco-regional e Rede de 
Urgência 

Hospital das 
Clínicas 
UNICAMP 

Campinas Secundária e 
terciária 
Ensino e pesquisa 

Hospital Universitário Público, com 
administração própria. Financiamento 
Governo do Estado e SES SP 

Terciária Regional e 
Estadual e Rede de 
Urgência 

Hospital Regional 
de Sumaré 

Sumaré Secundária Hospital Regional Estadual com Contrato 
de Gestão SES-SP e FUNCAMP Unicamp 

Local e Microrregional, 
Referência em Urgência 

Hospitais 
Municipais 

09 unidades em 
07 municípios 

Secundária Vários: Administração Direta e 
Organização Social 

Local e Microrregional e 
Rede de Urgência 

Santas Casas e 
outros beneficentes 

14 unidades em 
09 municípios 

Geralmente primária 
e secundária 

Filantrópicos contratados pelos Gestores 
Municipais 

Local e Microrregional e 
Rede de Urgência 

Fonte: FELICIELLO (2016, p. 155). Nota: *Em 2018, após escândalo a Prefeitura de Campinas encerrou o contrato de gestão do Hospital 
Ouro Verde com a OSS Vitale e assumiu esta função. 

 

 

Neste sentido, é necessário levar em conta o Projeto Renova SUS que a RMC 

remeteu ao Governo do Estado de São Paulo, o qual foi incorporado no âmbito do Projeto 

Saúde em Ação, financiado com recursos do BID e da SES – SP, cujo objetivo principal é 

contribuir para a melhoria das condições de saúde da população do Estado de São Paulo por 

meio da estruturação de serviços, segundo o modelo de redes regionais de saúde, visando 

ampliar o acesso, a qualidade e a integralidade dos serviços. Entre os resultados esperados 

deste Programa se incluem: 1) o aumento da cobertura dos serviços, com capacidade 

resolutiva e integração da rede de saúde; e, 2) a melhoria do desempenho da gestão do 

sistema, com otimização dos recursos e melhor relação custo-efetividade dos serviços. 

“Projetos pontuais têm sido implantados, mas sem considerar os avanços e as especificidades 

da Região Metropolitana de Campinas” (FELICIELLO, 2016, p.160). 

No caso da regulação e à contratualização, o objetivo é criar um grupo de gestores 

e gerentes dos serviços, de amplitude regional, para criar instrumentos de organização e 

controle dos equipamentos de saúde regionais, em todos os níveis de atendimento, 

considerando as necessidades de saúde da população. Ou seja, para avançar na implantação da 

RAS-RMC é preciso seguir um modelo de contratualização adequada dos serviços de saúde. 

 

(...) urgente necessidade de se estabelecer um Plano Diretor para a Assistência Hospitalar à 
Saúde na RMC. Neste Plano Diretor deverão estar definidos os papéis não somente desses 
dois hospitais, e também dos hospitais municipais, dos estaduais (Sumaré) e das várias Santas 
Casas de abrangência municipal. O Modelo de Contratualização da RAS-RMC e de seu Plano 
Diretor deverá obedecer aos princípios, aos conceitos e utilizar as ferramentas já apresentadas 
para os Contratos de Gestão (FELICIELLO, 2016, p. 159).  
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Um aspecto importante ligado à regulação, à governança e ao financiamento diz 

respeito à PPI, um instrumento de pactuação entre gestores em relação à partilha dos recursos 

financeiros (federais) e aos serviços de saúde. Uma crítica que se faz é no sentido de que esta 

partilha acontece somente para o caso dos recursos federais, de tal modo que os recursos 

estaduais e municipais, cuja alocação permanece vinculada aos interesses dos gestores, e que 

nem sempre alinhados às necessidades regionais. Outro ponto diz respeito ao não 

cumprimento de atendimento da população referenciada de outro município da região por 

parte do município que teve os recursos deste primeiro incluídos no seu teto justamente para 

cobrir este gasto. Este segundo ponto evidencia a necessidade de uma central de regulação 

regional, que identifique e organize os fluxos de acesso e os protocolos clínicos, para garantir 

o atendimento da demanda intermunicipal. Além disso, a PPI deve orientar a contratualização 

dos serviços de saúde, tantos os públicos, quanto os privados (FELICIELLO; VILALBA, 

2016). 

No ano de 2012 foi construído o Mapa da Saúde da RMC, resultado de um estudo 

realizado por gestores da RS de Campinas. Nesse estudo e no documento final foi tratada a 

questão da regulação. Uma conclusão aponta no sentido da não existência de complexos 

reguladores municipais, exceto em Campinas, apenas de centrais de marcação de consulta e 

procedimentos, tal como já fora apontado anteriormente. Além disso, ainda persiste a 

dificuldade de acompanhamento dos contratos e convênios, com dificuldade de 

relacionamento com os prestadores dos serviços de saúde. E ainda, em relação à PPI, 

percebeu-se a ausência de instrumentos de acompanhamento e avaliação sobre o que foi 

pactuado, incluindo as negociações e acordos presentes nos contratos de gestão realizados 

com prestadores. Ou seja, a PPI não é utilizada como referência para o planejamento e nem 

para as contratualizações. O controle e a avaliação só acontecem nos municípios maiores. E a 

central de regulação do DRS VII é apontada como sendo muito frágil, sendo que desde 2010 a 

CROSS é responsável pela regulação da urgência (SMS – CAMPINAS, 2012).  

Outra questão relevante apontada por este estudo é que “Com o processo de 

construção das Redes Temáticas Municipais e Regionais (Rede Cegonha e RUE), tornou-se 

evidente que o processo regulatório é imprescindível para o êxito das Redes. Neste sentido a 

SES está finalizando o projeto de Complexos Macrorreguladores, que deverão ter início ainda 

em 2012, sendo a RRAS 15 e 16, uma das quatro regiões eleitas” (SMS – CAMPINAS, 2012, 

p.90). 
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Nos anos de 2014 e 2015 (com duração de 24 meses), patrocinado pelo 

FUNDOCAMP/CD-RMC e acompanhando pela AGEMCAMP, foi desenvolvido o projeto de 

“Apoio à Organização das Ações de Regulação em Saúde na RMC”38, com o envolvimento da 

Câmera Temática da Saúde do CD-RMC, de pesquisadores do NEPP e equipe de consultores 

externos, de grupo de técnicos das SMS, do DRS VII e da SES-SP. 

Contudo, ao longo do projeto a adesão e participação das SMS e do DRS foram 

diminuindo, devido a falta de quantitativo e de capacidade dos recursos humanos para 

participar e dar continuidade a implementação no município, além da mudança dos gestores 

por conta das eleições, mas não pela falta de interesse e reconhecimento da importância da 

proposta e da construção deste departamento das ações de planejamento, contratualização, 

regulação, controle a avaliação. Além disso, observou-se a falta de priorização da SES-SP, e a 

demora em dar retorno desta e do DRS VII, em relação a esta demanda de caráter regional, 

considerando-se apenas responsáveis pelos serviços sob a gestão estadual (AME, Hospital 

Regional e Rede Luci Montoro) e pela implantação da CROSS (regulação do acesso). Com 

isso, não foi possível avançar na discussão da proposta regional (FELICIELLO; VILALBA, 

2016b). 

As etapas deste projeto foram os seguintes: 1ª) Diagnóstico epidemiológico, da 

estrutura e político-administrativo (2008 e 2013); 2ª) Normatização (legislação e manual de 

diretrizes) (diretrizes e parâmetros assistenciais); 3ª) Definição dos parâmetros assistenciais; 

4ª) Definição do enfoque (tipo de serviço, ciclo da vida, agravo, especialidade, equipamento, 

profissional) e das linhas de cuidado; 5ª) Pactuação dos parâmetros; 6ª) Construção dos 

instrumentos de programação regional, para cada linha de cuidado; 7ª) Treinamento dos 

profissionais responsáveis pelo uso dos instrumentos; 8ª) Preenchimento dos instrumentos; 9ª) 

identificação das dificuldades e fragilidades (dos instrumentos, da obtenção dos dados e 

informações) (FELICIELLO; VILALBA, 2016, p. 111). 

No dia 09 de junho de 2015, em Campinas, foi realizado o Seminário da SES-SP e 

BID para a apresentação do Projeto Saúde em Ação / Projeto de Fortalecimento da Gestão 

Estadual da Saúde de São Paulo, que inclui a RMC como uma das cinco regiões piloto, 

projeto este em discussão já desde 2014. Nessa data foi solicitada uma posição dos 

responsáveis pelos seguintes projetos: Regulação em Saúde e Implantação do Cartão SUS 

Metropolitano. E uma das intenções das SMS e do NEPP era incorporar essas demandas no 

Projeto Saúde em Ação. Não houve posicionamento da SES-SP e do DRS VII (FELICIELLO 

                                                 
38

 O Plano de Trabalho do projeto (com a apresentação de todos os seus componentes) encontra-se em Apêndice. 
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e VILALBA, 2016b). O projeto prevê a realização de 163 obras, de construção e de reforma, 

em cinco regiões de saúde selecionadas (RMC, Vale do Jurumirim, Itapeva, Litoral Norte e 

Vale do Ribeira), em um total de R$ 826 milhões, sendo 70% de recursos do BID e 30% de 

recursos da SES-SP. Além da construção e reformas de unidades de saúde, serão reformadas 

os prédios dos DRS de Sorocaba, Campinas e Taubaté. E ainda será modernizada e 

organizada a rede de saúde, pelas linhas de cuidado. 

O Governo de Estado de São Paulo solicitou financiamento junto ao Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID para implementação do Programa de 

Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde, cujo objetivo é desenvolver e apoiar a gestão 

estadual e organizar as Redes de Atenção à Saúde (RAS). A contratação do crédito encontra-

se autorizada pela Lei nº 14.807, de 25 de junho de 2012. A execução do programa foi 

iniciada em janeiro de 2014 e tem duração prevista de cinco anos (SES-SP)39. 

 

  

                                                 
39 . http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/homepage/destaques/programa-de-fortalecimento-da-gestao-da-
saude-no-estado-de-sao-paulo. 
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Quadro 6.11 - Projeto Saúde em Ação 
 
Região de 
Saúde 

Valor 
(R$) 

Nº de 
obras 

Descrição das obras: construção e reforma 

Litoral 
Norte 
 

R$ 228 
milhões 

17 
unidades 

Novas obras: 12 
UBS: 2 Ubatuba, 1 Caraguatatuba e 2 São Sebastião 
CAPS: 2 Ubatuba, 1 Ilha Bela, 2 São Sebastião e 1 Caraguatatuba 
Hospital: 1 hospital em Caraguatatuba 
Reformas: 5 
UBS: 3 Ubatuba 
DRS: 1 Taubaté  
Santa Casa: 1 Caraguatatuba 

RMC R$ 238 
milhões 

76 
unidades 

Novas obras: 53 
UBS: Campinas 9, Indaiatuba 1, Monte Mor 3, Itatiba 5, Vinhedo 1, Morungaba 1, Cosmópolis 2, 
Hortolândia 2, Sumaré 5,  Santa Bárbara do Oeste 3, Pedreira 2, Nova Odessa 2, Jaguariúna 2, 
Holambra 1, Arthur Nogueira 1, Sumaré 1, Paulínia 3, Indaiatuba 1, Americana 2 
CAPS: Cosmópolis 1, Santa Bárbara do Oeste 1, Americana 1, Valinhos 1, Campinas1 
AME: Campinas 1 
Reformas: 23 
UBS: Campinas 9, Cosmópolis 1, Hortolândia 1, Sumaré 1, Pedreira 1, Itatiba 1, Americana 1, 
Holambra 1, Arthur Nogueira 1, Engenheiro Coelho 1 e Santo Antonio da Posse 1 
CAPS: Campinas 1, Itatiba 1, Pedreira 1 
DRS: Campinas 1 

Vale do 
Jurumirim 

R$ 81 
milhões 

26 
unidades 

Novas Obras: 19 
UBS: Paranapanema 2, Coronel Macedo 1, Fartura 1, Pirajú 2, Sarutaiá 1, Taguaí 2, Avaré 2, 
Manduri 2, Cerqueira César 1, Iaras 1, Itaporanga 1 
CAPS: Pirajú 1 
AME: Avaré 1 
DRS Bauru 1 
Reformas: 7 
UBS: Avaré 1, Águas da Sta Bárbara 1, Arandu 1, Tejupá 1, Itaí 1, Taquarituba 1, Barão de 
Antonina 1 

Vale do 
Ribeira 

R$ 152 
milhões 

18 
unidades 

Novas: 18 
UBS: Registro 1, Barra do Turvo 1, Jacupiranga 1, Miracatu 1, Sete Barras 1, Pedro de Toledo 1, 
Iporanga 1, Eldorado 1, Pariquera Açu 1, Ilha Comprida 1, Cajati 1, Cananeia 1, Juquiá 1, Itariri 
1, Iguape 1 
CAPS: Jacupiranga 1, 
Hospital: 1 Registro 
DRS  Registro 1 

Itapeva / 
Sorocaba 

R$ 68 
milhões 

26 
unidades 

Novas: 9 
UBS: Ribeira 1, Barra do Chapéu 1, Ribeirão Branco 1 
CAPS: Itapeva 1, Itararé 1, Apiaí 1, Buri 1, Guapiara 1, Itaberá 1 
Reformas: 17 
Santa Casa: Itararé 1, Itapeva 1, Apiaí 1 
UBS: Buri 1, Itaoca 1, Itapiarapuã Paulista 1, Nova Campina 2, Riversul 1, Taquarivaí 2, Itaberá 
2, Bom Sucesso de Itararé 1, Itararé 1 
Centro de Especialidades: Itapeva 1 
DRS: Sorocaba 1 

Fonte: SES-SP40. 
 

 

No caso específico da RMC, o projeto apresenta as seguintes obras ou reformas 

(algumas das obras/reformas não estão contempladas no quadro a seguir): 

 

  

                                                 
40 http://www.saude.sp.gov.br/ses/noticias/2017/janeiro/alckmin-apresenta-programa-saude-em-acao-para-71-prefeitos-do-estado. 



346 
 

 
 

Quadro 6.12 - Projeto Saúde em Ação – RMC  
 
Município Obras Valor 
Americana Substituição de prédio da UBS 18 (Jd. Residencial Dona Rosa) 

Construção CAPS no Jd. Residencial Dona Rosa 
Ampliação da UBS Dr. Vital Brasil  
Reforma da UBS Enfermeira Silvana Aparecida Fae 

R$ 9,7 milhões 

Artur Nogueira Construção da ESF Jd. Conservani 
Ampliação da UBS Mãe e Filho 

R$ 3,7 milhões 

Campinas Construção de centros de saúde nos bairros Perseu, Nova América, Satélite Iris I e II, Santos Dumont, 
DIC VI. 
Reforma e ampliação das unidades Conceição, São Cristovão, Aeroporto, Boa Vista, Esmeraldina, 
Floresta, Costa e Silva, Integração, Ipaussurama, São José, São Quirino, CAPS I (região Noroeste) e 
CAPS AD (região Sul, próximo ao Mario Gatti). 

R$ 43,2 
milhões 

Cosmópolis Construção da unidade de saúde da família Chico Mendes, Parque Ester I. 
Construção do CAPS I. 
Ampliação da UBS Jd. Faveri. 

R$ 8,1 milhões 

Holambra Construção do PSF central. 
Ampliação do PSF Santa Margarida e Palmeiras. 

R$ 3,7 milhões 

Hortolândia Reforma das UBS Jd. Novo Anglo, Santa Clara, Amanda I. 
Construção da UBS Amanda II. 

R$ 6,7 milhões 

Indaiatuba Construção da UBS VIII – Jd. Itamaracá. R$ 6,7 milhões 
Itatiba Construção dos PSF Abramo Delforno, Cruzeiro, Engenho DÁgua, Nações, Jd. Virginia. 

Ampliação da UBS Tapera Grande “Luiz Emmanuel Bianchi”. 
Reforma do CAPS I. 

R$ 14 milhões 

Jaguariúna Construção das unidades Nova Jaguariúna II e Fontanela. R$ 4,4 milhões 
Monte Mor Construção das UBS Pedro Bachiega e Maria Ribeiro da Silva. 

Reforma da UBS Central. 
R$ 7,4 milhões 

Nova Odessa Construção das UBS Jd. São Fernando e Monte das Oliveiras. R$ 4,4 milhões 
Paulínia Construção da UBS Cooperlotes. 

Ampliação das UBS Monte Alegre, João Aranha, Aristóteles Costa. 
Reforma da UBS Centro. 
Ampliação do CAPS I. 

R$ 8,2 milhões 

Pedreira Construção das EFS Aguas de Março e Monte Alegre. 
Reforma PSF Dona Maria Herrera Lopes (Sta Clara). 
Reforma do CAPS. 

R$ 7,4 milhões 

Sta Bárbara 
D´Oeste 

Construção da UBS Vila Grego. 
Construção do CAPS AD III – Mollon I. 
Ampliação do Centro de Saúde II – Linópolis. 
Ampliação das UBS Romano e São Francisco. 
Reforma da UBS Laranjeiras. 

R$ 10,4 
milhões 

Sto Antônio de 
Posse 

Não foi contemplado Não foi 
contemplado 

Sumaré Construção das UBS Parque Florely e Parque Emília. 
Construção do PSF Virginio Basso. 
Construção do CAPS I. 
Ampliação dos PSF Angelo Tomazin e Jd. Videl. 
Reforma das UBS Nações e Matão. 

R$ 15,5 
milhões 

Valinhos Construção do CAPS AD – Ortizes. R$ 2,2 milhões 
Vinhedo Construção da UBS Capela. R$ 2,2 milhões 
Total RMC R$ 155,7 

milhões 
Fonte: AGEMCAMP41. 

 

No ano de 2016, foi realizada pelo CEALAG – Centro de Estudos Augusto 

Leopoldo Ayrosa Galvão – uma pesquisa de diagnóstico para as cinco regiões de saúde 

selecionadas para o projeto Saúde em Ação, a partir de informações secundárias e primárias 

(IBAÑEZ, 2017). E umas das subdimensões analisadas foi a regulação da assistência, 

considerada como fundamental “não só na garantia do acesso, mas também na equidade e na 

integralidade da assistência” (IBAÑEZ, 2017, p. 164), e que, por isso, “conforma-se em um 

dispositivo de gestão valioso, capaz de equalizar o sistema de saúde, reduzindo a desigualdade 

                                                 
41 httpp/www.agemcamp.sp.gov.br/rmc-tera-us-398-mi-para-a-saude/. 
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e compatibilizando a relação entre necessidade, demanda e oferta (VILARINS; SHIMIZUI; 

GUTIEREEZ, 2012)” (IBAÑEZ, 2017, p. 164) e que é “Fundamental para articulação das 

Redes de Atenção à Saúde (...), ou seja, um complexo regulador que ordena os fluxos e 

contrafluxos nos diversos pontos de atenção distribuídos nos sistemas de saúde locais e 

estaduais (MENDES, 2015)” (IBAÑEZ, 2017, p. 165). 

Abaixo seguem algumas informações mais gerais que são relevantes para entender 

o universo no qual a regulação deve atuar na RMC (IBAÑEZ, 2017, p. 176). 

 

Tabela 6.4 - Relação de estabelecimentos de saúde, segundo tipo, região Metropolitana de Campinas, 

São Paulo – Brasil, dez.2016    

Tipo de estabelecimento Quantidade 
Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde (UBS) 288 
Unidade de Apoio de Diagnose e Terapia 338 
Hospital Geral 49 
Hospital Especializado 08 
Policlínica 181 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 43 
Pronto Atendimento (PA) 22 
Total 929 
Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados do CNES. 

 

Na pesquisa de campo realizada, foram entrevistados os responsáveis pela 

regulação assistencial nos municípios selecionados e no DRS da região. Na RMC, a amostra 

foi constituída por quatro respondentes: SMS de cada um dos municípios visitados 

(Campinas, Itatiba e SBO) e o DRS VII. Os quadros abaixo apresentam a caraterização da 

regulação na RMC. 
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Quadro  6.13 -  Caracterização da regulação assistencial operada em nível municipal e regional na Região 
Metropolitana de Campinas (RMC), segundo categoria analítica, São Paulo, 2017 
 
Categoria Municipal Regional 

(DRS) 
Caracterização da 
central 

Os municípios visitados possuem setor exclusivo, 
custeado pela gestão municipal; 100% contam com 
coordenação; todos dispõem de infraestrutura mínima 
para operacionalização de suas atividades; instalações 
físicas satisfatórias, Itatiba conta com a estrutura menos 
adequada; equipes distintas de trabalho (não existe 
padrão mínimo); todas contam com médico regulador; 
em Itatiba o médico não é exclusivo. 

Equipe composta por 14 técnicos: 13 médicos reguladores 
e um coordenador. 

Fluxo de acesso As centrais adotam fluxos similares; a marcação não está 
descentralizada para as unidades solicitantes; guias 
enviadas para a central por malote (diário ou semanal). 
Para cirurgia eletiva, em Santa Bárbara d’Oeste o fluxo é 
100% coordenado pela central; Itatiba regula 
parcialmente o processo (cirurgia geral - acesso regulado 
pelo cirurgião) e em Campinas a central autoriza o 
procedimento, mas não tem conhecimento total do trajeto 
do usuário na rede. 

Regulação interna – distribuição de vagas entre os 
municípios tendo com critério a demanda reprimida e a 
oferta disponibilizada pelos prestadores (variável); 
agendamento dos procedimentos de alta complexidade. 
Regulação externa – agendamento de procedimentos 
ofertados fora da região (as guias são encaminhadas pelas 
centrais municipais por email). Os médicos utilizam para 
a regulação os protocolos dos serviços de referência; o 
critério de inserção na fila é médico. Responsável pelo 
agendamento dos serviços da UNICAMP e Hospital das 
Clínicas, pois, não estão interligados com o sistema 
CROSS. Regula também os leitos de psiquiatria.    

Planejamento, 
controle e 
avaliação (sistema 
gerencial) 

Ausência de práticas de planejamento, controle e 
avaliação. 

Ausência de práticas de planejamento, controle e 
avaliação. 

Fragilidades no 
processo de 
regulação 

Insuficiência em quantidade e qualificação de recursos 
humanos na operacionalização da regulação assistencial; 
sistemas logísticos frágeis; ausência de protocolos de 
regulação e clínicos; capacidade instalada inadequada 
frente às necessidades da população; critérios de 
distribuição de cotas inadequado (por população); baixa 
efetividade da APS; não gerenciamento da oferta total da 
RAS. 

Equipe reduzida; baixa oferta de procedimentos de alta 
complexidade; não gerenciamento da totalidade da oferta. 

Fonte: IBAÑEZ (2017). 

 

As principais observações feitas em campo e captadas através das entrevistas 

foram: 

 existem protocolos de regulação e clínico. 

 todos os municípios possuem um setor exclusivo de regulação de 

acesso, com equipe própria, incluindo médico, e financiados pela gestão municipal. 

 a central de regulação não participa da tomada de decisão e possui baixa 

integração com os demais setores da SMS. 

 todos os municípios possuem uma central municipal de marcação de 

consultas. 

 em todos os municípios o agendamento não está descentralizado para as 

UBS/USF; todas as solicitações são encaminhadas via malote para a Central que 

efetua o agendamento 

 existe uma proposta de integração da central de regulação de Campinas 

com o Núcleo de Regulação Regional (no DRS VII). 
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 em Campinas, a CROSS assume a regulação de urgência após às 22 

horas e durante o final de semana. 

 em Campinas, o agendamento de procedimentos eletivos é feito de 

forma manual (sistema SOL) e está em fase de informatização (plataforma CROSS). 

 em Campinas, a regulação de leitos (sob gestão municipal) é feita via 

CROSS. 

 em Campinas, nos hospitais sob gestão municipal estão em fase de 

implantação os Núcleos Internos de Regulação. 

 o SAMU é regulado por outro sistema, de abrangência municipal. 

 o DRS possui um Núcleo de Regulação, composto por uma diretoria e 

13 médicos reguladores. Suas atividades são: distribuição das vagas entre os 

municípios da região; marcação de consultas e exames de alta complexidade; 

procedimentos executados fora da região;. O fluxo do procedimento chega ao DRS via 

solicitação (email) da central de regulação do município. O critério de inserção na fila 

é médico. 

 no AME utiliza-se o sistema CROSS. 

 a UNICAMP utiliza sistema próprio, não integrado ao sistema CROSS, 

logo, o agendamento é feito via DRS. E não informatizado (está em fase de 

implantação). 

 A regulação regional não acontece de forma eficiente. Existe um 

projeto de integração da central de regulação de Campinas com o DRS. O ideal seria 

envolver todos os municípios e criar um complexo regulador regional. 

 

 

6.5. Contratualização dos serviços de saúde na Região de Saúde Metropolitana de 

Campinas ao longo dos anos 2000 

 

A contratualização de serviços de saúde na RMC será apresentada neste item 

através de dados mais gerais, coletados em bases secundárias, e de informações mais 

específicas, captadas nas entrevistas. Em relação a participação da contratação indireta na 

região, e no Estado de São Paulo, os dados evidenciam um aumento entre os anos de 2012 e 

2015, tanto na Atenção Básica, quanto na média complexidade. 

 



350 
 

 
 

Tabela 6.5 - Percentual de vínculos de contratação indireta, por nível de complexidade, ESP e RMC, 

2012 e 2015 

UF Nível de complexidade 2012 2015 
RMC AB 8,4 8,8 

Média 20,7 27,3 
ESP AB 24,9 27,8 

Média 27,7 34,9 
Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados do CNES. 

 

Os contratos mais relevantes presentes na RMC estão descritos abaixo. É possível 

notar que estão presentes três modalidades de contratação nas unidades de serviços de saúde 

situadas na RMC: convênio/contrato de gestão, convênio e prestação de serviços. E as esferas 

contratantes podem ser o governo estadual ou o governo municipal, no caso, Campinas. 

 

Quadro 6.14 – Principais contratos na RMC 
 
Esfera de governo 
contratante 

Serviço contratado Instrumento Instituição contratada 

Estadual 
 

Hospital Estadual Sumaré Convênio de gestão Funcamp 
AME Santa Bárbara Convênio de gestão Funcamp 
Hospital e Maternidade da PUC Campinas Celso Pierro Prestação de serviço PUC Campinas 
HC da UNICAMP – Hospital universitário Convênio UNICAMP 

Municipal - Campinas Complexo Hospitalar Ouro Verde Contrato de gestão OSS Vitalli Saúde* 
Hospital e Maternidade da PUC Campinas Celso Pierro Convênio PUC Campinas 
CAPS AD Convênio Serviço de Saúde Dr. 

Cândido Ferreira 
Fonte: IBAÑEZ (2017). Nota: *Em 2018, após escândalo a Prefeitura de Campinas encerrou o contrato de gestão do Hospital Ouro Verde 
com a OSS Vitalli e assumiu esta função. 

 

A partir deste levantamento, foram selecionados para as entrevistas os 

equipamentos geridos pela FUNCAMP, OSS Vitalli Saúde, Hospitais de Ensino (PUCCAMP 

e UNICAMP) e filantrópicas. Os principais achados da pesquisa foram: 

 FUNCAMP: faz a gestão do Hospital Estadual Sumaré (HES); de seis 

AMEs (Mogi Guaçu, São João da Boa Vista; Santa Barbara d’Oeste; Piracicaba; 

Limeira e Rio Claro) por meio de um convênio, e, em breve, abrangerá também o 

AME de Amparo; e dos convênios da UNICAMP, com destaque para o Hospital das 

Clínicas. Atende três DRS (VII, XIV e X. 

 HES: gerido pela FUNCAMP; atendimento referenciado em seis 

municípios da RMC (Sumaré, Nova Odessa, Americana, Monte Mor, Santa Bárbara, 

Hortolândia); as cotas de cada município são definidas pelo DRS e disponibilizadas 

através da CROSS. 

 UNICAMP: convênio global com a UNICAMP que abrange cinco 

instituições (Hospital das Clínicas, Gastro Centro, CAISM, Hemocentro e Centro de 

Estudos e Pesquisas em Reabilitação - CEPRE); convênio firmado com SES e gerido 
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pela DRS VII e FUNCAMP. Os recursos orçamentários são oriundos e geridos pelo 

Estado (Secretaria de Educação e de Saúde), e os recursos de convênio (sejam eles 

oriundos da União ou de instituições multilaterais) são geridos pela FUNCAMP. 

 SMS de Campinas: possui convênios com APAE, APASCAMP, Casa 

Criança Paralítica, Síndrome de Down, Grupo Vida (HIV – AIDS), contrato de gestão 

Ouro Verde (OSS Vitalli), Penido Burnier que é oftalmologia, Hospital Mário Gatti, 

Irmandade de Misericórdia de Campinas, Irmãos Penteado (Santa Casa), Maternidade 

Beneficiência Portuguesa e Cândido Ferreira e PUC. Na área de ensino São Leopoldo 

Mandic, a PUCCAMP, e está tramitando com a UNICAMP, UNIP e USF. 

 Ouro Verde: convênio/contrato de gestão com SPDM (2008) e contrato 

de gestão com a OSS Vitalli (2016). Em 2018, após escândalo, a Prefeitura de 

Campinas encerrou o contrato de gestão do Hospital Ouro Verde com a OSS Vitalli e 

assumiu esta função. 

 Hospital e Maternidade da PUC de Campinas (Celso Pierro): convênio 

com a SES  e com a SMS de Campinas para atendimento regional; atende 80% SUS e 

20% convênio e privado; regulação da MAC é feita pela CROSS e da baixa e feita 

pelo SOL. 

 CAPS AD – Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira: hospital 

psiquiátrico filantrópico conveniado com a SMS de Campinas; gere seis CAPS 3, três 

CAPS AD e um CAPS 2, cinco Centros de Convivência, dois Projetos de Geração de 

Renda, Serviços Residenciais Terapêuticos (além disto, no município há mais um 

CAPS sob gestão direta da prefeitura); utiliza o sistema SOL. 

 

De maneira geral, a pesquisa captou que a esfera estadual, conjuntamente com o 

município de Campinas, é responsável pela contratualização dos serviços regionais. No 

âmbito estadual o destaque é a UNICAMP, tanto como prestadora, quanto gerenciadora.  

O município de Campinas é o principal gestor da rede regional, dado que dispõe 

em seu território os principais hospitais de referência regional e recebe os principais fluxos 

intermunicipais, sendo que recebe recursos de outros municípios através da PPI, além de 

recursos federais e estaduais, para realizar os atendimentos de abrangência regional. 

O DRS VII, localizado em Campinas, é outro importante gestor da rede regional, 

mas é percebido com insuficiência de profissionais e com a necessidade de informatização da 
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gestão  dos convênios/contratos e da articulação da rede serviços, próprios ou 

conveniados/contratados. 

 

Conclusão 

 

O primeiro aspecto analisado no âmbito da discussão sobre a governança regional 

foi em relação à presença do setor privado na RMC, dada a pressão que exercem os atores e a 

população a ele vinculados. Essa presença pode ser observada em relação a diversos ângulos. 

Um primeiro olhar se recai sobre qual parcela da população é beneficiária dos planos de 

saúde: no ano de 2008 era de 55,8%, passando para 67,8% em 2015, com destaque para o ano 

de 2014 em que atingiu o pico de 71,3%, seguido de uma queda de 3,5 p. p., quando se instala 

a crise econômica em todo o país, não poupando nem uma região tão rica como a RMC. 

Mesmo assim, a utilização da saúde suplementar na RMC apresenta um cenário exatamente 

oposto em relação à fotografia do Brasil, cuja participação era de 35% em 2015, e bem acima 

da média do Estado de SP, cuja participação era de 58%. 

Outra forma de perceber essa presença é através do levantamento do setor 

empresarial ligada à saúde no contexto das empresas relevantes na RMC. De um modo geral, 

25% das empresas mais relevantes da região estão vinculadas ao setor, sendo que a 4º maior 

(dentre as 100 maiores que foram apontadas pelo estudo) tem produtos vinculados à área da 

saúde e a maioria está ligada ao setor de serviços de MAC e uma pequena parcela ao setor 

industrial, mas no qual estão presentes importantes e grandes empresas e grupos econômicos 

transnacionais.  

Com relação aos recursos humanos e aos serviços de MAC, foram observados os 

indicadores, para os anos de 2008 e 2014: a participação dos médicos vinculados ao SUS 

subiu de 57,8% para 59,8%; a participação do serviços de terceiros subiu de 29,5% para 

33,9%; a participação do setor privado no setor ambulatorial caiu de 7,7% para 6,6%; na alta 

complexidade caiu de 1,6% para 0,9%); e na média caiu de 18,7% para 16,3%); a participação 

do setor privado no setor hospitalar caiu de 46,9% para 39,7% (na alta complexidade caiu de 

2,2% para 2,0%; e na média caiu de 44,6% para 37,7%). 

A partir destes dados fica evidente quatro fatos relevantes com reflexo na relação 

público-privado e na governança regional: 1) a alta complexidade é concentrada e 

encaminhada pelo setor privado ao setor público, e/ou precisa sair da RMC para buscar 

atendimento; 2) o setor privado investe na média complexidade, tanto ambulatorial, quanto, e 
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principalmente, hospitalar; 3) decorrente do fato anterior, fica evidente que o setor privado 

tem forte presença no setor hospitalar, de média complexidade, e baixa no setor ambulatorial; 

4) o setor público é muito relevante na região e sua participação aumentou, tanto na área 

ambulatorial, quanto na hospitalar. 

Com relação à governança regional a evolução da sua institucionalização e 

normatização pode ser observada através das seguintes etapas e instrumentos: pesquisas 

realizadas pelo NEPP/UNICAMP e AGEMCAMP para o apoio e o treinamento 

especializados dos profissionais ligados à função de governança, em 2007, 2008 e 2009; 

Plano de Saúde da RMC, em 2008; PPI 2007/2008; PDR 2007 e 2010; atuação das seguintes 

instâncias a partir de 2009 – DRS VII, CGR, CD-RMC, AGEMCAMP, CONSAÚDE; 

desenho da RRAS 15, em 2011; elaboração do Mapa da Saúde, em 2012; atuação das 

seguintes instâncias a partir de 2013 – DRS VII, CIR, CD-RMC, AGECAMP, CISMETRO; 

Plano Municipal de Campinas 2014-2017; orientações do MS para a construção da RAS, em 

2014; SISPACTO, em 2015/2016. 

Além disso, foram analisadas as Atas de reunião da CIR dos anos de 2015 e 2016 

(IBAÑEZ, 2017 e SMS, 2015 e 2016), instância exclusivamente criada para desenvolver a 

função da governança regional para conduzir o processo de regionalização e de construção 

das redes assistenciais. De um modo geral, percebe-se que a CIR pouco governa sobre a 

política de regionalização, apenas exerce uma função administrativa e burocrática e aborda 

questões operacionais; e o DRS exerce forte papel indutor. Com relação às redes temáticas, 

são de grande presença nas reuniões, com destaque para a RAPS e a RPDC, dando 

continuidade a sua implantação, o que destoa do que fora observado em campo. Também 

foram constituídos grupos de trabalho regionais e com foco na regionalização para os 

seguintes assuntos: especialidades, política hospitalar, SAMU e cartão metropolitano de 

identificação do usuário. E ainda aparecem nas reuniões discussões relevantes para o futuro 

do processo de regionalização na região: a construção do complexo regulador regional e a 

implementação do cartão metropolitano de identificação do usuário. 

As principais informações relacionadas à dimensão política obtidas em campo, 

através das entrevistas com os gestores e os prestadores, podem ser assim resumidas:  

 principal organizador da região de saúde: DRS e SMS. 

 principais órgãos públicos organizadores do sistema de saúde: DRS, 

MS e SMS. 
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 influência dos prestadores de serviço na tomada de decisão: maior do 

público de MAC e em segundo lugar do privado não lucrativo de MAC. 

 influencia dos conselhos e comissões: a CIR fica em segundo lugar, 

depois do conselho de saúde. 

 CIR: caráter deliberativo; não recebe recursos financeiros e humanos de 

acordo com sua necessidade (a suficiência é apenas em reação aos recursos materiais 

e físicos), e tem baixa habilidade para obtê-los; dentre os apoios recebidos, o único 

mais reconhecido é o técnico, sendo que o mais baixo recebido é o do MS e o maior 

da SES, e do COSEMS é considerado mediano; na definição da sua pauta, quem mais 

tem interferência é  DRS e as SMS, seguido do COSEMS e universidades, depois 

pelos prestadores de serviços; na sua atuação a maior contribuição vai no sentido da 

coordenação da política de saúde regional e na configuração das redes de atenção, 

seguido do planejamento regional, e dentre as mais baixas aparece a negociação entre 

esfera pública e privada e dentre as médias aparece a resolução de conflito, o 

monitoramento e avaliação e a negociação de recursos financeiros; a sua legitimidade 

e autoridade é considerada alta. 

 estão ausentes das decisões tomadas no âmbito da CIR dois atores 

relevantes para a governança regional: prestadores e membros do Conselho de Saúde. 

Os prestadores também não participam da regulação e nem da organização da rede 

regional de serviços. Cabe destacar que são os prestadores os principais conhecedores 

da rotina do atendimento no município e na região. 

 grupo condutor da RAS: está presente, mas é pouco (re)conhecido. 

 conflito: os maiores acontecem entre os municípios da região  entre o 

gestor e o CMS; os menores conflitos acontecem entre o gestor e os planos de saúde. 

 institucionalidades do processo de regionalização: são relevantes para 

100% dos casos os seguintes: DRS, CIR, RRAS, Redes Temáticas, Linhas de 

Cuidado e Mapa da Saúde; em um patamar inferior encontram-se o PDR e, por 

último, a PPI; dentre os que são considerados apropriados, apenas a CIR é 

unanimidade, os demais são apontados apenas por 50% dos entrevistados e a PPI 

apenas 25%. 

 incentivos e diretrizes: a maior influencia se origina no MS e a menor 

no governo estadual (quanto aos recursos financeiros); em segundo lugar aparece a 
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CIB e a SES; em terceiro o grupo condutor da rede. Em todos os casos a relevância é 

alta. 

 é apontada a escassez de profissionais de política, planejamento e 

gestão em saúde. 

 dentre as tendências atuais: houve aumento da capacidade de política, 

planejamento e gestão em saúde; houve aumento do uso de evidências; e ainda existe 

interferência da política na formulação da política de saúde, mesmo que tenha 

reduzido. 

 contribuição do processo de regionalização: as maiores contribuições, 

em ordem de importância, foram: integração de serviços; regulação assistencial; 

qualidade assistencial; planejamento, monitoramento e avaliação; conformação das 

redes; aumento do acesso à MAC; gestão dos serviços; contratualização e regulação 

do setor privado. A contribuição foi menor nos seguintes aspectos: regulação da 

incorporação tecnológica; articulação e cooperação entre os entes governamentais; 

redução das desigualdades; articulação entre público e privado; participação social; 

racionalização da distribuição dos recursos financeiros e humanos. É importante 

observar que estes fatores que aparecem com menos impactados são os centrais no 

que diz respeito à governança regional. 

 

As principais informações em relação especificamente à governança regional, 

obtida através de questionário dirigido aos gestores, municipais e regionais, foram: 

 na definição da agenda, o principal quesito pautado é a definição das 

responsabilidades e o menos é a discussão do COAP; é quem mais demonstra 

conhecimento do processo de regionalização e de construção das redes são os gestores 

estadual e municipais. 

 as SMS são consideradas os atores mais relevantes no processo de 

regionalização; o setor privado de MAC é considerado de média relevância e atuação. 

 a CIR apresenta insuficiência de recursos financeiros, principalmente, e 

humanos; e conta com apoio externo principalmente técnico e oriundo da SES e do 

COSEMS; mas o fluxo de informações é satisfatório e a sua legitimidade/autoridade é 

considerada elevada. 

 na história do processo de regionalização, já estava presente a 

cooperação informal, a AGEMCAMP, o CGR e o consórcio intermunicipal (duas 



356 
 

 
 

experiências); o setor privado de MAC tem participação intermediária; e a 

institucionalidade presente é considerada altamente relevante, mas de adequação 

intermediária, sendo que a exceção positiva é a CIR e a negativa e a PPI. 

 o uso de evidências na PPGS tem aumentado, mas poderia ter uma 

utilização maior se não fosse a insuficiência de recursos financeiros e humanos. 

 as atividades de PPGS foram consideradas mais relevantes e presentes, 

mas são desenvolvidas principalmente segundo o método de “combate à incêndio”, 

com pouco visibilidade de longo prazo, com pouco utilização de 

metas/prazos/resultados e com grande influencia de natureza política. 

 a despeito de ter aumentado em quantidade, para metade dos 

entrevistados, existe escassez de recursos humanos vinculados às atividades de PPGS. 

A qualidade de governança regional foi considerada elevada e a capacidade de 

política, planejamento e gestão em saúde foi considerada média. No primeiro caso, todos os 

componentes apresentaram indicadores com desempenho médio ou alto, nenhum baixo. No 

segundo caso, os componentes apresentaram indicadores com desempenho alto, baixo ou, 

principalmente, médio. Os componentes que apresentaram desempenho baixo foram: em 75% 

dos casos as atividades são conduzidas de forma emergencial (urgência e “combate à 

incêndio”) e existe escassez de profissionais.  

Era de se esperar que a RMC apresentasse classificação elevada nos dois 

indicadores, dado o seu histórico e a sua capacidade política, técnica e fiscal. Contudo, a 

resultado da PPGS apresentou-se na classificação média por conta da maioria dos indicadores 

apresentarem desempenho intermediário e dois deles abaixo da média. Além disso, esse fato 

pode estar relacionado a forma como o indicador sintético foi construído e também a forma 

como os entrevistados interpretaram as questões e conduziram as suas respostas. 

Outros dois aspectos da regionalização que em relação com a governança regional 

são:  regulação e contratualização. No primeiro caso, de um modo geral, é possível afirmar 

que não existe um complexo regulador regional, apenas centrais de regulação, municipais e 

regional, que exercem a função de marcação de consultas (eletivas) e transferências 

hospitalares (emergência); e todos estes sistemas não seguem o mesmo padrão, não estão 

integrados e nem todos estão informatizados. As centrais reguladoras estão vinculadas às 

SMS dos municípios da região, ao DRS VII e à SES-SP (CROSS). Mas, existe um projeto de 

criação de um Central de Regulação Regional, através da junção da CR de Campinas e da CR 

do DRS VII. 
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A evolução do processo de constituição da regulação na região envolve as 

seguintes etapas e projetos: estudo sobre a regulação, realizado por Feliciello e Vilalba 

(2016), em 2010/2011; elaboração do Mapa da Saúde, em 2012; pesquisa/projeto e 

treinamento realizado pela Câmara Temática do CD-RMC, AGEMCAMP e 

NEPP/UNICAMP, envolvendo as SMS, o DRS VII e a SES-SP, em 2015/2015; elaboração e 

aprovação do Projeto Saúde em Ação, junto à SES-SP e BID, em 2015; realização de pesquisa 

de campo, realizada pelo CEALAG (IBAÑEZ,2017), encomendada dentro do Projeto Saúde 

em Ação, nos anos de 2016/2017. 

As principais observações feitas em campo e captadas através das entrevistas 

foram: 

 existem protocolos de regulação e clínico. 

 todos os municípios possuem um setor exclusivo de regulação de 

acesso, com equipe própria, incluindo médico, e financiados pela gestão municipal. 

 a central de regulação não participa da tomada de decisão e possui baixa 

integração com os demais setores da SMS. 

 todos os municípios possuem uma central municipal de marcação de 

consultas. 

 em todos os municípios o agendamento não está descentralizado para as 

UBS/USF; todas as solicitações são encaminhadas via malote para a Central que 

efetua o agendamento 

 existe uma proposta de integração da central de regulação de Campinas 

com o Núcleo de Regulação Regional (no DRS VII). 

 em Campinas, a CROSS assume a regulação de urgência após às 22 

horas e durante o final de semana. 

 em Campinas, o agendamento de procedimentos eletivos é feito de 

forma manual (sistema SOL) e está em fase de informatização (plataforma CROSS). 

 em Campinas, a regulação de leitos (sob gestão municipal) é feita via 

CROSS. 

 em Campinas, nos hospitais sob gestão municipal estão em fase de 

implantação os Núcleos Internos de Regulação. 

 o SAMU é regulado por outro sistema, de abrangência municipal. 

 o DRS possui um Núcleo de Regulação, composto por uma diretoria e 

13 médicos reguladores. Suas atividades são: distribuição das vagas entre os 
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municípios da região; marcação de consultas e exames de alta complexidade; 

procedimentos executados fora da região;. O fluxo do procedimento chega ao DRS via 

solicitação (email) da central de regulação do município. O critério de inserção na fila 

é médico. 

 no AME utiliza-se o sistema CROSS. 

 a UNICAMP utiliza sistema próprio, não integrado ao sistema CROSS, 

logo, o agendamento é feito via DRS. E não informatizado (está em fase de 

implantação). 

 A regulação regional não acontece de forma eficiente. Existe um 

projeto de integração da central de regulação de Campinas com o DRS. O ideal seria 

envolver todos os municípios e criar um complexo regulador regional. 

 

Com relação à contratualização, que envolve a necessidade de regulação dos 

contratos indiretos da esfera pública, os dados indicam que o vínculo indireto na RMC 

representa 8,8% na AB e 27,3% na MC, em 2015. Os principais contratos estaduais na RMC 

são: HES, AME, PUCCAMP e HC/UNICAMP. E os principais contratos municipais na RMC 

são: Ouro Verde (que foi municipalizado em 2018), PUCCAMP, Maternidade de Campinas e 

CAPS AD. 

De maneira geral, a pesquisa captou que a esfera estadual, conjuntamente com o 

município de Campinas, é responsável pela contratualização dos serviços regionais. No 

âmbito estadual o destaque é a UNICAMP, tanto como prestadora, quanto gerenciadora.  

O município de Campinas é o principal gestor da rede regional, dado que dispõe 

em seu território os principais hospitais de referência regional e recebe os principais fluxos 

intermunicipais, sendo que recebe recursos de outros municípios através da PPI, além de 

recursos federais e estaduais, para realizar os atendimentos de abrangência regional. 

O DRS VII, localizado em Campinas, é outro importante gestor da rede regional, 

mas é percebido com insuficiência de profissionais e com a necessidade de informatização da 

gestão  dos convênios/contratos e da articulação da rede serviços, próprios ou 

conveniados/contratados. 

De um modo geral, “o que caracteriza a Região Metropolitana de Campinas é um 

desempenho satisfatório, tanto quando avaliada pelo grau de implementação do processo de 

regionalização, quanto pelo grau de cobertura de seus serviços de saúde e pelo valor de seus 

indicadores de saúde, quando comparados com a média do país” (IBAÑEZ, 2017, p. 555). 
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CAPÍTULO 7 - FINANCIAMENTO DA REGIÃO DE SAÚDE METROPOLITANA 

DE CAMPINAS: UMA ABORDAGEM REGIONAL 

 

Introdução 

 

De uma maneira geral, o financiamento voltado à regionalização aparece somente 

no orçamento através da construção das redes regionais de saúde, com destaque para as redes 

temáticas priorizadas pelo MS, cujo financiamento está vinculado ao bloco da MAC. Para 

cada rede, e todos os seus respectivos componentes e programas, existe um critério específico 

para o repasse dos recursos federais 

Além disso, conforme já foi dito anteriormente, os recursos podem ser realocados 

na região de saúde, através da transferência intermunicipal de recursos para cobrir o 

atendimento à população referenciada. A negociação destes recursos já acontece desde a 

formulação da PPI e  segue através das reuniões da CIR e da CIB. A forma como ela acontece 

é através da inclusão dos recursos do município de origem (local de residência dos habitantes 

que serão deslocados para o atendimento) no teto da MAC  do município executor do serviço 

de saúde (destino/local/ocorrência do atendimento).  

De forma pontual e eventual, foram destinados recursos diretamente à gestão do 

sistema de saúde, sendo que o componente de qualificação da gestão envolve: Regulação, 

Controle, Avaliação e Auditoria; Planejamento e Orçamento; Regionalização; Educação na 

Saúde; Gestão do Trabalho; Incentivo à Participação Popular e ao fortalecimento do Controle 

Social; Informação e Informática em Saúde; Estruturação de serviços e organização de ações 

de assistência farmacêutica. Com relação especificamente à regionalização, os objetivos são 

(Portaria nº 204/2007):  

 Apoiar o desenvolvimento e manutenção do PDR e apoiar a organização e 

funcionamento dos Colegiados de Gestão Regional, cujo montante de recurso anual, em 2007, 

foi de R$ 10 milhões, sendo R$ 20.000,00 por região de saúde; 

 SIS Fronteira; e 

 Promover a integração de ações e serviços de saúde na região de fronteira e 

contribuir para o fortalecimento dos sistemas locais de saúde nos municípios fronteiriços. 

 

De um modo geral, tratar a questão do financiamento do sistema de saúde da 

Região de Saúde Metropolitana de Campinas significa direcionar um olhar regional para a 
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lógica do financiamento do SUS e aplicar esse ângulo para o caso da Região de Saúde 

Metropolitana de Campinas, a partir dos dados que estão disponíveis para cada um dos 

municípios que a constituem, ou seja, para o conjunto dos seus 19 municípios e para o 

município sede, Campinas, que é o centro dinâmico da região. A análise regional do 

financiamento de um sistema de saúde regional pode ser realizada de diferentes maneiras e 

neste estudo foram selecionadas seis formas de análise.  

A primeira forma é através da análise dos recursos do Fundo de Desenvolvimento 

Metropolitana (FUNDOCAMP) e da aplicação no setor da saúde, para o caso específico da 

RMC.  

O segundo aspecto a ser analisado é o caso do Consórcio Intermunicipal de Saúde 

na Região Metropolitana de Campinas – Norte (CISMETRO), que foi formado no ano de 

2014 pelos municípios de Artur Nogueira, Cosmópolis e Holambra, e, depois, pelo município 

de Paulínia. Essa experiência exitosa foi expandida através da consolidação da parceria com 

outros municípios: Santo Antônio de Posse, Morungaba, Jaguariúna, Monte Mor, 

Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Amparo e Iracemápolis, nem todos da RMC. 

O terceiro aspecto que será apresentado diz respeito ao volume de recursos 

disponíveis na região (federal, estadual e municipal), segundo o seu valor total, segundo as 

categorias econômicas e segundo as sub funções programáticas. 

O quarto aspecto da regionalização diz respeito à construção das redes temáticas, 

logo, pode-se analisar a evolução dos gastos na sua implementação, através da análise da 

evolução dos gastos em MAC (total, por componente e por rede temática), pois a maior parte 

dos gastos com estas redes está vinculado a este bloco de financiamento (limite financeiro 

MAC).  

Outra forma de observar essa questão é a partir da análise dos fluxos de recursos 

entre os municípios. A pactuação desta alocação intermunicipal está presente na PPI e nas 

Deliberações da CIB. Além disso, é possível perceber esse fluxo através da evolução dos tetos 

financeiros de MAC. 

Por último, é importante perceber a centralidade do município de Campinas no 

processo de regionalização, através do gasto dos prestadores regionais presentes em seu 

território. Além disso, pode-se perceber as transferências intermunicipais dos tetos de MAC 

em direção à Campinas, para o atendimento da população referenciada. 

Para cada uma das análises apresentadas, as informações de maior relevância 

estão presentes no corpo do texto e são interpretadas ao longo do mesmo. Outras informações 
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mais detalhadas, principalmente quando disponíveis para cada um dos municípios pertencente 

da RMC, encontram-se dispostas em Anexo.  

O que é importante lembrar é que as novas regulamentações do financiamento, 

através do Projeto SUS Legal, da Portaria de consolidação n º 6 e da Portaria nº 3.992, de 

2017, e da Resolução CIT nº 37, de 2018, podem reconfigurar esse cenário do financiamento 

das regiões de saúde, já que as transferências federais aos municípios vai deixar de ser 

realizada pelos blocos, mas, por custeio e investimento.  É preciso verificar se isso vai alterar 

o destino final de aplicação destes recursos e o objetivo final de construção das redes 

regionais de atenção à saúde e de consolidação da gestão e da governança regional. 

Lembrando que agora a governança regional e o financiamento regional estão atrelados ao 

espaço regional ampliado da RRAS, ao Comitê de Governança da RRAS e ao Planejamento 

Regional Integrado. 

Antes de apresentar as análises sobre o financiamento regional, serão expostos 

alguns dados mais gerais de arrecadação própria, de transferências constitucionais (de 

impostos e do SUS) e de gasto em saúde na RMC, incluindo o esforço próprio de gasto em 

saúde, definido pela vinculação dos recursos de impostos e transferências constitucionais 

legais que devem ser gastos em ações e serviços públicos de saúde. O que é importante 

destacar é o esforço dos municípios da região, tanto no que diz respeito à arrecadação 

(aumento da arrecadação e redução das transferências), quanto em relação ao gasto vinculado 

em saúde. 

 

Tabela 7.1 - Evolução dos indicadores fiscais (arrecadação e transferências) e de gasto vinculado em 

saúde, no agregado da Região de Saúde Metropolitana de Campinas, em 2000 e entre 2011 e 2017 

 
Indicador 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Arrecadação própria de recursos por habitante (em R$) n.d. 1.957,6 2.047,3 2.251,4 2.349,8 2.416,0 n.d. n.d. 
Participação da receita líquida total de impostos no total de receitas  24,76 28,36 28,14 28,15 29,75 29,59 26,17 26,43 
Participação das transferências intergovernamentais líquidas na 
receita total 

60,99 55,54 57,87 54,32 54,79 55,66 55,82 55,54 

Participação das receitas de impostos e transferências 
constitucionais legais na receita total 

79,6 76,59 74,41 74,74 74,19 74,59 65,52 65,65 

Participação das transferências para a saúde (SUS) no total de 
recursos transferidos 

10,74 9,62 10,76 9,39 11,13 10,92 9,64 9,28 

Percentual de recursos próprios em saúde (EC 29) 19,53 22,57 24,7 26,37 27,66 28,33 29,45 28,33 
Fonte: SIOPS.DATASUS e PROADESS.FIOCRUZ. Elaboração própria. 
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7.1. Financiamento regional: Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 

(FUNDOCAMP) da Região Metropolitana de Campinas 

 

O FUNDOCAMP está vinculado à Agência Metropolitana de Campinas 

(AGEMCAMP) e ao Conselho de Desenvolvimento da RMC (CDRMC), e integra o 

orçamento anual do Estado de São Paulo. O objetivo da criação deste fundo metropolitano é 

financiar o planejamento das ações e dos programas da RMC. Constituem recursos do fundo: 

“I – recursos do Estado e dos municípios a ele destinados por disposição legal; II – 

transferências da União destinadas à execução de planos e programas de interesse comum 

entre a Região Metropolitana de Campinas e a União; III – empréstimos nacionais e 

internacionais e recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional e de acordos 

intergovernamentais; IV – retorno das operações de crédito contratadas com órgãos e 

entidades da administração direta e indireta do Estado e dos municípios e concessionárias de 

serviços públicos; V – produto de operações de crédito e rendas provenientes da aplicação de 

seus recursos; VI – resultado de aplicação de multas cobradas de infratores cuja competência 

tenha sido delegada ou transferida para a alçada do Conselho de Desenvolvimento; VII – 

recursos decorrentes do rateio de custos referentes a obras de interesse comum; e VIII – 

doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou 

multinacionais e outros recursos eventuais” (SÃO PAULO.Decreto nº 50.553, 2000). 

O fundo foi criado pela Lei Estadual Complementar nº 870, de 19 de Junho de 

2000 e regulamentado pelo Decreto nº 50.553 de 20 de Fevereiro de 2006. A utilização dos 

recursos é controlada por um Conselho de Orientação, composto por seis membros, quais 

sejam: quatro integrantes do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Campinas e dois diretores da AGEMCAMP (AGEMCAMP)42. 

De acordo com o NEPP (2009b), o financiamento das ações definidas para a RMC 

pelo CD-RMC são financiadas pelos recursos do FUNDOCAMP. Apesar do maior aporte de 

recursos e da definição de nove ações prioritárias, no âmbito do Plano Metropolitano de 

Saúde, ainda há dificuldades para a execução dos recursos financeiros do FUNDOCAMP. 

Além disso, quando os municípios não cumprem com a transferência integral dos valores 

previstos (calculados a partir da participação da população e do valor do repasse do ICMS de 

cada um dos municípios no total da RMC), não sofrem qualquer tipo de sanção, mesmo que 

este depósito esteja previsto como parte da obrigação dos municípios. Os dados abaixo 
                                                 
42 http://www.agemcamp.sp.gov.br/fundocamp-delibera-sobre-projetos-metropolitanos/ e 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/agemcamp/fundocamp/. 
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mostram os valores previstos e os repassados, para cada um dos municípios, entre os anos de 

2011 e 2017. Os valores destacados são aqueles que divergem dos valores previstos. E 

também são apresentados os montantes totais repassado no período de 2001-2017.  

 

Tabela 7.2 - FUNDOCAMP: valor dos repasses municipais (previsão), entre 2011 e 2017 (valor 

corrente) 

Municípios e estado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Estado 4.500.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.000.000,00 750.000,00 850.000,00 
Americana 125.035,23 135.345.29                141.923,68 155.349,08 151.865,72 159.128,04 163.061,94 
Artur Nogueira 20.153,24 21.922.05 23.499,20 26.719,98 26.987,84 28.315,20 28.805,04 
Campinas 612.020,96 662.216.8                 703.271,35 794.807,10 784.020,24 816.117,94 830.656,09 
Cosmópolis 27.587,00 30.831.29 33.813,43 37.725,78 36.413,58 38.553,62 39.813,27 
Engenheiro Coelho 8.642,73 9.881.15 10.345,34 11.479,69 12.055,27 12.693,84 12.541,32 
Holambra 8.099,28 8.828.04 9.576,25 9.458,71 11.054,44 11.933,49 12.481,96 
Hortolândia 121.049,62 134.625.14 143.259,78 164.445,34 164.390,58 172.046,57 178.376,79 
Indaiatuba 117.125,24 131.454.17 140.959,32 156.300,77 152.926,88 164.023,06 178.442,11 
Itatiba 57.052,52 61.850.76 66.533,44 73.937,25 72.707,18 76.604,62 79.297,62 
Jaguariúna 64.477,17 63.456.41 64.213,31 70.586,20 65.820,20 64.026,58 74.855,09 
Monte Mor 33.665,43 36.300.35 37.871,75 42.531,82 43.623,43 45.847,85 46.087,76 
Morungaba n.a. n.a. n.a. 9.091,40 9.038,11 8.659,23 8.885,75 
Nova Odessa 30.450,68 35.155.81 40.241,54 46.526,53 45.643,89 46.424,02 47.312,44 
Paulínia 288.992,73 306.511.35 305.613,12 324.384,84 331.706,06 377.348,77 395.808,96 
Pedreira 21.370,38 23.346.75 24.810,43 27.623,87 26.893,44 27.833,80 28.269,53 
Santa Bárbara d'Oeste 91.876,25 98.494.40 103.504,19 116.096,76 113.436,06 117.961,30 120.094,06 
Santo Antônio de Posse 10.358,27 11.317.30 12.158,90 14.068,82 14.446,06 15.669,20 16.402,25 
 Sumaré 143.735,58 158.086.09 166.203,80 183.932,48 178.898,89 186.482,41 193.638,15 
 Valinhos 60.036,63 71.011.72 74.732,99 85.374,75 84.105,44 86.193,68 87.245,96 
Vinhedo 60.321,39 78.500.12 90.950,17 99.821,52 98.813,80 96.893,64 100.663,13 
Total 6.408.050,31 2.079.135.02 2.193.481,97 2.441.171,29 2.424.847,11 2.552.756,84 2.642.739,24 

Nota: forma de cálculo do valor do repasse: índice médio = (% população municipal na população total da RMC + % valor do repasse do 
ICMS para o município do ano anterior no total de repasse de ICMS da RMC) / 2. 
Fonte: AGEMCAMP Fonte: AGEMCAMP43. Adaptação própria. 

 

 

  

                                                 
43 http://www.agemcamp.sp.gov.br/agemcamp/sic/relatorios-do-tribunal-de-contas/  e 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/agemcamp/sic/receita-despesas/ . 
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Tabela 7.3 - FUNDOCAMP: valor dos repasses municipais (pago), sem incluir o saldo devedor 

quitado no respectivo ano (somente em 2017), entre 2011 e 2017 (valor corrente) 

Municípios e estado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Saldo 
devedor em 
31/12/2016 

2017  
(incluindo o 
saldo 
devedor 
quitado) 

Estado 4.500.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 3.710.000,00 435.000,00 315.000,00 1.165.000,00 
Americana 125.035,23 90.230,16                124.183,22 0,0 151.865,72 159.128,04 51.069,88 244.995,84 
Artur Nogueira 20.153,24 21.922.05 23.499,20 26.719,98 26.987,84 28.315,20 0,0 29.070,66 
Campinas 0,0 662.216.8                 703.271,35 794.807,10 784.020,24 102.014,74 1.013.834,98 1.847.305.,53 
Cosmópolis 27.587,00 30.831.29 33.813,43 37.725,78 36.413,58 21.418,65 17.134,97 0,0 
Engenheiro Coelho 8.642,73 9.881.15 10.345,34 11.479,69 10.715,76 1.410,42 12.622,93 22.044,79 
Holambra 8.099,28 8.828.04 9.576,25 9.458,71 11.054,44 11.933,49 0,0 13.807,93 
Hortolândia 121.049,62 134.625.14 143.259,78 164.445,34 164.390,58 172.046,57 0,0 178.376,79 
Indaiatuba 117.125,24 131.454.17 140.959,32 156.300,77 152.926,88 164.023,06 0,0 178.442,11 
Itatiba 57.052,52 61.850.76 66.533,44 73.937,25 72.707,18 76.604,62 0,0 79.297,62 
Jaguariúna 64.477,17 63.456.41 64.213,31 70.586,20 65.820,20 64.026,58 0,0 67.369,50 
Monte Mor 33.665,43 36.300.35 37.871,75 42.531,82 43.623,43 45.847,85 0,0 46.573,18 
Morungaba n.a. n.a. n.a. 9.091,40 9.038,11 8.659,23 0,0 8.885,75 
Nova Odessa 30.450,68 35.155.81 40.241,54 46.526,53 45.643,89 46.424,02 30.949,36 80.259,38 
Paulínia 288.992,73 306.511.35 103.613,12 0,0 0,0 0,0 1.715.460,68 462.736,12 
Pedreira 21.370,38 23.346.75 24.810,43 27.623,87 26.893,44 27.833,80 0,0 28.269,53 
Santa Bárbara d'Oeste 91.876,25 98.494.40 103.504,19 116.096,76 113.436,06 117.961,30 0,0 96.075,25 
Santo Antônio de Posse 10.358,27 11.317.30 12.158,90 14.068,82 14.446,06 15.669,20 0,0 28.411,66 
 Sumaré 143.735,58 17.565,12 166.203,80 110.359,44 0,0 20.720,26 381.826,97 212.245,63 
 Valinhos 60.036,63 71.011.72 74.732,99 85.374,75 84.105,44 86.193,68 0,0 87.245,96 
Vinhedo 60.321,39 78.500.12 90.950,17 99.821,52 98.813,80 96.893,64 0,0 91.196,79 
Total 5.796.029,37 5.893.498,91 6.373.741,53 6.296.022,14 5.622.902,65 1.671.174,95 n.d. 4.967.610,02 
Nota: Morungaba só começa a fazer parte da RMC no ano de 2014. 
Fonte: AGEMCAMP Fonte: AGEMCAMP44. Adaptação própria. 

 

Tabela 7.4 - FUNDOCAMP: valor total de repasse, entre 2007-2017 

Estado e municípios  2007-2017 
Estado 37.704.982,00 
Americana 1.214.814,49 
Artur Nogueira 214.411,01 
Campinas 7.291.627,12 
Cosmópolis 244.015,60 
Engenheiro Coelho 94.318,49 
Holambra 84.809,12 
Hortolândia 1.267.857,29 
Indaiatuba 1.233.198,46 
Itatiba 580.524,01 
Jaguariúna 619.934,42 
Monte Mor 342.005,04 
Morungaba 27.015,26 
Nova Odessa 368.651,89 
Paulínia 1.715.687,25 
Pedreira 219.094,31 
Santa Bárbara d'Oeste 927.238,17 
Santo Antônio de Posse 124.761,89 
 Sumaré 1.208.038,02 
 Valinhos 676.649,80 
Vinhedo 678.740,67 
Total 56.838.374,31 
Depósitos consolidados (repasse + saldo devedor) 2007-2017 
Estado 38.429.982,00 
Municípios 20.587.182,60                       
Rendimentos 25.492.693,73                       
Despesas Operacionais 6.167.314,60 
Despesa Contratos 37.757.783,94                      
Total 40.584.759,79                 

OBS. Campinas não pagou nos seguintes anos: 2008, 2009, 2010, 2011. Fonte: AGEMCAMP Fonte: AGEMCAMP 45. Adaptação própria. 

                                                 
44 http://www.agemcamp.sp.gov.br/agemcamp/sic/relatorios-do-tribunal-de-contas/  e 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/agemcamp/sic/receita-despesas/. 
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Na sequencia são apresentados os montantes gastos com os projetos da área da 

saúde, de caráter metropolitano, financiados com os recursos do FUNDOCAMP, para o 

período de 2011 e 2017. Estes foram obtidos através dos Relatórios de Atividades da 

AGEMCAMP, que é a agencia executora das ações metropolitanas da RMC, e que as realiza 

com os recursos do FUNDOCAMP. O período de maior investimento e de projetos mais 

relevantes aconteceu entre os anos de 2011 e 2014. 

  

Quadro 7.1 - Relatório de Atividades da AGEMCAMP, financiadas com recursos do FUNDOCAMP: 
projetos na área da saúde, entre 2011 e 2017 (continuação) 
 
Projeto Ano do 

relatório 
Recursos  do 
FUNDOCAMP 

Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 
Base: Plano Metropolitano de Saúde 
Serão reformadas no âmbito deste projeto 18 Unidades Básicas de Saúde, em 15 municípios da 
Região Metropolitana de Campinas. Atuando como Agente Técnico, a Agemcamp acompanha o 
andamento dos projetos e realiza vistorias técnicas às obras, tendo como beneficiárias as próprias 
prefeituras, que tiveram disponíveis até R$300.000,00 (trezentos mil reais) para a realização das 
obras. 
Inauguradas 11 obras até o momento. 
Previsão de término: junho  2015 

2011-
2014 

R$ 3.806.541,47 
 

Plano Diretor de Tecnologia e Comunicação em Saúde e Cadastro Metropolitano do Usuário 
SUS 
Base: Plano Metropolitano de Saúde 
Objeto: modelagem e plano de implantação do Sistema de identificação do Usuário SUS 
Metropolitano. 
O Sistema de Identificação do Usuário, por sua vez, tem como o objetivo a melhoria da gestão em 
saúde e deverá prever conjunto de tecnologias que integrarão e agilizarão o trabalho do setor de 
saúde. Utilizando a tecnologia da internet o sistema deverá disponibilizar informações do paciente, 
além de integrar as solicitações de exames e os agendamentos feitos, viabilizando o registro on-
line do atendimento e a implementação dos mecanismos de regulação do atendimento propostos 
pelo SUS. A implantação será progressiva e o passo inicial será a implantação do cadastro 
metropolitano do cartão SUS na RMC. 
Concluído: fevereiro de 2011. 

2011-
2014 

R$ 355.750,00 

Implantação do Sistema de Identificação do Usuário SUS Metropolitano 
Base: Plano Metropolitano de Saúde 
Objeto: Implantação do Sistema de Identificação do Usuário SUS Metropolitano. 
O projeto está sendo reestruturado, pois a maioria dos municípios da R.M.C., implantaram seus 
sistemas de gestão, sendo que os principais pilares serão : - Identificação do Cidadão na R.M.C.; - 
Interoperabilidade entre os Sistemas próprios do Municipios; -Rastreabilidade dos serviços 
utilizados pelos Cidadãos dentro do espaço territorial da RMC. 
Previsão de término: 2016. 

2011-
2014 

n.d. 

Plano Regional de Desenvolvimento de RH em Saúde, Reorganização das Centrais de 
Regulação do Acesso e Implementação de Linhas de Cuidado (A) 
Base: Plano Metropolitano de Saúde 
Com o objetivo de qualificar e modernizar as centrais de regulação de acesso dos municípios da 
Região Metropolitana de Campinas, o Modelo de Referência para Centrais de Regulação visa 
definir estruturas, processos e instrumentos necessários à sua qualificação. 
A Definição de Protocolos Clínicos e Protocolos Técnicos das Linhas de Cuidado, dos riscos e 
agravos priorizados na rede metropolitana de atenção à saúde tem como principal objetivo a 
qualificação do cuidado em saúde na RMC. Neste sentido, está pautada pela estratégia de 
implementar processos voltados à qualificação do cuidado na região. 
Concluído em março de 2012. 

2011-
2014 

R$ 742.688,61 

Plano Regional de Desenvolvimento de RH em Saúde, Reorganização das Centrais de 
Regulação do Acesso e Implementação de Linhas de Cuidado (B) 
Base: Plano Metropolitano de Saúde 
Continuidade ao projeto anterior desenvolvido pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da 
Universidade Estadual de Campinas, resultando:  

2011-
2014 

R$ 866.068,00 

                                                                                                                                                         
45 http://www.agemcamp.sp.gov.br/agemcamp/sic/relatorios-do-tribunal-de-contas/  e 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/agemcamp/sic/receita-despesas/. 
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Projeto Ano do 
relatório 

Recursos  do 
FUNDOCAMP 

a. Implementação de intervenções voltadas aos diferentes componentes da Rede de Atenção à 
Saúde do SUS regional.  
b. Apoiar a fase inicial de estruturação da Linha de Cuidado do Diabete Mellitus (DM) na região.  
c. Organizar um Complexo Regulador na RMC, através de um conjunto de ações a serem 
implantadas em âmbito municipal e regional. 
Previsão de término: dezembro 2015. 
Informatização de Unidades de Saúde cadastradas no CNES 
Base: Plano Metropolitano de Saúde 
Dentre os projetos priorizados constava o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação em Saúde, desenvolvido em 2011 pela Fundap, visando a integração regional do 
sistema de apoio logístico à saúde, através da viabilização da gestão de informações em saúde 
pública, e a completa assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), elevando a 
qualidade de atendimento.  
Na elaboração do plano de tecnologia foi mapeada infraestrutura de Tecnologia da Informação 
existente nos estabelecimentos vinculados às Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da 
RMC.   
Como resultado desta análise foi evidenciado a necessidade de informatização das unidades de 
saúde destes municípios, visando a modernização e compatibilização das tecnologias de 
informação e comunicação utilizadas no setor de saúde na RMC. 
Balanço: Informatizadas 282 Unidades Básicas de Saúde, em 17 municípios. 
Previsão de término: Junho/2015. 

2011-
2014 

R$ 3.500.000,00 

 Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde da RMC  
Objetivo: Execução de 18 projetos de reformas e ampliações de Unidades Básicas de Saúde em 15 
municípios da Região Metropolitana de Campinas.   
Status: Concluídos os 18 projetos. 

2015 Valor total do projeto: R$ 
4.500.000,00 
Desembolso realizado:  
R$ 4.282.993,45 
Desembolso 2015:  
R$ 314.993,45 

Informatização de Unidades de Saúde  
 Objetivo: Aquisição de equipamentos de informática para unidades de saúde da RMC para 
implantação do Cadastro Metropolitano do Usuário SUS Metropolitano.  
Status: Encerrado.  
 Concluídos: 323 Unidades de Saúde na RMC.  

2015 Valor total do projeto: R$ 
3.015.641,00 
Desembolso realizado: R$ 
2.807.747,40 
Desembolso 2015: R$ 
56.015,40 

Implementação do Plano Regional de Desenvolvimento de RH em Saúde, Reorganização   
das Centrais de Regulação do Acesso e Implementação de Linhas de Cuidado 
 Objetivo: Qualificação de Mão de Obra.    
 Status: Encerrado em novembro de 2015. 

2015 Valor total do projeto: R$ 
866.068,00 
Desembolso realizado: R$ 
764.642,38 
Desembolso 2015: R$ 
202.851,20 

Combate à Dengue – Aquisição de materiais   
Objetivo: Aquisição de Equipamentos de Combate ao Vetor.    
Status: Em andamento 

2015 Valor total do projeto: 
R$1.400.000,00 
Desembolso realizado: 
em fase inicial 
Desembolso 2015: em 
fase inicial 

Informatização de Unidades de Saúde 
Objetivo: Aquisição de equipamentos de informática para unidades de saúde da RMC para 
implantação do Cadastro Metropolitano do Usuário SUS Metropolitano.  
Status: Encerrado.   
Concluídos: 323 Unidades de Saúde na RMC 

2016 Valor total do projeto: R$ 
3.015.641,00 
Desembolso realizado: R$ 
3.047.597,40 
Desembolso 2016: R$ 
239.850,00 

Combate à Dengue – Aquisição de materiais  
Objetivo: Aquisição de Equipamentos de Combate ao Vetor.    
Status: Em andamento, adesão 19 municípios. 

2016 Valor total do projeto: 
R$1.400.000,00 
Desembolso realizado: R$ 
978.083,63 
Desembolso 2016: R$ 
978.083,63 

Combate à Dengue – Aquisição de materiais  
Objetivo: Aquisição de Equipamentos de Combate ao Vetor.    
Status: Em andamento, adesão 19 municípios 

2017 Valor total do projeto: 
R$1.400.000,00 
Desembolso realizado: R$ 
1.055.058,03 
Desembolso 2017: R$ 
76.974,40 

Fonte: AGEMCAMP46. Elaboração própria. 

 

  

                                                 
46 http://www.agemcamp.sp.gov.br/agemcamp/sic/atividades-desenvolvidas/. 
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7.2. Financiamento regional: o caso do Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região 

Metropolitana de Campinas (CISMETRO) 

 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – 

Norte (CISMETRO) foi formado no ano de 2014 pelos municípios de Artur Nogueira, 

Cosmópolis e Holambra, e, depois, pelo município de Paulínia. Essa experiência exitosa foi 

expandida através da consolidação da parceria com outros municípios: Santo Antônio de 

Posse, Morungaba, Jaguariúna, Monte Mor, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Amparo e 

Iracemápolis, nem todos da RMC. O Estatuto inicial do Consórcio foi assinado pelos 

municípios de Artur Nogueira e Holambra, em Holambra, no dia 13 de janeiro de 2014. 

 

Box 7.1 
Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte (CISMETRO)  
 
Histórico  
O CISMETRO foi fundado em 13 de janeiro de 2014, quando os prefeitos de Artur Nogueira, Holambra, realizaram a primeira Assembleia 
Geral Ordinária. Seguindo os moldes de Contrato de Consórcio Público, Lei nº 11.107 de 2005, a fundação foi precedida por um “Protocolo 
de Intenções” assinado pelos Chefes do Executivo e aprovado pelas Câmaras Municipais, com prazo indeterminado de duração. Em vinte e 
um de julho de 2014, em Assembleia Geral Ordinária, foi formalizada a adesão do município de Cosmópolis ao CISMETRO, bem como 
foram oficializadas as nomeações do novo Superintendente, da Coordenadora Geral e do Conselho Técnico.  
 Assim, o CISMETRO, passou a ser composto pelos três municípios, Artur Nogueira, Cosmópolis e Holambra, para o planejamento, 
articulação, execução e a gestão de iniciativas, projetos, programas, prestação de serviços e ações em saúde pública.   
 Do início de suas atividades até março de 2015 o CISMETRO ocupou uma pequena sala cedida pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Holambra, anexa ao prédio da Policlínica do Município de Holambra.  
Em março de 2015, o consórcio mudou-se para sede própria, situada à Rua Amarílis 118-B, Jardim Holanda, Holambra, SP.   
 Com o objetivo de desenvolver adequadamente as ações e equalizar esforços, foram integrados à equipe do consórcio na nova sede, um 
Auxiliar Administrativo, e um Supervisor de Contratos e Licitações, além disso o consórcio ainda conta com o apoio de colaboradores 
cedidos pelos municípios consorciados 
 O CISMETRO desenvolve serviços tanto de caráter municipal quanto regional. As atividades são definidas a partir de projetos aprovados 
pelo Conselho Técnico, que é constituído pelos Secretários Municipais de Saúde dos municípios consorciados, que têm cadeira fixa, e por 
representantes, sendo (um) titular e (um)suplente, nomeados pelos Secretários de Saúde.  
 Em 13 de novembro de 2015, em Assembleia Ordinária, foi aprovada a adesão do Município de Paulínia ao consórcio. A inclusão deste 
município retrata a relevância do CISMETRO, no cenário loco regional, como ferramenta de apoio às Gestões Municipais. Os municípios 
podem contar com a parceria e agilidade do consórcio que tem como finalidade melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados 
pelos municípios aos usuários do SUS.  
 O CISMETRO observa as normas de direito público no que concerne à realização de licitações, celebrações de contratos, credenciamentos, 
prestação de contas e admissão de pessoal. 
 O encaminhamento das deliberações compete à Superintendência, que apoiada por Conselhos de Gestores (Conselho de Prefeitos), e Grupos 
de Trabalho, organiza eixos e diretrizes de atuação do CISMETRO. 
 O CISMETRO lança mão de instrumentos de planejamento impulsionados e sustentados por Políticas Públicas inovadoras que visam à 
redução das desigualdades sociais e regionais em saúde, mediante o atual ciclo de desenvolvimento do país. 
(CISMETRO)47. 

 

O CISMETRO possui uma Diretoria, formada pelo Presidente, o Prefeito de 

Holambra, Dr. Fernando Fiori de Godoy, um superintendente e uma coordenadora. Além 

disso, possui um Conselho Técnico e um Conselho Fiscal, formados por representantes dos 

municípios parceiros (CISMETRO, http://www.cismetro.com.br/quem-somos/o-cismetro/). 

O CISMETRO é financiado com recursos dos municípios consorciados, de acordo 

com o Contrato de Rateio, definido anualmente. Existe a participação via cota fixa, para as 

despesas administrativas fixas, e via cota variável, vinculada as despesas com a contratação de 
                                                 
47

 http://www.cismetro.com.br/quem-somos/o-cismetro/. 
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serviços de saúde (de acordo com as receitas orçamentárias, cada município é responsável 

pelo pagamento proporcional dos serviços contratados). Um exemplo de Contrato de Rateio é 

apresentado para o ano de 2014, no qual o custo variável foi de R$ 3.835.961,01; o custo fixo 

foi de R$ 213.650,15 e o investimento de R$ 17.036,00, totalizando R$ 4.066.647,17. Deste 

montante, Artur Nogueira foi responsável por R$ 1.470.843,60; Holambra contribuiu com R$ 

721.015,76; e Cosmópolis com R$ 1.874.787,81 (CISMETRO)48. 

Para os habitantes utilizarem os serviços oferecidos através do CISMETRO, 

devem, primeiramente, procurar uma UBS-PSF próxima a sua residência. Quando é 

identificado que  o cidadão necessita de atendimento em outros serviços organizados pelo 

CISMETRO, a equipe da UBS irá agendar e direcionar o paciente para dar continuidade ao 

atendimento. Todo e qualquer encaminhamento para as especialidades médicas, exames, 

internações e cirurgias, deverão ser solicitados pelo município consorciado, sendo que o fluxo 

ocorre entre a SMS (e sua rede de serviços) e o CISMETRO. Os serviços credenciados no 

CISMETRO são por empresa ou por profissional. E o CISMETRO possui uma tabela de 

valores para todas as consultas e procedimentos (CISMETRO)49.  

De acordo com os municípios participantes do CISMETRO, os pontos positivos 

do consórcio são: alternativa à dificuldade fiscal-financeira; demanda em maior escala reduziu 

custo dos insumos e dos serviços; oferta de serviços de melhor qualidade, diante da redução 

do custo (por conta da escala) e diante da troca dos prestadores (quando os serviços são 

considerados inadequados); redução ou eliminação da fila de espera diante da maior oferta de 

serviços e da maior agilidade do agendamento (AGEMCAMP)50. 

A experiência é exitosa, sendo veiculada pela mídia da RMC e considerada como 

uma alternativa para outros municípios que enfrentam as dificuldades de oferecer atendimento 

aos seus munícipes. Outros municípios que já consideraram essa forma de cooperação como 

alternativa foram: Americana, Santa Bárbara D´Oeste e Sumaré; e também Valinhos, Vinhedo 

e Itatiba (AGEMCAMP). 

Outro consórcio intermunicipal que já foi presente na RMC foi o CONSAUDE 

Pedreira, formado pelos seguintes municípios: Holambra, Artur Nogueira, Santo Antônio de 

Posse e Pedreira, local da sede do grupo. Este consórcio foi percebido pelas pesquisas 

realizadas pelo NEPP e pelas informações apresentadas nas deliberações da CIB. De acordo 

com o CNES o consórcio está vinculado a um Hospital Geral, situado em Pedreira, cujo 

                                                 
48 http://www.cismetro.com.br/quem-somos/o-cismetro/. 
49 http://www.cismetro.com.br/quem-somos/o-cismetro/. 
50 http://www.agemcamp.sp.gov.br/consorcio-da-saude-ja-reune-10-cidades/. 
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cadastro foi ativado em 2007 e desativado em 2014, ano em que iniciam as atividades do 

CISMETRO.  

 

7.3. Financiamento regional: volume total de recursos gastos na Região de Saúde 

Metropolitana de Campinas 

 

Nesta parte do estudo serão apresentados os dados gerais referentes ao 

financiamento e ao gasto na área da saúde nos municípios da RS Metropolitana de Campinas 

e no seu agregado.  Os indicadores apresentados são os seguintes: 

 Gasto público em saúde como proporção do PIB: aumenta de 1,2, em 

2000, para 1,8, em 2012 (PROADESS.FIOCRUZ). 

 Despesa total em saúde por habitante: que aumenta de R$ 165,55, em 

2000, para R$ 978,43, em 2017. 

 Despesa com recursos próprios por habitante: que aumenta de R$ 

111,86, em 2000, para R$ 750,41, em 2017. 

 Receita de transferências SUS por habitante: que aumenta de R$ 53,66, 

em 2000, para R$ 215,04, em 2017. 

 Participação das transferências SUS no total de despesa em saúde: que 

reduz de 32,41%, em 2000, para 21,98%, em 2017. 

 Percentual de despesas com pessoal no total de despesas em saúde: que 

reduz de 60,84%, em 2000, para 49,32%, em 2017. 

 Percentual de despesas com investimento no total de despesas em 

saúde: que reduz de 3,06%, em 2000, para 0,91%, em 2017. 

 Percentual de despesas com serviços terceirizados no total de despesas 

em saúde: que aumenta de 22,32%, em 2000, para 34,95%, em 2017. 
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Tabela 7.5 - Indicadores de gasto com saúde, na RMC, em 2000 e nos anos de 2011 até 2017 

Indicador 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Despesa total em saúde por habitante 165,55 615,95 706,62 778,51 863 889,39 961,52 978,43 
Despesa com recursos próprios em saúde por habitante 118,86 455,21 522,07 592,62 649,12 683,56 742,79 750,41 
Receita transferência SUS por habitante 53,66 147,09 174,95 168,62 200,49 199,34 212,74 215,04 
Percentual das transferências SUS no total de despesa em 
saúde 

32,41 23,88 24,76 21,66 23,23 22,41 22,13 21,98 

Percentual de despesa  com pessoal no total de despesa , 
em saúde 

60,84 52,88 50,5 52,92 48,68 49,76 48,37 49,32 

Percentual de despesa  com investimento no total de 
despesa , em saúde 

3,06 2,8 3,06 3,16 3,29 1,76 2,41 0,91 

Percentual de despesa  com serviço de terceiros no total de 
despesa , em saúde 

22,32 32,53 33,84 29,34 33,94 34,59 34,67 34,99 

Fonte: SIOPS e PROADESS. Elaboração própria. 
 

 

Outros indicadores de gasto para a RS Metropolitana de Campinas relevantes são 

referentes ao volume total de recursos, segundo três diferentes classificações, quais sejam: 

 Por origem de recurso: a maior fonte de recursos advém da esfera 

municipal, seguida da federal. 

 Por sub função programática: a maior participação é a da despesa com 

MAC, seguida da AB, mas com representação de quase ou menos da metade da 

primeira, sendo que a primeira cresce no período, enquanto a segunda decresce, em 

termos absoluto e relativo. 

 Por categoria econômica: o gasto com pessoal é o de maior volume e 

participação, e sofre queda, em termos absoluto e relativo; o gasto com investimento é 

baixo, em termos absoluto e relativo, e diminui no período; o gasto com serviços 

terceirizados é elevado e aumenta, em termos absoluto e relativo; o gasto com 

medicamentos é baixo, em termos relativo, e permanece praticamente constante, em 

termos absoluto e relativo. 
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Tabela 7.6 - Indicadores de gasto com saúde, na RS Metropolitana de Campinas, nos anos de 2013 

até 2015, em reais (valor em reais de dez.2016) e em % 

Indicador 2013 2014 2015 
 Reais % Reais % Reais % 
Por origem de recursos       
Federal 644.901.584,09 19,76 719.576.772,63 21,25 831.549.491,05 23,66 
Estadual 361.821.310,89 11,08 287.516.674,34 8,49 311.054.135,45 8,85 
Municipal 2.257.446.643,67 69,16 2.378.573.112,48 70,25 2.371.482.393,55 67,49 
Total 3.264.169.538,65 100,00 3.385.666.559,45 100,00 3.514.086.020,06 100,00 
       
Por sub função programática       
Assistência Hospitalar e  Ambulatorial 1.583.042.585,52  48,50 1.897.349.896,35  56,04 2.019.375.548,82  57,47 
Atenção Básica 819.471.180,50  25,11 621.006.166,48  18,34  744.281.218,83  21,18 
Administração Geral 709.050.977,30  21,72 667.596.402,83  19,72  591.392.678,85  16,83 
Suporte Profilático e Terapêutico 66.963.475,75  2,05 107.458.789,02  3,17 59.369.053,99  1,69 
Vigilância Epidemiológica 22.388.230,22  0,69 24.462.433,26  0,72 27.161.845,02  0,77 
Vigilância Sanitária 12.765.810,36  0,39 20.337.391,69  0,60 19.435.519,69  0,55 
Alimentação e Nutrição 163.354,77  0,01 231.324,54  0,01 422.612,07  0,01 
Outros 50.439.784,14  1,55 47.219.562,91  1,39 52.666.586,50  1,50 
Total geral 3.264.285.398,57  100,00 3.385.661.967,09  100,00 3.514.105.063,78  100,00 
       
Por categoria econômica       
Despesa com pessoal 1.589.563.675,51  48,70 1.542.491.744,85 45,56 1.552.467.911,86 44,18 
Despesa com medicamentos 120.526.406,13 3,69 136.100.073,32 4,02 117.486.725,22 3,34 
Despesa com serviços terceirizados 1.099.767.112,23 33,69 1.231.252.608,53 36,37 1.421.715.409,68 40,46 
Despesa com investimento 93.202.671,32 2,86 102.669.546,85 3,03 54.616.234,12 1,55 
Outras 361.109.673,47 11,06 373.152.585,90 11,02 367.799.739,18 10,47 
Total 3.264.169.538,65 48,70 3.385.666.559,45 45,56 3.514.086.020,06 44,18 
Fonte: SIOPS (federal e municipal) e do SIGEO (estadual). Elaboração de Castro, Mendes e Xavier (2017). E adaptação própria. 

 

 

7.4. Financiamento regional: o processo de implementação das redes temáticas na 

Região de Saúde Metropolitana de Campinas 

 

Neste tópico serão analisados os recursos destinados à implementação das redes 

temáticas priorizadas pelo MS. Para tal, deverão ser avaliados os recursos vinculados ao bloco 

de MAC, dado que a maior parte dos recursos destinados à construção e ao funcionamento 

das redes faz parte das ações de atendimento hospitalar e ambulatorial de média e alta 

complexidade. 

De um modo geral, os recursos destinados à MAC são distribuídos em dois 

componentes: 

 Limite Financeiro MAC ambulatorial e hospitalar: Teto MAC e os incentivos 

CEO, SAMU, CEREST, FIDEPS, IAPI, INTEGRASUS, Incentivo de contratualização 

Hospitais de Ensino, Incentivo de contratualização Hospitais de Pequeno Porte, Incentivo de 

contratualização Hospitais Filantrópicos, Outros.  

 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC): CNRAC, Transplantes, 

Novos Procedimentos, Outros. Esses recursos são gradativamente incorporados ao 

Componente Limite Financeiro MAC dos Estados, o que deve ser publicado em portarias 

específicas, conforme cronograma e critérios a serem pactuados na CIT. 
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De acordo com o MS (SISMAC, http://sismac.saude.gov.br/inicio), o teto MAC, e 

os seus incentivos permanentes, foram definidos pela Portaria GM/MS nº 204/2007, 

consolidados na Portaria de Consolidação Normativa nº 6/2017 e atualizados pela Portaria 

GM/MS nº 3.992/2017 

O limite financeiro representa 90% do total da MAC e contém especialmente os 

tetos financeiros municipais e os recursos direcionados às redes. Em 2009, era composto pelo 

teto municipal/estadual e 6 subdivisões. Em 2012 passa a contar com 42 subdivisões 

(DUARTE, 2016). 

Segundo a Portaria nº 3.992/2017, apesar da nova orientação de transferência de 

recursos federais aos municípios ser de alocação em apenas dois blocos – Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde e Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde –, as 

informações serão acompanhadas e divulgadas pelo FNS mantendo a organização por grupos 

de despesa (nível de atenção ou área de atuação): I - Custeio das Ações e Serviços Públicos de 

Saúde: a) Atenção Básica; b) Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar; c) Assistência Farmacêutica; d) Vigilância em Saúde; e) Gestão do SUS; e II - 

Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde: a) Atenção Básica; b) Atenção 

Especializada; c) Vigilância em Saúde; d) Gestão e desenvolvimento de tecnologias em Saúde 

no SUS; e e) Gestão do SUS. 

 

Quadro 7.2 – Composição dos recursos financeiros destinados às redes temáticas 
 
Blocos e redes Componentes e forma de cálculo 
Rede Cegonha - AB e MAC; maior parte é procedimento especializado. 

- componentes: pré-natal; parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da criança; 
sistema logístico (transporte e regulação).  
- cada um dos componentes tem sua fórmula de cálculo e/ou valor pré-definidos. 

Rede de Atenção à Urgência - principalmente ações especializadas. 
- componentes: promoção, prevenção e vigilância; AB; SAMU; sala de estabilização (SE); UPA 
24h; hospitalar; atenção domiciliar.  
- são diversas as modalidades de financiamento e contrapartidas dos componentes 

Rede de Atenção Psicossocial - componentes: AB; atenção psicossocial estratégica; atenção residencial de caráter transitório; 
atenção hospitalar; estratégia de desinstitucionalização; estratégia de reabilitação psicossocial; 
atenção de urgência e emergência.  
- são diversas a modalidades/fórmulas de cálculo/valores e contrapartidas. 

Rede Viver sem Limites - componentes: AB; atenção especializada em reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, 
ostomia e múltiplas deficiências; atenção hospitalar e de urgência e emergência.  

Fonte: DUARTE (2016). Elaboração própria. 

 

Como as redes foram institucionalizadas a partir da Portaria nº 4.709/2010 e, 

principalmente, a partir do Decreto nº 7.508/2011, além das portarias específicas de cada uma 

das redes que foram divulgadas nos anos 2012 e 2013, percebe-se que “Desde o ano de 2010, 
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o montante de recursos de MAC repassado aos estados e municípios aumentou 38,55%, 

passando de R$ 28,3 bilhões, em 2010, para R$ 39,21 bilhões, em 2013” (BRASIL.MS.SAS, 

2014, p. 91). Este  aumento está associado aos serviços de saúde vinculados às redes 

temáticas, ou seja, “No que diz respeito à relação entre a organização das RAS e o 

financiamento das ações de Saúde com recursos de MAC, já é possível notar considerável 

participação daquela no total de verba incorporada nos limites estaduais e municipais” 

(BRASIL.MS.SAS, 2014, p.91). Alguns números que comprovam isso são: 

 Enquanto os recursos para financiamento das redes [Cegonha e 

Urgência] havia respondido, em 2011, por 15,32% do total de recursos de MAC, em 

2013 essa proporção foi ampliada para 50,79% (BRASIL.MS.SAS, 2014, p. 92). 

 No período de 2011 a 2013, os recursos destinados à implantação das 

redes de Atenção à Saúde alcançou o montante de R$ 5 bilhões, incluindo recursos 

repassados em parcela única (BRASIL.MS.SAS, 2014, p. 134). 

o 2011: 719.996.580,58  

o 2012: 1.933.661.214,38 

o 2013: 2.382.190.302,15 

o Total: 5.035.848.097,11 

 

Para Duarte, os recursos específicos destinados às redes temáticas só são 

percebidos a partir de 2012: no ano de 2012, R$ 2 bilhões foram transferidos para os gastos 

das redes temáticas, totalizando 5,3% do total gasto em MAC. Já no ano de 2014, o montante 

foi de R$ 6,6 bilhões, representando 17,4% do MAC. Deste recursos transferidos, mas de 

60% se destinam aos FMS. E cabe comentar que no ano em que se reduz o total de 

transferências federais, aumentam as transferências destinadas às redes temáticas, logo, 

diminuem as transferências vinculadas à atenção básica (DUARTE, 2016). 

 

É importante observar também que, enquanto as transferências para o Bloco MAC apresentam 
ligeira ampliação no ano de 2014, quando comparado com o ao de 2012, os recursos para o 
financiamento da Atenção básica apresentam diminuição real. Esse fato sinaliza a ampliação 
da importância das transferências dos recursos do Bloco de financiamento MAC nesse 
período. Isso significa que a análise que permite compreender os padrões de repasses do 
Bloco MAC torna-se estratégica para desvelar o papel que o processo de regionalização da 
política de saúde pública vem representando na manutenção ou acirramento na lógica da 
concentração no território nacional (DUARTE, 2016, p. 137). 
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Contudo, “Neste sentido há que ressaltar que politicamente a atenção primária 

deve ser indutora do sistema e, por conseguinte, para se cumprir tal diretriz é imprescindível 

uma maior aplicação de recursos nesta sub-função” (SMS – CAMPINAS, 2012, p. 66). 

Outra crítica em relação ao aumento das transferências vinculadas à MAC, é que 

os “recursos alocados no MAC carregam uma forte definição histórica, que remonta ao 

INAMPS” (Viana et. al., 2014), dado que os  tetos iniciais dos estados e municípios 

(definidos na NOB/96), foram calculados em função da produção ambulatorial e hospitalar, 

que, por lógica, está vinculada à capacidade instalada. Os blocos definidos pelo Pacto da 

Saúde e regulamentadas pela Portaria nº 204/2007, apenas unificou os tetos.  A alteração do 

teto só ocorreu quando houve habilitação de novos serviços ou ampliação dos gastos com 

serviços já habilitados (constatado na produção registrada nos sistemas SIA e SIH). Diante 

disso, pode-se afirmar que as transferências de MAC não se baseiam em necessidades de 

saúde e nem objetivam a redução das desigualdades regionais (Viana et. al., 2014). É preciso 

verificar se a estratégia de construção das RAS, através da priorização das específicas redes 

temáticas existentes, permite a mitigação das desigualdades e se são construídas de acordo 

com as necessidades da população da região de saúde. No que diz respeito ao segundo ponto, 

a normatização caminha no sentido do atendimento das necessidades da população regional e 

do financiamento regional, quando analisadas as normas de 2017 e 2018. Então, a tendência é 

que se enfrente às desigualdades regionais já que as diferenças regionais vão ser levadas em 

conta na definição do planejamento e do financiamento. Contudo, na análise de Duarte isso 

ainda não tinha se concretizado. 

 

Nesse sentido, considerando que o processo de regionalização da política de saúde pública, a 
partir do início da década de 2010, privilegiou o repasse de recursos “fundo a fundo” 
vinculados ao financiamento das redes temáticas por meio do bloco MAC, deve-se verificar 
em que medida esse processo contribuiu para atenuar as diferenças regionais (DUARTE, 
2016, p.12). 
 
(...) considerando que o processo de regionalização da política de saúde pública, a partir do 
início da década de 2010, privilegiou o repasse de recursos “fundo a fundo” vinculados ao 
financiamento das redes temáticas por meio do bloco MAC, deve-se verificar em que medida 
esse processo contribuiu para atenuar as diferenças regionais. Em outros termos, mesmo 
considerando que os recursos do bloco MAC, no qual o financiamento das redes temáticas se 
efetiva, tendam à concentração territorial, é de se esperar que a implantação das redes 
temáticas, formuladas no bojo do processo de regionalização da política de saúde pública, 
promova em alguma medida a desconcentração regional (DUARTE, 2016, p. 142). 

 

Dentre os componentes dos recursos do MAC – FAEC e Limite Financeiro, 

 

A análise das transferências “fundo a fundo” realizadas no bloco de financiamento da MAC, 
aberta por componente, permite observar que os recursos do FAEC são relativamente mais 
concentrados regionalmente (Tabela 18). Ainda que os recursos direcionados para esse 
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componente representem apenas 13,5% (Gráfico 8) dos repasses do Bloco de financiamento 
MAC, vale ressaltar a tendência de concentração desse financiamento nas RS Metropolitanas 
(70,1%), sobretudo nos seus centros regionais (58,0%) (DUARTE, 2016, p. 200). 
 
A análise desagregada do componente Limite Financeiro permite observar que o “Demais do 
Limite Financeiro” apresenta maior concentração relativa das transferências nas RS 
Metropolitanas, porém, diferente da distribuição do FAEC e do Teto Municipal, os centros 
metropolitanos (São Paulo, Santos e Campinas) não atraem mais recursos do que os 
municípios do entorno. Observa-se que esse fato decorre sobretudo da distribuição das 
transferências para o grupo RAU, conforme pode ser observado na tabela 19 (DUARTE, 
2016, p. 201). 

 

As conclusões centrais a que chega o estudo de Duarte são de que, dentro do 

limite financeiro houve redução relativa do teto e aumento dos demais componentes 

(incentivos), que incluem os recursos destinados às redes temática, o que significa que houve 

uma  descaracterização da lógica do repasse do teto (os tetos iniciais foram calculados a partir 

das informações de produção, na NOB/96 e Portaria 04/2007, a partir da série histórica que 

remonta ao INAMPS) e aumento do repasse de incentivo (que exige contrapartida 

municipal/estadual). Ate 2011, o componente dos demais recursos do limite financeiro (os 

incentivos) era formado pelos recursos vinculados ao SAMU, e, a partir de 2012, os recursos 

destinados às redes ultrapassaram os valores destinados no período anterior a todo bloco dos 

“demais” ou “incentivos”.  

Contudo, a despeito deste movimento de redução do teto e aumento dos 

incentivos, de um modo geral as regiões de saúde metropolitanas foram as mais beneficiadas 

pelos novos repasses, sobretudo Santos e Campinas, logo, as transferências vinculadas às 

redes  não cumprem o papel de desconcentração e redução da desigualdade. Segundo a autora, 

“(...) o processo recente de regionalização do SUS no Estado de São Paulo, dinamizado pelo 

financiamento das ações e estratégias vinculadas às redes temáticas, aprofunda as 

características de distribuição espacial desigual no território paulista” (DUARTE, 2016, p. 

27). 

Agora serão apresentados e analisados os dados referentes a essa discussão. Em 

primeiro lugar, é importante apresentar os dados relativos à participação dos gastos com o 

bloco de MAC e de AB, no total de despesas com saúde, para a RS Metropolitana de Saúde. 

No agregado da RS da RMC, é possível perceber o aumento da participação da MAC, entre os 

anos de 2013 e 2015, de 48,5% para 57,5%, frente a redução da participação da AB, de 25,1% 

para 21,2%.  
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Tabela 7.7 - Volume total de recursos e participação, por AB e MAC, no consolidado da Região de 

Saúde Metropolitana de Campinas, nos anos de 2013, 2014 e 2015 (valor em reais de dez.2016)  

Sub função 2013 2014 2015 
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.583.042.585,52  48,5 1.897.349.896,35  56,0 2.019.375.548,82  57,5 
Atenção Básica 819.471.180,50  25,1 621.006.166,48  18,3 744.281.218,83  21,2 
Total geral 3.264.285.398,57 100,0 3.385.661.967,09  100,0 3.514.105.063,78  100,0 
Fonte: SIOPS (federal e municipal) e SIGEO (estado). Valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV. Elaboração de Castro, Mendes e Xavier (2017). 
E adaptação própria. 

 

Como as redes temáticas fazem parte dos limites financeiros da MAC (como um 

teto espeífico), de cada um dos municípios, foram também analisados os recursos referentes a 

este componente. A primeira tabela apresenta os valores iniciais, considerados na base do 

SISMAC, do ano de 2003. Na sequência, em uma segunda tabela, são apresentados os dados 

da evolução do limite, e seus respectivos componentes – teto e incentivos –, ao longo dos 

anos de 2011 e 2017.  

Em um quadro são apresentados os valores e as informações específicas sobre as 

redes temáticas, no período de 2007 e 2017.Os valores consolidados para a RS Metropolitana 

de Campinas foram os seguintes: 1) com a Rede Cegonha foi de R$ 6.299.985,00; 2) com a 

RUE foi de R$ 37.489.515,00; 3) com a RAPS foi de R$ 20.371.406,00; 4) com as outras 

duas redes (Crônicos e Deficiente) foi de R$ 510.766,00.  

No caso das informações sobre em quais os anos em que estas redes foram 

efetivamente iniciadas e em quais municípios estão presentes, podemos destacar para cada 

uma delas: 1) a Rede Cegonha iniciou em 2011, nos municípios de Americana Campinas, 

Indaiatuba, Itatiba e Santa Bárbara D´Oeste; 2) a RUE foi iniciada em 2014, nos municípios 

de Americana, Campinas, Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Santa Bárbara 

D´Oeste e Valinhos; 3) a RAPS foi iniciada em 2007 e está presente em praticamente todos 

nos municípios da região, com exceção de Holambra e Morungaba, que não aderiram a 

nenhuma das cinco redes temáticas; 4) a Rede Crônicos inicia em 2013 em Campinas e em 

2017 nos seguintes municípios: Indaiatuba, Itatiba, Paulínia, Santa Bárbara D´Oeste, Valinhos 

e Vinhedo; 5) a Rede Viver sem Limites (Deficiente) inicia em 2012 e está presente nos 

municípios de Campinas, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Santa Bárbara D´Oeste e Valinhos. 
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Tabela 7.8 - Valores iniciais do limite financeiro MAC (teto) até jan/2003 (1ª parcela de 2003), nos 

municípios da Região de Saúde Metropolitana de Campinas (valor corrente) 

Municípios  Limite inicial 
Americana 8.237.289,24 
Artur Nogueira 0,0 
Campinas 59.568.076,20 
Cosmópolis 1.925.383,20 
Holambra 0,0 
Hortolândia 1.634.375,88 
Indaiatuba 6.256.409,40 
Itatiba 3.671.955,48 
Jaguariúna 1.549.878,00 
Monte Mor 1.684.579,80 
Morungaba 581.056,68 
Nova Odessa 993.244,32 
Paulínia 2.850.676,08 
Pedreira 0,0 
Santa Bárbara d'Oeste 3.160.418,64 
Santo Antônio de Posse 0,0 
 Sumaré 0,0 
 Valinhos 3.081.741,36 
Vinhedo 1.609.146,60 
Total 96.804.230,88 

Fonte: SISMAC. Elaboração própria. 
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Tabela 7.9 - Valores dos tetos MAC e incentivos MAC, nos municípios da RS Metropolitana de Campinas, em 2011, 2013 e 2017 (valor corrente) 

Municípios  
2011 2013 2017 

Teto Incentivos Total Teto Incentivos Total Teto Incentivos Total 

Americana 15.800.995 1.682.880 17.483.874 15.881.179 1.746.580 17.627.759 16.201.878 4.820.520 21.022.398 

Artur Nogueira 835.255 
                                  
-    

835.255 835.255 339.660 1.174.915 835.255 339.660 1.174.915 

Campinas 187.071.343 14.050.381 201.121.724 202.717.880 20.354.700 223.072.580 209.018.338 54.547.504 263.565.842 

Cosmópolis 3.172.994 725.444 3.898.438 3.544.792 857.444 4.402.237 3.243.873 2.628.094 5.871.967 

Holambra 279.267 
                                  
-    

279.267 279.267 
                                 
-    

279.267 279.267 
                                    
-    

279.267 

Hortolândia 9.112.044 2.012.845 11.124.889 9.118.571 3.294.865 12.413.436 9.136.071 10.808.740 19.944.811 

Indaiatuba 16.451.186 2.323.470 18.774.655 17.811.676 2.725.362 20.537.039 18.946.940 13.701.018 32.647.958 

Itatiba 7.237.846 553.568 7.791.414 7.892.673 2.642.049 10.534.722 7.943.153 3.534.986 11.478.139 

Jaguariúna 2.674.487 3.100 2.677.588 2.730.505 1.302.100 4.032.605 3.041.599 2.053.085 5.094.685 

Monte Mor 2.370.791 419.018 2.789.809 2.370.791 458.618 2.829.409 2.401.721 498.218 2.899.940 

Morungaba 771.204 
                                  
-    

771.204 771.204 
                                 
-    

771.204 771.204 
                                    
-    

771.204 

Nova Odessa 2.076.501 281 2.076.782 2.079.911 90.281 2.170.191 2.081.998 209.081 2.291.079 

Paulínia 6.240.012 820.675 7.060.687 6.255.936 820.675 7.076.611 6.263.161 820.777 7.083.938 

Pedreira 1.035.466 339.660 1.375.126 2.227.915 339.660 2.567.575 1.607.415 339.660 1.947.075 

Santa Bárbara d'Oeste 10.524.194 294.704 10.818.898 12.871.177 387.104 13.258.281 13.282.436 4.063.932 17.346.368 

Santo Antônio de Posse 548.462 
                                  
-    

548.462 548.462 339.660 888.122 548.462 339.660 888.122 

 Sumaré 4.851.245 502.635 5.353.880 4.858.745 555.435 5.414.180 4.898.647 7.227.435 12.126.082 

 Valinhos 4.879.154 106.240 4.985.394 5.540.696 556.075 6.096.771 5.502.431 4.480.961 9.983.392 

Vinhedo 4.279.693 484.598 4.764.291 4.746.543 1.801.648 6.548.191 4.660.070 3.333.619 7.993.689 

Total 280.212.139 24.319.498 304.531.637 303.083.178 38.611.915 341.695.095 310.663.919 113.746.950 424.410.871 

Fonte: SISMAC. Elaboração própria. 
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Quadro 7.3 - Informações e valores totais específicos das redes temáticas, nos municípios da RS Metropolitana de Campinas, entre 2011 e 2017 (valor corrente) 
(continuação) 
 
Municípios  Rede Cegonha RUE RAPS Outras redes 

Americana Portaria de 2011 
Acréscimo 
UTI 
1ª parcela 2012 
R$ 633.242,88 

Portaria de 2014 
Acrescimento 
UTI e Enfermaria 
2ª parcela de 2014 
R$ 601.940,48 

Portarias de 2007, 2008, 2009 e 2011 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD; Incentivo 
Saúde Mental; Tabela de Procedimentos 
Parcelas em 2007, 2008, 2009 e 2012 
R$ 935.636,67 

Não recebeu recursos específicos 

Artur Nogueira Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos Portaria de 2012 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD 
10ª parcela de 2012 
R$ 339.660,00 

Não recebeu recursos específicos 

Campinas Portarias de 2011 e 2014 
Acréscimo 
UTI; Leito de Gestante 
Parcelas de 2012 e 2014 
R$ 4.716.871,28 

Portarias de 2014 
Acréscimo 
Urgência AVC; Enfermaria; Incentivo Porta 
de Entrada Hospital Especializado; UTI 
2ª parcela de 2014 
R$24.421.174,50 

Portarias de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2015 e 2017 
Acréscimo (10 portarias) e Decréscimo (1 
portaria) 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD; Incentivo 
Residência Terapêutica – SRT; Incentivo 
Saúde Mental; Tabela de Procedimentos 
Parcelas em 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 
2015 e 2017 
R$ 10.857.367,81 

Rede Viver sem Limites: 
Portaria de 2012 
Acréscimo 
Incentivo Saúde da Pessoa com Deficiência 
Parcela em 2012 
R$ 177.134,18 
 
Rede Crônicos: 
Portarias de 2013 
Acréscimo 
Oncologia 
2ª parcela de 2012 
R$ 114.798,54 

Cosmópolis Não recebeu recursos específicos Portarias de 2014 
Acréscimo 
UTI e Enfermaria 
Parcelas de 2014 
R$ 1.098.650,00 

Portarias de 2007, 2008 e 2011 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD; Incentivo 
Saúde Mental; Tabela de Procedimentos 
Parcelas de 2007, 2008, 2011 e 2012 
R$ 725.444,20 

Não recebeu recursos específicos 

Holambra Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos 
Hortolândia Não recebeu recursos específicos Portaria de 2014 

Acréscimo 
Enfermaria 
2ª parcela de 2014 
R$ 465.375,00 

Portarias de 2007, 2009, 2011  e 2013 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD e Tabela de 
Procedimentos 
Parcelas em 2007, 2009, 2012 e 2013 
R$ 1.282.164,96 

Não recebeu recursos específicos 

Indaiatuba Portaria de 2011 
Acréscimo 
UTI 
1ª parcela de 2012 
R$ 527.702,40 

Parcelas de 2013 e 2014 
Acréscimo 
UTI; Enfermaria 
Parcelas em 2013 e 2014 
R$ 6.745.026,08 

Portarias de 2007, 2008, 2009, e 2017 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD; Incentivo 
Residência Terapêutica – SRT; Incentivo 
Saúde Mental; Tabela de Procedimentos 

Rede Viver sem Limites: 
Portaria de 2012 e 2013 
Acréscimo 
Incentivo CEO; Incentivo Saúde da Pessoa 
com Deficiência 
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Parcelas de 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 e 
2017 
R$ 1.630.167,32 

Parcelas de 12012 e 2013 
R$ 38.400,00 
 
Rede Crônicos: 
Portaria de 2017 
Acréscimo 
Oncologia 
10ª parcela de 2017 
R$ 8.772,06 

Itatiba Portaria de 2012 
Acréscimo 
UTI 
9ª parcela de 2012 
R$ 316.621,44 

Não recebeu recursos específicos Portarias de 2007, 2008, 2009 e 2012 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD; Incentivo 
Saúde Mental; Tabela de Procedimentos 
Parcelas de 2007, 2008, 2012 
R$ 878.359,80 

Rede Viver sem Limites: 
Portarias de 2013, 2014 e 2017 
Acréscimo (2 portarias) e Decréscimo (1 
portaria) 
Incentivo CEO 
Parcelas de 2013, 2014 e 2017 
R$ 26.400,00 
 
Rede Crônicos:: 
Portaria de 2017 
Acréscimo 
Oncologia 
10º parcela de 2017 
R$ 136,60 

Jaguariúna Não recebeu recursos específicos Portaria de 2014 
Acréscimo 
Enfermaria 
2ª parcela de 2014 
R$ 899.725,00 

Portarias de 2007, 2009 e 2016 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD;  Tabela de 
Procedimentos 
Parcelas de 2007, 2009 e 2016 
R$ 342.760,47 

Rede Viver sem Limites: 
Portaria de 2014 
Acréscimo 
Incentivo CEO 
11ª parcela de 2014 
R$ 19.800,00 

Monte Mor Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos Portarias de 2007, 2008 e 2011 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD;  Tabela de 
Procedimentos 
Parcelas de 2007, 2009 e 2012 
R$ 339.818,12 

Não recebeu recursos específicos 

Morungaba Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos 
Nova Odessa Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos Portaria de 2007 

Acréscimo 
Tabela de Procedimentos 
8ª parcela de 2007 
R$ 280,84 

Não recebeu recursos específicos 

Paulínia Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos Portarias de 2007, 2008, 2009 e 2011 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD; Incentivo 
Saúde Mental; Tabela de Procedimentos 
Parcelas de 2007, 2008, 2009 e 2012 
R$ 820.674,90 

Rede Crônicos:: 
Portaria de 2017 
Acréscimo 
Oncologia 
10º parcela de 2017 
R$ 102,45 
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Pedreira Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos Portarias de 2008 e 2011 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD; Incentivo 
Saúde Mental 
Parcelas de 2008 e 2012 
R$ 339.660,00 

Não recebeu recursos específicos 

Santa Bárbara d'Oeste Portaria de 2011 
Acréscimo 
UTI 
1ª parcela de 2012 
R$ 105.547,05 

Portaria de 2014 e 2017 
Acréscimo (1 portaria) e Decréscimo (1 
portaria) 
Enfermaria 
Parcelas de 2014 e 2017 
R$ 2.326.875,00 

Portarias de 2007 e 2015  
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD; Tabela de 
Procedimentos 
Parcelas de 2007 e 2015 
R$ 401.391,56 

Rede Viver sem Limites: 
Portarias de 2013, 2014 e 2017 
Acréscimo (3 portarias) e Decréscimo (1 
portaria) 
Incentivo CEO 
Parcelas de 2013, 2014 e 2017 
R$ 92.400,00 
 
Rede Crônicos: 
Portaria de 2017 
Acréscimo 
Oncologia 
10º parcela de 2017 
R$ 6.118,33 

Santo Antônio de Posse Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos Portaria de 2013 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD 
3ª parcela de 2013 
R$ 339.660,00 

Não recebeu recursos específicos 

 Sumaré Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos Portaria de 2011 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD 
1ª parcela de 2012 
R$ 397.035,00 

Não recebeu recursos específicos 

 Valinhos Não recebeu recursos específicos Portaria de 2014 
Acréscimo 
Enfermaria 
2ª parcela de 2014 
R$ 930.750,00 

Portarias de 2007 e 2012 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD; Tabela de 
Procedimentos 
Parcelas de 2007 e 2012 
R$ 397.674,56 

Rede Viver sem Limites: 
Portarias de 2014, 2015 e 2017 
Acréscimo (2 portarias) e Decréscimo (1 
portaria) 
Incentivo CEO 
Parcelas de 2014, 2015 e 2017 
R$ 26.400,00 
 
Rede Crônicos:: 
Portaria de 2017 
Acréscimo 
Oncologia 
10º parcela de 2017 
R$ 136,60 

Vinhedo Não recebeu recursos específicos Não recebeu recursos específicos Portarias 2007, 2008 e 2011 
Acréscimo 
Incentivo CAPS I, II, III, i e AD; Incentivo 
Saúde Mental; Tabela de Procedimentos 

Rede Crônicos:: 
Portaria de 2017 
Acréscimo 
Oncologia 
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Fonte: SISMAC. Elaboração própria. 

 

Parcelas de 2007, 2008 e 2012 
R$ 343.657,84 

10º parcela de 2017 
R$ 170,75 

Total 6.299.985,00 37.489.515,00 20.371.406,00 510.766,00 
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7.5. Financiamento regional: os fluxos intermunicipais na Região de Saúde 

Metropolitana de Campinas 

 

A região de saúde é construída a partir da cooperação entre os municípios que 

dela fazem parte e que são os escolhidos para a constituir, dado o seu histórico de 

interdependência e de construção de fluxos intermunicipais de pessoas em busca de serviços 

de saúde, além das demandas por trabalho e educação. No paralelo a construção desta rede de 

serviços de saúde, deve se consolidar uma rede de financiamento de caráter regional, o que 

permitira viabilizar a construção da rede regional de atenção à saúde. Ou seja, para que a 

pactuação, o planejamento e a gestão, ou seja, a governança seja efetivamente solidária e 

cooperativa, é preciso que o financiamento também seja pensando do ponto de vista regional, 

solidário e cooperativo. Esse processo de pactuação do financiamento acontece desde a PPI, 

em 2007/2008, e segue sofrendo ajustes a cada ano, através dos seguintes espaços de 

governança regional: CIR e CIB, sendo que esta ultima instância é que delibera as decisões 

finais. 

No caso da PPI, ela “(...) levou em consideração apenas a alocação de recursos 

federais, sendo os recursos próprios da SES-SP e das SMS alocados de acordo com os 

interesses de cada gestor, nem sempre coerentes com as necessidades de saúde da região” 

(FELICIELLO; VILALBA, 2016, p. 110). 

Essa pactuação e o remanejamento intramunicipal de recursos financeiros 

acontece via transferência de recursos do teto da MAC entre os municípios, de acordo com o 

que é acordado de atendimento da demanda referenciada.  

 

Reportando-se a RMC/SP, apesar de não ter sido reconhecida como região de saúde na época 
do Pacto, e só recentemente em 2014, pode-se focar o exemplo do município de Campinas 
que, além de atender à sua população, atende diversas demandas de populações dos demais 
municípios da região, recebendo no seu teto financeiro os recursos correspondentes ao 
atendimento dessas demandas. Do mesmo modo, os serviços que se encontram sob gestão da 
Secretaria Estadual de Saúde – SES/SP via Departamento Regional de Saúde de Campinas – 
DRS 7 e que atendam aos municípios da RMC/SP, também recebem recursos correspondentes 
a essas demandas atendidas (FELICIELLO; VILALBA, 2016, p. 110). 

 

Deste modo, este item do estudo pretende apresentar os fluxos intermunicipais de 

recursos, através dos seguintes indicadores: 1) variação dos tetos de MAC dos municípios, 

considerando que esta variação pode estar, em parte, atrelada a transferência de recursos entre 

os municípios, sabendo que ela também acontece por aumento da oferta de serviços, correção 

da tabela de procedimentos, inclusão de incentivos dentro do teto, dentre outros fatores, e 
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ainda, sabendo que nem todos as transferências de recursos entre os municípios acontecem 

dentre aqueles que pertencem à RMC, e a base de dados é o FNS e o SISMAC; 2) 

remanejamento intramunicipal via decisão da CIB, que mostra exatamente o montante de 

recursos transferidos de um municípios para o outro, e a base de dados é o SISMAC; 3) 

detalhamento das decisões da CIB de remanejamento via estudo das pautas das reuniões e da 

própria deliberação. 

No primeiro caso, a maioria dos tetos e em todo período considerado, entre 2011 e 

2017, apresenta evolução positiva, significando que houve crescimento de recursos. Esse 

acréscimo de recursos foi resultado de alguns fatores, tais como: inclusão de serviços, 

inclusão de incentivos específicos, construção de novas unidades de atendimento, correção da 

tabela de procedimentos, transferência de recursos entre municípios (nem todos da RMC), 

dentre outros. 

No caso do remanejamento intramunicipal, que evidencia mais diretamente o 

fluxo de recursos entre os municípios, também mostra, na maioria dos casos, saldos positivos 

(a entrada de recursos é maior que a saída), mas para alguns municípios os resultados foram 

negativo (a saída de recursos é maior que a entrada). Esse movimento foi analisado para os 

anos de 2003 e 2010, no consolidado, e para os anos de 2011 até 2017, em separado, já que é  

período principal da análise. Vale lembrar, mais uma vez, que essa transferência de recursos 

ocorreu não somente entre os municípios da RMC. 

Essa informação específica e detalhada do fluxo entre os municípios da RMC, 

incluindo os remanejamentos do teto estadual de um município para outro, foi percebida 

através das informações apresentadas nas atas das reuniões e na deliberação da CIB. Cabe 

comentar que alguns municípios não realizam o gestão dos recursos de MAC, e, por isso, é o 

Estado de SP quem aparece como origem dos recursos transferidos. 

 

Sete anos após a publicação do Pacto pela Saúde (2006), grande parcela dos municípios ainda 
não realiza a gestão dos recursos para financiamento das ações de média e alta complexidade 
ambulatorial e hospitalar (MAC). De acordo com informações do Sistema de Controle dos 
Limites Financeiros de Média e Alta Complexidade (Sismac), no fim de dezembro de 2013, 
havia 2.374 municípios cuja gestão de MAC era realizada pelos respectivos estados, o que 
representa 42,62% do total de municípios brasileiros (BRASIL.MS.SAS, 2014, p. 89). 

 

Para o período de 2011 e 2017, o movimento de recursos na RS Metropolitana de 

Saúde pode ser assim resumido: 

 

 



385 
 

 
 

Quadro 7.4 - Resumo dos fluxos, de acordo com as deliberações da CIB, para os municípios da RS 
Metropolitana de Campinas, entre 2011 e 2017 
 
Município/UF que transferiu Município que recebeu Outros municípios envolvidos 
Santa Bárbara D´Oeste Amparo Santo Antônio de Posse 
Estado Jaguariúna Holambra e Pedreira (CONSAUDE*) 
Estado Cosmópolis Artur Nogueira e Pedreira (CONSAUDE*) 
Estado CONSAUDE/Pedreira 

Jaguariúna 
Cosmópolis 

 

Estado Indaiatuba  
Jundiaí  Campinas Itatiba e Morungaba 
Estado  Santa Bárbara D´Oeste  
Cosmópolis Jaguariúna  Artur Nogueira 
*CONSAUDE: Consórcio Intermunicipal de Saúde, composto por: Holambra, Artur Nogueira, Sano Antônio de Posse e Pedreira. 
Fonte: Deliberações CIB. Elaboração CIB. 

 

 



386 
 

 
 

Tabela 7.10 - Variação dos valores dos tetos e incentivos MAC, nos municípios da RS Metropolitana de Campinas, 2011, 2013 e 2017 

 

Municípios  
2011 2013 2017 

Teto Incentivos Total Teto Incentivos Total Teto Incentivos Total 

Americana 0,32 60,58 6,12 0 0 0 2,22 0 1,71 

Artur Nogueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Campinas 20,42 51,23 22,57 6,27 23,33 7,83 0,74 2,78 1,16 

Cosmópolis 2,67 88,73 18,68 8,62 15,39 9,94 -9,28 0 -5,12 

Holambra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hortolândia 0,52 0,65 0,54 0 38,11 10,12 0,19 0 0,09 

Indaiatuba 4 57,83 10,66 0,01 12,06 1,61 2,4 0,94 1,79 

Itatiba 8,62 10,84 8,78 0 2 0,5 0,62 24,51 7,98 

Jaguariúna -0,6 0 -0,6 1,61 7,6 3,55 10,2 0 6,09 

Monte Mor 0 18,62 2,8 0 -8,77 -1,42 1,29 0 1,07 

Morungaba 0,03 0 0,03 0 0 0 0 0 0 

Nova Odessa 0,15 0 0,15 0 99,02 4,12 0,1 0 0,09 

Paulínia 0,49 86,92 10,54 0 0 0 0,12 0,01 0,1 

Pedreira 0 43,05 10,63 53,52 0 46,44 0 0 0 

Santa Bárbara d'Oeste 4,89 35,81 5,73 13,01 -3,56 12,52 2,07 -17,8 -2,59 

Santo Antônio de 
Posse 

0 0 0 0 100 38,24 0 0 0 

 Sumaré 0 78,99 7,42 0,15 4,75 0,63 0,81 9,3 0,33 

 Valinhos 4,41 0 4,32 9,14 4,75 8,74 0,94 0,59 0,78 

Vinhedo 5,42 67,56 11,74 0 5,49 1,51 0,44 0,01 0,26 

 

Fonte: SISMAC. Elaboração própria. 
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Quadro 7.5 - Remanejamento intramunicipal (via decisão CIB), nos municípios da RS metropolitana de Campinas, entre 2003 e 2017 
(valor corrente) (continuação) 

Municípios  Entre 2003 e 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Americana Entrada: R$ 1.235.342,98  
Saída: R$ (871.419,33) 
Saldo total: R$ 363.923,65 

não houve não houve não houve não houve não houve não houve não houve 

Artur Nogueira Entrada: R$ 771.424,68  não houve não houve não houve não houve não houve não houve não houve 

Campinas Entrada: R$ 5.667.601,48 
Saída: R$ (2.869.960,21) 
Saldo total: R$ 2.797.641,27  

não houve não houve Entrada: R$ 
1.563.660,01 

não houve não houve Entrada: R$ 
715.878,50 

não houve 

Cosmópolis Entrada: R$ 173.960,24  
Saída: R$ (246.653,35) 
Saldo total: R$ (72.693,11) 

não houve não houve Entrada: R$ 
305.609,40  

não houve não houve não houve Saída: R$ 
(305.609,40) 

Holambra Entrada: R$ 272.127,23  
Saída: R$ (2.888,84) 
Saldo total: R$ 269.238,39  

não houve não houve não houve não houve não houve não houve não houve 

Hortolândia Entrada: R$ 275.819,80  
Saída: R$ (381.756,35) 
Saldo total: R$ (105.936,55) 

não houve não houve não houve não houve não houve não houve não houve 

Indaiatuba Entrada: R$ 3.734.875,72  
Saída: R$ (679.526,99) 
Saldo total: R$ 3.055.348,73  

não houve não houve não houve Entrada: R$  7.446,00  não houve não houve não houve 

Itatiba Entrada: R$ 690.423,87  
Saída: R$ (447.928,69) 
Saldo total: R$ 242.495,18  

não houve não houve não houve não houve não houve não houve não houve 

Jaguariúna Entrada: R$ 163.441,60  
Saída: R$ (300.918,17) 
Saldo total: R$ (137.476,57) 

Saída: R$ (29.264,09) não houve Entrada: R$ 
43.965,90  

não houve não houve não houve Entrada: R$       
305.609,40 

Monte Mor Entrada: R$ 83.160,37  
Saída: R$ (63.374,64) 
Saldo total: R$ 19.785,73  

não houve não houve não houve não houve não houve não houve não houve 

Morungaba Entrada: R$ 881,72  
Saída: R$ (21.184,95) 
Saldo total: R$ (20.303,23) 

não houve não houve não houve não houve não houve não houve não houve 

Nova Odessa Entrada: R$ 77.267,22  
Saída: R$ (54.579,99) 
Saldo total: R$ 22.687,23  

não houve não houve não houve não houve não houve não houve não houve 

Paulínia Entrada: R$ 2.133.113,96  
Saída: R$ (1.731.805,26) 
Saldo total: R$  401.308,70  

não houve não houve não houve não houve não houve não houve não houve 

Pedreira Entrada: R$ 997.658,74  não houve não houve Entrada: R$   
1.192.448,40  

Saída: R$ 
(620.500,00) 

não houve não houve não houve 
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Fonte: SISMAC. Elaboração própria. 

 

 

Municípios  Entre 2003 e 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Santa Bárbara d'Oeste Entrada: R$ 1.015.228,19  
Saída: R$ (84.990,26) 
Saldo total: R$ 930.237,93  

Entrada: R$ 
162.149,48 

Saída: R$      
(162.149,48) 

não houve não houve não houve Entrada: R$        
136.656,00 

não houve 

Santo Antônio de Posse Entrada: R$ 524.285,55  não houve não houve não houve não houve não houve não houve não houve 

 Sumaré Entrada: R$ 4.822.756,29  
Saída: R$ (15.722,79) 
Saldo total: R$ 4.807.033,50  

não houve não houve Entrada: R$ 
37.500,00  
Saída: R$ (30.000,00) 
Saldo total: R$            
7.500,00  

não houve não houve não houve não houve 

 Valinhos Entrada: R$ 57.706,41 
Saída: R$ (277.339,51) 
Saldo total: R$ (219.633,10) 

não houve não houve não houve não houve não houve não houve não houve 

Vinhedo Entrada: R$ 1.014.544,27  
Saída: R$ (215.516,05) 
Saldo total: R$ 799.028,22  

não houve não houve não houve não houve não houve não houve não houve 
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Quadro 7.6 - Informações sobre as transferências de recursos entre os municípios, segundo Deliberação da CIB, nos municípios da RS Metropolitana de Campinas, 
entre 2011 e 2017 (continuação) 
 
Ano  Reunião e 

Deliberação 
CIB 

Municípios Motivo Mudança dos tetos 

2011 Não ocorreu 
transferência de 
teto na RMC 

   

2012 Reunião nº 211  
(19/04) 
 
Deliberação CIB 
nº 22/2012 

DRS Campinas 
Municípios: SBO e Amparo. 
Inclui também o município de 
Santo Antônio de Posse. 

SBO transfere o valor de R$ 162.149,48 por ano, do FMS, para 
Amparo, conforme repactuação da assistência aos munícipes 
residentes em Santo Antônio de Posse referente as internações de 
média complexidade sendo 37 AIH´s clínicas cirúrgico adulto, 60 
AIH´s clínica médica e 30 AIH´s pediátrica, conforme memória de 
cálculo anexo. 

SBO: 
Valor do teto anual antes (competência março de 2012): R$ 
10.818.897,91 
Valor do teto anual depois (a partir da competência de maio de 2012): 
R$  10.656.748,43 
 
Amparo: 
Antes: R$11.549.826,19 
Depois: R$ 11.711.975,67 

2013 Reunião nº 225 
(22/08) 
 
Deliberação CIB 
nº. 27/2013 

DRS Campinas 
Municípios: Jaguariúna  e Estado 
de SP.  
Inclui também: Holambra e 
Pedreira (CONSAUDE). 

Jaguariúna recebe o valor anual de R$ 43.965,90  do teto financeiro 
MAC da Gestão Estadual, conforme repactuação da 
assistência  hospitalar aos munícipes residentes de Holambra, das 
internações obstétricas programada no Município de Pedreira 
(CONSAUDE) , correspondentes a 90 internações/ano. 
Município de residência: Holambra 
Município de ocorrência: passará de Pedreira para Jaguariúna. 

Jaguariúna: 
Valor do teto anual antes (competência agosto de 2013): R$ 
4.789.364,33 
Valor do teto anual depois (a partir da competência de setembro de 
2013): R$ 4.833.330,23 

2013 Reunião nº 225 
(22/08) 
 
Deliberação CIB 
nº. 27/2013 

DRS Campinas 
Municípios: Cosmópolis e Estado 
de SP.  
Inclui também: Artur Nogueira e 
Pedreira (CONSAUDE). 

Cosmópolis recebe o valor anual de R$ 305.609,40  do teto 
financeiro MAC da Gestão Estadual, conforme repactuação da 
assistência hospitalar aos munícipes residentes de Artur Nogueira, 
correspondentes à 120  internações de Clínica Cirúrgica no valor de 
R$ 54.489,60, 300 internações de clínica obstétrica no valor de 
143.607,00, 180 internações de clínica médica no valor de 60.919,20 
e 80 internações  de Pediatria Clínica no valor de 
46.593,60,  programadas no Município de Pedreira (CONSAUDE). 
Município de residência: Artur Nogueira 
Município de ocorrência: passará de Pedreira para Cosmópolis. 

Cosmópolis: 
Valor do teto anual antes (competência agosto de 2013): R$ 
4.406.877,16 
Valor do teto anual depois (a partir da competência de setembro de 
2013): R$ 4.712.486,56 

2013 Reunião nº 227 
(17/10) 
 
Deliberação nº 
51/2013 

DRS Campinas 
Municípios: Estado de SP, 
Pedreira, Jaguariúna e 
Cosmópolis. 

Transferência dos recursos financeiros do teto MAC da gestão 
estadual, no valor de R$ 1.192.448,40 referente a procedimentos 
hospitalares de média complexidade e do incentivo da rede de 
urgência, para o teto MAC da gestão municipal, em decorrência da 
mudança de gestão do prestador CONSAUDE de Pedreira CNPJ 
07.640.681/0001-00, SCNES 5466601, para o município de Pedreira. 
O município assumirá a gestão e a assistência pactuada neste serviço.  
Inclui também o remanejamento de recursos para os municípios de 
Jaguariúna e Cosmópolis. 

Pedreira: 
Valor do teto anual antes (competência outubro de 2013): R$ 
1.375.126,45 
Valor do teto anual depois (a partir da competência de novembro de 
2013): R$ 2.567.574,85 

2014 Reunião nº 238 
(16/10) 
 

DRS Campinas 
Municípios: Indaiatuba e Estado 
de SP. 

Transferência de teto financeiro MAC da Gestão Estadual, no valor 
de R$ 7.446,00/mês para o teto financeiro MAC do município de 
Indaiatuba, referente a referente a procedimentos de Patologia 

Indaiatuba: 
Valor do teto anual antes (competência outubro de 2014): R$ 
30.366.322,00 
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Ano  Reunião e 
Deliberação 
CIB 

Municípios Motivo Mudança dos tetos 

Deliberação nº 
52/2014 

Clínica, para atender a 85 pacientes que terão continuidade da 
assistência em TRS naquele município. 

Valor do teto anual depois (a partir da competência de novembro de 
2014): R$ 30.373.768,00 

2015 Não ocorreu 
transferência de 
teto na RMC 

   

2016 Reunião nº 257 
(16/06) 
 
Deliberação nº 
33/2016 

DRS Campinas 
Municípios: Campinas e Jundiaí. 
Inclui também: Itatiba e 
Morungaba. 

Campinas recebe o valor anual de R$ 715.878,50 do teto financeiro 
MAC do município de Jundiaí referente aos procedimentos de alta 
complexidade em CARDIOLOGIA sendo: 16 -cirurgias 
cardiovasculares adulto/ano, 16 -procedimentos de cardiologia 
intervencionista/ano e 09 -implantes de marca-passo/ano, em 
NEUROLOGIA  (86 cirurgias/ano) e em ORTOPEDIA (18 
cirurgias/ano) para atendimento aos munícipes de Itatiba, e para 
os  procedimentos de alta complexidade em CARDIOLOGIA sendo: 
02 -cirurgias cardiovasculares adulto/ano, 03 -procedimentos de 
cardiologia intervencionista/ano e 03 -implantes de marca-passo/ano, 
em NEUROLOGIA  (12 cirurgias/ano) e em ORTOPEDIA (02 
cirurgias/ano) para atendimento aos munícipes de Morungaba, no 
HOSPITAL SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUC. E 
INSTRUÇÃO - HMCP – PUCC,  pactuado conforme CIRs realizadas 
em 03/06/2016 e 06/06/2016. 
Município de residência: Itatiba e Morungaba.  
Município de ocorrência: passará de Jundiaí ara Campinas. 

Campinas: 
Valor do teto anual antes (competência de junho de 2016): R$ 
255.122.174,63 
Valor do teto anual depois (a partir da competência de julho de 2016): 
R$ 255.838.053,13 
  
 
Jundiaí: 
Antes: R$ 76.914.632,63 
Depois: R$ 76.198.754,13 

2016 Reunião nº 262 
(17/11) 
 
Deliberação nº 
65/2016 

DRS Campinas 
Municípios: SBO e Estado de SP. 

Transferência de teto financeiro MAC da Gestão Estadual, no valor 
de R$136.656,00/ano, referente ao teto atual da Clínica TOP de 
Nefrologia e Diálise Ltda, de CNPJ: 05.207.992/0001-46 e CNES 
2749742, para executar consultas e/ou exames em 130 pacientes em 
Terapia Renal Substitutiva, o município de Santa Barbara d´Oeste/SP 
assumirá a gestão desses serviços respeitando as referências 
pactuadas. 

Santa Bárbara D´Oeste: 
Valor do teto anual antes (competência de novembro de 2016): R$ 
17.658.415,76 
 Valor do teto anual depois (a partir da competência de dezembro de 
2016): R$ 17.795.071,76 

2016 Reunião nº 262 
(17/11) 
 
Deliberação nº 
65/2016 

DRS Campinas 
Municípios: SBO e Estado de SP. 

Transferência de teto financeiro FAEC/TRS - Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensação da Gestão Estadual, no valor 
de R$302.560,70/mês , referente ao teto mensal da Clínica TOP de 
Nefrologia e Diálise Ltda, CNPJ: 05.207.992/0001-46 e CNES 
2749742, para o atendimento de 130 pacientes em Terapia Renal 
Substitutiva (R$2.327,39/paciente mês), o município de Santa 
Barbara d´Oeste/SP assumirá a gestão desses serviços respeitando as 
referências pactuadas. 

SBO: 
 TETO MENSAL ANTERIOR  FAEC-TRS (na competência de 
novembro de 2016): R$ 0,0 
TETO MENSAL FAEC-TRS (a partir da competência de dezembro de 
2016): R$ 302.560,70 

2017 Reunião nº 269 
(20/07) 
 
Deliberação nº 
39/2017  

DRS Campinas 
Municípios: Cosmópolis e 
Jaguariúna.  
Inclui também: Artur Nogueira. 

Cosmópolis transfere o valor anual de R$ 305.609,40  do teto 
financeiro MAC, referente a Clinica Cirúrgica (120 internações/ano), 
Clinica Obstétrica (300 internações/ano), Clinica Médica (180 
internações/ano) e Pediatria Clinica (80 internações/ano) do 
município de Cosmópolis/SP para o município de Jaguariúna/SP, 
conforme pactuação da assistência hospitalar aos munícipes 
residentes de Artur Nogueira/SP, pactuado na CIR em 07/07/2017. 
Município de residência: Artur Nogueira. 

Jaguariúna: 
Valor do teto anual antes (competência de julho de 2017): R$ 
4.784.590,23 
 Valor do teto anual depois (a partir da competência de agosto de 
2017): R$ 5.090.199,63 
 
Cosmópolis: 
Antes: R$ 6.172.886,56 
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Ano  Reunião e 
Deliberação 
CIB 

Municípios Motivo Mudança dos tetos 

Município de ocorrência: passará de Cosmópolis para Jaguariúna. Depois: R$ 5.867.277,16 

Fonte: Reuniões e Deliberações da CIB (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017). Elaboração própria. 
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7.6. Financiamento regional: a centralidade do município-sede de Campinas e a 

importância dos prestadores regionais na Região de Saúde Metropolitana de Campinas 

 

O município de Campinas exerce o papel de capital regional e município-

polo/núcleo da rede urbana na qual está inserida e na sua região de influência, de capital de 

região metropolitana e município-sede de região de saúde . Alguns indicadores que 

evidenciam a importância e centralidade do município de Campinas para a Região de Saúde 

Metropolitana de Campinas são os seguintes: 

 concentra 24,1%  (70 unidades) das UBS/USF situados na RMC; 

 concentra 17,9% (28 unidades) dos centros especializados situados na 

RMC; 

 concentra 49,1% (28 unidades) dos hospitais situados na RMC; 

 concentra 31,6% (6 unidades) dos hospitais gerais situados na RMC; 

 concentra os quatro principais hospitais da região: HC da UNICAMP, 

Celso Pierro – PUCC, Mario Gatti, Ouro Verde.  Os dois primeiros são universitários 

e os dois últimos são municipais; 

 concentra 51,5% (154 unidades) dos serviços de MAC presentes na 

RMC; 

 concentra 62,5% dos médicos SUS da RMC; 

 concentra 68,5% dos vínculos de trabalho com hospitais da RMC; 

 concentra 59,1% dos vínculos totais nos serviços de saúde da RMC; 

 possui uma baixo Índice de Dependência Hospitalar na média 

complexidade (3,8); e 

 possui um baixo Índice de Dependência Hospitalar na alta 

complexidade (7,8). 

 

Antes de apresentar a discussão e análise dos dados relativos aos hospitais 

regionais presentes no município de Campinas, é necessário descrever algumas características 

do município em si. Em primeiro lugar, são apresentadas informações fiscais e financeiras 

para os anos de 2002 e 2017. Nesta análise é importante destacar as seguintes observações: 

 a receita de impostos ficou praticamente constante, mas com uma 

pequena redução de 37% para 36%. 
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 reduziu a participação das receitas de Impostos e Transferências 

Constitucionais e Legais na receita total do município de 76,5% para 62,1%. 

 a participação das transferências intergovernamentais reduziu de 48,7% 

para 40,6%. 

 a participação dos recursos transferidos para a saúde dentre todos os 

recursos transferidos ao municípios reduziu de 20,3% para 18,7%. 

 a presença da União na saúde do município aumentou dado que a 

participação dos recursos federais para a saúde transferidos para o município no total 

de recursos para a saúde transferidos para o município aumentou de 86,7% para 

90,6%. 

 reduziu a importância da saúde no total de recursos transferidos pela 

União ao municípios, cuja participação foi de 73,4% para 67,4%. 

 a participação das transferências para a Saúde em relação à despesa 

total do município com saúde reduziu de 36,2% para 29,1%. 

 a participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a 

LC141/2012/ EC 29/2000 aumentou de 23,5% para 30,7%. 

 a despesa total com saúde sob a responsabilidade do município, por 

habitante, aumentou de R$ 256 para R$ 1.097. 

 a participação da despesa com serviços de terceiros (pessoa jurídica) na 

despesa total com saúde aumentou de 31,8% para 43,6%. 

 a participação da despesa com investimentos na despesa total com 

saúde reduziu de 2,3% para 0,6%. 

 

Tabela 7.11 - Indicadores financeiros municipais: Campinas – 2002 e 2017  

 Indicador 2002 2017 

Participação da receita de impostos na receita total do Município 37,04% 36,04 %   

Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município 48,74% 40,59 %   

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município 20,34% 18,73 %   

Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município   86,77% 90,61 %   

Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município 73,36% 67,35 %   

Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município 76,47% 62,09 %   

Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante R$ 255,77 R$ 1.097,01  

Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 56,15% 46,78 %   

Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 3,71% 3,65 %   

Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde 31,80% 43,58 %   

Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 2,25% 0,55 %   

Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde 36,21% 29,09 %   

Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012/ EC 29 23,49% 30,96 %   

Fonte: SIOPS. 
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Em segundo lugar é apresentada a estrutura do SUS situada no município, 

composta pela sua rede própria e por unidades contratadas. Na sua rede própria existem: UBS 

(61 centros de saúde), unidades de referência (18 unidades próprias, 3 policlínicas e outros 

centros de referência), sistema de urgência e emergência (3 UPA, SAMU, 6 PS, sendo 2 

próprios e 4 contratados), e outras unidades. Na rede contratada existem: 7 hospitais e outras 8 

unidades. Vale comentar que o município é dividido em cinco distritos de saúde (Distrito de 

Saúde Norte, Distrito de Saúde Sul, Distrito de Saúde Leste, Distrito de Saúde Sudoeste e 

Distrito de Saúde Noroeste). 

 
Quadro 7.7 - Estrutura do SUS em Campinas (continuação) 
 
Rede Municipal de Saúde (própria) 
UBS 61 centros de saúde. 

Atenção básica e alguns procedimentos de média complexidade. 

Possuem território e população bem definidos, situados próximos à residência do usuário. 
Distribuição: um Centro de  Saúde (CS) para aproximadamente 20.000 habitantes. 
Equipes multiprofissionais: médicos nas especialidades básicas (clínicos, pediatras, gineco-obstetras), enfermeiros 
(com responsabilidades voltadas para as áreas da mulher, criança e adultos), dentistas, auxiliares de enfermagem, 
auxiliares de consultório dentário, profissionais de apoio. 
Possuem Conselho Local de Saúde (Representantes da população usuária, dos trabalhadores de Saúde e da Secretaria 
Municipal de Saúde). 

Unidades de 
Referência 

18 unidades próprias de referência com atendimento especializado. 

São 3 Policlínicas (unidades de saúde secundárias), com ambulatórios de aproximadamente 30 especialidades 

médicas: 

1. Ambulatório Prefeito “Edvaldo Orsi” (Complexo Hospitalar Ouro Verde)  

2. Policlínica II - Centro 

3. Policlínica III – Av. Faria Lima 

Centros de Referência (equipes multiprofissionais para o atendimento de grupos de risco específicos): Ambulatório do 

CEASA, Centros de Apoio Psicossocial (CAPS), unidades de Reabilitação Física, Vivência Infantil, Saúde do 

Trabalhador, Saúde do Idoso, Saúde do Adolescente, Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, Alcoolismo e 

Drogadição, etc. 

Outras unidades com diferentes papéis. 

Sistema de 
Urgência e 
Emergência 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA): PA São José, PA Anchieta, PA Campo Grande (“Dr. Sérgio Arouca”), PA 

Centro (desativado). 
SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) 

Pronto Socorro do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” 

Pronto Socorro do Complexo Hospitalar Ouro Verde 

 

Serviços conveniados e contratados: 

Pronto Socorro do Hospital das Clínicas e do CAISM da UNICAMP  

Pronto Socorro do Hospital e Maternidade Celso Pierro da PUCCAMP 

Pronto Socorro da Maternidade de Campinas (urgências obstétricas) 

Outras unidades Laboratório de Patologia Clínica; 

Serviço de Atendimento Domiciliar Sul; 

Serviço de Atendimento Domiciliar Leste-Norte; 

Serviço de Atendimento Domiciliar Noroeste-Sudoeste. 

Ambulatório do CEASA. 
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Botica Família 

Casa das Oficinas 

Centro de Convivência Tear das Artes 

Centro de Convivência Portal das Artes 

Centro de Educação dos Trabalhadores de Saúde - CETS 

Farmácia Popular do Brasil 

Prestadores de Serviços Conveniados a SMS – Campinas 
Maternidade de Campinas 
Hospital e Maternidade Celso Pierro - PUCCAMP 
Hospital Municipal Dr. Mario Gatti  
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira 
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 
Associação dos Pais e Amigos do Excepcional - APAE 
Centro Dr. A. C. Corsini 
Fundação Síndrome de Down 
Clínica de Psicologia da PUCCAMP 
Ambulatório de Fisioterapia da PUCCAMP 
Ambulatório de Terapia Ocupacional da PUCCAMP 
Clínica de Odontologia da PUCCAMP 
Complexo Hospitalar Ouro Verde 
Hospital Irmãos Penteado 
Fundação Penido Burnier 
Fonte: CAMPINAS.SMS51. 

 

Diante deste cenário, serão apresentadas as informações e os dados para o 

município de Campinas, seus respectivos serviços de MAC e seus principais prestadores de 

serviços.   

Em primeiro lugar, serão apresentados dados relativos aos gastos com AB e MAC 

(Limite e FAEC), para o período em questão, e comparados com a RMS e com o Estado de 

SP, para os anos de 2011 e 2017. O que se percebe é o aumento da participação da MAC, de 

44,5% para 57,5%, na RMC. No Estado de SP e no município de Campinas manteve-se 

praticamente constante, 65% e 80%, respectivamente. A participação da MAC na RMC está 

abaixo da do estado, mas a do município de Campinas está bem acima de ambos. 

 

Tabela 7.12 - Participação dos blocos AB e MAC, no ESP, RMC e Campinas, em 2011 e 2017 (para o 

valor total*) 

UF 2011 2017** 
AB MAC AB MAC 

ESP 24,7% 65,9% 26,9% 65,4% 
RMC 30,0% 44,5% 21,18% 57,46 
Campinas 13,5% 80,3% 15,1% 79,6% 
*O valor total é diferente do valor liquidado. 
** No caso da RMC o dado é para o ano de 2015. 
Fonte: FNS. 

 

E na sequencia, são apresentados, para o município de Campinas, os valores para 

os componentes da AB e da MAC, nos anos de 2011 e 2017. 

                                                 
51 http://www.campinas.sp.gov.br/governo/saude/sus-em-campinas/estrutura-do-sus-campinas.php. 
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Tabela 7.13 - Fundo Municipal de Saúde: valor anual total* dos componentes dos blocos de AB e 

MAC, para o município de Campinas, em 2011 e 2017 (valor corrente) 

FMS – Campinas 2011 2017 
Atenção Básica 32.287.897,69 51.512.050,54 
PAB fixo 9.961.719,19 25.268.490,00 

(12 x R$ 2.105.707,50) 
PAB variável 7.828.610,00 26.243.560,54 
Média e Alta Complexidade 191.730.754,65 271.591.404,49 
Limite Financeiro 105.749.826,54 262.425.604,59 
     Teto da MAC 103.535.526,54 207.687.478,31 
     Teto Rede Viver sem Limites n.a. 177.134,16 

(12 x R$ 14.761,18) 
     Teto Rede Saúde Mental n.a. 10.836.378,18 

(1 parcela de R$ 883.791,03, 
mais 11 x R$ 904.780,65) 

     Teto Rede Psicossocial n.a. 2.129.066,40 
(12 x R$ 177.422,20) 

     Teto Rede Crônicos I  
     (prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer colo e mama) 

n.a. 114.798,60  
(12 x R$ 9.566,55) 

     Teto Rede Crônicos II  
     (controle de câncer colo e mama) 

n.a. 510.630,48  
(12 x R$ 42.552,54) 

     Teto Rede de Urgência n.a. 24.421.174,56 
(12 x R$ 2.035.097,88) 

     Teto Rede Cegonha n.a. 4.716.871,32 
(12 x R$ 393.072,61) 

     Teto Limite UPA n.a. 2.100.000,00  
(12 x R$ 175.000,00) 

     Serviços de SAMU 192 (MAC)  1.677.000,00  
(6 x  R$ 279.500,00) 

3.354.000,00  
(12 x R$ 279.500,00) 

     Serviços de SAMU 192 (RAU-SAMU) n.d. 1.333.200,00  
(12 x R$ 111.100,00) 

     Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 92.400,00  
(6 x R$15.400,00) 

409.200,00  
(12 x R$ 34.100,00) 

     Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 210.000,00  
(7 x R$ 30.000,00) 

n.d. 

FAEC 4.040.413,65 9.165.799,90 
Nota: *O valor total é diferente do valor liquidado. Obs. Componentes da AB: PAB fixo e PAB variável. Componentes do MAC: Limite 
financeiro e FAEC. Componentes do Limite Financeiro: Teto e Incentivos. Os Tetos das redes temáticas fazem parte da MAC – Limite 
Financeiro, mas estão registrados em separado da conta do Teto da MAC. 
Fonte: FNS. Elaboração própria. 

 

No caso das despesas relativas às redes temáticas, as informações relevantes 

evidenciam que a rede mais antiga no município de Campinas é a RAPS, com recursos 

direcionados desde 2007. Em seguida está a Rede Cegonha, a partir de 2011; depois a Rede 

Viver sem Limites, desde 2012; Rede Crônicos desde 2012/2013; e RUE desde 2014 (sendo 

que o SAMU Rede já recebia recursos desde 2013). A participação relativa na RMC mostra 

que Campinas concentra a maioria dos gastos com as redes temáticas. 
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Tabela 7.14 - Valor e participação das despesas com as redes temáticas, Campinas, entre 2007 e 2017 

(valores correntes) 

  Rede Cegonha RUE RAPS Viver sem Limites e Crônicos 
Campinas 4.716.871,28  24.421.174,50  10.857.367,81   177.134,18  (Viver sem Limites) 

114.798,54  (Crônicos) 
291.932,72 (Total) 

Total RMC 6.299.985,00 37.489.515,00 20.371.406,00 510.766,00 
Participação de Campinas 74,87% 65,14% 53,30% 57,16% 

Fonte: SISMAC. Elaboração própria. 

 

É importante destacar quais são os principais prestadores municipais e regionais 

de cada uma das redes que estão situados no município de Campinas: 

 Rede Cegonha: CAISM, Maternidade do Hospital Celso Pierro/PUCC e 

Maternidade de Campinas. 

 Rede de Urgência e Emergência (RUE): HC UNICAMP, Hospital Dr. Mario 

Gatti, Ouro Verde e Hospital Celso Pierro/PUCC. 

 Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): Cândido Ferreira e CAPS. 

 Rede Crônicos: CAISM, HC UNICAMP, Hospital Dr. Mario Gatti e Hospital, 

Ouro Verde e Celso Pierro/PUCC. 

 Rede Viver sem Limites (Deficientes): HC UNICAMP, Hospital Dr. Mario 

Gatti e Hospital Celso Pierro/PUCC. 

 

Em segundo lugar, serão apresentadas a evolução e o valor das transferências 

entre os municípios (remanejamento intramunicipal via decisão da CIB) referentes ao teto 

financeiro de MAC, cuja fonte de informações foi o SISMAC. Depois serão apresentados 

dados relativos ao gasto do prestador regional Hospital das Clínicas da UNICAMP, cuja fonte 

é a proposta orçamentária da UNICAMP. E, por último, serão apresentados os dados 

financeiros do Fundo Municipal de Saúde de Campinas, destacando o gasto com os 

prestadores regionais Hospital Dr. Mario Gatti (administração direta/próprio), Hospital Ouro 

Verde (contrato e, atualmente, adm. direta/próprio), Hospital e Maternidade Celso Pierro – 

PUCC  (convênio). 

Com relação à evolução do limite financeiro, é importante observar que o de 

Campinas sempre foi crescente, tanto quanto ao teto, quanto em relação aos incentivos, e 

representou, quase sempre, a maior parte dos recursos da RMC. 
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Tabela 7.15 - Evolução e participação do limite financeiro de MAC (em relação ao ano anterior), em 

Campinas e RMC, em 2011 e 2017 (valor corrente) 

  2011 2017 
Teto Incentivos Total Teto Incentivos Total 

Campinas 187.071.343 14.050.381 201.121.724 209.018.338 54.547.504 263.565.842 

Total RMC 280.212.139 24.319.498 304.531.637 310.663.919 113.746.950 424.410.871 
Participação de Campinas  66,76 57,77 66,04 67,28 47,96 62,10 
Fonte: SISMAC. Elaboração própria. 

 

Com relação à  variação do limite financeiro de MAC de Campinas, ao longo dos 

anos de 2011 e 2017, é possível notar que houve sempre a variação positiva, tanto no caso do 

teto, quanto no caso dos incentivos.  

 

Tabela 7.16 - Variação do limite financeiro de MAC (em relação ao ano anterior), em Campinas, 

entre 2011 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SISMAC. Elaboração própria. 

 

A título de exemplo de possíveis mudanças no limite financeiro, a próxima tabela 

apresenta um exercício para os anos de 2011 e 2017, para o caso do município de Campinas. 

Para estes dois anos selecionados não existiram os remanejamentos intramunicipais, que 

representam acréscimo (ou decréscimo, no caso da saída de recursos) e que aconteceram 

apenas nos anos de 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 e 2016 e que serão 

apresentados na sequencia. 

 

  

Ano Teto 
MAC 

Incentivos 
MAC 

Total limite 
financeiro 
MAC 

2011 20,42 51,23 22,57 
2012 1,54 9,97 2,18 
2013 6,27 23,33 7,83 
2014 0,18 55,09 10,20 
2015 0,0 1,47 0,27 
2016 2,12 13,25 4,39 
2017 0,74 2,78 1,16 



399 
 

 
 

Quadro 7.8 - Detalhamento das alterações do limite financeiro do município de Campinas, nos anos de 
2011 e 2017 (valores correntes) 
 
Ano 
(publicação)  

Tipo Assunto Recurso Parcela Valor 

2011 Acréscimo TABELA DE PROCEDIMENTOS MAC 1ª (2011) R$ 65.260,00 
Acréscimo Incentivo CAPS I, II, III, i e ad Saúde Mental-RAPS 2ª (2011) R$ 211.680,00 
Acréscimo ALTERAÇÃO FORMA 

FINANCIAMENTO 
MAC 5ª (2011) R$ 19.787,00 

Acréscimo UTI MAC 5ª (2011) R$ 4.687.626,24 
Acréscimo Incentivo SAÚDE BUCAL - LRPD Brasil Sorridente 6ª (2011) R$ 320,00 
Acréscimo TABELA DE PROCEDIMENTOS MAC 6ª (2011) R$ 149.919,81 
Acréscimo Incentivo HOSPITAIS 

FILANTRÓPICOS 
MAC 8ª (2011) R$ 1.989.289,23 

Acréscimo REDES TEMÁTICAS MAC 10ª (2011) R$ 31.200.000,00 
Acréscimo UTI Rede Cegonha 1ª (2012) R$ 3.482.835,84 
Acréscimo LEITO DE GESTANTE Rede Cegonha 1ª (2012) R$ 682.550,00 
Acréscimo Incentivo CAPS I, II, III, i e ad Saúde Mental-RAPS 1ª (2012) R$ 2.460.159,45 
Acréscimo TABELA DE PROCEDIMENTOS MAC 1ª (2012) R$ 5.092,78 
Acréscimo TABELA DE PROCEDIMENTOS MAC 1ª (2012) R$ 140.644,80 

2017 Acréscimo Incentivo CAPS I, II, III, i e ad Saúde Mental-RAPS 2ª (2017) R$ 1.511.252,64 
Acréscimo ALTERAÇÃO FORMA 

FINANCIAMENTO 
MAC 7ª (2017) R$ 133.678,20 

Acréscimo TABELA DE PROCEDIMENTOS MAC 8ª (2017) R$ 16.957,77 
Decréscimo  CARDIOVASCULAR MAC 9ª (2017) R$ -441.688,32 
Acréscimo ONCOLOGIA Controle de Câncer 10ª (2017) R$ 5.940,51 
Acréscimo ALTERAÇÃO FORMA 

FINANCIAMENTO 
MAC 12ª (2017) R$ 260.893,72 

Acréscimo TABELA DE PROCEDIMENTOS MAC 12ª (2017) R$ 901.008,84 
Acréscimo TABELA DE PROCEDIMENTOS MAC 1ª (2018) R$ 667.555,54 

Fonte: SISMAC. Elaboração própria. 

 

No caso dos remanejamentos intramunicipais de recursos via teto financeiro, entre 

os anos de 2003 e 2017, entrou no município um total R$ 7.947.139,99 e saiu um total de R$ 

2.869.960,21, resultando em saldo positivo para Campinas do total de R$ R$ 5.077.179,78. 

Lembrando que os dados observados pelo SISMAC não abarcam apenas os fluxos internos à 

RMC. 

No período entre 2003 e 2010, Campinas teve um saldo positivo de R$ 

2.797.641,27, representando 18,11% do total de saldo na RMC (R$ 15.446.054,94). No 

período de 2011 até 2017, houve apenas duas entradas no município de Campinas: em 2013, 

de R$  1.563.660,01, representando 50,23% do total de fluxos da RMC (R$ 3.113.183,71); e 

em 2016, de R$ 715.878,50, representando 83,97% do total de remanejamentos relacionados 

aos municípios da RMC (R$ 852.534,50). 

 

Tabela 7.17 - Saldo e participação do remanejamento intramunicipal do limite financeiro de MAC, 

Campinas, entre 2003 e 2017 

Saldo e % 2003-2010 2013 2016 
Campinas 2.797.641,27 1.563.660,01 715.878,5 
Total RMC 15.446.054,94 3.113.183,71 852.534,50 
Participação de Campinas 18,11% 50,23% 83,97% 
Fonte: SISMAC. Elaboração própria. 
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No caso do período de 2003 e 2010, não foram analisados os fluxos dos recursos a 

fim de descobrir os municípios de origem ou destino. No caso do ano de 2013, não consta 

qualquer informação relativa nas Atas das reuniões da CIB, assim como nas Deliberações, 

para este ano. 

Para o caso de 2016, “Campinas recebe o valor anual de R$ 715.878,50 do teto 

financeiro MAC do município de Jundiaí referente aos procedimentos de alta complexidade 

em CARDIOLOGIA sendo: 16 -cirurgias cardiovasculares adulto/ano, 16 -procedimentos de 

cardiologia intervencionista/ano e 09 -implantes de marca-passo/ano, em NEUROLOGIA  (86 

cirurgias/ano) e em ORTOPEDIA (18 cirurgias/ano) para atendimento aos munícipes de 

Itatiba, e para os  procedimentos de alta complexidade em CARDIOLOGIA sendo: 02 -

cirurgias cardiovasculares adulto/ano, 03 -procedimentos de cardiologia intervencionista/ano 

e 03 -implantes de marca-passo/ano, em NEUROLOGIA  (12 cirurgias/ano) e em 

ORTOPEDIA (02 cirurgias/ano) para atendimento aos munícipes de Morungaba, no 

HOSPITAL SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUC. E INSTRUÇÃO - HMCP – 

PUCC,  pactuado conforme CIRs realizadas em 03/06/2016 e 06/06/2016” (Deliberação CIB 

nº 33/2016). Neste caso, os munícipes de Morungaba e Itatiba que antes eram atendidos em 

Jundiaí, passaram a ser atendidos em Campinas. 

Conforme já fora apresentado anteriormente, no município de Campinas estão 

localizados os hospitais mais importantes da RMC, sendo que quatro se destacam como 

referências local e regional: Hospital de Clínicas da UNICAMP, Hospital e Maternidade 

Celso Pierro (HMCP) da PUC Campinas, Hospital Mário Gatti e Hospital Ouro Verde. O 

HES também é um importante prestador regional, mas sua demanda é referenciada e restrita a 

determinados municípios, com exceção de urgência/emergência. 

Para perceber a importância destas unidades, antes de tratar do seu financiamento 

e volume de recursos, cabe retomar algumas informações relativas à regulação e 

contratualização. A CROSS regula as transferências hospitalares de urgência (com exceção do 

HC da UNICAMP) e através da análise deste fluxo é possível evidenciar a importância de 

Campinas e dos prestadores regionais. Por exemplo, no ano de 2015 do total de solicitações 

feitas à CROSS, a maioria (78,4%) provêm de quatro hospitais (Hospital e Maternidade Celso 

Pierro, Hospital Mario Gatti, Complexo Hospitalar Ouro Verde e Maternidade de Campinas) 

e do município de Campinas (82,9%). A região de saúde de Campinas consegue absorver 

53% das demandas dos seus municípios através da CROSS, sendo que Campinas absorve o 

maior volume (47%), e a RRAS 15 consegue absorver 53,2% (IBAÑEZ, 2017). 
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Com relação a contratação de serviços de saúde, conforme já foi apresentado 

anteriormente, a RMC conta com alguns contratos realizados através do estado (HES, AME 

SOB, Hospital e Maternidade da PUC Campinas e HC da Unicamp), e outros do município 

(Complexo Hospitalar Ouro Verde, Hospital e Maternidade da PUC Campinas, além de outras 

unidades). Além da rede própria do município de Campinas, que inclui o Hospital Mario 

Gatti. 

 

As diversas formas de contratação identificadas na RMC têm colaborado para equacionar a 
oferta de serviços de saúde na região. Em especial, os convênios firmados com as 
universidades (PUC de Campinas e Unicamp) têm desempenhado um papel central na 
organização e na prestação dos serviços de saúde de média e alta complexidade na região. 
Ressalte-se que a RMC é uma região com uma vasta oferta de serviços de saúde e sem 
dificuldades de atrair profissionais médicos, o que é facilitado pela existência dos cursos de 
medicina e dos Hospitais Universitários (IBAÑEZ, 2017). 

 

Com relação aos prestadores situados em Campinas e que são referência local e 

regional, por conta da capacidade de atendimento, do rol de oferta de especialidades e 

procedimentos, e por serem considerados portas de entrada da RUE (via pronto-socorro), e 

que serão analisados a partir de agora, são: HC da UNICAMP, Mario Gatti, Ouro Verde e 

Celso Pierro – PUCC. 

Primeiramente, será analisado o caso do Hospital das Clínicas da UNICAMP, 

com mais de 30 anos atuando no campus da UNICAMP, é um hospital universitário terciário 

e quaternário (alta complexidade) de grande porte, cem por cento SUS, e porta de entrada da 

RUE (Unidade de Urgência e Emergência Referenciada – UER), e, principalmente, da 

demanda referenciada. O HC é referência para a macrorregião composta por 86 municípios e 

6,5 milhões de habitantes, além de atender a demanda de outros municípios do Estado de SP e 

de outros estados, principalmente MG, PR, BA, RJ e MT (HC.UNICAMP, 2010-2014).  

 

O HC não é um hospital de portas abertas. Apesar de ser a principal porta de entrada do 
sistema de saúde público da região, o HC é uma unidade integradora da rede estadual que 
segue a hierarquização da assistência, ou seja, sua missão é oferecer assistência voltada a 
procedimentos de alta complexidade e de ações estratégicas. Tudo em acordo com a Diretoria 
Regional de Saúde (DRS-7) e a com a Central Estadual de Regulação de Vagas, visando 
proporcionar um bom fluxo e atendimento hospitalar em nível terciário e quaternário para 
uma população de mais de 6 milhões de habitantes [é referência para a macrorregião de 86 
municípios] (HC.UNICAMP)52. 
 
O HC não tem pronto atendimento. A obrigação de serviços hospitalares de pronto 
atendimento é dos municípios conforme determina a Constituição Federal. Todos 
atendimentos desse nível (primário e secundário) devem ser realizados em postos de saúde ou 
no hospital do município (HC.UNICAMP)53. 
 

                                                 
52 https://www.hc.unicamp.br/node/58. 
53 https://www.hc.unicamp.br/node/58. 
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O HC não tem pronto socorro. O HC dispõe de uma estrutura chamada de Unidade de 
Emergência Referenciada (UER) com classificação de risco por cores. Por exemplo. Se um 
paciente de Santo Antonio da Posse, que já foi atendido pela rede básica (posto de saúde) e 
pelo hospital de pronto atendimento da cidade, e o diagnóstico foi caracterizado como um 
caso grave ou de risco de morte, ele será encaminhado para o HC. As vagas para internação 
em caráter de urgência ou emergência são gerenciadas pela central de regulação de vagas da 
DRS-7. As exceções são para os casos encaminhados pelo serviço de resgate do corpo de 
bombeiros, polícia militar, polícia rodoviária e das concessionárias das rodovias 
(HC.UNICAMP)54. 
 
O acesso da população aos serviços é coordenado pelos municípios que integram a área de 
cobertura do HC, ou seja, quem agenda tudo para utilização dos serviços no HC são os 
médicos das cidades juntamente com a DRS-7 (HC.UNICAMP)55. 
 
O agendamento das consultas eletivas para os novos pacientes é realizado pelas centrais de 
regulação de consultas das Diretorias Regionais de Saúde (DRS VII Campinas, DRS X 
Piracicaba, DRS XIV São João da Boa Vista), que dispõem de uma cota percentual de vagas 
para o atendimento das especialidades no hospital (HC.UNICAMP, 2010-2014, p. 14). 

 

 

O quadro de funcionários é composto por concursados da UNICAMP (69%) e 

contratados pela FUNCAMP (31%) (HC.UNICAMP, 2010-2014). Alguns dados relativos a 

sua capacidade de atendimento são mencionados abaixo:  

 

A elevada capacitação docente, possibilita uma assistência em 44 especialidades médicas 
oferecidas com alto nível de qualificação e capacidade para cerca de 1.000 atendimentos 
ambulatoriais e de emergência/dia, além de uma média de 40 cirurgias diárias. As 44 
especialidades ambulatoriais se dividem em cerca de 580 sub-especialidades. O hospital 
revela outros indicadores importantes como a circulação de 10 mil pessoas/dia, a realização 
de cerca de cinco mil exames laboratoriais/dia entre outros. 
Hoje [2017], o HC da Unicamp conta com 405 leitos ativos (65 de UTI), 38 enfermarias, 17 
departamentos médicos, 22 unidades de procedimentos especializados, 15 salas cirúrgicas 
gerais, oito salas cirúrgicas ambulatoriais, oito serviços de laboratório e cinco serviços de 
diagnóstico  (HC.UNICAMP)56. 

 

O Orçamento da UNICAMP é financiado com recursos orçamentários, advindos 

de 2,19% do montante arrecadado com o ICMS estadual, além de convênios, nacionais e 

internacionais, geridos pela FUNCAMP. Desde os anos de 2014 a UNICAMP vem 

enfrentando uma forte crise financeira por conta da diminuição dos repasses orçamentários, 

dada a redução da arrecadação do ICMS, resultado da crise econômica, além do processo de 

aceleração inflacionária, que pressiona os custos.  

O orçamento do HC representa 16% do orçamento da UNICAMP57 e é composto 

pelas seguintes fontes de financiamento: o orçamento da UNICAMP (recursos 

orçamentários), os convênios com o SUS (recursos extraorçamentários SUS), os convênios 

com a SES de SP (recursos extraorçamentários SES) e os convênios com o MS (recursos 

                                                 
54 https://www.hc.unicamp.br/node/58. 
55 https://www.hc.unicamp.br/node/58. 
56 https://www.hc.unicamp.br/node/58. 
57 http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2017/05/hospitais-universitarios-de-sp-estao-a-beira-do-colapso. 
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extraorçamentárIos MS) (HC.UNICAMP, 2010-2014). Normalmente, o orçamento é 

constituído por 70% de recursos do orçamento da UNICAMP, para o pagamento do custeio 

(recursos humanos), e 30% de recursos dos repasses do SUS, além de outros convênios 

(HC.UNICAMP, 2010-2014).  

No período de 2010 e 2014 o HC zerou a sua dívida, segundo o Relatório de 

Gestão do período (UNICAMP.HC, 2010-2014). Entretanto, a partir da virada de 2014 para 

2015, e a partir deste ano até o ano de 2017/2018, a crise volta ao cenário, diante da 

diminuição dos recursos orçamentários, somados ao aumento da inflação, que sempre é maior 

na área da saúde. 

No ano de 2013, o orçamento total do HC foi de R$ 400.042.288,67, composto da 

seguinte maneira: R$ 282.582.369,05, do orçamento da UNICAMP; 2) R$ 116.910.329,49, 

do convênio SUS; 3) R$ 178.071,51, de convênio SES; e 4) R$ 371.518,62, de convênio MS 

(HC.UNICAMP.INDICADORES)58. No ano de 2016, o orçamento total do HC (orçamento 

Unicamp mais recursos SUS) foi de R$ 460.000.000,00 (HC.UNICAMP)59. 

De acordo com o Relatório de Gestão de 2010-2013, do HC da UNICAMP, o 

orçamento do hospital apresentou a seguinte evolução: 

 

Gráfico 7.1 - Orçamento do HC, entre 2010 e 2013 

 
 

Fonte: HC.UNICAMP (2010-2104, p. 56). 

 

 

Além disso, o HC conta com recursos advindos de emendas parlamentares. No 

ano de 2017 o hospital atingiu um total acumulado de R$ 49,8 milhões em emendas 

parlamentares. 

                                                 
58 https://www.hc.unicamp.br/node/789?q=node%2F789&ano=2014&mes=12. 
59 https://www.hc.unicamp.br/node/178. 
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A reitoria da Unicamp realizou pela primeira vez na história da Universidade, nesta segunda-
feira (03-04), um agradecimento público a 25 deputados federais, deputados estaduais, 
senadores e ex-parlamentares que disponibilizaram, entre 2009 e 2017, para o Hospital de 
Clínicas, R$ 37,8 milhões em recursos de emendas ao Orçamento da União, transformados 
em convênios com o Ministério da Saúde. 
Outros R$ 12 milhões foram repassados pelo Ministério da Saúde em programas, como o de 
urgência e emergência, com apoio dos parlamentares do Congresso Nacional, totalizando R$ 
49.800.000 investidos na aquisição de equipamentos e no custeio da instituição. O evento foi 
para celebrar a marca de R$ 50 milhões, que deve ser atingida com algumas emendas ainda 
não cadastradas no Fundo Nacional da Saúde para o orçamento da União de 2017 
(HC.UNICAMP)60. 

 

Os dados apresentados pelo FNS no relativo aos repasses à UNICAMP, via 

convênio, relativos aos valores pagos, foi  de R$ 21.664.295,46, em 2011, e de R$ 

23.400.789,00, em 2017 (FNS).  

Os dados apresentados a seguir fazem parte da Proposta de Distribuição 

Orçamentária (PDO) da UNICAMP e são executados pela Assessoria de Economia e 

Planejamento (AEPLAN) da UNICAMP. Nela constam os recursos orçamentários da 

UNICAMP, sem incluir os recursos dos convênios, que são geridos pela Fundação de 

Desenvolvimento da UNICAMP (FUNCAMP). 

 

Esta publicação tem o objetivo de oferecer à comunidade interna e externa um panorama do 
planejamento orçamentário da UNICAMP para o ano de 2017. Aprovada pelo Conselho 
Universitário (CONSU) em 13 de dezembro de 2016, esta Proposta Orçamentária também 
está disponível na Web, como já é costume desde 1999, mantendo a tradição de conferir 
ampla visibilidade, seriedade e austeridade na gestão dos recursos públicos 
(UNICAMP.AEPLAN, 2017, p. 4). 

 

 

Tabela 7.18 - Despesas orçamentárias do Hospital das Clínicas, da UNICAMP, nos anos de 2011 até 

2017 (valores correntes) 

Ano Pessoal Despesas Contratuais Manutenção das Atividades Total 
2011 169.798.343 15.690.206 10.579.317 198.298.293 
2012 188.775.462 17.555.039 11.431.508 220.274.614 
2013 203.914.817 19.409.245 11.813.471 237.820.173 
2014 227.354.677 21.355.578 11.364.725 263.861.038 
2015 240.371.462 21.910.772 12.191.441 278.066.910 
2016 255.504.951 23.126.679 13.430.313 295.513.178 
2017 263.996.510 27.099.021 13.443.797 307.781.949 
Nota: outras rubricas do orçamento do HC: Restaurante e Transporte e Manutenção Predial. 
Fonte: UNICAMP.AEPLAN.Proposta de Distribuição Orçamentária (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

 

 

Outro hospital que faz parte do complexo hospitalar da UNICAMP e que é 

referência na Rede Cegonha, principalmente para o atendimento de alto risco, é o CASIM. 

Outras unidades que compõem a rede são a Maternidade do Hospital Celso Pierro, da PUCC, 

e a Maternidade de Campinas, cada um com as seguintes participações no total de nascidos 

                                                 
60 https://www.hc.unicamp.br/node/1061. 
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vivos, por local de ocorrência, dentre as unidades conveniadas ao SUS, no ano de 2016: 

Maternidade de Campinas – 51,40%, CAISM – 28,42% e PUCC – 20,18% 

(MATERNIDADE DE CAMPINAS). Os dados da PDO para o CAISM seguem abaixo. E os 

dados para a Maternidade de Campinas e a PUCC estão apresentadas na sequencia. 

 

Tabela 7.19 - Despesas orçamentárias do CAISM, da UNICAMP, nos anos de 2011 até 2017 (valores 

correntes) 

Ano Pessoal Total 
2011 60.300.836 65.572.765 
2012 67.009.603 72.660.463 
2013 73.145.828 79.269.426 
2014 79.540.559 86.661.500 
2015 84.424.180 91.917.717 
2016 88.987.441 97.104.101 
2017 92.525.807 101.184.406 
Fonte: UNICAMP.AEPLAN.Proposta de Distribuição Orçamentária (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

 

Em comparação aos outros hospitais de referência regional situados em 

Campinas, o HC é o maior em termos de infraestrutura e em relação ao seu orçamento. Para o 

ano de 2017, conforme será visto a seguir para os outros hospitais sob responsabilidade 

municipal (próprio ou contratado ou sob gestão de OS), ele recebeu quase R$ 308 milhões de 

recursos orçamentários, além dos recursos de convênios. Em segundo lugar encontra-se o 

Mario Gatti, com R$ quase 185 milhões, seguido do Ouro Verde, com quase R$ 132 milhões 

e o Celso Perro/PUCC com quase R$ 119 milhões. 

Com relação aos ouros hospitais, todos constam das contas do Fundo Municipal 

de Saúde e contam com recursos municipais, e também recursos federais e estaduais, que são 

transferidos fundo a fundo. 

De acordo com os dados dos FNS e os repasses ao município de Campinas, os 

dados relativos aos anos de 2011 e 2017 são os seguinte: R$134.679.386,30, em repasses ao 

FMS e R$103.948.234,38 de repasses à PM Campinas, totalizando repasses do FNS para 

Campinas no valor de R$238.627.620,68, em 2011; uma valor de R$341.254.017,28, de 

repasses ao FMS, no ano de 2017 (FNS). 

Um primeiro aspecto a ser analisado a partir dos dados do FMS de Campinas diz 

respeito ao esforço municipal no financiamento do sistema de saúde, que é elevado e 

crescente, entre os anos de 2011 e 2017. A participação dos recursos municipais no orçamento 

sobre de 68,67% para 71,28%. E o esforço de cumprimento da vinculação em saúde (EC 

29/2000), está sempre acima do exigido por lei (15%), e aumenta, passando de 25,20% para 

30,90%.  
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Em segundo lugar, percebe-se a forte presença dos prestadores conveniados ao 

SUS, dado que a sua participação no total de despesas de custeio se mantém em torno de 32% 

em todo o período analisado. O mesmo é percebido através da elevada e crescente 

participação dos serviços terceirizados no total de despesas: entre 2013 e 2015 essa 

participação subiu de 40,9% para 51,6% (SIOPS); por outra fonte de dados, essa participação 

subiu de 28,4%, em 2000, para 39,4%, em 2011, e 43,6%, em 2017 (SIOPS). 

Em terceiro lugar, é possível analisar a participação de cada um dos prestadores, 

da rede própria ou conveniados ao SUS, no total de despesas de custeio. É importante frisar 

que no caso do Hospital Dr. Mario Gatti, os dados são relativos às transferências, mas 

também é preciso considerar a folha de pagamento, que é de responsabilidade do município. 

No ano de 2017, o valor total da folha foi de R$ 131.658.395,26, e no ano de 2016 foi de R$ 

135.065.000,00. Outra observação importante se refere ao fato de que o Hospital Ouro Verde 

é um hospital municipal, construído em 2008, cuja gestão passa para uma OS a partir de 2015, 

a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), que realiza a gestão em 

2015/2016, e depois, diante de uma gestão conturbada, é substituída pela OS Vitale, que atua 

em 2016/2017, quando encerra o seu contrato também devido ao escândalo de desvio de 

verbas deflagrado no final do ano de 2017, a partir de quando a gestão do hospital volta a ser 

municipalizada.  

Os destaques desta análise são os seguintes: 

 O Hospital Celso Pierro/PUCC é destaque entre os conveniados até 

2012. A partir de 2013, o Hospital Ouro Verde passa a ser predominante, sendo entre 

2013-2015 sob a gestão da SPDM, atravessando um período de transição para a OS 

Vitale, em 2016, que assume definitivamente em 2017, a partir de quando é 

desclassificada. 

 Os hospitais conveniados representam a maioria dos prestadores. 

Entretanto, o Ouro Verde (SPDM/OSV) é municipal, mas a sua gestão é realizada por 

OS, que aparece, no orçamento do FMS, como prestadora contratada/conveniada do 

SUS. O que muda a partir do fim do contrato de gestão do Ouro Verde entre 

2017/2018, que passa à adm. direta, junto com o Mario Gatti, totalizando a maioria 

dos prestadores (em simulação para o ano de 2017, representaria 55% do total). 

 Dentre os prestadores no total, vale a mesma análise dos conveniados. 

Agora, quando se inclui a folha de pagamentos do Mario Gatti esse quadro muda, e 

este passa a ser o maior prestador, seguindo do Ouro Verde e depois do Celso Pierro. 
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Tabela 7.20 – Despesa paga a prestadores de serviços (custeio), em participação anual (%), entre 

2011 e 2017 

Despesa paga - prestadores de serviços – custeio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Conveniados SUS               
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental 13,0% 16,8% 19,5% 17,9% 17,8% 17,5% 18,2% 
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC) 31,1% 28,3% 32,6% 33,2% 31,0% 31,2% 30,6% 
MATERNIDADE DE CAMPINAS 4,6% 6,3% 8,1% 7,7% 8,6% 9,5% 9,5% 
SPDM - ASSOC. PAULISTA PARA O DESENV. DA MEDICINA 22,7% 9,1% 36,4% 34,6% 36,1% 15,6% 0,0% 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,3% 33,8% 
Total conveniados 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Relatório do 3º Quadrimestre (consolidado do ano). Elaboração própria. 

 

Despesa paga - prestadores de serviços – custeio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Conveniados SUS               
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental 11,7% 14,9% 16,7% 16,1% 16,0% 15,5% 16,1% 
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC) 27,9% 25,2% 28,0% 29,9% 27,8% 27,7% 26,9% 
MATERNIDADE DE CAMPINAS 4,1% 5,6% 7,0% 6,9% 7,7% 8,4% 8,4% 
SPDM - ASSOC. PAULISTA PARA O DESENV. DA MEDICINA 20,3% 8,1% 31,3% 31,1% 32,4% 13,9% 0,0% 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,1% 29,7% 
Total conveniados 89,6% 89,0% 86,0% 90,0% 89,6% 88,6% 88,1% 
HOSP. MÁRIO GATTI 10,4% 11,0% 9,3% 10,0% 10,4% 11,4% 11,9% 
Total prestadores 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Relatório do 3º Quadrimestre (consolidado do ano). Elaboração própria. 
 

 

 

* Nota: inclui a folha de pagamento do Mario Gatti. Fonte: Relatório do 3º Quadrimestre (consolidado do ano). Elaboração própria. 

 

 

Outra forma de análise dos dados é a partir da participação de cada fonte de 

recursos – federal, municipal e estadual – no total. Os destaques são: 

 Para o total de conveniados, a maioria dos recursos é de origem federal, 

mas essa participação reduziu no período analisado; a participação municipal é sempre 

relevante e aumenta durante estes anos; e a presença do estado, apesar de ter 

aumentado, dado que em 2011 era zero, continua sendo irrelevante. 

 Para o total dos prestadores, quando não se considera a folha do Mario 

Gatti, a maior parte dos recursos é federal, mas essa importância é decrescente; o 

financiamento municipal é relevante e crescente, e incluindo a folha de pagamentos do 

Mario Gatti, isso se inverte – a municipal é maioria sempre. 

Despesa (paga) - prestadores de serviços – custeio 2017 
Conveniados SUS  
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental 12,4% 
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC) 20,7% 
MATERNIDADE DE CAMPINAS 6,4% 
SPDM - ASSOC. PAULISTA PARA O DESENV. DA MEDICINA 0,0% 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE (próprio – contrato de gestão) 22,9% 
Total conveniados 67,9% 
HOSP. MÁRIO GATTI* 32,1% 
Total prestadores 100,0% 
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 No caso do Hospital Celso Pierro, o seu financiamento é cem por cento 

federal, em 2011, e é a  maioria federal, em 2017, mas com elevada participação do 

município. 

 No caso do Hospital Ouro Verde, a maioria de recursos é federal, mas 

com elevada participação do município e média do estado. É somente neste caso que 

os recursos estaduais são relevantes, para o ano de 2017. 

 No caso do hospital Mario Gatti, quando não se considera folha de 

pagamentos, a maioria dos recursos é federal, mas, quando se inclui a folha, a maioria 

é municipal. 

 

Tabela 7.21 – Recursos transferidos aos prestadores de serviços (custeio), em participação por tipo 

de fonte (%), em 2011 e 2017 

  2011 2017 
Despesa paga - prestadores de 
serviços – custeio 

Recursos 
federais 

Recursos 
municipais 

Recursos 
estaduais 

Total Recursos 
federais 

Recursos 
municipais 

Recursos 
estaduais 

Total 

Conveniados SUS                 
SERV. CÂNDIDO FERREIRA 35,1% 64,9% 0,0% 100,0% 40,2% 59,8% 0,0% 100,0% 
HOSPITAL CELSO PIERRO 
(PUCC) 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 56,4% 43,6% 0,0% 100,0% 

MATERNIDADE DE CAMPINAS 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 80,5% 19,5% 0,0% 100,0% 
SPDM - ASSOC. PAULISTA PARA 
O DESENV. DA MEDICINA 

70,6% 29,4% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE 
SAÚDE 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,5% 34,6% 19,9% 100,0% 

Total conveniados 69,2% 30,8% 0,0% 100,0% 53,1% 40,2% 6,7% 100,0% 
HOSP. MÁRIO GATTI* 85,5% 14,5% 0,0% 100,0% 75,8% 21,4% 2,8% 100,0% 
Total prestadores 70,9% 29,1% 0,0% 100,0% 55,8% 38,0% 6,2% 100,0% 

Fonte: Relatório do 3º Quadrimestre (consolidado do ano). Elaboração própria. 

 

 2017 
Despesa paga - prestadores de serviços – custeio Recursos federais Recursos municipais Recursos estaduais Total 
Conveniados SUS         
SERV. CÂNDIDO FERREIRA 40,2% 59,8% 0,0% 100,0% 
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC) 56,4% 43,6% 0,0% 100,0% 
MATERNIDADE DE CAMPINAS 80,5% 19,5% 0,0% 100,0% 
SPDM - ASSOC. PAULISTA PARA O DESENV. DA 
MEDICINA 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 45,5% 34,6% 19,9% 100,0% 
Total conveniados 53,1% 40,2% 6,7% 100,0% 
HOSP. MÁRIO GATTI* 21,7% 77,5% 0,8% 100,0% 
Total prestadores 43,0% 52,2% 4,8% 100,0% 

* Nota: inclui a folha de pagamento do Mario Gatti. 
Fonte: Relatório do 3º Quadrimestre (consolidado do ano). Elaboração própria. 

 

 

As informações abaixo já foram parcialmente comentadas e agora serão mais 

discutidas. Os destaques são: 

 aumento do esforço municipal percebido através do aumento da 

participação municipal no financiamento de 68,7% para 71,3% e do cumprimento da 

EC29 que aumentou de 25,2% para 30,9%. 
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 redução da participação federal no financiamento de 30,9% para 25,7%. 

 manteve-se constante a participação do prestadores conveniados no 

total das despesas de custeio, em torno de 32%. 

 a participação de cada um dos prestadores no total apresenta a mesma 

distribuição e evolução já apontada anteriormente:  

o PUCCAMP: de 27,9% para 26,9%. 

o Maternidade: de 4,1% para 8,4%. 

o Ouro Verde: de 20,3% para 29,7%. 

o Total conveniados: de 89,6% para 88,1%. 

o Mario Gatti: de 10,4% para 11,9%. 

 a participação da origem dos recursos destinados para cada um dos 

prestadores no total apresenta a mesma distribuição e evolução já apontada 

anteriormente:  

o PUCCAMP: de 100% federal para 56% federal e 44% 

municipal. 

o Maternidade: de 100% federal para 81% federal e 19% 

municipal. 

o Ouro Verde: de 715federal e 295 municipal para 45% federal, 

35% municipal e 20% estadual. 

o Total conveniados: de 69% federal e 31% federal para 53% 

federal, 40% municipal e 7% estadual.  

o Mario Gatti: de 86% federal e 14% municipal para 76% federal 

e 21% municipal. 

o Total de prestadores: de 71% federal e 29% municipal para 56% 

federal, 38% municipal e 6% estadual. 
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Tabela 7.22 - Fundo Municipal de Saúde de Campinas: fontes de financiamento e despesas (paga) com prestadores (custeio), entre 2011 e 2017 

(valores correntes)  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Financiamento               
% recursos municipais 68,67% 67,83% 67,80% 68,30% 69,84% 70,89% 71,28% 
% recursos estaduais 0,36% 0,21% 0,87% 0,05% 0,10% 0,15% 0,12% 
% recursos federais 30,97% 31,76% 31,34% 30,06% 27,93% 26,94% 25,68% 
                
% EC 29 25,20% 26,89% 25,83% 26,02% 29,08% 31,12% 30,90% 
                
Despesas – custeio               
% prestadores conveniados (no total da despesa de custeio) 32,82% 33,40% 31,28% 32,25% 31,65% 32,28% 32,21% 
                
Despesa paga - prestadores de serviços - custeio               
Conveniados SUS               
SERV. CÂNDIDO FERREIRA Mental      31.704.158,52     46.333.084,69  53.455.059,85      57.691.016,05       62.800.000,00       68.370.000,00        70.920.000,00  
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC)      75.704.542,36     78.378.742,41  89.317.388,21    106.858.564,46     109.234.599,73     122.232.151,54      118.935.986,94  
MATERNIDADE DE CAMPINAS      11.216.757,04     17.519.523,44  22.326.010,48      24.824.680,49       30.424.392,35       37.135.146,10        36.894.032,93  
SPDM - ASSOC. PAULISTA PARA O DESENV. DA MEDICINA      55.230.055,85     25.111.652,76  99.872.969,25    111.331.000,03     127.330.991,96       61.212.852,98                                -   
ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 0 0 0 0 0      75.534.816,71      131.397.080,81  
Total conveniados    243.184.108,17  276.613.382,56 274.349.630,51    321.890.326,49     352.311.908,16     391.197.020,54      389.120.375,11  
HOSP. MÁRIO GATTI*      28.291.443,76     34.218.982,03  29.548.609,60      35.848.252,37       40.834.099,47       50.297.075,28        52.699.195,55  
Total prestadores    271.475.551,93  310.832.364,59 319.189.134,70    357.738.578,86     393.146.007,63     441.494.095,82      441.819.570,66  
* Inclui as transferências. Não inclui a folha de salários, que pertence a PMS.SMS. No ano de 2017 o valor total da folha foi de R$ 131.658.395,26.   
Fonte: PMS.SMS.FMS.DGRF.Prestação de Contas no Acumulado de janeiro à dezembro (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Elaboração própria.  

 

Tabela 7.23  - Fundo Municipal de Saúde de Campinas: fontes de recursos das despesas (paga) com os prestadores, nos anos de 2011 e 2017 

 (valores correntes) 2011 2017 
Despesa paga - prestadores de serviços – 
custeio 

Recursos federais Recursos municipais Recursos estaduais Total Recursos federais Recursos municipais Recursos estaduais Total 

Conveniados SUS                 
SERV. CÂNDIDO FERREIRA 31.704.158,52  58.613.717,00   -    90.317.875,52  28.503.511,73  42.416.488,27   -    70.920.000,00  
HOSPITAL CELSO PIERRO (PUCC) 75.704.542,36   -        75.704.542,36  67.094.549,64  51.841.437,30   118.935.986,94  
MATERNIDADE DE CAMPINAS 11.216.757,04  -        11.216.757,04  29.710.901,02  7.183.131,91  -    36.894.032,93  
SPDM -  38.980.055,85  16.250.000,00   55.230.055,85  -    -    -    -    
ORG. SOCIAL VITALE SAÚDE -    -    -    -    59.744.684,83  45.521.280,93  26.131.115,05  131.397.080,81  
Total conveniados 168.320.391,17  74.863.717,00  -    243.184.108,17  206.444.783,80  156.544.476,26  26.131.115,05  389.120.375,11  
HOSP. MÁRIO GATTI* 24.191.443,76  4.100.000,00  -    28.291.443,76  39.966.395,39  11.279.896,92  1.452.903,24  52.699.195,55  
Total prestadores 192.511.834,93  78.963.717,00  -    271.475.551,9 246.411.179,19  167.824.373,18  27.584.018,29  441.819.570,66  
* Inclui as transferências. Não inclui a folha de salários, que pertence a PMS.SMS. No ano de 2017 o valor total da folha foi de R$ 131.658.395,26.     
Fonte: PMS.SMS.FMS.DGRF.Prestação de Contas no Acumulado de janeiro à dezembro (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Elaboração própria.    
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Existe ainda outra fonte possível para o financiamento do setor da saúde, que não 

faz parte diretamente do conjunto de recursos orçamentários, sejam eles de origem federal, 

estadual ou municipal, e que não faz parte do bloco de recursos transferidos de forma regular 

e  automática, mas, que vem ganhando espaço nos últimos anos e que tende a ganhar ainda 

mais, segundo Jaccoud e Vieira (2018), dado que não são congelados no montante que faz 

parte do cálculo do teto do gasto e que ainda contam com uma regulamentação própria que 

estimula o crescimento do montante gasto através desta rubrica (dado que existe uma 

vinculação mínima): é o caso das emendas parlamentares.  

Neste trabalho foi realizado o levantamento do montante de emendas 

parlamentares que foi destinado à Campinas, município polo da RMC, entre os ano de 2011 e 

2017, através do estudo do conteúdo das Atas de reunião e deliberações da CIB-SP. Na 

maioria dos casos este montante de recursos foi destinado à aquisição de materiais 

permanentes e equipamentos, mas também foram destinados à construção ou reforma de 

unidades de saúde, aquisição de unidade móvel e incremento de custeio de PAB ou de Teto 

MAC. 

As unidades que mais receberam recursos através das emendas foram: HC da 

UNICAMP (uma em 2011 e outra em 2013), Ouro Verde (uma em 2011 e duas em 2015), 

Mario Gatti (uma em 2015). Nos demais casos envolveu policlínicas, SAMU e, na maioria 

dos casos, CS/UBS. 

 

 

 

 



412 
 

 
 

Quadro 7.9 - Emenda Parlamentar: município de Campinas, entre 2011 e 2017 (valor corrente) (continuação) 
 
Ano (e Ata) Unidade Nº da Emenda Objeto Valor solicitado Contrapartida 
2011 (203) Hospital das Clínicas da UNICAMP 22118 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 1.000.000,00 250.000,00 

Hospital das Clínicas da UNICAMP 106612 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 200.000,00 50.000,00 
Hospital das Clínicas da UNICAMP 15270012 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 370.000,00 92.500,00 
Policlínica II e III e Complexo Ouro Verde 15276 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 2.000.000,00 0 

2013 (266) Hospital das Clínicas da UNICAMP 22110009 Equipamentos 5000.000,00 56.000,00 
18180003 Equipamentos 2000.000,00 22.500,00 
28130013 Equipamentos 3.000.000,00 333.500,00 
25180002 Equipamentos 500.000,00 56.000,00 
15270023 Equipamentos 550.000,00 61.200,00 

2015 (247) Policlínica II e III de Campinas 12340008 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 450.000,00 0 
Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, Policlínica III 
Atenção Especializada 

31350007 
150035 

Aquisição de equipamentos e materiais permanente 699.500,00 0 

 CS Jd. Florence, CS Jd. Rossin, CS Rosália, CS Santa 
Lúcia 

25200003 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 200.000,00 0 

C.S. Barão Geraldo; C.S. Santa Monica; C.S. Joaquim 
Egídio; CS Rosália; CS Santa Odila 

15270007 
15270006 

Aquisição de equipamentos e materiais permanente 600.000,00 0 

CS Santa Rosa, CS Rosália, CS Vila Ipê 32280006 Reforma de unidades de saúde 1.000.000,00 0 
2015 (250) Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 28130010 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 332.150,00 0 

Complexo Hospitalar Pref. Edivaldo Orsi, Policlínica II e 
Policlínica III 

29910005 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 997.840,00 0 

CS Boa Esperança, CS Tancredo Neves, CS Carlos Gomes, 
CS Costa e Silva, CS Esmeraldina, CS Eulina, CS Joaquim 
Egídio, CS Paranapanema, CS Rosália, CS San Martin, CS 
Santa Odila, CS Santo Antônio, CS S. Dumonto, CS São 
Vicente, CS Satélite Iris I, CS Sousas, CS Vila Rica, CS 
Village 

29910011 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 26.870,00 0 

CS Carlos Gomes 29910016 Construção de Unidade Básica de Saúde 659.000,00 0 
CS Souzas 81001531 Construção de Unidade Básica de Saúde 773.000,00 0 
CS Jardim Miriam 29910011 Construção de Unidade Básica de Saúde 773.000,00 0 
CS Boa Vista, CS Campina Grande, CS Campo Belo, CS 
Carvalho de Moura, CS Centro, CS DIC I, CS DIC III, CS 
Orozimbo Maia, CS Fernanda, CS Aurélia, CS Ipaussurama, 
CS santa Monica, CS São Marcos, CS Lisa, CS Nova 
América, CS Pq. Flores, CS Pq. CS Pq Santa Bárbara, CS 
Pq. Valença, CS Pedro Aquino Neto, CS Perseu Barros, CS 
Santa Lucia, CS Santa Rosa, CS São Cristóvão, CS 
Taquaral, CS União de Bairros e CS Vista Alegre 

29910016 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 39.800,00 0 
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CS Boa Vista, CS Campina Grande, CS Campo Belo, CS 
Carvalho de Moura, CS Centro, CS DIC I, CS DIC III, CS 
Orozimbo Maia, CS Fernanda, CS Aurélia, CS Ipaussurama, 
CS santa Monica, CS São Marcos, CS Lisa, CS Nova 
América, CS Pq. Flores, CS Pq. CS Pq Santa Bárbara, CS 
Pq. Valença, CS Pedro Aquino Neto, CS Perseu  Barros, CS 
santa Lucia, CS Santa Rosa, CS São Cristóvão, CS 
Taquaral, CS União de Bairros e CS Vista Alegre 

29910011 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 1.000.000,00 0 

CS Boa Vista, CS Campina Grande, CS Campo Belo, CS 
Carlos Gomes, CS Carvalho de Moura, CS Cássio Raposo 
do Amaral, CS Fernanda, CS Aeroporto, CS Conceição, CS 
Esmeraldina, CS Eulina, CS Ipaussurama, CS Santa Monica, 
CS Oziel, CS Paranapanema, CS Pq. da Figueira, CS 
Floresta, CS Pq. Itajaí, CS Santa Barbara, CS Pq. Valença, 
CS Perseu Barros, CS San Martin, CS Santa Lucia, CS 
Santa Odila, CS Santa Rosa, CS Santo Antônio, CS São 
Cristóvão, CS São Domingos, CS São Vicente, CS Satélite 
Iris I, CS Sousas, CS Vila Ipê, CS Vila Pe. Anchieta, CS 
Vila União, CS 31 de Março, CS Vista Alegre. 

81001531 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 225.600,00 0 

2016 (255) CS VILA RICA, CS FIGUEIRA E CS VISTA ALEGRE 25200002 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 48.000,00 0 
2016 (262) CS Vila Rica, CS Figueira, CS Vista Alegre 25200002 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 48.000,00 0 

SAMU Campinas 37090003 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 900.000,00 0 
UBS de Campinas 37090001 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 398.700,00 0 
UBS de Campinas 15270004 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 1.000.000,00 0 
SAMU – Campinas 37090003 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 100.000,00 0 
SAMU – Campinas 28070012 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 260.000,00 0 
UBS de Campinas 25200002 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 201.600,00 0 
CAPS Roda Viva 28070012 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 49.730,00 0 
UBS de Campinas 37090001 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 2.150.000,00 0 
UBS de Campinas 37460004 Incremento do Custeio do Piso de Atenção Básica - PAB 100.000,00 0 

2017 (269) Secretaria Municipal de Saúde de Campinas 37360007 Incremento do Custeio do Teto de Média e Alta Complexidade - MAC 500.000,00 0 
CS Capivari, CS Santa Lúcia, CS Santo Antônio, CS União 
dos Bairros 

28050004 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 100.000,00 0 

CS Orozimbo Maia, CS Taquaral 19970016 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 123.410,00 0 
CS CEASA, CS Barão Geraldo, CS Campo Belo, CS Cássio 
Raposo do Amaral, CS Jd. Aurélia, CS Jd. Eulina, CS Santa 
Mônica, CS São Marcos, CS Santa Bárbara, CS Rosália, CS 
San Martin 

15270004 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 400.000,00 0 

CS Tancredo Neves, CS Itajaí, CS Pedro Aquino, CS Sto A. 15270004 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 400.000,00 0 
Distrito Sul 15270022 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde – Transporte Sanitário 570.000,00 0 

2017 (270) CS Centro 15270022 Aquisição de equipamentos e materiais permanente 9.750,00 0 
CS III, CS Parque Valença, CS San Martin, CS Vila União 19970016 Aquisição de unidade móvel de saúde 126.570,00 0 
UBS Santa Mônica 15270022 Aquisição de unidade móvel de saúde – Transporte Sanitário 190.000,00 0 
Fonte: Ata de reunião da CIB-SP, entre os anos de 2011 e 2017. Elaboração própria. 
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A entrevista com o Secretário de Saúde de Campinas, Cármino de Souza, em 03 

de janeiro de 2018, concedida à Federação Médica Brasileira (FMB)61, apresenta o cenário 

atual e as perspectivas do setor. Um dos pontos centrais é a questão da crise que a saúde 

enfrenta desde 2015, por conta da redução da arrecadação fiscal, devido à recessão econômica 

atual de todo o pais, e do aumento da demanda, resultado da migração dos planos de saúde e 

de outros municípios, também como consequência da crise econômica mais geral. 

Na saúde, você consegue fazer transposição de dinheiro, mas não consegue cortar, porque a 
demanda é sempre maior do que a demanda do ano interior e a gente viveu dramaticamente 
esse crescimento entre 2015 e 2016 e mais dramaticamente ainda entre 2016 e 2017, quando o 
número de exames cresceu de maneira muito grande, o número de atendimentos cresceu, foi 
matéria, vocês falaram disso. Em agosto,a gente tinha superado o número de atendimentos de 
2016 e tivemos que promover alguns ajustes de alguns convênios importantes, como o da 
PUC, Cândido Ferreira, ajustes com a Maternidade. A gente só não mexeu naqueles 
convênios pequenos porque isso representaria muito pouco e existe uma singularidade muito 
grande desses convênios para que você possa ter alguma margem significativa. Agora, eu 
também tenho a minha convicção de que não causamos nenhum tipo de desassistência, no 
sentido de fechar porta, fechar hospital, isso não aconteceu. A gente continuou funcionando. 
As notícias que a gente vê do país inteiro são notícias muito piores do que a que a gente vê na 
cidade de Campinas. Agora, não foi um ano fácil. 
 
(...) 
 
O que tá sendo estudado? Criar o que nós estamos chamando de rede Mário Gatti, porque 
seria uma evolução da autarquia, para cuidar dos dois hospitais e cuidar da rede de urgência e 
emergência. É um projeto de lei em que a autarquia vai ter o seu corpo funcional, seu 
orçamento, e nós disponibilizaríamos os funcionários que já são da Prefeitura. 
Vamos vincular a autarquia Mário Gatti ao secretário de Saúde, porque atualmente a autarquia 
Mário Gatti é vinculada ao prefeito, e passaria a ter uma função muito mais importante em 
relação à integração dos serviços hospitalares e de urgência e emergência. Chegamos a 
conclusão que deveríamos aproveitar um instrumento autárquico que já existe e não se 
completou de maneira definitiva, e completá-lo. Mas não só completá-lo. Aproveitar para 
fazer toda a integração da rede de urgência e emergência.  
 
(...) 
 
A ideia é criar uma superestrutura autárquica no sentido de que essa estrutura cuide dos dois 
hospitais e faça a complementariedade. O Mário Gatti tem um perfil muito de trauma e 
câncer. Já o Ouro Verde tem mais URVA (Unidade Referenciada para Acidentes Vasculares). 
Se não houver vaga em uma UTI no Mário Gatti, o médico vai operar no Ouro Verde, que é a 
nossa maior UTI, tem 60 leitos. A ideia é fazer essa complementariedade, que a residência 
médica seja única, que os médicos operem nos dois lugares, que os ambulatórios sejam 
complementares. A ideia é aglutinar todo o corpo funcional, seja de médico, enfermeiro, 
administrativo, enfim, dentro da autarquia. 
A gente está imaginando que o ano de 2018 será o ano da implantação e em 2019 esse modelo 
esteja efetivamente funcionando. Isso será implantado dentro do orçamento que já existe. 
Temos um compromisso de não aumentar os gastos na saúde nesse processo. A criação de 
pouquíssimos cargos é necessária para criar a estrutura, mas isso tem que ser retirado da 
economia de outras coisas, porque não é a nossa ideia criar cargos. Queremos utilizar as 
pessoas que já estão trabalhando. 
 
(...) 
 
Nessa forma que o SUS opera hoje não há a menor possibilidade, porque são 13 anos de 
tabelas congeladas. É uma inversão de aplicação, o que era 70% federal hoje é 30%, não tem 
como. A cidade não é só saúde, a cultura precisa de coisas, a assistência social precisa de 
coisas, a educação precisa de coisas. Que a região precisa de mais hospital, precisa, tanto na 

                                                 
61 http://portalfmb.org.br/2018/01/03/campinas-colapso-no-sus-e-maior-crise-da-historia-do-ouro-verde-prefeitura-e-
cremesp-debatem-caos-da-saude/. 
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rede pública como na rede privada. A Unimed inaugurou um hospital, é pequeno para os 
portes da Unimed, mas tem o projeto do Hospital Vera Cruz, também o Hospital São Luís, 
então tem projetos de criar mais hospitais na rede privada. Campinas é um polo de atenção da 
área de saúde, é claro que tem demanda, mas o município não tem como. O que estamos 
tentando fazer é aumentar a rede de atenção primária, consolidar a rede de urgência e 
emergência, nós estamos licitando o pronto-socorro metropolitano, vamos abrir o PS do 
Carlos Lourenço já na lógica da rede. Vamos ter o AME, a Policlínica, que vai para um prédio 
recém-liberado pelo governo federal. A gente tem que tentar fazer com que a rede de atenção 
primária minimize a utilização do hospital. 
 
(...) 
 
A gestão municipal de Campinas tem um número muito grande de leitos. Nós, hoje, fazemos 
a gestão de mais de 1 mil leitos. Agora, crescer leitos, nós não temos para onde crescer, 
porque nós ocupamos os leitos possíveis da Santa Casa, incluindo a abertura na unidade de 
queimaduras, que é uma das coisas mais acertadas que a gente fez, porque ela vive lotada. 
Nós ampliamos os leitos da Beneficiência Portuguesa até o limite, porque são hospitais 
pequenos. A Casa de Saúde não quis se manter conosco, então perdemos 28 leitos da Casa de 
Saúde, mas aumentamos 5 leitos na Maternidade, aumentamos leitos de UTI Neonatal nesse 
novo convênio, mantivemos os da PUC, enfim, nós não temos o que comprar de leitos. O 
Ouro Verde está plenamente ocupado com 250 leitos, o Mário Gatti também está plenamente 
ocupado com 200 leitos. Então, nós temos, da rede municipal, 450 leitos. Aí nós temos 
contratados a Maternidade, a Beneficiência, a PUC, a Santa Casa como parceiros, que têm 
leitos hospitalares. E aí, dentro da rede pública o que sobra é a Unicamp, que eu imagino que 
tem em torno de 650 leitos. 
 
(...) 
 
Olha, eu digo que o orçamento para nós é muito difícil ter margem de manobra. Orçamento é 
uma autorização de gastar, mas às vezes você não gasta tanto e às vezes suplementa, agora 
nós estamos suplementando. A coisa mais importante para um governante é olhar para o ano 
anterior e ver o quanto foi liquidado e o que liquidou, porque aquele é o orçamento real. O 
orçamento é importante porque ele é uma peça dinâmica. A Câmara diz o quanto a gente pode 
gastar, mas não quer dizer que você vai gastar esse limite. Ou então você pode gastar até 
mais. No ano da grande epidemia, por exemplo, nós gastamos muito. O orçamento é uma peça 
dinâmica, mas ao mesmo tempo é engessada, porque você tem folha, parceiros, contratos, 
compra de remédios, manutenção. Não sobra quase nada para investimento. O investimento 
orçamentário é em torno de 1,5%. Esse valor do investimento é tudo proveniente de parcerias. 
Para 2018, o nosso grande projeto vai ser o Saúde em Ação. 

 

Conclusão 

 

Com relação ao financiamento e gasto em saúde na RMC, um primeiro a aspecto 

a ser considerado diz respeito ao potencial fiscal que se percebe na região diante da sua 

arrecadação própria e das transferências intergovernamentais constitucionais, sejam elas 

fiscais, sejam elas setoriais. Com relação ao esforço próprio dos municípios, a participação da 

arrecadação na receita total subiu de 24,8%, em 2000, para 26,4%, atingindo o pico de 29,6% 

neste período. Em contraposição a participação das transferências intergovernamentais na 

receita total diminuiu de 61% para 55,5%, entre 2000 e 2017. No caso da saúde, a 

participação das transferências SUS no total de transferências intergovernamentais 

permaneceu praticamente constante, apresentando uma ligeira redução de 10,7% para 9,3%, 

no mesmo período, o que representa uma redução da importância setorial na relação 

federativa. E para o cumprimento da vinculação setorial, a participação do gasto em ASPS 
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frente à receita de impostos e transferências constitucionais subiu de 19,5% para 28,3%, nos 

anos de 2000 e 2017, respectivamente, o que evidencia um esforço grande dos municípios da 

região no cumprimento da EC 29/LC 141, bem acima do mínimo exigido de 15%, e que é 

resultado do aumento da receita fiscal própria. Ou seja, os municípios assumiram mais 

compromissos com o setor da saúde, que toma mais espaço na agenda pública, tanto por 

exigência do MS, quanto pelo aumento da demanda local, e estão comprometendo uma 

parcela maior do seu orçamento para custeá-la. 

Em segundo lugar, foi analisada a gestão dos recursos do Fundo Metropolitano – 

FUNDOCAMP -, gerido pelo CD-RMC e pela AGEMCAMP. Além dos recursos obtidos 

através de convênios com organismos multilaterais ou com a União, quem tem o 

compromisso de prover recursos para este fundo são o Estado e os municípios, sendo que 

neste último caso o montante é calculado em relação à população e ao valor do repasse do 

ICMS. Não existe sanção para os municípios que não repassam o montante anual previsto, 

mas na maioria dos casos ele é cumprido. Por exemplo, no ano de 2016 o saldo devedor era 

relativo ao Estado e a sete municípios, incluindo Campinas. Com relação aos projetos que 

foram financiados com estes recursos foram: reforma/ampliação de UBS, aquisição de 

materiais, planos metropolitanos de informatização (unidades, cadastro metropolitano e 

identificação metropolitana do usuário), recursos humanos, regulação, linhas de cuidado. O 

período mais ativo do sistema foi entre os anos de 2011 e 2014. 

Outra forma de financiamento presente na região acontece através do consórcio 

entre municípios de pequeno porte e fronteiriços. A região já experimentou duas experiências 

neste sentido: o CONSAÚDE (Holambra, Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse e 

Pedreira), entre 2007 e 2014; e o CISMETRO (Holambra, Artur Nogueira, Cosmópolis e 

Paulínia), a partir de 2014. Os recursos que financiam são cooperados e provêm dos 

municípios associados, em função de contrato de rateio anual, com uma cota fixa (custos 

administrativos) e outra coa variável (serviços contratados). O caminho utilizado para o uso 

dos recursos se inicia nas UBS, que encaminha a demanda ao CISMETRO, que as encaminha 

aos prestadores e profissionais contratados (e os paga de acordo com tabela própria definhada 

pelo consórcio).  

O financiamento regional pode também ser analisado a partir da observação do 

montante total gasto em saúde da região, e da sua composição. Os indicadores consolidados 

mais relevantes apresentam a seguinte evolução no período: 
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 Gasto público em saúde como proporção do PIB: aumenta de 1,2, em 2000, 

para 1,8, em 2012. 

 Despesa total em saúde por habitante: aumenta de R$ 165,55, em 2000, para 

R$ 978,43, em 2017. 

 Despesa com recursos próprios por habitante: aumenta de R$ 111,86, em 

2000, para R$ 750,41, em 2017. 

 Receita de transferências SUS por habitante: aumenta de R$ 53,66, em 2000, 

para R$ 215,04, em 2017. 

 Participação das transferências SUS no total de despesa em saúde: reduz de 

32,41%, em 2000, para 21,98%, em 2017. 

 Percentual de despesas com pessoal no total de despesas em saúde: reduz de 

60,84%, em 2000, para 49,32%, em 2017. 

 Percentual de despesas com investimento no total de despesas em saúde: reduz 

de 3,06%, em 2000, para 0,91%, em 2017. 

 Percentual de despesas com serviços terceirizados no total de despesas em 

saúde: aumenta de 22,32%, em 2000, para 34,95%, em 2017. 

 

A partir destes dados, o que é importante é comentar que, mais uma vez, foi 

possível observar um aumento do esforço próprio no financiamento do setor da saúde, e que 

houve aumento do gasto total em saúde. Além disso, os dados revelam um crescimento da 

participação dos serviços contratados (serviços terceirizados), vis-à-vis uma redução da 

despesa com pessoal, e uma redução do investimento. 

Outros indicadores de gasto, analisados entre 2013 e 2015, para a RS 

Metropolitana de Campinas relevantes são referentes ao volume total de recursos, segundo 

três diferentes classificações, quais sejam: 

 Por origem de recurso: a maior fonte de recursos advém da esfera 

municipal (que passa de 69,2% para 67,5%), seguida da federal (que aumenta de 

19,8% para 23,7%). 

 Por sub função programática: a maior participação é a da despesa com 

MAC hospitalar e ambulatorial, seguida da AB, sendo que a primeira cresce no 

período (de 48,5% para 57,5%), enquanto a segunda decresce, em termos absoluto e 

relativo (de 25,1% para 21,2%). 

 Por categoria econômica: o gasto com pessoal é o de maior volume e 

participação, mas sofre queda (de 48,7% para 44,2%); o que é compensado pelo 
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aumento do gasto com terceiros (de 33,7% para 40,5%); o gasto com investimento é 

baixo e é reduzido (de 2,9% para 1,5%). 

 

O financiamento regional também pode ser avaliado a partir dos gastos com MAC 

e das redes temáticas a ele vinculados, que foram criadas em 2010/2011 e regulamentadas em 

2012/2013. Os recursos direcionados à MAC estão vinculados à capacidade instalada, logo 

são distribuídos de forma não equitativa pelo território brasileiro. O que se espera é que com a 

criação das redes temáticas ocorra uma redução das desigualdades regionais.  Duarte (2016) 

comprova que isso não aconteceu no Estado de SP. 

As conclusões centrais a que chega o estudo de Duarte são de que, dentro do 

limite financeiro houve redução relativa do teto e aumento dos demais componentes 

(incentivos), que incluem os recursos destinados às redes temática, o que significa que houve 

uma  descaracterização da lógica do repasse do teto (os tetos iniciais foram calculados a partir 

das informações de produção, na NOB/96 e Portaria 04/2007, a partir da série histórica que 

remonta ao INAMPS) e aumento do repasse de incentivo (que exige contrapartida 

municipal/estadual). Ate 2011, o componente dos demais recursos do limite financeiro (os 

incentivos) era formado pelos recursos vinculados ao SAMU, e, a partir de 2012, os recursos 

destinados às redes ultrapassaram os valores destinados no período anterior a todo bloco dos 

“demais” ou “incentivos”.  

Contudo, a despeito deste movimento de redução do teto e aumento dos 

incentivos, de um modo geral as regiões de saúde metropolitanas foram as mais beneficiadas 

pelos novos repasses, sobretudo Santos e Campinas, logo, as transferências vinculadas às 

redes  não cumprem o papel de desconcentração e redução da desigualdade. Segundo a autora, 

“(...) o processo recente de regionalização do SUS no Estado de São Paulo, dinamizado pelo 

financiamento das ações e estratégias vinculadas às redes temáticas, aprofunda as 

características de distribuição espacial desigual no território paulista” (DUARTE, 2016, p. 

27). 

No período de 2010 e 2013, houve um aumente de 38,5% no montante gasto. E no 

período de 2013 até 2015, conforme fora mencionado, o gasto com MAC aumentou no 

período, passando de uma participação na despesa total de 48,5% para 57,5%. A participação 

da RC e da RUE no total gasto em MAC aumentou de 15,3%, em 2011, para 50,8%, em 2013. 

Outro estudo revela que esta participação do gasto com as redes temáticas no total do MAC 



419 
 

 
 

foi de 5,3%, em 2012, para 17,4%, em 2014. Ou seja, o aumento do gasto em MAC esteve 

fortemente vinculado à implementação das redes. 

Os valores específicos das redes temáticas, no período de 2007 e 2017, 

consolidado para a RS Metropolitana de Campinas foram os seguintes (em valores correntes): 

1) com a Rede Cegonha foi de R$ 6.299.985,00; 2) com a RUE foi de R$ 37.489.515,00; 3) 

com a RAPS foi de R$ 20.371.406,00; 4) com as outras duas redes (Crônicos e Deficiente) foi 

de R$ 510.766,00.  

No caso das informações sobre em quais os anos em que estas redes foram 

efetivamente iniciadas e em quais municípios estão presentes, podemos destacar para cada 

uma delas: 1) a Rede Cegonha iniciou em 2011, nos municípios de Americana Campinas, 

Indaiatuba, Itatiba e Santa Bárbara D´Oeste; 2) a RUE foi iniciada em 2014, nos municípios 

de Americana, Campinas, Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Santa Bárbara 

D´Oeste e Valinhos; 3) a RAPS foi iniciada em 2007 e está presente em praticamente todos 

nos municípios da região, com exceção de Holambra e Morungaba, que não aderiram a 

nenhuma das cinco redes temáticas; 4) a Rede Crônicos inicia em 2013 em Campinas e em 

2017 nos seguintes municípios: Indaiatuba, Itatiba, Paulínia, Santa Bárbara D´Oeste, Valinhos 

e Vinhedo; 5) a Rede Viver sem Limites (Deficiente) inicia em 2012 e está presente nos 

municípios de Campinas, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Santa Bárbara D´Oeste e Valinhos. 

De um modo geral, a Rede Cegonha foi criada em 2011 e apresenta o terceiro 

maior volume de recursos alocados. No caso da pesquisa documental e de campo, ela foi 

percebida como uma das mais antigas e como a mais desenvolvida. A RUE foi criada em 

2014 e é a primeira em volume de recursos alocados, sendo que na pesquisa de 2012 e de 

2016/2017 ela também aparece como a mais antiga e existente. A RAPS foi criada em 2007 e 

recebe o segundo maior volume de recursos, mas, na análise anteriormente apresentada, ela 

não era a mais antiga, mas se mostra evidente atualmente. A Rede Crônicos foi criada em 

2013/2017 e só é percebida atualmente, mas ainda de forma incipiente. E a Rede para as 

Deficiências foi criada em 2012 e não é percebida pelas entrevistas. E, de um modo geral, 

todas aparecem nas discussões da CIR, com exceção desta última. 

O financiamento do processo de regionalização também pode ser percebido 

através da análise dos fluxos intermunicipais de recursos, ou seja, da pactuação para o 

remanejamento/transferência de recursos do teto MAC entre os municípios da região. Para 

este estudo, foram elaboradas três avaliações, a partir de duas fontes: variação dos tetos de 
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MAC (via SISMAC), remanejamento via CIB (via SISMAC) e detalhamento das 

transferências de teto (via Atas/Pautas da CIB). 

No primeiro caso, a maioria dos tetos e em todo período considerado, entre 2011 e 

2017, apresenta evolução positiva, significando que houve crescimento de recursos. Esse 

acréscimo de recursos foi resultado de alguns fatores, tais como: inclusão de serviços, 

inclusão de incentivos específicos, construção de novas unidades de atendimento, correção da 

tabela de procedimentos, transferência de recursos entre municípios (nem todos da RMC), 

dentre outros. 

No caso do remanejamento intramunicipal, que evidencia mais diretamente o 

fluxo de recursos entre os municípios, também mostra, na maioria dos casos, saldos positivos 

(a entrada de recursos é maior que a saída), mas para alguns municípios os resultados foram 

negativos (a saída de recursos é maior que a entrada). Esse movimento foi analisado para os 

anos de 2003 e 2010, no consolidado, e para os anos de 2011 até 2017, em separado, já que é  

período principal da análise. Vale lembrar, mais uma vez, que essa transferência de recursos 

ocorreu não somente entre os municípios da RMC. 

Essa informação específica e detalhada do fluxo entre os municípios da RMC, 

incluindo os remanejamentos do teto estadual de um município para outro, foi percebida 

através das informações apresentadas nas Atas das reuniões e nas Deliberações da CIB. Cabe 

comentar que alguns municípios não realizam o gestão dos recursos de MAC, e, por isso, é o 

Estado de SP quem aparece como origem dos recursos transferidos. Para o período de 2011 e 

2017, o movimento de recursos na RS Metropolitana de Saúde pode ser assim resumido: 

 

Quadro 7.10 - Resumo dos fluxos, de acordo com as deliberações da CIB, para os municípios da RS 
Metropolitana de Campinas, entre 2011 e 2017 
 
Município/UF que transferiu Município que recebeu Outros municípios envolvidos 
Santa Bárbara D´Oeste Amparo Santo Antônio de Posse 
Estado Jaguariúna Holambra e Pedreira (CONSAUDE*) 
Estado Cosmópolis Artur Nogueira e Pedreira (CONSAUDE*) 
Estado CONSAUDE/Pedreira 

Jaguariúna 
Cosmópolis 

 

Estado Indaiatuba  
Jundiaí  Campinas Itatiba e Morungaba 
Estado  Santa Bárbara D´Oeste  
Cosmópolis Jaguariúna  Artur Nogueira 
*CONSAUDE: Consórcio Intermunicipal de Saúde, composto por: Holambra, Artur Nogueira, Sano Antônio de Posse e Pedreira. 
Fonte: Deliberações CIB. Elaboração CIB. 

 

A última análise realizada no âmbito do financiamento regional envolveu um 

estudo do município de Campinas e da importância dos prestadores regionais que nele se 

situam. As transferências que o município recebe para o SUS em relação à despesa total em 
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saúde caíram de 36,2% para 29,1% e o cumprimento da EC 29/LC 141 aumentou de 23,5% 

para 31%, o que evidencia um esforço próprio do município no setor da saúde. Além disso, os 

gastos com serviços terceirizados (contratados) aumentou de 31,8% para 43,6%. 

Um primeiro aspecto a ser analisado através dos dados do FMS de Campinas diz 

respeito ao esforço municipal no financiamento do sistema de saúde, que é elevado e 

crescente, entre os anos de 2011 e 2017. A participação dos recursos municipais no orçamento 

sobre de 68,67% para 71,28%. E o esforço de cumprimento da vinculação em saúde (EC 

29/2000), está sempre acima do exigido por lei (15%), e aumenta, passando de 25,20% para 

30,90%.  

O federalismo pode ser observado a partir da análise por prestador, dado que é 

possível diferenciar o gasto por origem dos recursos (o que evidencia a descentralização 

fiscal) ou por responsabilidade do gasto (o que evidencia a descentralização da competência). 

De um modo geral, observa-se  que aumentou a participação federal, mas a maior ainda é do 

município, que também aumentou; por outro lado, o município é o maior responsável pela 

despesa, dado que é quem executa os serviços no seu território, o que é percebido também 

através do aumento do cumprimento da EC 29/LC 141. 

Em segundo lugar, percebe-se a forte presença dos prestadores conveniados ao 

SUS, dado que a sua participação no total de despesas de custeio se mantém em torno de 32% 

em todo o período analisado. O mesmo é percebido através da elevada e crescente 

participação dos serviços terceirizados no total de despesas: entre 2013 e 2015 essa 

participação subiu de 40,9% para 51,6% (SIOPS); por outra fonte de dados, essa participação 

subiu de 28,4%, em 2000, para 39,4%, em 2011, e 43,6%, em 2017 (SIOPS). Isso reflete a 

necessidade do setor público em se adequar à LRF e reduzir o seu gasto com pessoal próprio 

(concursado). Além de refletir a forte presença do setor privado lucrativo em Campinas. 

No caso das despesas com MAC, sua participação no total gasto em saúde 

permanece em torno de 80% entre os anos de 2011 e 2017, valor este muito acima da média 

da RMC (que aumenta de 44,5% para 57,5%) e do estado (que se mantém em 65%). O valor 

do limite financeiro aumentou no período e a  maior participação na RMC é do município de 

Campinas, na casa dos 60%. 

O remanejamento intramunicipal envolvendo Campinas, incluindo também alguns 

com municípios de fora da RMC, entre 2003 e 2017, gerou para o município um saldo 

positivo de aproximadamente R$ 5 milhões. Dentro da RMC, a participação de Campinas no 

total de remanejamentos foi de 18,1%, entre 2003 e 2010; 50,2%, em 2013; e 845, em 2016. 
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Atrelado aos serviços de MAC estão as redes temáticas, cujo gasto faz parte do 

limite financeiro municipal, compondo um valor de teto específico para cada uma delas. Pelos 

dados financeiros encontrados, a RAPS se inicia no município em 2007, a RC em 2011, a 

RUE em 2014, e as demais em 2012. Campinas apresenta a maior participação do gasto 

relativo às redes no total da RMC: 74,9% na RC; 65,1% na RUE; 53,3% na RAPS; 57,2% nas 

demais. 

As unidades prestadoras de serviços regionais em cada umas das redes são: 

CAISM, Celso Pierro e Maternidade de Campinas, no caso da RC; HC UNICAMP, Mario 

Gatti, Ouro Verde e Celso Pierro, no caso da RUE e Crônicos; Cândido Ferreira e CAPS, no 

caso da RAPS. 

O maior, mais complexo e de maior abrangência hospital da região é o HC da 

UNICAMP, cujo orçamento é composto 70% por recursos orçamentários (2,19% do ICMS 

arrecadado pelo estado) e 30% por recursos de convênios (SUS, SES-SP, MS, dentre outros). 

Além de contar com recursos oriundos de emendas parlamentares, como será observado mais 

adiante. Em segundo lugar, de acordo com o volume de recursos alocados, está o Mario Gatti, 

em terceiro o Ouro Verde e, em quarto, o Celso Pierro, da PUCCAMP. 

É possível analisar a participação de cada um dos prestadores, da rede própria ou 

conveniados ao SUS, no total de despesas de custeio, do FMS. É importante frisar que no 

caso do Hospital Dr. Mario Gatti, os dados são relativos às transferências, mas também é 

preciso considerar a folha de pagamento, que é de responsabilidade do município. No ano de 

2017, o valor total da folha foi de R$ 131.658.395,26, e no ano de 2016 foi de R$ 

135.065.000,00. Outra observação importante se refere ao fato de que o Hospital Ouro Verde 

é um hospital municipal, construído em 2008, cuja gestão passa para uma OS a partir de 2015, 

a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), que realiza a gestão em 

2015/2016, e depois, diante de uma gestão conturbada, é substituída pela OS Vitale, que atua 

em 2016/2017, quando encerra o seu contrato também devido ao escândalo de desvio de 

verbas deflagrado no final do ano de 2017, a partir de quando a gestão do hospital volta a ser 

municipalizada.  

Os destaques desta análise são os seguintes: 

 O Hospital Celso Pierro/PUCC é destaque entre os conveniados até 

2012. A partir de 2013, o Hospital Ouro Verde passa a ser predominante, sendo entre 

2013-2015 sob a gestão da SPDM, atravessando um período de transição para a OS 
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Vitale, em 2016, que assume definitivamente em 2017, a partir de quando é 

desclassificada. 

 Os hospitais conveniados representam a maioria dos prestadores. 

Entretanto, o Ouro Verde (SPDM/OSV) é municipal, mas a sua gestão é realizada por 

OS, que aparece, no orçamento do FMS, como prestadora contratada/conveniada do 

SUS. O que muda a partir do fim do contrato de gestão do Ouro Verde entre 

2017/2018, que passa à adm. direta, junto com o Mario Gatti, totalizando a maioria 

dos prestadores (em simulação para o ano de 2017, representaria 55% do total). 

 Dentre os prestadores no total, vale a mesma análise dos conveniados. 

Agora, quando se inclui a folha de pagamentos do Mario Gatti esse quadro muda, e 

este passa a ser o maior prestador, seguindo do Ouro Verde e depois do Celso Pierro. 

 

Outra forma de análise dos dados é a partir da participação de cada fonte de 

recursos – federal, municipal e estadual – no total. Os destaques são: 

 Para o total de conveniados, a maioria dos recursos é de origem federal, 

mas essa participação reduziu no período analisado; a participação municipal é sempre 

relevante e aumenta durante estes anos; e a presença do estado, apesar de ter 

aumentado, dado que em 2011 era zero, continua sendo irrelevante. 

 Para o total dos prestadores, quando não se considera a folha do Mario 

Gatti, a maior parte dos recursos é federal, mas essa importância é decrescente; o 

financiamento municipal é relevante e crescente, e incluindo a folha de pagamentos do 

Mario Gatti, isso se inverte – a municipal é maioria sempre. 

 No caso do Hospital Celso Pierro, o seu financiamento é cem por cento 

federal, em 2011, e é a  maioria federal, em 2017, mas com elevada participação do 

município. 

 No caso do Hospital Ouro Verde, a maioria de recursos é federal, mas 

com elevada participação do município e média do estado. É somente neste caso que 

os recursos estaduais são relevantes, para o ano de 2017. 

 No caso do hospital Mario Gatti, quando não se considera folha de 

pagamentos, a maioria dos recursos é federal, mas, quando se inclui a folha, a maioria 

é municipal. 
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Existe ainda outra fonte possível para o financiamento do setor da saúde, que não 

faz parte diretamente do conjunto de recursos orçamentários, sejam eles de origem federal, 

estadual ou municipal, e que não faz parte do bloco de recursos transferidos de forma regular 

e  automática, mas, que vem ganhando espaço nos últimos anos e que tende a ganhar ainda 

mais, segundo Jaccoud e Vieira (2018), dado que não são congelados no montante que faz 

parte do cálculo do teto do gasto e que ainda contam com uma regulamentação própria que 

estimula o crescimento do montante gasto através desta rubrica (dado que existe uma 

vinculação mínima): é o caso das emendas parlamentares.  

Neste trabalho foi realizado o levantamento do montante de emendas 

parlamentares que foi destinado à Campinas, município polo da RMC, entre os ano de 2011 e 

2017, através do estudo do conteúdo das Atas de reunião e deliberações da CIB-SP. Na 

maioria dos casos este montante de recursos foi destinado à aquisição de materiais 

permanentes e equipamentos, mas também foram destinados à construção ou reforma de 

unidades de saúde, aquisição de unidade móvel e incremento de custeio de PAB ou de Teto 

MAC. 

As unidades que mais receberam recursos através das emendas foram: HC da 

UNICAMP (uma em 2011 e outra em 2013), Ouro Verde (uma em 2011 e duas em 2015), 

Mario Gatti (uma em 2015). Nos demais casos envolveu policlínicas, SAMU e, na maioria 

dos casos, CS/UBS. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A regionalização no setor da saúde está associada ao conceito de federalismo 

cooperativo e coordenação federativa, tanto no seu aspecto mais geral (institucional e fiscal), 

quanto no caso das especificidades do federalismo sanitário,  dado que a construção das 

regiões de saúde exige a cooperação e a coordenação intergovernamental, seja do ponto de 

vista da governança – política e de gestão –, seja do ponto de vista do financiamento. De 

maneira breve, pode-se dizer que é necessário promover a coordenação federativa em todos os 

aspectos: politico, fiscal e administrativo (planejamento e execução). Para tal, é preciso buscar 

o equilíbrio na tensão entre os processo de descentralização e centralização, entre a 

cooperação e a competição intergovernamental, e entre a autonomia e a interdependência 

federativas. Ou seja, é preciso construir um arcabouço de governança e de financiamento que 

seja capaz de promover a coordenação federativa no âmbito do processo de regionalização, 

que envolve a construção da governança regional, da rede regionalizada de serviços de saúde 

e do financiamento regional. E ainda é preciso contar com uma conjuntura política e 

econômica favorável ao setor da saúde e ao bom desempenho da governança e do 

financiamento do sistema de saúde, fator este que não se evidencia de forma favorável ao 

setor no período analisado, e a tendência é de aumento da tensão política e financeira nos 

próximos anos. 

No caso das regiões metropolitanas, estas tensões se mostram presentes e são 

potencializadas com novos conflitos: a região metropolitana não é um ente federativo; existe 

conflito entre esfera estadual e município-polo; existe hierarquia e conflito entre os 

municípios da região; é uma região moderna, complexa e desigual; existe forte conurbação e 

interdependência intermunicipal; existem fluxos intermunicipais (trabalho, estudo, sanitário); 

existem instâncias específicas de governança metropolitana. De um modo geral, pode-se dizer 

que a regionalização deve enfrentar o processo de metropolização.  

Conforme fora apontado no início e evidenciado ao longo de todo o estudo, o 

Brasil é um país continental e extremamente desigual, do ponto de vista econômico, social e 

territorial. A regionalização foi pensada como uma saída para organizar a política e o sistema 

de saúde nacional, através da criação das regiões de saúde e da organização das redes de 

serviços de saúde. Somente em nível regional seria possível organizar o sistema e conduzir a 

política, de maneira mais eficiente e visando expandir o acesso a todos os brasileiros, de 

forma integral e enfrentando as desigualdades regionais. A despeito dos avanços normativos e  

institucionais deste processo, ainda não é possível afirmar que a regionalização foi 
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consolidada. No âmbito dos objetivos centrais deste trabalho, é possível dizer que a 

governança regional avançou nos seus aspectos normativos e institucionais, incluindo a 

constituição de uma instância de governança específica – CIR, principalmente, além dos 

comitês organizadores no caso de algumas redes temáticas –, mas ainda com dificuldades de 

ordem política e financeira para a sua efetiva atuação; e a criação de instrumentos voltados 

para a implantação do planejamento e da gestão no nível regional.  

A atuação da SES, CIB e CIR não foi suficiente para resolver os conflitos 

intergovernamentais (político-partidário e financeiro) e alguns atores relevantes não 

participam do processo de tomada de decisão (prestador e sociedade), os instrumentos não 

foram implementados ou precisam ser revisados (COAP, PPI), faltam recursos financeiros e 

humanos e não houve diminuição das desigualdades fiscal-financeira, técnica e de oferta. 

Houve avanço das redes temáticas, no escopo de construção das RRAS, mas principalmente 

no quesito do financiamento específico, e menos com relação a sua institucionalização e 

governança (grupo condutor). 

Contudo, houve avanço do ponto de vista da governança regional, enquanto não 

houve avanço do ponto de vista do financiamento regional. Não foi constituído um fundo 

regional de financiamento da regionalização e da construção das redes regionais, que 

caracterizaria um financiamento compartilhado e solidário, assim como não foram criados 

incentivos financeiros diretamente voltados ao processo em questão, com execção dos 

recursos destinados às redes temáticas, como será tratado a seguir. O que explicitamente está 

voltado à regionalização foi o recurso de R$  20 mil inicialmente destinado ao financiamento 

da criação da CIR (Portaria nº 204, de 2007).  

E não diretamente vinculado à regionalização, mas, sim às redes de atenção, estão 

presentes os recursos especificamente destinados ao financiamento das redes temáticas, dentro 

do bloco de MAC, que foram sendo transferidos aos municípios (transferência regular e 

automática, do fundo nacional para o fundo municipal de saúde, vinculados à contra-partida 

municipal), a partir de 2011/2012, tornando-se parte do limite financeiro municipal. Em 

termos de forma de financiamento, fluxos de recursos e montante de gasto, o maior avanço 

esteve atrelado às redes temáticas, dado que foram incentivos financeiros criados 

especificamente para o seu financiamento (recursos direcionados), representaram recursos 

novos para os municípios, e foram constituídos de transferências fundo-a-fundo regulares e 

automáticas. A participação dessas transferências no total de transferências de recusos de 

MAC passou de 5,3%, em 2012, para 17,4%, em 2014 (DUARTE, 2016). Entretanto, neste 
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caso, as transferências são feitas do MS para as SMS, e não para um fundo regional, logo, se 

mantém a relação direta entre a esfera federal e a esfera municipal, sem qualquer interferência 

da instância regional. Outra crítica, feita por Duarte (2016), diz respeito ao fato de que essas 

transferências não enfretaram a questão das desigualdades regionais, o que era esperado 

diante do fato do cálculo dos volumes transferidos não consideraram como critério as séries 

históricas de produção (vinculadasà capacidade de oferta instalada), diante da constatação, no 

estado de SP, de que os recursos se concentraram nas regiões metropolitanas. 

Além disso, são relevantes também para a regionalização as pactuações 

intermunicipais dos limites financeiros, realizadas no âmbito da CIB, para o financiamento do 

atendimento dos fluxos intermunicipais da população em busca do atendimento de saúde, 

dentro da região de saúde, seja a micro, seja a macro região de saúde. 

As principais críticas aos instrumentos de governança regional e financiamento 

regional se voltam para a PPI, a CIR e ao COAP. No primeiro caso, a PPI não foi revisada 

desde a sua criação e as negociações e pactuações para o remanejamento dos tetos financeiros 

devem ocorrer com frequência, o que evidencia a presença constante de conflito e competição 

entre os municípios da região. Além disso, a PPI trata apenas de recursos federais e de Média 

e Alta Complexidade. De um modo geral, esse instrumento é considerado de baixa relevância 

e pouco apropriado para a governança regional. A CIR, a despeito de possuir legitimidade e 

autoridade, enfrenta dificuldade de promoção da cooperação regional e da construção das 

redes, diante de conflitos político-partidários e financeiros, da insuficiência de recursos 

humanos e financeiros e da falta de apoio externo. Ou seja, a sua atuação é muita mais 

burocrática e menos política, logo, ela exerce mais o papel de gestão regional, no sentido da 

gerência, e menos de governaça regional, no sentido da governabilidade regional. E ainda foi 

apontado que estão ausentes do processo de tomada de decisão regional alguns atores 

relevantes, quais sejam, os prestadores de serviços de saúde e o Conselho Municipal de 

Saúde. No caso do COAP os principais apontamentos foram: menor prioridade na agenda 

pública, desconhecimento por parte de alguns atores, gestores não querem assumir novas 

responsabilidades, para a sua implementação seriam necessários recursos novos. 

No caso das Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), o que se observa é a 

adesão à construção de duas redes, principalmente, a Rede Cegonha e a RAPS ou RUE, a 

depender da região ou do município. Contudo, as redes não estão consolidads, dado que ainda 

permanece a baixa integração entre a atenção primária e os demais níveis de atenção, a rede 

não está organizada e funcionando de forma regionalizada e os instrumentos e instâncias de 
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gestão e governança das redes não estão plenamente constituídos ou não são reconhecidos por 

todos os atores (como é o caso do grupo condutor). 

De maneira geral, pode-se dizer que os eixos principais do processo de 

regionalização efetivamente são a governança e o financiamento, de tal forma que sem o seu 

pleno funcionamento a regionalização pode-se até avançar do ponto de vista normativo, mas 

continuam presentes os desafios políticos e financeiros, que estão fortemente vinculados. Ou 

seja, o financiamento exerce forte influência e pressão sobre a governança regional, assim 

como a governança regional exerce forte influência e pressão sobre o financiamento regional. 

Isso ficou evidente na pesquisa realizada na RMC, quando se questionou qual foi 

a principal contribuição do processo de regionalização.  O que foi considerado como mais 

relevante está relacionado à assistência e aos serviços de saúde – integração, regulação e 

qualidade – e ao planejamento. E foi considerado menos relevante todas as questões de ordem 

política – articulação e cooperação entre as esferas de governo, articulação entre setor público 

e setor privado, participação social –, além da racionalização da alocação dos recursos, 

financeiros e humanos, e da redução das desigualdades. Pontos estes, da política, da 

racionalização e da desigualdade, que estão no centro da justificativa da criação de um 

sistema de saúde regionalizado. 

Essa conclusão geral se aplica para todo o território nacional, assim como para o 

caso do Estado de SP e o caso da RMC, regiões mais avançadas do ponto de vista econômico 

e social, assim como da capacidade de oferta de serviços de saúde e de condições de saúde. 

Os fatores determinantes são semelhantes, mas são muito diferentes os graus de desempenho 

do processo de regionalização e de construção das redes regionais de serviços, quando 

analisados em todos os níveis de abrangência territorial, seja ele nacional, estadual ou 

regional. Os determinantes socioeconômicos e de capacidade técnica-institucional e de oferta 

de serviços de saúde, tanto para o caso do Estado de SP, quanto da RMC, evidenciavam uma 

possibilidade de se avançar mais no processo de regionalização e de construção das redes. 

Quando se analisa o desempenho deste processo nestas localidades, o que efetivamente se 

verificou foi um avanço maior em relação a outros estados ou a outras regiões de saúde, mas 

ainda com forte heterogeneidade e desigualdade entre as regiões de saúde do Estado de SP e 

ainda sem alcançar a plenitude ou o que era esperado para estes territórios. As dificuldades 

presentes envolvem à governança regional e o financiamento, ou seja, os conflitos 

interfederativos, a existência de vazios assistenciais, a não utilização ou adequação dos 

instrumentos criados (PPI, COAP, por exemplo), a falta de recursos humanos e financeiros 
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vinculados aos trabalho da CIR, a ausência de determinados atores relevantes no processo de 

tomada de decisão no âmbito regional, a fata de criação de um fundo regional (constituído e 

gerido de forma regional), dentre outros fatores limitantes, tal como foi apresentado ao longo 

de todo o trabalho. 

A evolução histórica e o contexto de um Estado desenvolvido, como é o caso do 

Estado de São Paulo, e de uma região metropolitana desenvolvida, seja de Campinas ou outra, 

apresenta uma complexidade que gera fatores favoráveis e desafios à governança regional e 

ao financiamento regional.  

No Estado de São Paulo observa-se a continuidade da desigualdade regional, a 

tensão entre DRS e CIR, a forte presença do setor privado, o não avanço do processo de 

negociação do COAP, a inadequação da PPI, a manutenção da negociação informal no bojo 

das RAS, a baixa atuação da SES na coordenação intergovernamental (esta esfera de governo 

é considerada prestadores de serviços de saúde). 

No caso da RMC, moderna, complexa e heterogênea, com um desempenho acima 

de média estadual e nacional dos indicadores socioeconômicos, demográficos e sanitários, não 

foi diferente a presença do embate entre a regionalização e a metropolização, inclusive com a 

necessidade de alinhamento destes dois movimentos para que o primeiro se mantivesse em 

andamento (novo desenho da região de saúde de Campinas), e a existência de fatores 

positivos e desafios. 

Um ponto considerado favorável a este processo se refere ao fato de que já existia 

na RMC uma experiência prévia de territorialização e de governança regional, atrelada aos 

seguintes processos e às seguintes institucionalidades: presença e atuação importante do DRS 

VII; presença e atuação regional do HC da UNICAMP, e dos demais hospitais com 

abrangência regional (HES, Mario  Gatti, Ouro Verde, Celso Pierro, Maternidade de 

Campinas); constituição da RMC e do seu sistema de gestão metropolitano, formado pela 

AGEMCAMP, FUNDOCAMP e Câmara Técnica da Saúde do Conselho de Desenvolvimento 

Metropolitano; experiência de consórcios de saúde (CONSAÚDE, já extinto, e CISMETRO, 

atuante); presença forte do setor privado na área da saúde; presença de importantes 

universidades (UNICAMP e PUCCAMP). Além da perspectivas de avanços já em 

andamento, mesmo que de forma incipiente: criação de um Conselho Regional, criação de 

uma Central Regional de Regulação, e criação do Cartão Metropolitano de identificação do 

usuário.  
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Quando se analisa o processo de regionalização, na perspectiva do 

desenvolvimento regional ampliado, a RMC pode ser classificada como de grau máximo por 

conta de apresentar um perfil desenvolvido e complexo em termos demográficos, 

socioeconômicos, sanitários, metropolitanos e de projeção/avanço futuro. 

Os indicadores sintéticos evidenciam que a dimensão da organização 

(funcionamento) é a mais relevante no processo, seguida da dimensão política (governança) e 

da estrutura (capacidade). No caso da organização e da política, o seu desempenho está um 

pouco acima do grau de suficiência, e no caso da estrutura está abaixo do grau de suficiência.  

A dimensão da política, foco deste estudo, será mais detalhada no próximo 

capítulo. Com relação à estrutura e à capacidade, foram tratados alguns aspectos, quais sejam: 

recursos humanos, APS e redes temáticas. Com relação aos recursos humanos, observa-se 

elevada qualificação dos profissionais formados e atuantes na região, elevada circulação 

médica dentro da região de saúde, seguindo os eixos rodoviários, e alta concentração dos 

profissionais no município de Campinas (60% dos vínculos).  

Com relação à APS, ela apresenta uma cobertura baixa e heterogênea na RMC, 

com a cobertura do PSF, variando de 0% em Nova Odessa, Paulínia, Vinhedo e Valinhos, 

para 100% em Monte Mor. Isso é reflexo de dois fatores: 1) heterogeneidade da participação 

do volume gasto com APS no total gasto com saúde (variando de 0,16% em Nova Odessa 

para 93,83% em Santo Antônio da Posse); 2) elevada presença dos prestadores de MAC, que 

são os determinadores da organização da rede e do atendimento, e da elevada participação da 

saúde suplementar na região (a população beneficiária dos planos de saúde representam 

67,8% da população). E isso tem reflexo na baixa resolubilidade do nível primário, assim 

como na sua integração com os demais níveis de serviços, principalmente quando deles estão 

organizados de forma regional. 

No caso das redes temáticas, criadas pelo MS como as prioritárias para se 

organizar as redes assistenciais de forma regionalizada, apresentam-se ainda incipientes na 

RMC e pouco reconhecidas pelos atores, com exceção dos gestores regionais e municipais. A 

Rede Cegonha e a RUE são as mais antigas e já estavam presentes na avaliação de 2012. Na 

avaliação de 2016/2017, são identificadas as redes Cegonha, de Urgência e Emergência, 

Atenção Psicossocial e Crônicos, com destaque para a primeira, a única que apresenta grupo 

condutor e plano de ação, mas que é avaliada como insuficiente em diversos quesitos – 

assistência, recursos humanos, monitoramento e avaliação, atuação da APS, e etc.   
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Com relação aos fluxos e ao grau de dependência, a região mostra-se consolidada 

e integrada, dado que sua dependência de outras regiões é baixa e é intenso o fluxo 

intermunicipal dentro da região – seja a micro, seja a macro. O Índice de Dependência da 

região com relação às internações hospitalares é de 4,2 para a média complexidade e de 17,6 

para a alta complexidade. E no caso do atendimento ambulatorial é de 2,8 e 2,7, 

respectivamente. Os fluxos que configuram esse perfil e grau de dependência são assim 

observados: o fluxo se concentra dentro da RRAS 15: em termos de destino, 53% é resolvido 

dentro da região de saúde e 53,2% dentro da RRAS, de tudo o que se origina na região de 

saúde de Campinas; a CROSS, que regula 31,6% das transferências hospitalares da região (o 

restante é regulado pela SMS de Campinas), identifica que a maioria se origina e é atendido 

pelo município de Campinas, seguido, de longe, por Sumaré, principalmente (78%) nos 

hospitais da PUCCAMP, Mario Gatti, Ouro Verde e Maternidade de Campinas. 

Enfim, diante da dimensão continental do nosso país, da elevada desigualdade – 

econômica, social, regional, das condições de saúde e da capacidade de oferta de serviços de 

saúde –  e das características do federalismo brasileiro, a regionalização foi definida como 

forma de redesenhar a política de saúde e de reorganizar o sistema nacional de saúde, na 

direção de garantir a universalidade, a integralidade e a equidade. Diante disso, o objetivo do 

trabalho foi o de analisar e avaliar o processo de construção da região de saúde e das redes de 

atenção na Região Metropolitana de Campinas, ao longo dos anos 2000, com foco na 

governança regional e no financiamento regional. A governança regional se refere à 

governabilidade na região de saúde, no seu sentido politico, que engloba os seguintes 

aspectos: os espaços de atuação, negociação, decisão e conflitos; os processos e fluxos 

decisórios; e a condução da política de saúde. No caso do financiamento regional, o presente 

estudo abordou a questão a partir das seguintes perpectivas: fundo metropolitano e os gastos 

com saúde na região metropolitana; consórcio intermunicipal de saúde presente na região de 

saúde metropolitana; gasto consolidado em saúde na região de saúde metropolitana; fluxos de 

recursos vinculados às redes temáticas na região de saúde metropolitana; fluxo intermunicipal 

de recursos financeiros na região de saúde metropolitana; e financiamento e gasto dos 

hospitais regionais presentes na região de saúde metropolitana. 

A conclusão principal no que diz respeito à governança regional aponta no sentido 

de que houve avanço normativo e institucional, mas permanecem relevantes fragilidades com 

relação às instâncias e aos instrumentos criados para dar conta da governabilidade na região 

de saúde, quais sejam: a CIR, o COAP e a PPI; além de alguns aspectos relativos à RRAS. No 
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que diz respeito ao financiamento regional, o maior avanço está vinculado às redes temáticas, 

e permanecem como fragilidade a falta de recursos novos e de recursos direcionados à região 

de saúde (e não ao município); além das críticas quanto ao instrumento da PPI. 

Derivado disso que fora exposto sobre a governança regional e o financiamento 

regional, é possível apontar como resultado geral da regionalização e da construção das redes 

de atenção, e que evidenciam as dificuldades que permanecem após 17 anos de processo, a 

persistência dos conflitos federativos, a permenência das desigualdades regionais, a existência 

de vazios assistenciais e a baixa integração e regionalização da rede de atenção. 

Por último, cabe destacar que na região metropolitana em questão, percebeu-se 

que todos estes movimentos – tanto de avanço, quanto de fragilidade, resultado final e 

dificuldade persistente – foram mais intensos, quando comparados ao padrão médio estadual e 

nacional. Aléem disso, a avançada capacidade institucional, técnica e financeira que está 

presente na região metropolitana, desde antes do processo de regionalização se iniciar 

efetivamente, e que evoluiu positivamente ao longo do processo, foram condição necessária 

para justificar o avanço acima da média e o resultado final alcançado até o presente momento, 

mas não foram condição suficiente para consolidar a região de saúde e as redes de atenção à 

saúde. Inclusive, a metropolização foi um dos fatores determinantes que precisaram ser 

enfrentados para dar conta de se avançar no processo de regionalização. 
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APÊNDICE 

Quadro A – Regionalização e afins: descrição das principais referências normativas - Brasil, Estado de SP e RMC - 2000-2018 
 

Ano Data Norma Esfera de 
governo 

Órgão/Instância  Conteúdo  

2000 13/09 Emenda Constitucional nº 29 Federal Presidência da República. Casa Civil Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de 
saúde. 

19/06 Lei Complementar nº 870 Estadual – SP  Assembleia Legislativa do ESP Cria a Região Metropolitana de Campinas, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas e 
autoriza o Poder Executivo a instituir entidade autárquica, a constituir o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da 
Região de Campinas, e dá providências correlatas. 

2001 26/01 Portaria nº 95 Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 que 
amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; define o processo de regionalização da assistência; cria 
mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e procede à atualização dos critérios 
de habilitação de estados e municípios. 

2002 27/02 Portaria nº 373 Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002 que 
amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; estabelece o processo de regionalização como estratégia de 
hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior eqüidade; cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade 
de gestão do Sistema Único de Saúde e procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios. 
Esta Portaria entra data de sua publicação, cessando os efeitos da Portaria GM/MS N° 95, de 26 de janeiro de 2001. 

2006 22/06 Portaria nº 399 Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
22/05 Portaria  nº 1.097 Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Define o processo da Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde seja um processo instituído no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. 
20/02 Decreto nº 50.553 Estadual – SP  Assembleia Legislativa do ESP Aprova o Regulamento do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas - FUNDOCAMP, criado pela Lei 

Complementar 870, de 2000. 
2007 29/01 Portaria nº 204 Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de 

blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. 
19/10 Portaria nº 2.691 

(REVOGADA pela Portaria  
nº 2.979/2011) 

Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Regulamenta as condições para transferência de recursos financeiros federais referentes ao incentivo para apoiar as ações 
de regionalização no Sistema Único de Saúde. 

19/02 Deliberação CIB-SP nº 153 Estadual – SP  CIB – SP Constituir as Redes Regionais de Atenção à Saúde - RRAS no Estado de São Paulo, definidas como arranjos organizativos 
de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 
logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado num determinado território. 

2008 24/12 Portaria nº 3.176 
(REVOGADA pela Portaria  
nº 2.135/2013) 

Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Aprova orientações acerca da elaboração, da aplicação e do fluxo do Relatório Anual de Gestão e quanto a informações 
sobre o Plano de Saúde. 

25/07 Deliberação CIB-SP nº 64 Estadual – SP  CIB – SP  Aprova a Programação Pactuada Integrada – PPI da Assistência em Média e Alta Complexidade no Estado de São Paulo. 
2010 30/12 Portaria nº 4.279 Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Estabelecer diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde, no âmbito do SUS, na forma do Anexo a esta 

Portaria. 
 
 
 
 
 

2011 28/06 Decreto nº 7.508 Federal Presidência da República. Casa Civil Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde -
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Ano Data Norma Esfera de 
governo 

Órgão/Instância  Conteúdo  

 SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. 
29/09 Resolução nº 01 Federal CIT Estabelece diretrizes gerais para a instituição de Regiões de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos 

do Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 
24/06 Portaria nº 1.473 Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Institui os Comitês Gestores, Grupos Executivos, Grupos Transversais e os Comitês de Mobilização Social e de 

Especialistas dos compromissos prioritários de governo organizados por meio de Redes Temáticas de Atenção à Saúde. 
15/12 Portaria nº 2.979 Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Dispõe sobre a transferência de recursos aos Estados e ao Distrito Federal para a qualificação da gestão no Sistema Único 

de Saúde (SUS), especialmente para implementação e fortalecimento da Política Nacional de Gestão Estratégica e 
Participativa do Sistema Único de Saúde (ParticipaSUS), com foco na promoção da equidade em saúde, e para a 
implementação e fortalecimento das Comissões Intergestores Regionais (CIR) e do Sistema de Planejamento do SUS. 

21/09 Deliberação CIB-SP nº 36 Estadual – SP CIB – SP Constituir as Redes Regionais de Atenção à Saúde - RRAS no Estado de São Paulo, definidas como arranjos organizativos 
de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 
logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado num determinado território. 

09/11 Resolução nº 117 Regional  DRS VII – Campinas Compor o Comitê Gestor Regional da Rede Regional de Atenção à Saúde – RRAS 15. 
2012 13/01 

 
 

Lei Complementar nº 141 Federal  Presidência da República. Casa Civil 
 

Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados 
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os 
critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas 
com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 
27 de julho de 1993; e dá outras providências. 

2013 25/09 Portaria nº 2.135 Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
27/08 Deliberação CIB-SP nº 34 Estadual – SP  CIB – SP  Aprova a nova proposta de composição de Regiões de Saúde, no âmbito do DRS de Campinas. 

2014 02/09 Deliberação CIB-SP nº 49 Estadual – SP  CIB – SP  Aprova a alteração do desenho das Regiões de Saúde do âmbito do DRS de Campinas, onde o município de Morungaba 
passa a compor a Região de Saúde Metropolitana de Campinas. 

2015 17/03 Emenda Constitucional nº 86 Federal  Presidência da República. Casa Civil Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que 
especifica. 

2016 15/12 Emenda Constitucional nº 95 Federal  Presidência da República. Casa Civil Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. 
2017 17/08 Resolução nº  23 Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. 

CIT 
Estabelece diretrizes para os processos de Regionalização, Planejamento Regional Integrado, elaborado de forma 
ascendente, e Governança das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS. 

28/09 Portaria de Consolidação nº 6 Federal Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde 
do Sistema Único de Saúde. 

28/12 Portaria nº 3.992 Federal  Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a 
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde. 

2018 22/03 Resolução nº 37 Federal Ministério da Saúde. CIT Dispõe sobre o processo de Planejamento Regional Integrado e a organização de macrorregiões de saúde. 
11/01 Portaria nº 01 

 
Federal Ministério da Saúde. Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento 
Divulgar, na forma do Anexo, a relação dos programas de trabalho da Lei Orçamentária Anual - LOA 2018 que serão 
onerados por transferências de recursos, na modalidade fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde 
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, bem como a vinculação desses programas de trabalho com os blocos de 
financiamento de que trata a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. 

Fonte: Elabração própria, a partir da legislação. 
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CAPÍTULO 3 

 
O quadro abaixo apresenta um resumo dos resultados da pesquisa de campo realizada pelo IBAÑEZ (2017) 
 
 
Quadro 3.A – Resultados da pesquisa de campo da Pesquisa Região e Rede 
 
Categoria Resultados da Pesquisa Observações e citações importantes 
Índice de Influência Dimensão política: melhor desempenho. 

Dimensão estrutura: mais débil = verdadeiro obstáculo para o avanço da regionalização. 
Dimensão organização: intermediário. 
Final: o melhor desempenho da política não é capaz de neutralizar os efeitos da estrutura. 

 
 
  

Dimensão Política Protagonismo. 
Instituições com influência muito alta nas decisões de política regional: MS(1)*, SES – 
central e estrutura regional – e Cosems. Outro destaque: provedores de MAC (público ou 
contratado). Pouco destaque da CIR(2). 
Contribuição da CIR(2): coordenação política, planejamento regional, monitoramento e 
avaliação (mas estes dois últimos são considerados mais função das instituições 
governamentais). Resolução de conflito aparece somente em uma região. 
Obs. Necessidade de maior investigação sobre novos recursos informais: blogs, facebook, 
whatsapp. 

(1) “A força do MS na política evidencia a pouca participação ainda das esferas 
estaduais na definição de rumos e objetivos específicos da política, e o baixo 
compartilhamento dos demais entes governamentais na sua implementação, 
indicando uma mudança naquilo que foi o carro-chefe da saúde nos períodos 
anteriores – implementação de políticas com alta participação das instâncias 
subnacionais na fase de implementação” (p. 33). 
(2) “Tudo isso sugere que não há definição clara sobre o papel e a importância da 
CIR como espaço de negociação e pactuação intergovernamental” (p. 35). 
“Uma forma de aferir seu real papel seria uma revisão das atas para investigar a 
agenda de discussões e as decisões tomadas e implementadas pelos gestores. Sabe-se 
de antemão, por alguns estudos regionais (Fidelis P. et al, 2015), que há exclusão de 
determinados temas, como o da AP” (p. 35). 
“Os fóruns intergovernamentais estão em processo de esvaziamento porque as reais 
decisões sobre os rumos do processo de constituição e/ou fortalecimento das regiões de 
saúde, ou estão centralizados nas estruturas estaduais, ou nas estruturas de saúde dos 
municípios polos” (p. 43). 
“Os conflitos entre município polo e SES são fortes em todas as regiões (...). Ou seja, o 
que poderia ser um facilitador para ações cooperativas e conjuntas, é agravado (quase 
sempre) pelas disputas políticas, partidárias e eleitorais” (p. 43). 
“A discussão da relação público-privado, entre gestores e prestadores, não tem fórum 
próprio. Passa por inúmeras relações formais e informais e é urgente a constituição de 
um espaço dentro da CIR ou a criação de um fórum específico para essa finalidade” (p. 
43). 
“Todos esses fatores conspiram contra o processo de regionalização e a fragilidade do 
espaço de negociação e pactuação intergovernamental passou a ser uma nova marca do 
SUS” (p. 43). 

Dimensão Estrutura Todo suficiência de recurso é baixa. O financiamento não é a maior insuficiência, mas, sim, (3) “Nesta dimensão, surpreendentemente, não é a insuficiência de recursos 
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Categoria Resultados da Pesquisa Observações e citações importantes 
a de recursos físicos e de recursos humanos(5), além do investimento nas RAS. O 
financiamento não apresentou o pior desempenho nesta dimensão por conta da forte 
presença dos recursos municipais (superior à participação das esferas federal e estadual). 
(3) 
Recursos para as RAS: não foi apontado como relevante o aumento dos recursos para 
investimento nas redes. 
Cobertura de APS: também foi apontada como insuficiente.(4) 

financeiros o item mais apontado por gestores e prestadores, mas sim a insuficiência 
de recursos físicos em três regiões, de recursos humanos em uma região, e insuficiente 
financiamento da RAS em outra região. 
Apontar o financiamento como melhor desempenho em Estrutura pode ser 
explicado pelo peso do financiamento municipal nas regiões, sempre superior à 
participação federal e estadual, a despeito de os gestores e prestadores não terem 
assinalado como significativo o aumento de recursos para investimento nas RAS nos 
três últimos anos” (p. 37). 
(4) “Esse resultado chama atenção porque, em anos recentes, houve investimentos 
em estrutura física (PMAQ) e maior disponibilidade de recursos humanos (Programa 
Mais Médicos) na APS, mas, ainda assim, há uma impressão de insuficiência por parte 
dos gestores e prestadores em regiões com perfis e localização geográfica tão 
diferentes” (p. 37). 
(5) “O ponto nevrálgico é justamente a insuficiente capacidade física e 
disponibilidade de recursos humanos, o que era de se esperar dados os baixos 
investimentos em saúde durante a primeira década do século XXI e os grandes vazios 
assistenciais ainda presentes em todo território brasileiro” (p. 37). 

Dimensão Organização Destaque para dois fatores: distribuição territorial da população e acesso.(6) 
Integração dos serviços: mencionado apenas em uma região, ou seja, ainda acontecem os 
mecanismos anteriores de referência e contrarreferência.(7) 
Regulação (iniciativa estadual): prática quase inexistente. 

(6) “Houve menção ao incentivo 
financeiro, porém, usar as informações sobre a distribuição da população no território 
e suas condições de acesso mapearam a conformação das redes de forma 
preponderante” (p. 38). 
(7) “A integração de serviços, isto é, o componente da política de regionalização no 
tocante a Organização, assinalado em uma região com destaque, denota a 
permanência de políticas mais antigas, como é o estabelecimento dos mecanismos 
formais e informais de referência e contrarreferência entre serviços” (p. 38). 
“O que é novo é a coordenação do cuidado e a relação entre AP e 
especialidades, isto é, uma melhor integração nas fases do cuidado, verdadeiro desafio 
para política de saúde, nacional e internacionalmente. Em todas regiões foi o mais 
baixo componente dessa dimensão” (p. 38). 
“O ponto mais delicado aparece entre APS e especialidades, pois ambas são operadas por 
instituições diversas: a primeira com base no município e, a segunda, na região, porém, 
com pouca interferência de atores regionais (estruturas regionais das SES), tanto nos seus 
desenhos de prestação quanto no estabelecimento de iniciativas com objetivo de 
incrementar a integração” (p. 42). 
“Marchildon (2016) chama atenção, em artigo recente na HealthPapers, que no Canadá a 
ausência de mando das instâncias regionais sobre as formas de organização e 
desempenho da AP consta entre os fatores responsáveis pelas fragilidades do processo de 
regionalização. A AP  envolve negociações entre as corporações de profissionais e os 
governos provinciais e há grande autonomia dos profissionais e total desvinculação da 
política regional” (p. 42). 
“O que dificulta a organização de uma rede integrada? Sem dúvida, a proliferação de 
organizações, sem regulação e comando estatal, em que lógicas, distantes das 
necessidades de  saúde, organizam tanto a sua expansão como o seu funcionamento no 
território. 
Por isso mesmo, o mapa de necessidades (baseado em projeções populacionais) não é 
condizente com a oferta existente de serviços, e nem poderia ser porque a lógica de 
investimento na saúde não obedece aos princípios e diretrizes de um sistema único” (p. 
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Categoria Resultados da Pesquisa Observações e citações importantes 
43). 

Fomento/Atributos da 
regionalização 

Instrumentos: os recursos financeiros são mais importantes em relação às diretrizes. 
Recursos financeiros: maior participação do MS. Somente em três regiões são mencionados 
os recursos estaduais. Novos recursos foram de origem federal: investimentos novos (ex. 
UPA) e novos incentivos (ex. redes temáticas). 
Diretrizes: as estaduais são mais destacadas, logo após as diretrizes do MS. Na final, ambas 
as instituições “rivalizam” na definição das diretrizes. 

 

Conclusões gerais e desafios - vazios assistenciais. 
- baixo investimento (pelos três níveis de governo). 
- rede básica pouco resolutiva. 
- decréscimo de oferta de leitos. 
- falta inovação institucional. 
- ponto mais delicado: integração entre APS e especialidades = APS (nível municipal) e 
especialidades (nível regional e com pouca interferência dos atores regionais)  com isso 
APS opera desvinculada da / não é pensada de acordo com a política regional, e não opera 
de forma articulada com as redes e as linhas de cuidado.  
- “mosaico de instituições (...) sob a forma de contratos, convênios e contratos de gestão” 
(p. 42). 
- presença de consórcios = instituições autônomas. 
- falta de integração + falta de comando estatal  mapa da saúde (necessidades) X oferta 
de serviços. 
- fóruns intergovernamentais: processo de esvaziamento  decisões são tomadas ou nas 
SES ou nas SMS dos municípios polo. 
- conflito forte entre SES e SMS do município polo. 
- discussão da relação público-privado (entre gestores e prestadores) não tem fórum próprio 
e não acontece/aparece dentro da CIR. 
- governança regional: o padrão não acompanha qualquer trajetória descrita na literatura 
internacional (três casos)  1) estado ainda controla, e de forma centralizada, os contratos 
com as instituições prestadoras; 2) estado continua sendo um provedor; 3) não há 
colaboração, complementariedade e sinergias entre o público e o privado no espaço 
regional.(8) 
- regionalização: “caminho incerto e sem diretriz clara de seus objetivos, metas e 
instrumentos” (p. 44). 
- planejamento regional na saúde: “ainda é um exercício de pesquisa” (p. 44). 

(8) “Outra característica forte é que o padrão de governança regional não obedece a 
nenhuma das trajetórias descritas na literatura internacional, que apontam para três casos, 
resumidos em Pires e Gomide (2016): primeiro, há o esvaziamento do estado pela perda 
do controle sobre as políticas públicas, a partir da emergência e adensamento das 
interações entre atores estatais, do mercado e da sociedade civil, apontado por Mathews 
(2012) e Zehavi (2012); segundo, há um deslocamento do estado para outras funções, 
que passa a regular ao invés de produzir e prestarserviços, isto é, desloca-se a capacidade 
do estado da produção para a regulação - sem perda de centralidade, o estado passa a 
guiar ao invés de remar, continuando no controle, na formulação e financiamento das 
políticas públicas Matthews (2012); terceiro, há um aumento da colaboração e 
intensificação das interações entre atores estatais e não estatais na produção de políticas 
públicas, o que pode resultar em complementariedade e sinergias (Offe, 2009)” (VIANA, 
et. al., 2017, p. 43). 
“No caso da política de saúde, no Brasil, não houve esse esvaziamento porque o estado 
ainda controla (de forma centralizada) os contratos com as instituições prestadoras. Não 
houve tampouco o deslocamento de função, pois a função provedora do estado continua 
presente em alguns tipos de atividades, em algumas regiões; e, finalmente, não há 
nenhum indício de colaboração, complementariedade e sinergias, entre o público e o 
privado no espaço regional” (VIANA, et. al., 2017, p. 43-44). 
“Por isso mesmo, o processo de regionalização segue um caminho incerto e sem diretriz 
clara de seus objetivos, metas e instrumentos de implementação, e o planejamento 
regional, no caso da saúde, ainda é um exercício de pesquisa” (VIANA, et. al., 2017, p. 
44) 

Fonte: Viana et. al. (2017). Elaboração própria. 
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O quadro abaixo apresenta um resumo das pesquisas e análises consultadas para a elaboração do balanço do processo de regionalização. E no 
item seguinte serão apresentados os resultados desses estudos, de modo a apresentar, em primeiro lugar, um mapeamento e caracterização das 
regiões de saúde, em distintos momentos (2000, 2014 e 2016). Na sequência são apresentados os resultados das análises, organizados e 
comparados a partir de eixos temáticos, quais sejam: institucionalidade (federalismo e governança); financiamento e gasto; oferta e cobertura de 
serviços e ações de saúde (organização da RAS, integralidade do atendimento e redução da desigualdade regional).  
 
Quadro 3.B - Resumo das pesquisas consultadas acerca do processo de regionalização no Brasil 
 
Pesquisa Estudos Metodologia 
Viana e Lima (2011) Geral: contexto, condicionantes e papel das CIB (VIANA & 

LIMA). 
Contexto nacional: políticas sociais (VIANA) e instancias 
intergovernamentais (LIMA & VIANA). 
Condicionantes estruturais: tipologia dos CGR (FERREIRA 
& DINI) e evolução do financiamento (LEVI & SCATENA). 
Condicionantes históricos e político-institucionais: 
experiências dos estados (ALBUQUERQUE, MELLO & 
IOZZI) e papel das CIB (MACHADO, OLIVEIRA, 
PEREIRA & COELHO). 

Definição dos modelos de regionalização dos estados 
 
Condicionantes do processo de regionalização: 
Nacional: institucionalidade da política social e da regionalização. 
Estaduais: contexto (histórico-institucional, político-institucional e conjuntural), direcionalidade (orientação, objeto, atores, 
estratégias, instrumentos) e implementação (institucionalidade, governança e impactos/inovações institucionais). 
Loco-regionais: perfil sócio-econômico e características da rede de serviços de saúde. 
 
Dinâmicas de funcionamento das CIB e inter-relações entre estas e os processos de regionalização: 
Dinâmica das CIB (institucionalidade, conteúdo das negociações intergovernamentais, processo político e padrões de 
relacionamento, capacidade de atuação). 
Relação com o processo de regionalização: direcionalidade de interação, papel das CIB na regionalização, fator de influência na 
regionalização, presença da regionalização na agenda de discussão das CIB. 

Viana e Lima (2011) Condicionantes estruturais: tipologia dos CGR (FERREIRA 
& DINI) 

Tipologia nacional das regiões geográficas dos CGR constituídos até janeiro de 2010, totalizando 397 CGR em 5.071 
municípios: 
1º) Foram construídos indicadores sintéticos e complexos: combinam simultaneamente diversas variáveis estatisticamente 
associadas entre si (análise fatorial = técnica estatística de análise multivariada). 
2º) Foi realizada, a partir dos escores fatoriais, uma classificação/tipologia dos municípios (análise de agrupamento = identifica 
as unidades de análise com perfis semelhantes) segundo: dimensão socioeconômica, condições de saúde da população e 
complexidade do sistema de saúde.  
3º) Os CGR foram classificados em dois tipos de agrupamento: 1º) condições socioeconômicas e de saúde da população e grau 
de complexidade do sistema de saúde dos municípios; 2º) perfil dos prestadores de serviços (público ou privado).  

Viana e Lima (2011) Condicionantes estruturais: financiamento (LEVI & 
SCATENA) 

1º) Mecanismos de financiamento são condicionantes primários dos sistemas nacionais de saúde – acesso, quantidade e 
qualidade de serviços. 
2º) Federação: financiamento do sistema público de saúde está vinculado ao sistema tributário nacional – carga tributária e 
distribuição. 
3º) Poucos estudos que abordam a questão regional: Viana et. al. (2006), Fortes et. al. (2007), Mendes et. al. (2008). 
4º) É importante medir o avanço da regionalização sob a ótica financeira e mostrar que não existe um incentivo financeiro ou 
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Pesquisa Estudos Metodologia 
uma base de dados vinculada especificamente à regionalização, mesmo que ocorra no processo de pactuação um acordo de 
compartilhamento de recursos. 

Viana e Lima (2011) Condicionantes históricos e político-institucionais: 
experiências dos estados (ALBUQUERQUE, MELLO & 
IOZZI) 
 

Tipologia dos processos particulares de implementação da regionalização em saúde nos estados a partir do Pacto pela 
Saúde, com dois tipos polares: governança com governo e governo sem governança, levando em consideração as 
seguintes dimensões temáticas: 
1) Institucionalidade da regionalização (estágio): histórico estadual, desenhos, finalidades e escopo da política regional, 
estratégias políticas, planejamento e regulação, financiamento regional. 
2) Governança da regionalização (padrões): estrutura de integração e gestão regional, papel das CIB na regionalização, relações 
intergovernamentais e as características das relações público-privadas. 
3) Impactos e inovações da regionalização: alcance das mudanças institucionais provocadas pela política de regionalização – 
alterações na estrutura de poder decisório regional. 
 
A partir destas dimensões foram definidas as seguintes categorias analíticas: 
1) Contexto: histórico-estrutural, político-institucional e conjuntural. 
2) Direcionalidade da regionalização: orientação ou rumo para o processo; definição de objeto regional; mobilização de atores 
estratégicos para a formação de uma base de apoio; formulação de estratégias e de instrumentos que favorecessem o processo. 

Viana e Lima (2011) Condicionantes históricos e político-institucionais: papel das 
CIB (MACHADO, OLIVEIRA, PEREIRA & COELHO) 

Os aspectos avaliados na pesquisa se relacionam à dinâmica da CIB: a institucionalidade, o conteúdo das negociações, o 
processo político e padrões de relacionamento (relações intergovernamentais no CIB e relações entre CIB e CES) e a 
capacidade de atuação. 
 
A relação entre a atuação da CIB e o processo de regionalização foi observada a partir de dois sentidos:  
1) A atuação da CIB em prol do processo de regionalização. 
2) As modificações que este processo gerou/exigiu na atuação da CIB. 
 
No que diz respeito à relação entre CIB e processo de regionalização, as dimensões analisadas são: direcionalidade da 
interação; papel desempenhado pela CIB no processo de regionalização; influências recíprocas; presença da regionalização na 
agenda de discussão da CIB. 

Viana e Lima (2011) 
Lima et. al. (2012) 

Albuquerque (2013) Contexto:  
1) Histórico-estrutural 
2) Político-institucional 
3) Conjuntural 
 
Direcionalidade: ideologia, objeto, atores, estratégias e instrumentos. 
 
Características da regionalização: institucionalidade e governança. 
 
Dinâmica das Comissões Intergestores Bipartite: 
1) Institucionalidade da CIB 
2) Conteúdo das negociações intergovernamentais 
3) Processo político 
4) Capacidade de atuação da CIB  
5) Papel da CIB na regionalização  
6) Presença da regionalização na agenda de discussão da CIB 

Região & Rede 
(2014-2017) 

Os resultados parciais da pesquisa são apresentados através de 
Notas Técnicas, chamadas de Novos Caminhos: 
1 – Observações a partir da situação das regiões de saúde nos 
anos 2000 e 2014 (VIANA et. al., 2015b). 

Dimensões do estudo nacional:  
1. 1) Sistema de governança regional; 
2. 2) Fluxos de demanda e estruturação da oferta; 
3. 3) Atenção Primária em Saúde nas regiões e redes de saúde; 
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Pesquisa Estudos Metodologia 
2 – Movimentação médica no Brasil (SEIXAS et. al., 2015). 
3 – Novas escolas médicas (MELLO & DAMARZO, 2015). 
4 – Formação médica (graduação) (PIERANTONI et. al., 
2015). 
5 – Tipologia das UBS (GIOVANELLA et. al., 2015). 
6 – Demografia (VIANA, SILVA & FERREIRA, CHECAR 
ANO – 2015 ou 2016).  
7 – Estudos das 17 regiões da pesquisa (PAVAO et. al., 
CHECAR ANO – 2015 ou 2016). 
8 – Quem governa e como se governam as RAS (LIMA, 
ALBUQUERQUE & SCATENA, 2016). 
9 – O olhar gestor (MELLO, et. al., 2016). 
10 – Proposta de avaliação de desempenho (UCHIMURA et. 
al., 2016). 
11 – Regionalização da saúde e integração dos serviços: 
evidências sobre o atual estágio de conformação das regiões e 
redes de atenção à saúde na perspectiva dos municípios 
brasileiros (SILVA; MOTA, 2016). 
12 – Qualidade da atenção básica por tipos de regiões de 
saúde (LIMA, J.G.; GIOVANELLA, L.; FAUSTO, M.C.R.; 
BOUSQUAT, A., 2016). 
13 – Contratação de serviços e regionalização (COELHO, 
2017). 
14 – Mercado formal de trabalho nas regiões de saúde 
(ARAUJO et. al., 2017). 
15 – Política de regionalização do SUS em debate: avanços e 
impasses da implementação das regiões e redes no Brasil 
(VIANA et. al., 2017). 
16 – Institucionalidades jurídicas e administrativas de 
estabelecimentos de saúde nas regiões de saúde (2017). 

4. 4) Redes de atenção à saúde e gestão clínica, contratualização, qualidade, monitoramento e avaliação; e 
5. 5) Recursos humanos. 
 
O desenho do estudo está baseado em uma perspectiva multicausal, combinando e sintetizando os enfoques top down e bottom 
up para a análise da implementação das políticas voltadas para a regionalização e conformação de redes de atenção em saúde. 
 
A seleção de regiões de saúde para o estudo baseia-se em uma amostra nacional segundo a tipologia das regiões e outros 
critérios definidos conforme os objetivos de análise. A tipologia fundamenta-se em indicadores municipais agregados em duas 
dimensões: situação socioeconômica e oferta e complexidade dos serviços de saúde. 

Região & Rede 
(2014-2017) 

Observações a partir da situação das regiões de saúde nos 
anos 2000 e 2014 (VIANA et. al., 2015b) 

Análise comparativa das 436 regiões de saúde conformadas no Brasil em dezembro de 2013. 
O exercício foi realizado para os anos de 2000 e 2014 (para acompanhar a evolução). 
 
A estratégia analítica foi identificar os vários tipos de situações por meio do cruzamento de variáveis agregadas em duas 
dimensões, consideradas como sendo os condicionantes estruturais do processo de regionalização: 
1) Condições Socioeconômicas: renda domiciliar per capita; PIB per capita; % de pessoas de 10 anos e mais com pelo menos o 
ensino fundamental; % de pessoas de 10 anos e mais com pelo menos o ensino médio; e densidade populacional. 
2) Oferta e Complexidade dos Serviços de Saúde: leitos por mil habitantes; médicos por mil habitantes; % de beneficiários de 
planos de saúde (exclusive odontológico); e % de internações de alta complexidade no SUS no total de internações. 
 
O cruzamento desses fatores gerou cinco grupos:  
Grupo 1: baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços. 
Grupo 2: médio/alto desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços.  
Grupo 3: médio desenvolvimento socioeconômico e média oferta de serviços. 
Grupo 4: alto desenvolvimento socioeconômico e média oferta de serviços. 
Grupo 5: alto desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de serviços. 

Região & Rede Quem governa e como se governam as RAS (LIMA, Dimensão: política.  
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(2014-2017) ALBUQUERQUE & SCATENA, 2016) Categoria: governança 

 
Elementos da reforma do Estado no Brasil e suas repercussões na política de Saúde: 
Descentralização: relação entre os três níveis de governo. 
Mercantilização: relação com/participação o/do setor privado. 
Democratização: relação com/participação a/da sociedade. 
 
Referencial de análise da governança regional na saúde:  
1) Espaço de negociação e decisão: espaços de atuação predominantes dos atores; peso relativo dos atores nos principais 
espaços de negociação e decisão  principais espaços de negociação e decisão; características institucionais dos principais 
espaços de negociação e decisão. 
2) Processos e fluxos decisórios: capacidade de influência dos atores no processo decisório  abrangência e escala territorial de 
influência dos atores; condicionantes e formas de encaminhamento de demandas no processo decisório; tipos de interação entre 
os atores. 
3) Funções e atividades relacionadas à condução da política de saúde: funções desempenhadas pelos atores na condução e 
organização do sistema de saúde  modo como os atores atuam na condução e organização do sistema de saúde (estratégias e 
instrumentos). 

Região & Rede 
(2014-2017) 

O olhar gestor (MELLO, et. al., 2016) 
 

Os critérios metodológicos permitiram incluir vinte e seis estudos sobre o processo de regionalização brasileiro (Tabela 1). Um 
ensaio foi incluído como exceção, por se considerar o discurso de secretários de saúde municipais como análogo às entrevistas 
empíricas com estes atores (ASSIS et al., 2009). Outro estudo sobre redes de atenção foi também incluído por considerar que 
lidava precipuamente com a questão da organização regional na saúde (MEDEIROS; GERHARDT, 2015). Um estudo 
específico sobre regionalização foi excluído por excessiva inconsistência. 
Como esperado, a maioria das pesquisas referem-se à dimensão regional; quatro apresentam a dimensão nacional (VIANA et 
al., 2010; LIMA et al., 2012; ALBUQUERQUE, 2013); duas concentram-se sobre regiões metropolitanas (SPEDO et al., 2010; 
IANNI et al., 2012); e uma aborda a regionalização em região fronteiriça 
(PREUSS; NOGUEIRA, 2012). 

Região & Rede 
(2014-2017) 

Proposta de avaliação de desempenho (UCHIMURA et. al., 
2016) 

INDICADOR SINTÉTICO REGIONAL (ISR): o indicador sintético de desempenho de sistema de saúde para as 438 
regiões foi construído com sete variáveis que representam cinco dimensões de um sistema de saúde: 
1) Condições de saúde da população: taxa de mortalidade infantil – em 1.000 nascidos vivos (2011-2013). 
2) Cobertura do Sistema de Saúde: cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica (Dezembro/2014). 
3) Financiamento: despesa per capita em saúde (2013). 
4) Recursos Humanos: médicos por mil habitantes (Dezembro/2014). 
5) Produção do SUS: produção ambulatorial SUS por mil habitantes (2014); percentual da produção ambulatorial do prestador 
público no total da produção ambulatorial (2014; percentual das internações por prestador público no total das internações 
(2014). 

Região & Rede 
(2014-2017) 

Regionalização da saúde e integração dos serviços: evidências 
sobre o atual estágio de conformação das regiões e redes de 
atenção à saúde na perspectiva dos municípios brasileiros 
(SILVA; MOTA, 2016) 
 

Percepção do processo a partir da visão dos gestores municipais. 
Os dados foram coletados por meio de survey eletrônico realizado junto às secretarias municipais de saúde (SMS) de todo o 
país, no período de julho de 2014 a fevereiro de 2015. O convite para responder o questionário foi enviado ao endereço 
eletrônico das SMS, a partir de listagem fornecida pelo Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems), 
em pelo menos três ocasiões durante o período de realização da pesquisa. 
O questionário contemplou três blocos de perguntas. O primeiro tratou de questões de reconhecimento e identificação dos 
respondentes e dos municípios aos quais estão sendo levantados os dados. O segundo bloco contemplou onze questões 
estruturadas, abordando os seguintes itens relacionados ao processo de regionalização da saúde: (1) interesse e envolvimento 
dos gestores; (2) oferta e qualidade das ações e serviços de saúde nas regiões; (3) atuação das Comissões Intergestores 
Regionais; e (4) processo de construção do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Por fim, o terceiro bloco incluiu 
duas questões abertas sobre as percepções positivas e negativas dos gestores quanto ao estágio do processo de regionalização 
encontrado em cada um dos municípios respondentes. 
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Ao final, foram obtidos 412 questionários válidos, o que representa 7,4% dos municípios brasileiros, localizados em 256 regiões 
de saúde diferentes, o que representa 58,8% das regiões de saúde do país. 

Região & Rede 
(2014-2017) 

Política de regionalização do SUS em debate: avanços e 
impasses da implementação das regiões e redes no Brasil 
(VIANA et. al., 2017) 
 

1º) Exposição do referencial teórico-histórico:  
A) Políticas públicas de desenvolvimento regional e o desenvolvimento regional. 
B) Política de saúde regional e regionalização: teoria (definição de região e de rede), experiências internacionais e a experiência 
brasileira (diferentes fases do processo de regionalização e resultados). 
 
2º) Exposição dos primeiros resultados da pesquisa de campo nacional (regiões de saúde: Manaus, entorno e Alto do Rio 
Negro, no Norte; Baixada Cuiabana, no Centro-Oeste; Petrolina e Juazeiro, no Nordeste; Norte-Barretos e Sul-Barretos, 
no Sudeste; e Carbonífera e Costa Doce, no Sul).  
 
Temas prioritários e foco do estudo: 
1) Governança do processo de regionalização; 
2) Atenção primária; 
3) Rede de Urgência e Emergência; e 
4) Vigilância em saúde. 
 
Questão central da pesquisa: grau de autonomia do processo de regionalização da política de saúde frente aos 
condicionantes estruturais, definidos a partir de quatro dimensões:  
1) Política (processo político): pelos espaços de atuação, negociação e conflito; processo e fluxos decisórios; condução da 
política e as funções de cada instituição; incorporação tecnológica. 
2) Estrutura: disponibilidade e suficiência de recursos humanos físicos e financeiros;  formas de contratação de recursos 
humanos e serviços; instrumentos de monitoramento e avaliação. 
3) Organização: critérios de conformação das Redes de Assistência à Saúde; planejamento, gestão, integração sistêmica entre 
serviços; regulação; acesso da população aos pontos de atenção à saúde. 
 4) Intersetorialidade: ações intersetoriais e suas interfaces com a política de saúde. 
 
Análise: 
A) Análise de cada uma das Dimensões (Política, Estrutura, Organização e Intersetorialidade) e como elas determinam cada um 
dos Níveis de Atenção (AP, RUE e VS). 
B) Índice de Influência (grau de influência de cada dimensão no processo de regionalização) 
Na dimensão política avaliou-se: protagonismo dos atores, importância da CIR para a tomada de decisão e importância das 
diretrizes e incentivos como instrumentos fomentadores da regionalização. 
Na dimensão estrutura: participação das esferas de governo no custeio da APS, aumento do investimento da RAS, suficiência de 
recursos (físicos e humanos) e da cobertura da APS. 
Na dimensão organização: importância de alguns parâmetros para a configuração das redes, mecanismos e instrumentos para a 
integração da assistência e coordenação de cuidados, iniciativa para a coordenação dos cuidados da APS de MAC operados por 
especialistas, papel de regulação da RUE e RAS. 
C) Indicador Atributos da Regionalização (coordenação, integração e regulação) (retirados do Índice de Influência) 
Coordenação: protagonismo dos atores e importância da CIR para a tomada de decisão. 
Integração: redes e integração. 
Regulação: regulação. 
D) Indicador de Desempenho (condições de saúde, cobertura do sistema de saúde, RH em saúde e produção SUS) 
O indicador sintético de desempenho para as regiões de sistema de saúde foi construído com variáveis que seguem a proposta 
de agrupamentos de Viana et. al. (2015b) e da OECD. 
ISR: Indicador Sintético Regional. 
Fonte: DATASUS. 
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Ano: 2015. 
Condições de Saúde: taxa de mortalidade infantil, menores de 1 ano, em mil nascidos vivos. 
Cobertura do sistema: cobertura populacional estimada pelas equipes de AB. 
RH em saúde: número médicos por mil habitantes. 
Produção SUS: produção ambulatorial por mil habitantes; % produção ambulatorial de MAC no total da produção ambulatorial; 
taxa de internações clínico-cirúrgicas por mil habitantes. 
E) Índice de Influência X Indicador Atributos da Regionalização X Indicador de Desempenho. 

Dossiê da Revista 
Saúde e Sociedade 
(2015) 

O debate da regionalização em tempos de turbulência no SUS 
(MENDES & LOUVISON, 2015). 
Perspectiva territorial, regionalização e redes: uma 
abordagem à política de saúde da República Federativa do 
Brasil (RIBEIRO, 2015). 
Tipologia das regiões de saúde: condicionantes estruturais 
para a regionalização no Brasil (VIANA et. al., 2015a). 
O processo de construção da gestão regional da saúde no 
estado de São Paulo: subsídios para a análise (MENDES et. 
al., 2015). 
SUS Brasil: a região de saúde como caminho (SANTOS e 
CAMPOS, 2015). 
Os conceitos de região e regionalização: aspectos de sua 
evolução e possíveis usos para a regionalização da saúde 
(CONTEL, 2015). 
Regionalização da saúde no Brasil: uma perspectiva de 
análise (DUARTE et. al., 2015). 

Os estudos divergem quanto à metodologia. Cada uma será apresentada abaixo. 

Dossiê da Revista 
Saúde e Sociedade 
(2015) 

O debate da regionalização em tempos de turbulência no SUS 
(MENDES & LOUVISON, 2015) 

1) Expansão do capital privado no interior dos sistemas públicos de saúde, incluindo o SUS. 
2) Subfinanciamento do SUS.  

Dossiê da Revista 
Saúde e Sociedade 
(2015) 

Perspectiva territorial, regionalização e redes: uma 
abordagem à política de saúde da República Federativa do 
Brasil (RIBEIRO, 2015) 

1) Aprofundamento da abordagem territorial nas políticas públicas  concepções de território e rede. 
2) Contextualização das intervenções governamentais setoriais nas dinâmicas locais  natureza federativa da gestão pública. 

Dossiê da Revista 
Saúde e Sociedade 
(2015) 

Tipologia das regiões de saúde: condicionantes estruturais 
para a regionalização no Brasil (VIANA et. al., 2015a) 

Idem Viana et. al. (2015b). 

Dossiê da Revista 
Saúde e Sociedade 
(2015) 

O processo de construção da gestão regional da saúde no 
estado de São Paulo: subsídios para a análise (MENDES et. 
al., 2015) 

Análise do processo de construção da gestão regional no estado de São Paulo, durante a discussão do COAP/redes de atenção, 
com enfoque nas regiões de saúde de Bauru, Baixada Santista, Grande ABC e Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. 
Indicadores: Propostos pelo COAP; outros não contemplados pelo Decreto nº 7.508/2011, utilizados para o mapa de saúde, para 
o pacto da atenção básica na matriz de indicadores da Secretaria de Estado da Saúde/SP e do Cosems/SP; indicadores sugeridos 
pelo Painel de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS, propostos por Tamaki et al. (2012); indicadores de fluxo, 
relacionados ao movimento populacional inter e intra-regional – deslocamento periódico das pessoas para trabalho e estudo e 
deslocamento para a internação hospitalar. 
As regiões de saúde analisadas foram as da Baixada Santista, do Grande ABC, do Vale do Ribeira e de Bauru. Os critérios para 
a escolha dessas regiões foram: tradição de construção de políticas regionalizadas; características metropolitanas e não 
metropolitanas; diferentes localizações geográficas no território paulista; particularidades das condições socioeconômicas das 
regiões de saúde e suas redes de atenção; e participação em diferentes Redes Regionais de Atenção à Saúde – RRAS do Estado 
de São Paulo, definidas recentemente no processo de regionalização do Estado. 
 
Os cinco eixos de análise do perfil das regiões: 
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i) Socioeconômico e informações orçamentárias. 
ii) Condições de vida e saúde. 
iii) Vigilância em saúde.  
iv) Rede de atenção à saúde. 
v) Dinâmica do movimento populacional inter e intra-regional (análise de fluxos). Esta foi a inovação deste estudo em relação a 
outros estudos sobre o perfil das regiões de saúde. 
 
Avaliação qualitativa: entrevistas com gestores, secretários municipais e apoiadores do Cosems/SP das regiões pesquisadas. 
Essa etapa buscou acompanhar o processo de discussão do COAP nessas regiões. 

Dossiê da Revista 
Saúde e Sociedade 
(2015) 

SUS Brasil: a região de saúde como caminho (SANTOS e 
CAMPOS, 2015) 

 “ferramentas administrativas que permitam a formação de regiões de saúde resolutivas em pelo menos 95% das necessidades 
de saúde do território regional, para garantir autonomia sanitária”  “soluções que passam pela criação de pessoas jurídicas as-
sociativas regionais, resultantes da aglutinação dos entes federativos em região de saúde”. 
 “necessidade de respostas jurídico-administrativas para um SUS de caráter interfederativo tanto na sua gestão, que exige 
compartilhamentos, quanto no seu financiamento, que se mantém interdependente também”. 
 “o único caminho para o SUS ser nacional, é regionalizá-lo e dotar a região de saúde de todo o instrumental necessário à 
gestão compartilhada, interfederativa e responsável”. 

Dossiê da Revista 
Saúde e Sociedade 
(2015) 

Os conceitos de região e regionalização: aspectos de sua 
evolução e possíveis usos para a regionalização da saúde 
(CONTEL, 2015) 
 

“Três possíveis caminhos para entender a interface entre região/regionalização e a saúde”: 
1) “o resgate crítico de conceitos ligados à tradição da relação homem/meio na atual fase da “transição epidemiológica”; 
2) a releitura da geografia das “redes urbanas” como elemento para se pensar as atuais redes de atenção à saúde e para o uso do 
“complexo industrial da saúde” como mecanismo de desenvolvimento regional; e  
3) por fim, a utilização dos conceitos de região e regionalização com origem no marxismo para enfatizar os aspectos materiais e 
imateriais que estão na base da formação de regiões no atual período da globalização”. 

Dossiê da Revista 
Saúde e Sociedade 
(2015) 

Regionalização da saúde no Brasil: uma perspectiva de 
análise (DUARTE et. al., 2015) 
 

“Este artigo visa a contribuir com o debate sobre a política de regionalização do SUS e a constituição das regiões de saúde no 
Brasil. Compreendê-las pressupõe reconhecer a dicotomia entre saúde coletiva e saúde individual – que marca a história da 
saúde pública brasileira – e identificar as diferentes racionalidades que conduzem esse processo. Tais racionalidades permitem 
não apenas considerar o legado da municipalização no atual processo de regionalização, como também estabelecer nexos entre 
dois campos do conhecimento fundamentais para o debate, a epidemiologia e a geografia”. 

Edição especial da 
Revista Ciência e 
Saúde Coletiva 
(2017) 

Obstáculos políticos à regionalização do SUS: percepções dos 
secretários municipais de Saúde com assento nas Comissões 
Intergestores Bipartites (MOREIRA, RIBEIRO e 
OUVERNEY, 2017). 
O processo de regionalização do SUS: revisão sistemática 
(MELLO et. al., 2017). 
Regionalização no SUS: uma revisão crítica (FERNANDES, 
2017). 
Região de saúde e suas redes de atenção: modelo 
organizativo-sistêmico do SUS (LENIR, 2017). 
O COAP e a Regionalização do SUS: os diversos padrões de 
implementação nos estados brasileiros (OUVERNEY, 
RIBEIRO e MOREIRA, 2017). 
Regionalização no SUS: processo de implementação, desafios 
e perspectivas na visão crítica de gestores do sistema 
(CARVALHO, JESUS e SENRA, 2017). 
Desigualdades regionais na saúde: mudanças observadas no 
Brasil de 2000 a 2016 (ALBUQUERQUE et. al., 2017). 
O protagonismo dos Conselhos de Secretários Municipais no 
processo de governança regional (SHIMIZU, 2017). 

Os estudos divergem quanto à metodologia. Cada uma será apresentada abaixo. 
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Reflexões teóricas sobre governança nas regiões de saúde 
(BRETAS JR e SHIMIZU, 2017). 
Governança regional no Sistema Único de Saúde: um ensaio 
conceitual (RIBEIRO, TANAKA e DENIS, 2017). 

Edição especial da 
Revista Ciência e 
Saúde Coletiva 
(2017) 

Obstáculos políticos à regionalização do SUS: percepções dos 
secretários municipais de Saúde com assento nas Comissões 
Intergestores Bipartites (MOREIRA, RIBEIRO e 
OUVERNEY, 2017) 

Identificar e analisar os obstáculos políticos à implementação do Contrato Organizativo da Ação Pública (COAP) a partir das 
percepções dos secretários municipais de saúde das Comissões Intergestores Bipartites (CIB). 
Referencial teórico: ‘análise de políticas’. 
As percepções foram levantadas por meio de entrevistas semiestrutradas realizadas no âmbito da referida pesquisa sobre a 
implementação nacional do COAP, coordenada pelos autores do artigo. Para a entrevista, a Equipe de Pesquisa elaborou um 
instrumento contendo 38 questões, das quais 6 abertas, 24 fechadas e 8 mistas. 
As 26 Comissões Intergestores Bipartites espalhadas pelo País contam com 212 assentos para os Secretários Municipais de 
Saúde. Para este artigo, foram entrevistados, no período de outubro de 2015 a agosto de 2016, 195 (92%) Secretários. A perda 
de 8% teve caráter aleatório, não foi motivada por recusa e pode ser desprezada, conformando um caráter censitário à Pesquisa. 

Edição especial da 
Revista Ciência e 
Saúde Coletiva 
(2017) 

O processo de regionalização do SUS: revisão sistemática 
(MELLO et. al., 2017) 

Este estudo foi despertado pela leitura de Vargas et al., cujas referências forneceram seis indicações iniciais de artigos. 
Para a revisão foi realizada busca sistematizada nas bases da Biblioteca Virtual em Saúde – que inclui Lilacs e SciELO; e 
Medline/PubMed. 
Os critérios metodológicos permitiram incluir vinte e seis estudos sobre o processo de regionalização brasileiro. 
Ver MELLO, et. al. (2016). 

Edição especial da 
Revista Ciência e 
Saúde Coletiva 
(2017) 

Regionalização no SUS: uma revisão crítica (FERNANDES, 
2017) 
 

Foi feita uma busca na base de dados online de artigos no Scientific Electronic Library Online – SciELO  chegou-se a 70 
referências  Tipo I) Práticos, abrangendo aqueles artigos definidos como estudos exploratórios, avaliativos, comparados e 
relatos de experiências; Tipo II) Teóricos, com artigos enquadrados como teórico-analíticos e revisões histórico-conceituais; e 
Tipo III) Literários, abrangendo os artigos que faziam resenhas de livros e os editoriais. 
Periódicos: Ciência & Saúde Coletiva; Saúde & Sociedade, Cadernos de Saúde Pública, Saúde em Debate, Physis, Revista de 
Saúde Pública, História, Ciência e Saúde – Manguinhos, Interface, Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Gestão & 
Produção, Revista Brasileira de Ciências Sociais, Revista Brasileira de Epidemiologia, Revista de Administração de Empresas, 
Revista de Administração Pública, São Paulo Perspectiva. 

Edição especial da 
Revista Ciência e 
Saúde Coletiva 
(2017) 

Região de saúde e suas redes de atenção: modelo 
organizativo-sistêmico do SUS (LENIR, 2017) 
 

“Como a Constituição não dividiu entre os entes federativos o que caberia a cada um na saúde, com a Lei nº 8.080, de 1990, 
repartindo essas atribuições de modo a não facilitar a definição das responsabilidades, restou para os entes federativos definir 
entre si, de modo nacional, estadual e regional as minúcias executivas na saúde, nas instâncias intergestores, cabendo ao 
contrato organizativo de ação pública da saúde a fixação desses acordos interfederativos, restrito a cada região de saúde, 
conforme disposto no Decreto nº 7.508, de 2011, para garantir, com segurança jurídica, as responsabilidades conjugadas e 
autônomas ao mesmo tempo pela organização, execução, financiamento, controle e avaliação das ações e serviços de saúde”. 

Edição especial da 
Revista Ciência e 
Saúde Coletiva 
(2017) 

O COAP e a Regionalização do SUS: os diversos padrões de 
implementação nos estados brasileiros (OUVERNEY, 
RIBEIRO e MOREIRA, 2017) 

“Análise do processo de implementação do Contrato Organizativo de Ação Pública – COAP e seus impactos sobre as agendas 
estaduais de regionalização no SUS, identificando os momentos de avanço e de estagnação do processo de implementação em 
cada unidade da federação brasileira”  identificação dos diferentes padrões de implementação do contrato. 
“O monitoramento do processo de implementação do COAP nos estados brasileiros foi realizado a partir de um estudo de linha 
de base das agendas estaduais de regionalização, com ênfase nas iniciativas desenvolvidas pelas secretarias estaduais de saúde 
em resposta à estratégia estabelecida no Decreto 7.508/11. Trata-se de um estudo comparativo de corte seccional visando 
identificar o quanto cada estado avançou na implementação do COAP tomando como referência um conjunto padronizado de 
marcadores ou variáveis de monitoramento”. 
 
A pesquisa foi desenvolvida em 4 (quatro) etapas:  
(1) o desenho da linha de base, que reproduz as principais etapas do ciclo completo de implementação do COAP;  
(2) a elaboração dos instrumentos para padronizar a coleta dos dados em âmbito nacional;  
(3) a sistematização dos dados coletados em um painel de monitoramento, com vistas a permitir a comparação dos estágios de 
evolução do COAP em cada estado; e,  
(4) a classificação das agendas estaduais de acordo com padrões de evolução e a análise comparativa dos resultados da 
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pesquisa. Essas quatro etapas da pesquisa estão descritas em detalhes nas seções seguintes. 
 
 Oito momentos estratégicos que permitiram conhecer o estágio de evolução da cada agenda estadual de 
implementação do COAP, compondo um ciclo:  
o Situação 1: Construção de um pacto estadual de adesão (ou de revisão) do COAP. 
o Situação 2: Reconfiguração das  regiões de saúde. 
o Situação 3: Instituição das CIR. 
o Situação 4: Planejamento Integrado. 
o Situação 5: Pactuação  das Responsabilidades Organizativas  e Executivas. 
o Situação 6: Pactuação das Responsabilidades OrçamentárioFinanceiras. 
o Situação 7: Pactuação das Responsabilidades de monitoramento e Avaliação. 
o Situação 8: Elaboração do COAP, análise, Homologação, assinatura, publicação e envio à CIT. 
 
Quadro 1: Principais Momentos Institucionais e Legais da Agenda de Implementação do COAP (no texto). 
 
Elaboração do questionário e a coleta dos dados: 
 Questionário contendo 35 questões, sendo 1 aberta, 25 fechadas e 9 mistas. 
 Em novembro de 2013, foi realizada a primeira aplicação desse questionário, produzindo uma linha de base da 
implementação do COAP no Brasil (27 estados). 
 Também foram coletados documentos que comprovassem o comportamento das variáveis  para cada uma das 
variáveis presentes no Quadro 1, foram recolhidos documentos correspondentes.  
o Somente em três estados não foi possível coletar documentos: Paraná e Rio Grande do Sul, na região sul, e Piauí, na 
região nordeste. 
 Em julho de 2014, a equipe de pesquisa foi novamente a campo, aplicou o mesmo instrumento e procedeu à coleta 
de documentos. 
 Respondentes do questionário, nos dois momentos de aplicação, foram técnicos do DAI/SGEP/MS responsáveis pelo 
monitoramento direto e constante do processo de implementação do COAP nos estados brasileiros. 
  
 Tipologia de classificação de agendas de implementação: 
 Agendas Avançadas: marcadas por avanços em todos os estágios da linha de base do COAP, com consistência e 
encadeamento mais significativos. 
 Agendas Burocráticas: definidas por respostas estaduais concentradas em grupos de momentos encadeados da 
agenda de implementação. Essa concentração pode ser, em geral, nos três momentos iniciais (Construção de Pacto Inicial, 
Reconfiguração das Regiões de Saúde e Instituição das Comissões IntergestoresBipartites Regionais – CIR) ou no Planejamento 
Regional. 
 Agendas Incipientes: caracterizadas por respostas estaduais restritas a avanços em processos muito específicos e 
dispersos ao longo da linha de base, contemplando apenas partes dos momentos. 
  
 Referencial teórico: a implementação de políticas em contextos federativos. 
 “Em geral, três ordens de fatores podem influenciar de forma expressiva a propensão dos entes subnacionais de 
aderirem a estratégias federais de regionalização: estruturais, institucionais e políticos”: 
 Fatores estruturais se referem ao domínio e distribuição de recursos econômicos e produtivos e podem influenciar o 
nível de cooperação regional. 
 Fatores institucionais são aqueles relacionados às formas como se estabelecem as regras que delimitam as 
possibilidades de relações entre os entes federativos e outros atores relevantes (profissionais de saúde, prestadores privados, 
etc.). 
 Fatores políticos são os relacionados à natureza e à evolução da dinâmica de poder estabelecida entre os principais 
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atores do sistema de saúde e à forma como esta influencia a tomada de decisões sobre os rumos maiores da política de saúde. 

Edição especial da 
Revista Ciência e 
Saúde Coletiva 
(2017) 

Regionalização no SUS: processo de implementação, desafios 
e perspectivas na visão crítica de gestores do sistema 
(CARVALHO, JESUS e SENRA, 2017) 

Compreender os desafios e as possibilidades encontradas pelos gestores em relação às novas responsabilidades. 
Período de 2010 a 2015. 
Utilizou-se da análise temática de conteúdo dos levantamentos normativo e documental sobre o processo de regionalização no 
SUS. 
 
As fontes de dados principais foram documentos de circulação restrita do Departamento de Articulação Interfederativa 
da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (DAI/SGEP/ MS): 
1) Relatório consolidado de um ciclo de debates produzido no momento de transição do processo do Pacto pela Saúde para o 
Decreto 7.508/1110: traz o olhar dos técnicos e gestores de estados e municípios. Foram convidados representantes de todas as 
Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e de todos os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) em cada Estado, 
em cinco momentos distintos, no espaço de um mês. Os técnicos/gestores deveriam apresentar o estado da arte do processo de 
regionalização em seus estados (como diretriz estruturante da descentralização de ações e serviços; dos parâmetros que 
orientaram a configuração das regiões e a constituição dos respectivos colegiados de gestão regional; de como garantir a 
“governança” de uma região de saúde, dada as características federalistas do país), além das inquietudes e desafios colocados 
para o processo. 
2) Relatório de uma pesquisa institucional realizada em 2014, a partir de uma amostra selecionada de técnicos, gestores e 
conselheiros nacionais, composta por cinco membros dos níveis federal, estadual e municipal, ligados diretamente ao processo 
de pactuação nacional, visando à elaboração de um diagnóstico sobre o processo de regionalização no SUS desde a perspectiva 
da governança, de forma a apontar caminhos para a sua qualificação e aprimoramento. Foram aplicadas entrevistas individuais, 
guiadas por um roteiro previamente elaborado, a cinco membros do Conselho Nacional de Saúde, dirigentes de cinco secretarias 
do Ministério da Saúde; cinco membros do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); e realizados três grupos focais, compostos por técnicos e assessores dos gestores 
ao processo de pactuação nacional (questões para abordar a percepção sobre o processo de regionalização da saúde e seus 
mecanismos de institucionalização com foco na governança; as relações dos diversos atores no desenvolvimento da governança 
no SUS: as comissões intergestores, as instâncias de controle social e outros mecanismos de participação social; o processo de 
governança e a tomada de decisão no planejamento regional integrado, com a consequente pactuação de responsabilidades 
sanitárias entre os entes federados, os desafios regionais e, por fim, as perspectivas futuras desse processo).  

Edição especial da 
Revista Ciência e 
Saúde Coletiva 
(2017) 

Desigualdades regionais na saúde: mudanças observadas no 
Brasil de 2000 a 2016 (ALBUQUERQUE et. al., 2017) 

O objetivo do estudo foi analisar como transformações socioeconômicas, de oferta e complexidade de serviços de saúde se 
evidenciam nas regiões constituídas nos estados para fins de planejamento, negociação e gestão intergovernamental do SUS. 
Para isso, procurou-se identificar e explicar diferenciações nas composições das regiões de saúde e sua distribuição nas 
macrorregiões brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), comparando-se situações identificadas em 2016, com 
aquelas encontradas em 2000. 

Edição especial da 
Revista Ciência e 
Saúde Coletiva 
(2017) 

O protagonismo dos Conselhos de Secretários Municipais no 
processo de governança regional (SHIMIZU, 2017) 

“Trata-se de estudo qualtiativo, realizado junto aos COSEMS dos estados do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do Ceará, do 
Tocantins e de Minas Gerais. Estes estados foram escolhidos intencionalmente devido a investimentos singulares realizados no 
processo de regionalização, mais detidamente que acompanha o arcabouço normativo e legal estabelecidos para a governança 
no SUS”. 
“Utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturado que abordava os seguintes aspectos: o papel dos COSEMS no processo de 
regionalização, o processo de regionalização, a construção do planejamento regional, bem como a participação dos municípios 
no planejamento regional e da participação dos conselhos no âmbito da regionalização. Ressalte-se, os entrevistados podiam 
falar livremente sobre estes tópicos. A entrevistas tiverem duração de cerca de 60 minutos, e todas foram transcritas na íntegra”. 

Edição especial da 
Revista Ciência e 
Saúde Coletiva 
(2017) 

Reflexões teóricas sobre governança nas regiões de saúde 
(BRETAS JR e SHIMIZU, 2017) 

“A pactuação entre entes públicos como resultado de governança colaborativa fortaleceria os vínculos entre entes públicos 
envolvidos definindo melhor responsabilidades e reforçando institucionalidade no planejamento regional. A regionalização da 
saúde depende da potencialização de esforços das três esferas de governo, e só ocorrerá com o fortalecimento dos mecanismos 
político-institucionais dentro do pacto federativo regional”. 

Edição especial da 
Revista Ciência e 

Governança regional no Sistema Único de Saúde: um ensaio 
conceitual (RIBEIRO, TANAKA e DENIS, 2017) 

“O percurso teórico-conceitual realizado neste ensaio visou reunir elementos para a análise da regionalização setorial nos 
estados brasileiros a partir da promulgação do Decreto Nº 7.508, na perspectiva de identificar a reorientação que seus 
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Saúde Coletiva 
(2017) 

 dispositivos introduzem, sobretudo o COAP, em seus limites e potencialidades de gerarem mudanças na estrutura de 
governança regional no país”. 
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Quadro 4.A – Caracterização dos municípios e das regiões de saúde do ESP segundo a rede urbana e a região de influência 
Os municípios segundo o estudo da Rede urbana 
(EMPLASA e SEADE) 

Os municípios segundo o estudo da 
Região de Influência da Cidade 
(REGIC) 
(IBGE) 

As regiões de saúde e a rede urbana 

O Estado de São Paulo possui 645 municípios, distribuídos em 42 Regiões de Governo 
(RGs), quatorze Regiões Administrativas (RAs) e três Regiões Metropolitanas (RMs), 
compondo regionalizações que, em última instância, pretendem servir de base à 
descentralização das políticas públicas e das ações de governo e, também, à localização 
dos órgãos de gestão descentralizada do Estado. 
Por fim, têm-se as regionalizações do território utilizadas pelos órgãos setoriais (meio 
ambiente e saneamento, assistência social, saúde, educação, agricultura, turismo e 
assuntos tributários), que se configuram como divisões administrativas e institucionais. 
Nesta condição, cumprem precipuamente objetivos que dizem respeito somente ao 
planejamento e à gestão das ações descentralizadas dos órgãos setoriais. 
Cada uma destas regionalizações tem uma estrutura independente, que agrupa 
municípios diversos e é definida por meio de critérios próprios, com o propósito de 
organizar a operacionalização dos serviços a partir das demandas específicas do setor. 
Por sua vez, a então Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP), atual 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, 
órgão responsável pelo Sistema de Planejamento Regional do Estado, utiliza a estrutura 
político- -administrativa composta por Regiões de Governo (RGs), Regiões 
Administrativas (RAs) e Regiões Metropolitanas (RMs). Nas RAs, estão localizados os 
Escritórios Regionais de Planejamento (Erplans), que são os braços regionais da então 
SEP, para execução de seus programas e ações. Já nas RMs, a estrutura de gestão é 
diversa. Em cada unidade, funciona um Conselho de Desenvolvimento, de caráter 
normativo e deliberativo, composto por um representante de cada município que a 
integra e por representantes do Estado, nos campos funcionais de interesse comum. É 
assegurada a participação paritária do conjunto dos municípios em relação ao Estado. 
As agências de desenvolvimento das RMs são entidades autárquicas2 , com papel 
executivo nas questões metropolitanas e secretariam os Conselhos de Desenvolvimento 
Metropolitano. Já os fundos de desenvolvimento destas regiões, formados por recursos 
do Estado e dos municípios, ou são diretamente vinculados à SDM (caso da RMBS e 
da RMSP), ou à própria Agência (caso da RMC). 
 
Macrometrópole paulista: Esta extensa “região urbana” abriga 153 municípios 
articulados em rede, enlaçados em um único processo de relações econômicas e 
sociais. Ali estão as Regiões Metropolitanas de São Paulo (RMSP), da Baixada 
Santista (RMBS) e de Campinas (RMC), as Aglomerações Urbanas de Jundiaí, 
Piracicaba, São José dos Campos e Sorocaba, além de um conjunto de centros urbanos 

99 municípios em três ACPs [Área de 
Concentração Populacional]: a de São 
Paulo, a de Ribeirão Preto e a de São José 
do Rio Preto.  
a ACP de São Paulo está dividida em seis 
subACPs, sendo o município de São 
Paulo seu núcleo principal e Campinas, 
Santos, São José dos Campos, Jundiaí e 
Sorocaba os subnúcleos. 

existe praticamente coincidência de limites geográficos no caso das aglomerações 
urbanas metropolitanas: 
a Região Metropolitana de São Paulo abarca seis Regiões de Saúde (Grande ABC, 
Alto do Tietê, Franco da Rocha, Rota dos Bandeirantes, Mananciais e São Paulo, que 
é o único caso de Região de Saúde composta por apenas um município).  
a Região de Saúde Baixada Santista assume o mesmo recorte da Região 
Metropolitana da Baixada Santista. 
a Região de Saúde Metropolitana de Campinas (deliberação da CIB SP nº 49, de 2 de 
setembro de 2014): seu recorte territorial não coincide exatamente com o recorte 
territorial da RMC, pois esta inclui o município de Engenheiro Coelho. 
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Os municípios segundo o estudo da Rede urbana 
(EMPLASA e SEADE) 

Os municípios segundo o estudo da 
Região de Influência da Cidade 
(REGIC) 
(IBGE) 

As regiões de saúde e a rede urbana 

com status de centros regionais. 
O novo desenho da rede urbana que o estudo divulga envolve as três regiões 
metropolitanas, dez aglomerações urbanas (Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, 
Araraquara/São Carlos, São José dos Campos, Sorocaba, Bauru, Araçatuba, Jundiaí, 
Mogi Guaçu/Mogi Mirim e Piracicaba) e um conjunto de onze centros regionais 
(Barretos, Franca, Marília, Presidente Prudente, Atibaia, Botucatu, Bragança Paulista, 
Catanduva, Itapetininga, Jaú e Ourinhos). 
Para tanto, o território do ESP foi dividido em três regiões metropolitanas (RMSP, 
RMBS e RMC), nove aglomerações urbanas (Araçatuba, Araraquara/São Carlos, 
Bauru, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e São José 
dos Campos) e 22 Microrregiões (Bragantina, Mantiqueira, Estâncias, Andradina, 
Avaré, Barretos, Botucatu, Catanduva, Dracena, Franca, Itapetininga, Lins, Marília, 
Ourinhos, Presidente Prudente, São João da Boa Vista, São Roque, Alto Paraíba, 
Litoral Norte, Vale do Ribeira, Mogiana e Votuporanga). 
 
(Rede Urbana e Regionalização do Estado de São Paulo, 2011) 
 
162 municípios que conformam o estrato superior da rede urbana paulista e estão 
distribuídos em três aglomerações urbanas metropolitanas (Região Metropolitana de 
São Paulo – RMSP, Região Metropolitana da Baixada Santista –RMBS e Região 
Metropolitana de Campinas – RMC). 

centros da rede urbana: oito níveis 
hierárquicos, ficando sem classificação 
específica 91 municípios, que são 
justamente aqueles que compõem as 
ACPs, exceto os municípios-polo.  

aglomerações urbanas não metropolitanas, as AU de Jundiaí e AU de Mogi 
Guaçu/Moji Mirim são as únicas que apresentam coincidência com os recortes de 
Regiões de Saúde, a de Jundiaí e da Baixa Mogiana, respectivamente. 
três aglomerações urbanas (AU de Sorocaba, AU de Bauru e AU de São José do Rio 
Preto) contidas em três Regiões de Saúde (RS de Sorocaba, RS de Bauru e RS de 
São José do Rio Preto).  
as outras cinco aglomerações urbanas tiveram seus recortes divididos entre duas, três 
ou quatro Regiões de Saúde. 

dez aglomerações urbanas não metropolitanas (AU de Ribeirão Preto, AU de São José 
do Rio Preto, AU de Araraquara/São Carlos, AU de São José dos Campos, AU de 
Sorocaba, AU de Bauru, AU de Araçatuba, AU de Jundiaí, AU de Mogi Guaçu/Moji 
Mirim e AU de Piracicaba). 

o estrato superior da rede urbana paulista 
abarca 176 municípios, com diferentes 
inserções e níveis de polarização na rede 
de cidades. 

nove Regiões de Saúde são polarizadas por um centro regional, e uma, a RS de 
Bragança, que possui dois centros regionais, os municípios de Bragança Paulista e 
Atibaia. 

11 centros. Campinas: é uma Capital regional A 26 Regiões de Saúde sem um núcleo regional identificado. 
50 municípios com algum nível de centralidade no REGIC  centros urbanos com 
capacidades polarizadoras menores, porém estratégicos quando se considera a 
necessidade de ampliação do acesso às ações e serviços de saúde pública e a 
mitigação dos desequilíbrios regionais em decorrência das lógicas capitalistas de 
localização territorial. Conforme visto anteriormente, sem esses centros menores, 26 
RS seriam identificadas pela ausência de núcleos polarizadores no seu interior. 

Fonte: Duarte (2016). Elaboração própria. Nota: Vale ressaltar que, para a adequação da base de dados usada na identificação dos municípios que compõem o estrato superior da rede urbana e da tipologia de RS do 
presente estudo com relação à divergência no recorte da Região Metropolitana de Campinas e da Região de Saúde Metropolitana de Campinas, e levando em consideração o peso relativo dos municípios de Engenheiro 
Coelho e de Morungaba na dinâmica urbana paulista, optou-se por alterar a inserção desses na Rede Urbana de 2010. Morungaba, que estava classificado como demais municípios, passou a ser marcado como 
pertencente à RMC, e Engenheiro Coelho foi do grupo da RMC para o grupo demais municípios. 
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Os estudos e as análises a respeito do processo de regionalização no estado de São Paulo envolvem pesquisas quantitativas e qualitativas, quais 
sejam: 1) Mendes et. al. (2015) – estadual e de quatro regiões de saúde selecionadas e Mendes (2008); 2) Guerra (2015) – estadual; 3) Duarte 
(2016) – estadual; 4) Pesquisa Região e Redes (2014-2017) – estudo nacional e de cinco regiões de saúde em todas as macrorregiões do país; 5) 
Gestão Regional e Redes (2016-2017) – estudo estadual e de cinco regiões de saúde do estado de SP. Além destas pesquisas, foram utilizados 
outros estudos relevantes: Albuquerque, Mello e Iozzi (2011); Lima (2011); Machado, Oliveira, Pereira e Coelho (2011); Ferreira e Diniz (2011); 
Gadelha et. al. (2011); Levi e Scatena (2011); Albuquerque (2013); Viana et. al. (2015 a e b). O quadro abaixo apresenta um resumo dos estudos. 

 

 

Quadro 4.B - Metodologia das pesquisas e estudos sobre o processo de regionalização no Estado de São Paulo 
 

Pesquisa/Estudo Metodologia 
Gestão Regional e Redes 
(2016-2017) 

Dimensões analíticas:  
Política: 1) governança regional e 2) capacidade da política (policy capacity); 
Estrutura: 1) capacidade instalada, 2) financiamento, 3) estrutura e processo de regulação ao acesso e assistencial, 4) formas de contratualização; e 
Organização: 1) descrição dos processos efetivamente colocados em prática para a implantação das RAS, 2) população e território, 3) mapeamento dos pontos de atenção, 4) gestão clínica, 
5) Atenção Primária à Saúde (APS) e redes enquanto estrutura, resolutividade e qualidade; coordenação e responsabilização pela saúde da população e equidade, 6) recursos humanos: 
disponibilidade capacitação e mobilidade. 
Índice de Dependência/OMS (enfoque macrorregional). 
Índice de Influência. 
Três enfoques: Macrorregional (RRAS); Regional (REGIÃO); e Regional-Municipal (MUNICÍPIO). 
O diagnóstico será desenvolvido a partir de abordagens qualitativas de pesquisa avaliativa e pelo emprego de técnicas como entrevistas, análise documental e estudo de casos nas cinco 
regiões de saúde priorizadas no Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde. 
De forma complementar, serão adotados métodos e instrumentos quantitativos com o uso de questionários estruturados, planilhas para o processamento e análise das informações empíricas 
e instrumentos de avaliação pré-validados. Três grupos de atores serão objeto de entrevistas, a saber: gestores do sistema; prestadores de serviços (públicos e privados); e sociedade 
(entidades, usuários do sistema, entre outros). Para a análise dos municípios, em cada região serão utilizados todos os dados secundários organizados pelos bancos (incluindo o PMAQ 
atualizado), considerando o universo. Para a análise dos dados primários, será feita uma amostra de municípios na região considerando características como porte populacional, rede de 
serviços, entre outras. 

Região e Redes (2014-
2017) 

[CAP. 2] 

Lima e Viana (2011) [CAP. 2] 
Dossiê Revista Saúde e 
Sociedade (2015) 

[CAP. 2] 

MENDES et. al. (2015) 
Indicadores: COAP (Dec. 7.508), Mapa da Saúde, Pacto AB (matriz de indicadores da SES/SP e do COSEMS/SP), Painel de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS (Tamaki et. al., 
2012), indicadores de fluxo. 
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Pesquisa/Estudo Metodologia 
Eixos: 1) socioeconômico e informações orçamentárias; 2) condições de vida e saúde; 3) vigilância em saúde; 4) rede de atenção à saúde; 5) dinâmica do movimento populacional inter e 
intra-regional (análise de fluxos). 
Entrevista com gestores: secretários municipais e apoiadores do Cosems. 
Aspectos: 1) identificação do protagonismo e/ou liderança no processo de pactuação regional; 2) compreensão que os atores têm na região/regionalização em suas dimensões política 
técnico-operativa, financeira e estrutura instalada; 3) atitude diante do COAP; 4) atitude diante das redes de atenção, em especial da Rede Cegonha e a RUE. 

MENDES (2008) Análise do gasto regionalizado em saúde no Estado de SP (por DRS), para os anos de 2004-2006. 

GUERRA (2015) 

Produção da assistência ambulatorial (média e alta complexidade) e hospitalar (média e alta complexidade), por região de saúde e por RRAS, conforme gestão da assistência e natureza/tipo 
de estabelecimento de saúde. 
Índice de Dependência da assistência ambulatorial (alta complexidade) e hospitalar (média e alta complexidade), na região de saúde e na RRAS. 
Esse índice foi criado pela OMS, em 1990. 
Cálculo: Nº. de atendimentos dos residentes, realizados fora da região / Nº de atendimentos total dos residentes. 
Análise dos determinantes do índice de dependência: variáveis do contexto demográfico (porte populacional da região e porte populacional do município); do contexto socioeconômico 
(Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS); e do contexto do sistema de saúde (gasto próprio com saúde, leitos SUS por 1000 habitantes, internação no próprio município e 
proporção de saúde suplementar). 
Dados: 1) geral: 2000 até 2013; 2) região: 2013; 3) painel: 1998, 2008 e 2013. 

DUARTE (2016) 

Processo de regionalização a partir de duas vertentes dinamizadoras: 1) diretriz da descentralização político-administrativa; 2) diretriz de regionalização e hierarquização da rede de saúde 
com foco na integração dos serviços e ações de saúde nas regiões de saúde. 
Resultado: mitigação ou aprofundamento das desigualdades regionais. 
Duas dimensões do desenvolvimento capitalista: 1) territorial (divisão inter-regional do trabalho sintetizada na conformação da rede urbana); 2) saúde pública (saúde como ausência de 
doença e saúde como bem-estar social). 
Importância do financiamento (foco): transferência dos recursos federais para os municípios (FNS para FMS), no bloco do financiamento de MAC ambulatorial e hopitalar, com foco nas 
redes temáticas, no período de 2009-2014  compreender a lógica preponderante do processo de regionalização nas regiões (através da análise do financiamento das estratégias definidas 
no nível central para a indução do processo) e distribuição territorial dos recursos (montante de recursos). 
Caracterização das 63 regiões de saúde do ESP: condições de urbanização (Metropolitana, Alta urbanização, Média urbanização e Baixa urbanização). 
[Estudos disponíveis sobre a rede urbana paulista: Rede urbana e regionalização do Estado de São Paulo elaborado conjuntamente pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 
(Emplasa) e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e Região de Influência da Cidade (REGIC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)]. 
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CAPÍTULO 5 

 

Quadro 5.A - AGEMCAMP: Notícias sobre o setor saúde da RMC, de 2011 até 2018 
 

Data Manchete Descrição Link 

22/12/2011 
Agemcamp vai 
priorizar Cartão 
Saúde 

O Cartão Metropolitano de Saúde consiste na unificação dos sistemas de saúde das 19 cidades da RMC. O investimento total aprovado foi de até R$ 3,5 
milhões (US$ 1,9 milhão). 
As cidades que se interessarem pelos projetos têm até março para solicitar os recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano). 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/agemcamp-vai-
priorizar-cartao-saude/ 

02/03/2012 
RMC avança na 
integração dos 
serviços de Saúde 

Reunião dos gestores para conhecerem o diagnóstico do atendimento de saúde no SUS da RMC (realizado pelo NEPP) para auxiliar a estruturação das 
Centrais de Regulação nos 19 municípios da RMC e a concepção de um modelo de referência ao constituir uma rede integrada de informações. 
Além disso, foi informado sobre o andamento do projeto “Cartão  SUS Metropolitano” por meio do Sistema Metropolitano de Identificação de Usuários, 
que é um dos projetos previstos no Plano Metropolitano de Saúde. 
O Plano Metropolitano de Saúde foi elaborado em 2008 e contém 47 projetos de curto, médio e longo prazo, financiados com recursos do Fundocamp, e 
estão em andamento:  
1) “Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde” 
2) “Plano de Educação Permanente para profissionais de Saúde” 
3) “Linhas de Cuidado da Gestante e da Puérpera” 
4) “Informatização das Unidades Básicas de Saúde” para implantação do Cartão SUS Metropolitano. 
 
 
“Segundo a Diretora Executiva da Agemcamp, Cristina Carrara, o projeto é o primeiro do país a estabelecer parâmetros, ações e intervenções para 
implantação de um Complexo Regulador em âmbito metropolitano para o atendimento aos cidadãos na atenção à saúde. ‘RMC está à frente de muitas 
regiões por propor soluções conjuntas que visam melhorar a gestão da Saúde. Este pode ser um projeto piloto para todo o país’”. 

 http://www.agemcamp.
sp.gov.br/rmc-avanca-
na-integracao-dos-
servicos-de-saude/ 

24/09/2012 

Cartão SUS na 
RMC é tema de 
reunião da C.T. 
de Saúde 

Discussão com MS sobre o andamento do projeto para a implantação do sistema integrado de informações que possibilitará atendimento em qualquer 
Unidade de Saúde (Portaria MS n°1.127/2012: liberação de recursos financeiros do Governo Federal para implantação do Projeto Cartão SUS na RMC). 
Além disso, foi abordado o desenvolvimento de três projetos definidos no Plano Metropolitano de Saúde, através do NEPP (contratado pela Agemcamp). 
Os projetos são: 1) Plano de Educação Permanente da Atenção Básica à Saúde; 2) Estruturação de Linhas de Cuidado da Gestante, Puérpera e Diabetes 
Mellitus e 3) Apoio à Organização do Complexo Regulador na Região Metropolitana de Campinas. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/cartao-sus-na-
rmc-e-tema-de-reuniao-
da-ct-de-saude/ 

29/03/2013 
Campinas integra 
a elite da saúde 
no País 

“Dos 19 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas), só Campinas integra a lista dos melhores atendimentos públicos na área da Saúde 
prestados no Brasil. O dado integra o IDSUS (Índice de Desenvolvimento do Sistema Único de Saúde) do Ministério da Saúde e retrata a situação no ano 
de 2011, o último disponível no ranking elaborado pela instituição”. 
 
G1: Campinas. 
G3: Americana, Cosmópolis, Itatiba, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Vinhedo, Sumaré, Valinhos, Indaiatuba, Santa Bárbara, Jaguariúna, 
Hortolândia e Pedreira. 
G5: Artur Nogueira, Holambra, Engenheiro Coelho e Santo Antônio da Posse. 
 
Grupos 1 e 2: municípios que apresentam melhor infraestrutura e condições de atendimento à população. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/campinas-
integra-a-elite-da-saude-
no-pais/ 
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Grupos 3 e 4: têm pouca estrutura de média e alta complexidade. 
Grupos 5 e 6: não têm estrutura para atendimentos especializados. 

21/08/2013 
BID destina US$ 
46,9 mi para a 
Saúde na região 

“A Região Metropolitana de Campinas (RMC) vai receber financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que poderá chegar a R$ 
150 milhões (US$ 46,9 milhões), para melhorar o setor Saúde, o mais sensível e mais criticado pela população. O reforço vai permitir implantar o Plano 
Metropolitano de Saúde, elaborado por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e formado por 47 projetos que visam a 
melhorias significativas na gestão regional da saúde. Os projetos foram aprovados dentro do empréstimo do BID ao Estado, de cerca de US$ 300 
milhões”. 
“Campinas será a primeira região metropolitana do País a ter um plano regional de saúde”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/bid-destina-us-
469-mi-para-a-saude-na-
regiao/ 
 

14/03/2014 

Governador 
sanciona lei que 
incorpora 
Morungaba à 
Região 
Metropolitana de 
Campinas 

Incorporação do município de Morungaba à Região Metropolitana de Campinas. 
É uma estância climática e é integrante do Circuito das Frutas do Estado de São Paulo. 
“O Projeto de Lei Complementar, de iniciativa do governador, foi assinado no dia 4 de janeiro e enviado a Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp), quando Geraldo Alckmin esteve no município de Morungaba. O PLC foi aprovado no dia 26 de fevereiro. Para embasar o Projeto de Lei 
Complementar foi encomendado estudo à Emplasa – Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, que englobou aspectos econômicos, 
territorialidade, conurbação populacional, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice Paulista de Responsabilidade Social (IRPS), e concluiu 
que o fluxo de pessoas, relações econômicas e sociais entre Morungaba, justificam a entrada da cidade na RMC”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/governador-
sanciona-lei-que-
incorpora-morungaba-a-
regiao-metropolitana-
de-campinas/ 

14/03/2014 

Prefeitos buscam 
investimentos em 
reunião com 
Secretário de 
Estado da Saúde 

“Os Prefeitos da RMC, juntamente com seus secretários municipais de Saúde, se reuniram no dia 13 de fevereiro, em São Paulo, com o Secretário de 
Estado da Saúde, David Uip, para fortalecer o pedido de mais investimentos para a Região. Também participaram da reunião o Subsecretário de 
Desenvolvimento Metropolitano, Edmur Mesquita, e a Secretária Executiva da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), Ester Viana”. 
Os ofícios entregues foram:  
1) “Projeto de fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde de São Paulo” – BID. 
2) “Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência da RMC”. 
3) “SAMU Metropolitano”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/prefeitos-
buscam-investimentos-
em-reuniao-com-
secretario-de-estado-da-
saude/ 

19/03/2014 
RMC prevê 
investimentos na 
área da Saúde 

“A Câmara Temática de Saúde recebeu, na última reunião do dia 19 de fevereiro, profissionais da Secretaria de Estado da Saúde comprometidos com 
o Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde de São Paulo, cujos investimentos beneficiam a Região Metropolitana de Campinas. O projeto 
será viabilizado por meio de parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)”. 
“O investimento previsto para a RMC é da ordem de R$ 221 milhões, oriundos do BID com contrapartida do Governo do Estado, e será aplicado em 
infraestrutura e equipamentos de saúde (Hospitais Regionais Estaduais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
Ambulatório de Especialidades), adequação do Departamentos Regional de Saúde e informatização das Rede”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/rmc-preve-
investimentos-na-area-
da-saude/ 

18/06/2014 

Região 
Metropolitana de 
Campinas: 14 
anos de 
integração 

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) completou 14 anos de criação, desde a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 870 foi publicada 
em 19 de junho de 2000. 
“Estão em desenvolvimento o Sistema Metropolitano de Videomonitoramento; Reforma, Ampliação e Informatização de Unidades Básicas de Saúde; 
Cursos para gestão na área de Saúde; Academias ao ar livre; Re-Virada Cultural e Implantação de Estação de Trabalho para Defesa Civil”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/regiao-
metropolitana-de-
campinas-14-anos-de-
integracao/ 

26/06/2014 

BID libera US$ 
104,5 milhões 
para saúde na 
RMC 

O governo do Estado firma parceria com BID: R$ 230 milhões (US$ 104,5 milhões) para investimento na saúde pública da RMC. 
“O financiamento vai permitir que a RMC seja a primeira região metropolitana do País a ter um plano regional de saúde”. 
O valor deve ser repassado aos municípios, a fundo perdido (sem custo algum para qualquer município), até o final deste ano. 
Um dos focos é o Centro Regulador e o Cartão Metropolitano. 
Além disso: 
1) serão construídas 30 novas unidades básicas de saúde e 38 unidades básicas passarão por reformas. 
2) serão construídos 5 centro de atenção psicossocial (CAPs) e 8passarão por reformas. 
3) a estrutura da Diretoria Regional de Saúde (DRS), que fica em Campinas, passará por reforma. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/bid-libera-us-
1045-milhoes-para-
saude-na-rmc/ 

27/06/2014 

Conselho celebra 
recurso do BID 
para área da 
Saúde 

A RMC receberá recursos do BID no valor de R$ 221 milhões para implantação de projetos metropolitanos na área da saúde. 
O projeto da RMC: UBS (30 novas e reforma de 38), CAPS (5 novos e reforma de 8), DRS (reforma), implantação de protocolos clínicos, qualificação 
dos profissionais da Atenção Básica, organização da Regulação local, entre outras ações de gestão. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/conselho-
celebra-recurso-do-bid-
para-area-da-saude/ 

24/09/2014 
BID destina US$ 
92 mi para a 
Saúde na região 

“A Secretaria de Estado da Saúde apresentou ontem os detalhes do financiamento de aproximadamente R$ 215 milhões (US$ 92 milhões), obtidos com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para serem investidos na saúde pública da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Com exceção 
de Engenheiro Coelho, Morungaba e Santo Antonio de Posse, todos os outros municípios do bloco regional serão contemplados com obras, seja de 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/bid-destina-us-
92-mi-para-a-saude-na-
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construção ou reforma. Ao todo serão construídas 30 Unidades Básicas de Saúdes (UBS) e cinco Centros de Atenção Psicossocial (Caps), além da 
reforma da Diretoria Regional de Saúde de Campinas, de 38 UBSs e oito Caps. A apresentação foi realizada durante reunião do Conselho de 
Desenvolvimento da RMC, e os prefeitos receberam o termo de cooperação do projeto para assinar”. 
“Das cidades que não receberão investimentos em construção ou reforma de unidades de saúde, Engenheiro Coelho foi a única que não solicitou 
nenhuma obra. Santo Antonio de Posse pediu tardiamente a construção de um Caps, por isso a demanda será avaliada e pode ser atendida no caso de 
desistência de algum município. Já Morungaba entrou para a RMC somente em março, quando o projeto já estava em estado avançado. A cidade também 
pleiteia a construção de uma UBS e pode ser contemplada”. 

regiao/ 

19/11/2014 

RMC recebe 
pacote de obras 
na Saúde em 
2015 

“As obras das 36 novas unidades básicas de saúde (UBSs) e centros de atenção psicossocial (Caps) que serão construídas na Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) terão início no segundo semestre do ano que vem. As 
reformas de 43 unidades de saúde, por sua vez, vão começar somente no início de 2016, e em ambos os casos o prazo de execução dos trabalhos é de oito 
a 12 meses”. 
“Com exceção de Engenheiro Coelho e Santo Antonio de Posse, todas as outras cidades da região receberão investimentos”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/rmc-recebe-
pacote-de-obras-na-
saude-em-2015/ 

17/12/2014 

Conselho encerra 
2014 planejando 
ações de Saúde 
para 2015 

“Como uma das ações fundamentais para a gestão da Saúde na Região, o Conselho aprovou adequações no projeto inicial referente à implantação do 
Cartão Metropolitano do Sistema Nacional de Saúde, popularmente conhecido como Cartão SUS (Sistema Único de Saúde). As alterações foram 
apontadas pela Câmara Temática de Saúde da RMC. Com a aprovação do Conselho, o novo projeto será encaminhado para análise e deliberação do 
Ministério da Saúde, para que a Região se torne apta a receber os recursos para implantação do Sistema”. 
“A Diretora Executiva da Agemcamp, Ester Viana, lembra que o Conselho e a Agência têm contribuído para o Sistema por meio do projeto 
metropolitano de Informatização de Unidades Básicas de Saúde (UBS), com investimento de R$ 3 milhões para aquisição de equipamentos de 
informática. Além do investimento do Ministério da Saúde a da contrapartida da Agemcamp, parte do recurso financeiro transferido do BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento) para a Região será destinado a este projeto”. 
“O Conselho também definiu a data do dia 30 de janeiro para que os Prefeitos entreguem assinados os documentos referentes ao termo de permissão de 
uso da área concedida pelas administrações municipais para obras de construção e reforma”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/conselho-
encerra-2014-
planejando-acoes-de-
saude-para-2015/ 

21/05/2015 

Prefeituras 
estudam proposta 
de consórcio 
intermunicipal 

“As prefeituras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré estudam a criação de um consórcio intermunicipal para compartilhar 
recursos na área de saúde. E a primeira reunião para discutir o assunto foi realizada ontem entre os secretários desta pasta”. 
“A intenção, explicou o prefeito, é criar um consórcio nos mesmos moldes do Consaúde (Consórcio Intermunicipal na Área de Saúde), que abrange 
Holambra, Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse e Pedreira”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/prefeituras-
estudam-proposta-de-
consorcio-
intermunicipal/ 

14/06/2015 
Caism vira 
referência em 
pesquisa 

“O Hospital da Mulher Prof. Dr. José A. Pinotti — o Caism, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) —se tornou sede de uma rede de 
pesquisa em câncer de mama a partir de uma parceria firmada  na última quinta-feira como Baylor College of Medicine (BCM) e com a Fundação Susan 
G. Komen, localizados no Texas (EUA)”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/caism-vira-
referencia-em-pesquisa/ 

18/07/2015 
Prefeitura 
anuncia Hospital 
São Luiz 

“A Prefeitura de Campinas anunciou ontem que o terreno da antiga Rodoviária de Campinas, no bairro Botafogo, será ocupado por uma unidade do 
Hospital São Luiz, da Rede D’Or”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/prefeitura-
anuncia-hospital-sao-
luiz/ 

26/08/2015 

Estado libera 
US$ 44 milhões 
para obras na 
Saúde na RMC 

“O governador Geraldo Alckmin (PSDB) vai anunciar amanhã um pacote de R$ 157,9 milhões (US$ 44 milhões) em investimentos para reforma, 
construção e ampliação de 73 unidades municipais de saúde em 17 cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas)”. 
 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/estado-libera-
us-44-milhoes-para-
obras-na-saude-na-rmc/ 
 

23/01/2016 
Boldrini faz 38 
anos e festeja 
com novo centro 

“construção do Instituto de Engenharia Molecular e Celular, primeiro centro de pesquisas específico para câncer pediátrico do País. Com investimentos 
de R$ 22 milhões (US$ 5,4 milhões), 30% da obra está concluída, com previsão para o término no fim de 2016”. 
“Atualmente, estão em tratamento cerca de 10 mil pacientes, a maioria pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Centro Infantil Boldrini é referência 
nacional no tratamento de crianças e adolescentes com câncer e doenças sanguíneas”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/boldrini-faz-
38-anos-e-festeja-com-
novo-centro/ 
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02/02/2016 
RMC terá US$ 
39,8 mi para a 
Saúde 

 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/rmc-tera-us-
398-mi-para-a-saude/ 
 

29/02/2016 

Hospital terá 
pedra 
fundamental 
lançada hoje 

“A pedra fundamental do Instituto de Prevenção de Campinas, especializado no diagnóstico de câncer, será lançada hoje em uma área doada pelo 
Município na Avenida das Amoreiras, perto do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. O investimento, de R$ 69,9 milhões (US$ 17,5 milhões), contempla 
pesquisa, prevenção, tratamento e educação em oncologia. Os recursos para a implantação desse hospital, referência no tratamento de câncer, são parte 
da indenização por danos morais coletivos, pagos pelas empresas Raízen Combustível S/A (antiga Shell) e Basf S/A, no episódio de contaminação do 
meio ambiente e de trabalhadores em uma fábrica de agrotóxico em Paulínia, que ficou conhecido como Caso Shell. Essas empresas irão pagar R$ 200 
milhões (US$ 50 milhões) em indenizações, sendo que o Hospital do Câncer de Barretos, que implementará o Instituto de Prevenção, receberá R$ 69,96 
milhões (US$ 17,5 milhões)”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/hospital-tera-
pedra-fundamental-
lancada-hoje/ 

03/04/2016 
Hospitais da 
região são ‘nota 
10’ 

“O Hospital Estadual de Sumaré e o Centro Médico de Campinas estão entre os 131 hospitais públicos e privados do País que receberam certificação 
máxima de qualidade, em avaliação realizada por instituições acreditadoras de serviços de saúde e divulgada pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS)”. 
“Administrado pela Unicamp, o Hospital Estadual de Sumaré é a única unidade de saúde do interior 100% SUS a receber a classificação”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/hospitais-da-
regiao-sao-nota-10/ 

11/05/2016 

Campinas recebe 
maratona de 
Médicos Sem 
Fronteiras 

“Pela primeira vez no Brasil, a organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras realiza o evento “Conexões MSF” e Campinas foi 
escolhida para receber essa verdadeira maratona de atividades”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/campinas-
recebe-maratona-de-
medicos-sem-fronteiras/ 

22/06/2016 Construção de “As obras do Hospital São Luiz, que será construído no terreno da antiga Rodoviária de Campinas, no bairro Botafogo, vão começar nos próximos dias, http://www.agemcamp.s
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unidade da Rede 
D’Or em 
Campinas deve 
começar neste 
mês 

de acordo com o prefeito Jonas Donizette (PSB). Os investimentos são de R$ 200 milhões (US$ 58,8 milhões)”. 
Serão atendidos somente convênios médicos e não haverá leitos para atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

p.gov.br/construcao-de-
unidade-da-rede-dor-
em-campinas-deve-
comecar-neste-mes/ 

01/07/2016 
Estado ajudará 
obra de novo 
hospital 

“A implantação do Hospital São Luiz, em Campinas, cujas obras devem começar até o final do ano na Avenida Andrade Neves, terá apoio do governo 
do Estado, que disponibilizou uma linha de crédito de R$ 30 milhões (US$ 9,3 milhões) e deve conceder incentivos fiscais de R$ 10 milhões (US$ 3,1 
milhões) para uma lista de artigos e equipamentos que a Rede D’Or adquirirá para viabilizar o empreendimento. A informação é do presidente da 
Agência Paulista de Promoção de Investimento e Competitividade (Investe São Paulo), Juan Quirós. Campinas também ofereceu incentivos fiscais, 
como redução de Imposto sobre Serviços (ISS) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/estado-ajudara-
obra-de-novo-hospital/ 

03/07/2016 
Fundo é saída 
para prefeituras 
na crise 

“Em momentos de crise financeira como os que as prefeituras estão enfrentando, os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 
Campinas (Fundocamp) estão sendo essenciais para alavancar projetos de interesse local, mas de abrangência regional”. 
“Criado em 2006, o Fundocamp começou a operar efetivamente no ano seguinte. Ele é formado por repasses que somam 0,1% do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) arrecadado no ano anterior pelo conjunto dos 20 municípios. O rateio entre as cidades é calculado pela 
média entre a proporção da população de uma cidade na RMC e a proporção do total arrecadado no bloco pelo município”. 
“No caso de Campinas, por exemplo, a cidade tem 41,45% da população regional e 25,5% do ICMS regional. A média entre esses dois índices, 33,5%, 
forneceu o percentual da cidade no rateio dos recursos do fundo. A aplicação dos recursos do fundo é supervisionada por um conselho de orientação. O 
fundo contribui com recursos técnicos e financeiros para a melhoria dos serviços públicos municipais e da qualidade de vida, para o desenvolvimento 
socioeconômico da região e para a redução das desigualdades sociais”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/fundo-e-saida-
para-prefeituras-na-
crise/ 

14/07/2016 
Corredor da 
saúde ganha 
hospital 

“a rede Copa D’Or apresentou há duas semanas o projeto do Hospital São Luiz, que será construído na área da antiga rodoviária da cidade, no chamado 
corredor da saúde, região da cidade que concentra outros hospitais e diversas clínicas e consultórios médicos”. 
“Em sua primeira fase, o hospital geral abre as portas com 266 leitos e chegará a 430 leitos na segunda etapa. O prédio terá um recuo de 16 metros da 
calçada e será circundado por uma praça, com um paisagismo que garante conforto acústico, térmico e um ambiente contemplativo. A estrutura terá 
cinco andares para internação, um piso para a maternidade, andares para as UTIs adulto, pediátrica e neonatal, para consultórios, área técnica e 10 salas 
para cirurgias”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/corredor-da-
saude-ganha-hospital/ 

20/07/2016 

Hospital de 
Americana 
recebe selo de 
qualidade 

“O HUA (Hospital da Unimed Americana) recebeu ontem o certificado ONA 2 (Organização Nacional de Acreditação). Este selo é dado pelo Instituto 
Qualisa de Gestão às unidades que atendem aos critérios de segurança e processos de integração entre setores médicos”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/hospital-de-
americana-recebe-selo-
de-qualidade/ 

17/08/2016 
Mortalidade 
infantil é a menor 
da história 

“A taxa de mortalidade infantil de Campinas recuou 32,7% nos últimos dez anos e caiu de 11,85 mortes por mil nascidos vivos em 2005 para 7,97 no 
ano passado, a menor taxa da história da cidade, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A mortalidade de bebês menores de 1 ano de idade é um dos 
indicadores mais utilizados para aferir as condições de saúde da população, porque retrata o grau de desenvolvimento humano de uma sociedade”. 
“Campinas vem conseguindo reduzir a mortalidade infantil em parâmetros superiores aos preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que 
considera aceitável uma taxa de dez mortes de menores de 1 ano por mil nascidas vivas. A Organização das Nações Unidas (ONU) orienta que o mundo 
precisa atingir pelo menos uma taxa menor de 10 até 2020, conforme a Declaração da Cúpula do Milênio das Nações Unidas que ocorreu em 2000 na 
cidade de Nova York”. 
“A redução na mortalidade, segundo o secretário da Saúde, Carmino de Souza, é resultado da significativa melhoria que vem ocorrendo na qualidade do 
pré-natal ofertado às grávidas, na assistência ao parto e na assistência ao recém-nascido. “Antes bebês que nasciam com um quilo, dificilmente 
sobreviviam. Hoje crianças que nascem com 500 gramas sobrevivem e sem sequelas”, disse. Segundo ele, a rede oferece pré-natal de qualidade às 
gestantes, com, pelo menos, sete visitas ao médico e no mínimo duas ultrassonografias para acompanhamento do bebê, o que garante um parto bem 
planejado”. 
““Mesmo com toda a redução de leitos de obstetrícia que vem ocorrendo no Brasil, Campinas tem o privilégio de possuir a Maternidade de Campinas, 
que responde por 70% dos partos e é o único hospital que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que teve aumento de leitos”, disse. O secretário 
citou também a importância do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) da Unicamp que possui uma UTI neonatal de ponta, o Hospital 
Celso Pierro, além de uma rede particular importante na assistência”. 
“Além de todo o aparato tecnológico que a cidade dispõe, existem algumas ações na área de assistência que começaram a ser adotadas e que terão 
impacto na redução da mortalidade e na melhoria da qualidade de vida dos bebês. Uma delas foi a implantação da Casa da Gestante de Alta 
Vulnerabilidade, em parceria com o Instituto Padre Haroldo, e que abriga grávidas que vivem nas ruas ou usuárias de drogas”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/mortalidade-
infantil-e-a-menor-da-
historia/ 
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28/08/2016 
‘Uber’ de 
médicos chega a 
Campinas 

“Um aplicativo que é baixado de graça e marca consultas médicas em Campinas e região a preços populares foi lançado este mês. Trata-se do All 
Doctors, que pretende auxiliar a população em meio à crise financeira. A plataforma tem mais de 500 usuários, com cerca de 50 profissionais de mais de 
40 especialidades médicas. Há opção de atendimento a domicílio”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/uber-de-
medicos-chega-a-
campinas/ 

28/09/2016 
HC festeja 25 
anos de 
transplantes 

“O Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) comemorou 25 anos do primeiro transplante hepático na instituição. Os 
números são impressionantes: o hospital faz uma média de 50 transplantes de fígado por ano, com uma taxa de sobrevida de 75%. O desafio deste ano é 
retomar o procedimento para os transplantes de pâncreas”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/hc-festeja-25-
anos-de-transplantes/ 

29/09/2016 
TI em saúde atrai 
interesse dos 
EUA 

“O mercado campineiro para produtos e soluções em tecnologia da informação (TI) na área da saúde está atraindo o interesse de empresas 
norteamericanas, que veem nesse setor oportunidades de negócios com a cidade”. 
“A aproximação desses mercados começou na noite de segunda-feira, com o encontro de representantes de hospitais, clínicas, planos de saúde e 
faculdades de Medicina de Campinas e oito empresas americanas do setor, no Consulado dos EUA, em São Paulo. Rodadas de negócios serão 
organizadas pelo consulado, como parte da meta de desenvolvimento de um ecossistema de mercado para potencializar negócios e parcerias estratégicas, 
segundo o cônsul comercial, Everett Wakai’. 
“Na segunda-feira, empresas americanas como 3M Health Care, Abbott, Boston Scientific, Dimensional Insight, Infor, Intel, Keck Med da Universidade 
de South Califórnia, Oracle e United Health Goup/Amil se encontraram no consulado com a comitiva de Campinas, formada por representantes do 
Hospital Municipal Mario Gatti, da Organização Social Vitale Saúde, do Hospital Celso Pierro, do Hospital Santa Sofia, do Hospital Madre Theodora, da 
Beneficência Portuguesa, do Centro Médico de Campinas, do Hospital de Clínicas da Unicamp, do Hospital São Luiz Campinas (ainda não implantado), 
da Faculdade São Leopoldo Mandic, da RCC Radiologia Clínica de Campinas e da Unimed Campinas”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/ti-em-saude-
atrai-interesse-dos-eua/ 

15/10/2016 
RMC recebe 26 
unidades de 
saúde 

Projeto Saúde em Ação/SES SP-BID: início da construção das primeiras 26 unidades básicas de saúde (UBS), de um total de 34 unidades previstas. 
“Na primeira fase do projeto, onde serão investidos R$ 98,4 milhões (US$ 30,7 milhões) em obras, equipamentos e mobiliário, serão atendidas as 
cidades de Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, 
Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Vinhedo. As cidades de Americana, Paulínia e Valinhos serão atendidas na segunda fase da licitação”. 
“O investimento de R$ 157,4 milhões (US$ 49,2 milhões) na Região Metropolitana de Campinas é parte de um programa maior de aplicação de recursos 
na saúde do Estado de São Paulo. O programa Saúde em Ação, que visa fortalecer e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população prevê R$ 
801 milhões (US$ 250,3 milhões), fruto de uma parceria inédita com BID. Do total, 70% são provenientes do empréstimo BID e 30% são de recursos do 
tesouro do Estado”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/rmc-recebe-26-
unidades-de-saude/ 

22/10/2016 

Estado dá início 
às obras de 
expansão da 
Saúde regional 

“início das obras da construção do Centro de Saúde do Jardim Satélite Iris I, em Campinas”. 
“Campinas será mais beneficiada do que previsto inicialmente — em vez de sete centros, a cidade terá dez, além de novos prédios para o Centro de 
Atendimento Psicossocial (Caps) Sul/Sudeste e vai ganhar um novo Ambulatório Médico de Especialidade (AME) que também atenderá idoso e terá 
centro cirúrgico para procedimentos ambulatoriais”. 
“o conjunto de obras na RMC ocorrerá em quatro lotes. Ontem, começou o lote um com 13 centros de saúde, sendo três em Campinas (Satélite Iris, 
Santos Dumont e Perseu Leite de Barros), cinco em Itatiba, duas em Monte Mor, uma em Indaiatuba, uma em Vinhedo e uma em Morungaba. O 
segundo lote da primeira fase terá mais 13 unidades em Cosmópolis, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste, Pedreira, Nova Odessa, Jaguariúna e 
Artur Nogueira. A previsão é que as unidades sejam concluídas em 15 meses”. 
“O investimento de R$ 157,9 milhões (US$ 49,9 milhões) na Região Metropolitana de Campinas é parte de um programa maior de aplicação de recursos 
na saúde do Estado de São Paulo. O programa Saúde em Ação, que visa fortalecer e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população prevê R$ 
801 milhões (US$ 252,7 milhões), fruto de uma parceria inédita com BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Do total, 70% são provenientes 
do empréstimo firmado com o BID e 30% são de recursos do tesouro do Estado, informou o governador Com esse investimento, serão construídos 
hospitais, unidades básicas de saúde e centros de atenção psicossocial”. 
“As regiões atendidas serão a de Bauru, Campinas, Vale do Ribeira, Vale do Jurumirim e Sorocaba. Ao todo, 71 municípios serão beneficiados. A 
prioridade foi atender as regiões com mais necessidade e as que crescem muito”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/estado-da-
inicio-as-obras-de-
expansao-da-saude-
regional/ 

01/11/2016 
Alckmin anuncia 
13 clínicas na 
RMC 

“O governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou, ontem, a construção de 13 clínicas do projeto “Saúde em Ação”, para a RMC (Região Metropolitana 
de Campinas), durante visita em Jaguariúna. As cidades que receberão as unidades são Cosmópolis, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste, 
Pedreira, Nova Odessa, Jaguariúna, Holambra e Arthur Nogueira”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/alckmin-
anuncia-13-clinicas-na-
rmc/ 

13/12/2016 
HES recebe 
certificação 
internacional 

“O Hospital Estadual de Sumaré (HES), administrado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é a primeira instituição do interior do País a 
receber a certificação Accreditation Canada International (ACI) da metodologia Qmentum. O certificado internacional avalia a excelência em segurança, 
qualidade na assistência médica e atendimento à saúde. No Brasil, apenas 43 hospitais possuem essa certificação, sendo 31 no Estado de São Paulo e 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/hes-recebe-
certificacao-
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apenas quatro públicos”. 
“A entrega da nova certificação aconteceu ontem no auditório do hospital, e reuniu aproximadamente 150 pessoas entre alunos, colaboradores, 
autoridades e gestores da Unicamp. A metodologia Qmentum é uma atualização da metodologia Canadian Council for Health Services Accreditation 
(CCHSA), conquistada pelo HES-Unicamp em 2012. Este ano, foi realizada uma nova auditoria que confirmou o selo Diamante (certificação máxima) 
para a instituição em setembro. Além da criteriosa avaliação da ACI, o Hospital de Sumaré tem o certificado da Organização Nacional de Acreditação 
(ONA) em nível máximo”. 

internacional/ 

16/12/2016 

Região terá mais 
5 Caps e uma 
unidade básica de 
saúde 

“O terceiro lote de obras de construção das clínicas do Programa Saúde em Ação, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi 
lançado ontem em Sumaré, com a previsão de investimentos de R$ 17 milhões (US$ 5 milhões) na construção de cinco centros de atenção psicossocial 
(Caps) em Sumaré, Cosmópolis, Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Valinhos, e uma unidade básica de saúde em Sumaré”. 
“Na região de Campinas, o investimento é de R$ 234 milhões (US$ 70 milhões). O primeiro lote, lançado em outubro, incluiu 13 clínicas de saúde, 
sendo três em Campinas, cinco em Itatiba, duas em Monte Mor, uma em Indaiatuba, outras em Vinhedo e em Morungaba. Na segunda etapa foram mais 
13 clínicas em Cosmópolis, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste, Pedreira, Nova Odessa, Jaguariúna, Holambra e Artur Nogueira”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/regiao-tera-
mais-5-caps-e-uma-
unidade-basica-de-
saude/ 

06/01/2017 

Convênio garante 
pacote de 
investimentos 
para a Saúde 

“Convênio assinado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) vai garantir o aporte de R$ 90 milhões (US$ 28,1 milhões) nos próximos três anos no 
Hospital Ouro Verde, informou o prefeito Jonas Donizette (PSB) após o encontro de 71 prefeitos com o tucano para discutir o programa Saúde em Ação, 
financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O programa vai aportar R$ 43,2 milhões (US$ 13,5 milhões) em Campinas na 
construção de dez centros de saúde e reforma de nove unidades e um centro de atenção psicossocial (Caps), além de um ambulatório médico de 
especialidades (AME)”. 
“Algumas unidades que deveriam receber reforma, explicou o secretário de Saúde Cármino de Souza, serão centros de saúde novos, porque a conclusão 
foi que, para algumas, sairia mais barato construir outra unidade do que reformar. Casos, por exemplo, dos centros das vilas Boa Vista e Esmeraldina 
que, em vez de reforma, receberão novos prédios. A previsão é que a licitação para essas duas unidades seja publicada até o final do mês e as obras 
tenham início em abril. Já as obras do CS do Jardim Florence, que também está desativado, começam até o final deste mês”. 
“Assim, Campinas terá novos centros de saúde nos bairros Satélite Íris I, Perseu Leite de Barros, Santos Dumont, Satélite Íris 2, Nova América, DIC VI, 
Jardim Florence, Esmeraldina e Boa Vista, Caps Sul/Sudoeste e o AME. As reformas ocorrerão nos centros de saúde Integração, Aeroporto, São José, 
Ipaussurama, São Quirino, São Cristóvão, Parque Floresta, Jardim Conceição e Costa e Silva, além do Caps integração (Noroeste)”. 
“O programa Saúde em Ação conta com um investimento total de R$ 826 milhões (US$ 258,1 milhões) em 163 obras de UBS novas e reformas de 
unidades antigas, mais AMEs, Caps, diretorias regionais de saúde e dois hospitais nas regiões do Vale do Jurumirim, Região Metropolitana de Campinas, 
Vale do Ribeira, Itapeva/Sorocaba e Litoral Norte. Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), o investimento do Saúde em Ação é de R$ 238 
milhões (US$ 74,4 milhões) em 76 unidades, sendo 53 novas obras e 23 reformas”. 
“Os recursos do convênio com o Hospital Ouro Verde virão do orçamento do Estado. Serão disponibilizados R$ 30 milhões (US$ 9,4 milhões) anuais, 
valor que corresponderá a 25% do custo do hospital, que desde junho do ano passado é administrado pela organização social Vitale. A Prefeitura é 
responsável por 25% dos custos, e o governo federal, por 50%. O secretário de Saúde, Cármino de Souza, afirmou que pelos próximos três anos o 
financiamento dos gastos com o hospital está garantido. Em 2015, o Ouro Verde conseguiu repasse de R$ 24 milhões (US$ 7,5 milhões) e no ano 
passado, passou para R$ 30 milhões (US$ 9,4 milhões), valor que se manterá nos próximos três anos”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/convenio-
garante-pacote-de-
investimentos-para-a-
saude/ 

27/01/2017 

Grupo planeja 
torre comercial 
na área do 
Hospital Irmãos 
Penteado 

“Um grupo de investidores está prospectando áreas próximas à Rodovia D. Pedro I para construir um prédio para o Hospital Irmãos Penteado e Santa 
Casa de Misericórdia de Campinas. No lugar onde estão instalados os dois hospitais, no Centro, vai surgir um shopping e uma torre comercial para 
clínicas. A Irmandade de Misericórdia, que desde 2008 busca interessados para o projeto, que prevê investimentos de cerca de R$ 1 bilhão (US$ 312,5 
milhões), está em vias de assinar o contrato de comodato com os investidores — empresários e um fundo de investimentos”. 
“De acordo com o projeto, elaborado pelo Aflalo/Gasperini Arquitetos, do Hospital Irmãos Penteados permanecerá apenas a fachada, que é tombada 
como patrimônio da cidade”. 
“O provedor disse que nos últimos anos alguns grupos se interessaram pelo empreendimento e que, no ano passado, houve o acordo que dará retorno aos 
investidores e à Irmandade. A proposta é de um contrato de comodato por 25 anos – o valor não foi informado – e participação nos lucros. “Com isso, 
conseguiremos manter a sustentabilidade da Santa Casa e poderemos continuar atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde”, disse. O prédio da 
Santa Casa não tem uso hospitalar atualmente. Ali está a provedoria, a área administrativa e o Isis Educação e Cultura. O centenário edifício será 
restaurado e deverá abrigar atividade cultural, provavelmente um museu”. 
“Nos últimos anos, o Irmãos Penteado foi revitalizado para ter condições de funcionar por mais cinco anos, tempo previsto para que o novo 
empreendimento entre em operação. Almeida disse que essa alternativa é a forma mais viável de financiar o atendimento na Santa Casa aos pacientes do 
SUS. “As santas casas estão fechando no País todo, porque o financiamento do atendimento praticamente não existe. A tabela de procedimentos do SUS 
não paga os custos, seja de internação clínica e cirurgia. Quem ainda não fechou sobrevive vendendo patrimônio ou se endividando em bancos. Nossa 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/grupo-planeja-
torre-comercial-na-area-
do-hospital-irmaos-
penteado/ 
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alternativa foi gerar receita com um empreendimento””. 

27/01/2017 

Fundo de 
investimento 
compra o 
Hospital Vera 
Cruz 

“O setor hospitalar privado em Campinas vem se consolidando com nomes de peso. Depois do anúncio da construção de uma unidade da Rede D’Or São 
Luiz, na área da antiga rodoviária, o Hospital Vera Cruz de Campinas foi negociado para um grupo formado por um fundo liderado pelo empresário Elie 
Horn, fundador da Cyrela (empresa do ramo imobiliário), e a gestora de private equity Bozano. Os novos investidores ficarão com o controle acionário 
da empresa e a outra parcela continuará com o grupo que hoje comanda o hospital”. 
“Além do fortalecimento do Vera Cruz, novos investimentos no setor hospitalar privado da cidade serão empregados na construção de uma unidade do 
Hospital São Luiz da Rede D’Or. O projeto terá um aporte de R$ 300 milhões (US$ 93,75 milhões). A unidade será erguida na área da antiga rodoviária, 
no bairro Botafogo. O local terá 12 andares e 430 leitos. O projeto será realizado em duas etapas. Na primeira, o hospital funcionará com 266 leitos”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/fundo-de-
investimento-compra-o-
hospital-vera-cruz/ 

14/02/2017 

Governo abre 
licitação para 
construir 10 
UBSs na RMC 

“O governo estadual abriu licitação ontem para a construção de dez UBSs (Unidades Básicas de Saúde) na RMC (Região Metropolitana de Campinas). 
Segundo o Executivo, haverá construção de três unidades em Campinas, duas em Paulínia e uma em Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Santa Bárbara 
d’Oeste e Sumaré”. 
“A medida faz parte do programa Saúde em Ação, que consiste na construção e reforma de clínicas e hospitais no Estado de São Paulo. De acordo com o 
governo estadual, a região já conta com 31 unidades provenientes do programa. O Executivo prevê a construção de outras 45. O investimento total na 
RMC será de R$ 235 milhões (US$ 75,8 milhões), aponta o governo”. 
“Ainda ontem, em Campinas, Alckmin inaugurou o novo prédio do DRS (Departamento Regional de Saúde), que passou por reforma e ampliação, com a 
construção de mais um edifício no complexo. O governador também deu início ao serviço de hidroterapia do Centro de Reabilitação Lucy Montoro”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/governo-abre-
licitacao-para-construir-
10-ubss-na-rmc/ 

24/02/2017 
Iamspe terá 
hospital em 
Campinas 

“Os servidores do Estado que vivem em Campinas poderão agora ser atendidos no Hospital Beneficência Portuguesa a partir de 1º de março. Agora os 
servidores não precisarão mais ter que se deslocar até outros municípios onde há pronto-socorro que atenda ao plano de saúde do governo. O Estado não 
tinha esse atendimento em Campinas — a unidade mais próxima ficava em Limeira, a 54 quilômetros”. 
A medida beneficiará 31 mil usuários de Campinas. 
A rede do Iamspe na região de Campinas atende 26 municípios e oferece cerca de 110 serviços médicos entre hospitais, clínicas, consultas e exames. Os 
hospitais estão localizados em Bragança Paulista, Casa Branca, Itapira, Limeira, Mogi Mirim, São Paulo e Socorro.  

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/iamspe-tera-
hospital-em-campinas/ 

12/04/2017 
Vera Cruz 
inaugura centro 
de oncologia 

“O Hospital Vera Cruz inaugurou segunda-feira, em Campinas, o seu primeiro centro de oncologia, na Avenida Jesuíno Marcondes Machado. A Unidade 
tem capacidade para realizar 300 atendimentos ao mês”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/vera-cruz-
inaugura-centro-de-
oncologia/ 

26/04/2017 

Campinas vai 
informatizar 
todas as unidades 
de saúde 

“Campinas terá todas as 64 unidades de saúde informatizadas até o final do ano. A expectativa é do secretário de Saúde, Carmino de Souza, que abriu 
ontem uma capacitação com todos os coordenadores dos postos para acelerar o processo. O curso foi dado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria 
Estadual de Saúde no Departamento Regional de Saúde de Campinas (DRS). Atualmente, a cidade tem 11 unidades informatizadas (com o registro das 
consultas) e duas plenamente informatizadas (com os históricos dos pacientes)”. 
“Campinas é o primeiro município entre os 70 beneficiados a adotar o e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) e servirá de modelo para as outras cidades em 
cinco regiões do Estado: Vale do Jurumirim, Região Metropolitana de Campinas, Vale do Ribeira, Itapeva/Sorocaba e Litoral Norte. A cidade tem pressa 
porque, depois de implantar o sistema em toda rede no município, dará treinamento para os demais. As unidades campineiras servirão inclusive como 
showroom”. 
“A Região Metropolitana de Campinas (RMC) receberá R$ 235 milhões (US$ 75 milhões) para investir em 76 obras. No primeiro lote, em outubro 
passado, foram iniciadas 13 clínicas de saúde, sendo três em Campinas, uma em Indaiatuba, cinco em Itatiba, duas em Monte Mor, uma em Morungaba e 
uma em Vinhedo. No segundo lote, em novembro, foram iniciadas obras de 13 clínicas em Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, 
Jaguariúna, Nova Odessa, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré”. 
“No terceiro lote, em dezembro, foi iniciada a obra de uma unidade básica de saúde (UBS) em Sumaré e as obras de cinco centros de atenção 
psicossocial (Caps) em Americana, Cosmópolis, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Valinhos”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/campinas-vai-
informatizar-todas-as-
unidades-de-saude/ 

03/06/2017 
Vera Cruz ganha 
novos sócios e 
planeja expansão 

“Com mais de 70 anos de história, o Hospital Vera Cruz está iniciando uma nova fase de expansão em Campinas. No dia 1º de junho foi concluída a 
incorporação de novos sócios para o hospital, por meio do grupo de investidores formado pelas marcas Bozano Investimentos, Família Horn e Cia 
Bozano, que compõem a Hospital Care. As marcas deterão mais de 50% do capital social do Hospital Vera Cruz”. 
“Segundo o diretor-presidente, Gustavo Carvalho, o grande objetivo do novo projeto é criar uma rede de assistência hospitalar, além de novas 
construções em cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas (RMC)”. 
“Além das novas instalações, o Plano de Saúde Vera Cruz —que também foi comprado pelo grupo de investidores—passará por expansão nos serviços 
oferecidos. Os novos investidores afirmam que além de manter o padrão de atendimento, tem como objetivo ser um plano de referência. Atualmente o 
Plano de Saúde Vera Cruz atende 33 mil vidas em Campinas e região. Para que o projeto de vendas de novos planos seja bem-sucedido, já estão sendo 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/vera-cruz-
ganha-novos-socios-e-
planeja-expansao/ 
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elaboradas novas modalidades de produtos e ações para expansão da área de atuação em todo o Estado”. 

20/06/2017 
Elias Fausto quer 
integrar a RMC 

“A Prefeitura de Elias Fausto apresentou oficialmente o pedido para que o município seja incluído na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A 
solicitação, entregue via ofício, foi feita ontem durante reunião do CD-RMC (Conselho de Desenvolvimento da RMC), realizada em Santa Bárbara 
d’Oeste”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/elias-fausto-
quer-integrar-a-rmc/ 

16/07/2017 
RMC planeja 
consórcio para 
Saúde 

“Três cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) se uniram para tentar driblar a crise e melhorar o atendimento da população em uma área 
sensível, a Saúde. O prefeito de Valinhos, Orestes Previtale; o prefeito de Vinhedo, Jaime Cruz, e o prefeito de Itatiba, Douglas Augusto Pinheiro de 
Oliveira, montaram um grupo de trabalho para estudar a consolidação de um consórcio intermunicipal de atendimento à Saúde”. 
“O modelo de consórcio já é conhecido no Brasil, funciona bem em cidades como Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra e Paulínia”. 
“O primeiro passo para a integração já foi dado, com o início de um diagnóstico das três redes de saúde. Para a elaboração desse projeto, as prefeituras 
contam com o apoio do Instituto Sócrates Guanaes, do Instituto Matus e da Faculdade São Leopoldo Mandic, além de representantes de todos os 
hospitais”. 
“Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), uma experiência já está em atuação desde 2014. O Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região 
Metropolitana de Campinas – Norte (Cismetro) é uma parceria firmada entre municípios de Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra e Paulínia, com a 
finalidade de realizar ações conjuntas em saúde, fomentando qualidade e agilidade aos serviços públicos prestados à população. O Cismetro abrange a 
área dos quatro municípios, mas pode expandir sua atuação se outra cidade quiser aderir ao modelo”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/rmc-planeja-
consorcio-para-saude/ 

18/07/2017 

Hospital de 
câncer inaugura 
Instituto de 
Prevenção 

“O Hospital de Câncer de Barretos, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura de Campinas, inaugura, a partir das 15h de hoje, o 
Instituto de Prevenção da Cidade. Os investimentos no projeto foram da ordem de R$ 30 milhões (US$ 9,37 milhões), valores disponibilizados a partir 
de uma doação da Justiça por meio do processo que condenou a Shell e a Basf a indenizarem os trabalhadores de uma fábrica de pesticidas em Paulínia. 
A unidade terá capacidade para realizar exames de papanicolau, mamografias, consultas e cirurgias. A expectativa é de que comece os atendimentos a 
partir de agosto, quando as etapas de testes de equipamentos e treinamento de pessoal forem concluídas”. 
“A unidade do HC de Barretos será voltada, inicialmente, para a investigação de tumores da mulher, como os cânceres de mama e de colo do útero. O 
centro terá a capacidade de realizar cerca de 300 atendimentos diários e contará com equipamentos de mamografia e ultrassom, salas de biópsia e coleta 
de papanicolau, além de consultórios e espaços para palestras e videoconferências”. 
“O centro médico funcionará no regime hospital-dia, onde a internação é limitada a 12 horas, mas a unidade terá capacidade de realizar procedimentos 
cirúrgicos para a retirada de pequenos tumores. Os pacientes que precisarem de terapêuticas complementares, como radioterapia, quimioterapia e 
cirurgias de maior complexidade serão encaminhados para outras unidades. Além da unidade, gerenciada pelo HC de Barretos, Campinas contará com 
carretas equipadas para o diagnóstico e que vão percorrer a cidade. A tendência é ampliar o serviço para outros tipos de câncer”. 
“O mais novo centro de diagnóstico de câncer e cuidados preventivos é fruto de uma parceria com a prefeitura do município, que cedeu o terreno para a 
construção do prédio, no início da Avenida Amoreiras, altura da marginal do Piçarrão, no bairro São Bernardo, e o Ministério Público do Trabalho da 15ª 
Região, que doou a verba arrecadada por meio do acordo judicial com a Shell (Raízen Combustíveis S/A) e a Basf S/A”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/hospital-de-
cancer-inaugura-
instituto-de-prevencao/ 

02/08/2017 

Saúde na RMC 
ganha fôlego com 
pacote de 12 
obras 

“O governador Geraldo Alckmin (PSDB) anuncia hoje um pacote de obras para a Região Metropolitana de Campinas (RMC). Além da construção de 
dez Unidades Básicas de Saúde (UBS), ele deve autorizar a implantação do Ambulatório Médico de Especialidades (AME)”. 
“Em Campinas, Alckmin anuncia cinco novas obras do programa “Saúde em Ação”, por volta das 10h. Serão iniciadas as construções do AME, do 
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD) e dos Centros de Saúde do Jardim Florence, DIC IV e Satélite Íris. O AME funcionará em 
um prédio localizado ao lado do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, no Parque Itália, que passará por adequações. A unidade terá centro cirúrgico para 
procedimentos ambulatoriais. A expectativa é que ela desafogue as policlínicas, ambulatório do Hospital Mário Gatti, unidades de saúde e prontos-
socorros do Município”. 
“Está também no pacote para a RMC a autorização do início da construção de uma UBS em Cosmópolis, uma em Sumaré, uma em Santa Bárbara 
d’Oeste, uma em Hortolândia, duas em Paulínia e uma em Indaiatuba”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/saude-na-rmc-
ganha-folego-com-
pacote-de-12-obras/ 

03/08/2017 
Campinas terá o 
maior AME do 
interior de SP 

“Campinas terá o maior Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do Interior de São Paulo, que hoje conta com 56 AMEs, sendo oito na Capital. A 
construção foi iniciada simbolicamente ontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) durante o anúncio de 12 novas unidades de saúde na Região 
Metropolitana de Campinas (RMC), que incluem ainda um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) e dez unidades básicas de saúde 
(UBS), com investimento total de R$ 78 milhões (US$ 25 milhões) dentro do programa Saúde em Ação. Segundo o coordenador do programa, Ricardo 
Tardelli, o AME deve ser concluído entre 18 e 24 meses, enquanto as demais obras devem durar entre 12 e 15 meses”. 
“O ambulatório campineiro será o 36º AME Mais por funcionar também como hospital-dia, ofertando cirurgias de menor complexidade, que 
correspondem a 40% do total de cirurgias feitas, segundo o secretário estadual da Saúde, David Uip. “A maioria das cirurgias são laparoscópicas, então 
você opera de manhã e de tarde já está em casa: muito menos invasiva, menos risco de infecção”, garante Alckmin. Segundo o governador, o AME 
funciona por agendamento a partir dos encaminhamentos feitos pelas UBSs. “Nós temos dois serviços públicos com aprovação dificílima: 97% de ótimo 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/campinas-tera-
o-maior-ame-do-
interior-de-sp/ 
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e bom pelos usuários. O primeiro é o Poupatempo e o outro é o AME”, ressalta”. 
“O endereço escolhido é vizinho ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em um terreno de 8 mil m² doado pela Administração Municipal ao Estado, 
junto ao Departamento de Transporte Interno da Secretaria Municipal de Administração, na Avenida Prefeito Faria Lima, no Parque Itália”.  
“Na mesma área, também será erguido o Caps AD. Campinas ainda terá três novos centros de saúde, nos bairros Jardim Florence, DIC IV e Satélite Íris, 
além de outras dez unidades de saúde reformadas”. 
“Já na RMC, Paulínia terá dois novos prédios, enquanto Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré terão uma nova unidade 
cada”. 

07/08/2017 
Consórcio da 
Saúde já reúne 10 
cidades 

“Iniciado em 2013, o Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas (Cismetro) teve a primeira junção entre Cosmópolis, 
Artur Nogueira e Holambra. No ano seguinte, Paulínia entrou na parceira. Já em 2016, foi a vez de Santo Antônio de Posse se juntar ao consórcio. Neste 
ano são mais cinco associados: Morungaba, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Amparo e Jaguariúna, totalizando 10 consorciados – nem todos da região 
metropolitana”. 
“Diante de uma complicada situação financeira, as prefeituras uniram seus esforços para melhorar seus serviços. Com a grande quantidade de cidades e 
uma alta demanda de materiais e trabalhadores, se tornou possível fazer com que o valor de insumos e serviços fosse reduzido, conforme explicou o 
presidente do Consórcio Cismetro, e prefeito de Holambra, Fernando Fiori de Godoy (PTB)”. 
““Ajuda a resolver um problema em comum e torna os preços mais baratos. Quando vamos comprar um serviço ganhamos na quantidade, então com 
isso, a gente consegue ofertar serviços de qualidade, com um preço mais acessível para a população, até porque a tabela do Sistema Único de Saúde 
(SUS) é usada como referência. Nosso consórcio compra desde exames de laboratório a até serviços médicos de consulta e cirurgias. Muitas vezes esses 
serviços têm uma fila muito grande, então a gente contrata e consegue diminuir ou acabar com a fila, e quando não estamos satisfeitos com o serviço, é 
possível trocar o prestador e elevar a qualidade”, completou”. 
“Holambra classifica como “muito positiva” a experiência do consórcio já feito. “Permite a contratação de exames, consultas e procedimentos a custos 
reduzidos por meio de rateio, agilizando o agendamento, encurtando filas de espera”, disse em nota. A opinião foi compartilhada pela Secretaria de 
Saúde de Paulínia. “Durante estes seis primeiros meses de governo, o Consórcio de Saúde tem sido eficiente para atender as demandas do município”. E 
também pela Secretaria de Saúde de Santa Gertrudes. “Como o município é de pequeno porte, vem agregar serviços” Apesar de ter entrado no consórcio 
neste ano, o prefeito de Morungaba, Marquinho de Oliveira (PSD), tem boa expectativa. “A referência que temos é que vale a pena””. 
 
“Em Campinas, a situação da rede de saúde não é das melhores. O Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
paralisou em maio o atendimento no pronto-socorro adulto e infantil, e na UTI pediátrica, em função do excesso de pacientes. Além disso, o pronto-
socorro infantil permaneceu fechado por uma semana para novos casos e o PS adulto fechou por 24 horas, depois que chegou ao número de 72 macas 
instaladas em um local onde cabem apenas 28”. 
“Atualmente, a cidade possui 3.413 leitos nos hospitais públicos e privados, de acordo com levantamento atualizado do Ministério da Saúde. São 2,9 
leitos para cada mil habitantes, número acima da média nacional, que é de 2,26 leitos. A relação entre o número de vagas nos hospitais e o contingente 
populacional também está abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que indica entre três e cinco leitos a cada mil habitantes 
como ideal”. 
“A rede de saúde de Campinas conta com dois hospitais municipais (Dr. Mário Gatti e Ouro Verde), convênio com o Hospital e Maternidade Celso 
Pierro, Cândido Ferreira, Hospital Beneficência Portuguesa, Santa Casa de Campinas, serviço de atendimento domiciliar para acamados, seis Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS), três policlínicas, 64 centros de saúde e três pronto-atendimentos”. 
“As reclamações da população não se restringem ao número de leitos. Elas vão desde falta de remédios a até mesmo um número insuficiente de médicos 
para atender a quantidade de pacientes, estrutura precária com baixo investimento e longos períodos de espera. A posição da Secretaria de Saúde de 
Campinas é a de que a cidade não participa de um consórcio e não existe uma ação em vista neste sentido”. 
“Professor aposentado da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, ex-coordenador do Conselho Nacional de Saúde e secretário de Saúde de 
Campinas entre 1983 e 1988, Nelson Rodrigues dos Santos acredita que fazer parte de um consórcio seria de extrema importância para Campinas. “A 
divisão de responsabilidades das cidades dentro do sistema de saúde vai exigir uma integração dos municípios, não é uma soma””. 
 
“Vendo diversas cidades da região realizando o consórcio para ampliar suas capacidades de serviços, as prefeituras de Valinhos, Vinhedo e Itatiba agora 
estudam também a formação de um consórcio de atendimento à saúde. A intenção é que a parceria seja feita com o Hospital Galileo, em Valinhos, além 
das Santas Casas das cidades envolvidas, e das unidades básicas. Os prefeitos contam com o apoio do Instituto Sócrates Guanaes, do Instituto Matus, da 
Faculdade São Leopoldo Mandic, e de representantes dos os hospitais. Com isso, foi montado um grupo que fará o diagnóstico para consolidar a 
integração”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/consorcio-da-
saude-ja-reune-10-
cidades/ 
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12/08/2017 
Santa Casa vai 
ser hospital de 
ensino 

“Uma parceria entre a Faculdade São Leopoldo Mandic, Santa Casa de Valinhos e a Prefeitura da cidade vai transformar a unidade de saúde em hospital 
de ensino. O acordo permitirá à Santa Casa melhorar a qualidade do atendimento, sua estrutura, e produzir conhecimento e pesquisas. Aprovada, a 
certificação vai garantir a ampliação de repasse de recursos, com o aporte de 50% a mais de remuneração nos atendimentos realizados via Sistema Único 
de Saúde (SUS). A medida também vai ajudar a desafogar a rede do município e formar profissionais médicos”. 
“A concretização do projeto depende de certificação dos Ministérios da Saúde e da Educação. Com o acordo, firmado anteontem, o grupo fará agora o 
pedido aos ministérios, que devem visitar a unidade antes de emitir o documento. A Santa Casa vai precisar preencher vários pré-requisitos para operar 
no sistema de hospital de ensino. Um deles é a ampliação do centro cirúrgico, informatização e reforma da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). 
Também estão entre as exigências que os alunos de medicina façam treinamento em regime de internato nos últimos dois anos; precisa ter biblioteca; 
realizar pesquisa; formar um comitê de ética em pesquisa; ter residência médica e residência multiprofissional”. 
“O protocolo de intenções foi assinado anteontem e a estimativa é obter a certificação no prazo de um ano”. 
“Entre os hospitais da Região Metropolitana de Campinas (RMC) que possuem essa certificação, estão o Hospital de Clínicas da Unicamp, de Sumaré e 
Hospital Dr. Mário Gatti. O processo para o Hospital Ouro Verde obter a certificação de Hospital de Ensino com a SL Mandic também está em 
andamento. O grupo também está em busca de recursos via emenda parlamentar. O superintendente da Santa Casa, Edson Manzano, disse que já tem 
diversos investimentos em andamento e o Hospital quer obter outras verbas via emendas e financiamentos”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/santa-casa-vai-
ser-hospital-de-ensino/ 

12/08/2017 

HC inaugura 1ª 
suíte 
endovascular do 
SUS no Brasil 

“O Hospital de Clínicas da Unicamp inaugurou ontem a 1ª suíte endovascular do Sistema Único de Saúde (SUS) no país. A estrutura, montada no centro 
cirúrgico, é considerada a última tecnologia mundial em angiografia endovascular, e foi bancada pelos recursos do Programa de Estruturação da Rede de 
Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Entre os procedimentos que podem ser feitos estão: implante de válvula aórtica, aneurismade aorta 
abdominal e torácica, implante de endoprótese aórtica, operações com derivação dos troncos supra-aorticos e implante de endoprótese em arco aórtico, e 
revascularização de membros inferiores”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/hc-inaugura-
1a-suite-endovascular-
do-sus-no-brasil/ 

01/10/2017 

Reforma 
garantirá 
complexo 
multiuso em área 
hospitalar 

“Um projeto que vai auxiliar na revitalização da área central de Campinas dará à cidade um novo espaço de convivência e lazer onde hoje estão 
localizados o Hospital Irmãos Penteado e a Santa Casa de Misericórdia, no bairro Cambuí. O grupo de investidores responsável pelo projeto já assinou 
um contrato com a provedora dos hospitais, a Irmandade de Misericórdia de Campinas. Trata-se de um empreendimento complexo e ousado, que 
combina o restauro do patrimônio histórico tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc), propõe a construção de 
um novo hospital mais moderno —com capacidade de atendimento ampliada, em local a ser ainda definido —, além de lojas, restaurantes e cafés, e um 
empreendimento imobiliário residencial”. 
“O cronograma apresentado pelos investidores trabalha com a possibilidade de concluir, em até cinco anos, as novas instalações hospitalares em uma 
nova estrutura, o restauro dos prédios históricos que abrigam atualmente o Hospital Irmãos Penteado e Santa Casa, e a construção de um boulevard, com 
bares e restaurantes cercados por praças e jardins”. 
“De acordo com Christian Deutschmann, as novas instalações propostas para o Hospital e Santa Casa serão maiores que o espaço utilizado atualmente no 
Cambuí. “Pelo fato de a Santa Casa estar rodeada de construções irregulares perante a Lei de Tombamento, que agridem o patrimônio histórico, uma das 
possibilidades será a saída da Irmandade de Misericórdia de Campinas para um outro local. Com um novo hospital moderno, sua estrutura de ponta e 
quantidade maior de leitos, serão criados mais empregos, o que faz também com que a cidade se torne referência na área de saúde em Campinas e 
região””. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/reforma-
garantira-complexo-
multiuso-em-area-
hospitalar/ 

03/10/2017 
Veracruz e Care 
se unem para 
expansão 

“O Hospital Vera Cruz, em Campinas, passará por uma expansão que consiste na parceria com o Hospital Care, que deterá 65% das ações do Vera Cruz. 
A iniciativa vem acompanhada da construção de dois novos prédios, na frente e ao lado da atual unidade, e permitirá o aumento do número de leitos 
oferecidos, de 154 para 200. Além disso, o novo espaço terá instalações administrativas, ambulatoriais e de emergência. A expectativa é que as obras 
comecem no início de 2018 e sejam entregues em até quatro anos”. 
““Para acompanhar o atual cenário e as perspectivas do segmento da saúde, além de toda a infraestrutura renovada e setorização de áreas refeita, 
disponibilizaremos um Day Hospital, ampliaremos as especialidades que mais têm demanda, a exemplo da oncologia, cardiologia e urologia, e 
incorporaremos novos beneficiários ao Plano de Saúde Vera Cruz”, explica Carvalho. Ainda de acordo com o presidente, os serviços que acontecem na 
Avenida Jesuíno Marcondes Machado, no bairro Nova Campinas, como oncologia, laboratoriais e de fisioterapia, também entram no pacote de melhorias 
e podem ser ampliados”. 
“Com o objetivo de atingir de 300 a 400 leitos na região com a marca Vera Cruz em médio prazo, não estão descartadas parcerias com outros hospitais 
de Campinas e da região, distantes até 150 quilômetros da sede campineira. Segundo Carvalho, “a partir de 2018 a diretoria lançará seu olhar para essas 
oportunidades””. 
“O presidente do Vera Cruz avalia que, com a parceria, a unidade de Campinas passa a servir como modelo de crescimento para os complexos que forem 
agrupados a seguir. Segundo ele, está em implantação uma cultura corporativa, com uma central comum de atendimento e orçamento base zero. “A 
Central de Serviços Compartilhados (CSC) regulará tudo o que for comum aos hospitais, a exemplo de compra de materiais, treinamento de equipes e 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/veracruz-e-
care-se-unem-para-
expansao/ 
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Recursos Humanos, garantindo maior eficiência, padrão de serviços e de atendimento”, explica”. 

05/11/2017 
Vinhedo amplia 
atendimento na 
Saúde 

“Prestes a completar um mês na próxima terça-feira, o redimensionamento no atendimento de urgência e emergência em Vinhedo aumentou o número de 
consultas e trouxe economia aos cofres públicos, segundo a Prefeitura, que concentrou o plantão noturno completo na Santa Casa, sem deixar de atender 
24 horas no Pronto Atendimento (PA) Capela e na Unidade de Pronto Atendimento”. 
““Posso dizer com tranquilidade que aumentamos o número de consultas no novo modelo em aproximadamente mil consultas/mês, o que significa 30 
consultas por dia sem aumentar custo no sistema de urgência e emergência”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Alexandre Viola, que diz ter feito 
o redimensionamento com base na ociosidade que era registrada na Santa Casa no período noturno. “Agora o hospital está recebendo mais pacientes, 
principalmente das 19h à 0h30, porém o fluxo do atendimento vem se mostrando bastante eficaz”, observa”. 
“Antes das mudanças, a Santa Casa, reinaugurada em abril do ano passado, não tinha pronto atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), nem 
pediatria noturna, enquanto a UPA contava com dois clínicos gerais e um pediatra e o PA Capela com um clínico e um pediatra. A partir de 7 de outubro, 
a Santa Casa passou a contar com dois a três clínicos gerais e dois pediatras, das 19h às 7h, enquanto a UPA e o PA Capela, com um clínico geral cada”. 
“Com mais profissionais e maior demanda, a Santa Casa passou por alterações estruturais, passando a contar com cinco leitos de urgência, três de 
observação, seis de reserva técnica e onze de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cinco salas de centro cirúrgico e ala de pediatria com Unidade 
Neonatal. Clínico geral, pediatra, ginecologista, ortopedista, anestesista e cirurgião compõem a equipe médica”. 
“Na nova dinâmica, todo o atendimento de urgência e emergência feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de 
Bombeiros, através dos telefones 192 e 193, passou a ser direcionado para a Santa Casa. Outra novidade é que, desde o início da semana, um veículo 
com UTI Móvel que estava parado há pouco mais de dois anos por vandalismo voltou à ativa e ampliou para cinco as equipes de ambulância de 
prontidão 24 horas por dia: uma fica na Santa Casa, uma no PA Capela e três na UPA, onde funciona o serviço de 192”. 
“A cidade também possui o resgate dos bombeiros, com estrutura de UTI Móvel, totalizando dois veículos dessa categoria para 75 mil habitantes – a 
recomendação do Ministério de Saúde é de uma UTI Móvel a cada 400 mil habitantes”. 
““Esse trabalho vai muito além. Estamos em contato direto com o Ministério da Saúde para transferir a UPA para o Bairro da Capela, região que 
concentra aproximadamente um terço da população vinhedense. É uma ação voltada não somente para a redução de gastos e otimização de mão de obra, 
mas também para garantir mais conforto aos usuários”, ressalta o prefeito Jaime Cruz (PSDB)”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/vinhedo-
amplia-atendimento-na-
saude/ 

23/11/2017 
Unimed inaugura 
hospital próprio 
em Campinas 

“A Unimed Campinas anunciou ontem a abertura do primeiro hospital próprio da cooperativa na cidade. O Hospital Unimed Campinas fica na Vila 
Industrial, no prédio onde antigamente funcionava o Álvaro Ribeiro. O empreendimento recebeu investimentos de ao menos R$ 42 milhões (US$ 13 
milhões) na ampliação do espaço, com remodelação de toda a estrutura. A unidade terá 88 leitos, sendo 20 de UTI, com centro cirúrgico, radiologia, 
laboratório, endoscopia e ambulatório”. 
“O funcionamento está previsto para início de janeiro, mas a abertura depende de uma visita com parecer da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), marcada para a primeira quinzena do mês que vem”. 
“A unidade é focada no atendimento eletivo ou agendado, de assistência domiciliar (Aduc) e de pacientes que fazem tratamento de câncer no Centro de 
Quimioterapia Ambulatorial (CQA). Só a Aduc conta com 1.250 pacientes, sendo que 100 estão internados em casa – com acompanhamento de 
enfermagem 24 horas -, sendo que 45 necessitam de respiração mecânica. O atendimento será exclusivamente para adultos e sem pronto-socorro”. 
“Dos 88 leitos anunciados, dez serão cirúrgicos. O Centro Cirúrgico contará com três salas equipadas com aparelhos da empresa alemã Drager, que 
fechou contrato exclusivo com a unidade. “Todas as salas possuem fluxo de lâmina, que é um sistema de ventilação que possibilita que o ar vá para 
cima, para não haver contaminação no paciente. Temos ainda uma sala com intensificador de imagens, que faz com que as cirurgias sejam realizadas 
com menos agressividade”, disse o diretor hospitalar, Gerson Muraro Laurito”. 
“O centro cirúrgico local está apto a receber cerca de 90% das cirurgias gerais que são realizadas nos hospitais particulares da cidade. “Será ainda um 
hospital para fazer a integração digital com os nossos pacientes. Ele foi concebido para ser um hospital que dê uma retaguarda para o serviço de 
atendimento domiciliar e o serviço de quimioterapia”, disse”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/unimed-
inaugura-hospital-
proprio-em-campinas/ 

24/11/2017 

Hospital 
Municipal de 
Paulínia ganha 
setor para a saúde 
do homem 

“A inauguração de um novo espaço no Hospital Municipal de Paulínia voltado exclusivamente para a saúde do homem e uma caminhada de 
conscientização sobre o câncer de próstata fazem parte das comemorações do Novembro Azul, promovido pela Prefeitura de Paulínia. Os dois eventos 
acontecem amanhã”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/hospital-
municipal-de-paulinia-
ganha-setor-para-a-
saude-do-homem/ 

30/11/2017 

HC ganha 
equipamento 
inédito na 
América Latina 

“O governador Geraldo Alckmin (PSDB) inaugurou nesta quarta-feira (30), de maneira simbólica, a nova recepção do setor de Radiologia do Hospital de 
Clínicas (HC) da Unicamp, além de entregar o aparelho angiógrafo biplano. De acordo com o superintendente do HC em exercício, Antônio Gonçalves 
de Oliveira Filho, a instituição é a primeira da área pública na América Latina a receber o equipamento, que atenderá cerca de 6 milhões de pessoas que 
utilizam o hospital como referência”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/hc-ganha-
equipamento-inedito-na-
america-latina/ 
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“Para receber o aparelho, uma sala do hospital teve que ser reformulada desde a parte elétrica até o revestimento para proteção contra a radiação. “Foi 
feita uma remodelação da recepção, do setor de cuidados, de pós-exame e procedimentos, climatização e poltronas confortáveis para tratar melhor os 
pacientes. O investimento foi de R$ 1,5 milhão (US$ 460,1 mil), com recursos da Unicamp”, explicou o superintendente”. 

13/12/2017 
Destinação de 
verbas para o HM 
é anunciada 

“A Prefeitura de Americana divulgou ontem a destinação de recursos conquistados por dois deputados federais para o HM (Hospital Municipal) Dr. 
Waldemar Tebaldi. Parte dos R$ 799 mil (US$ 240 mil) será direcionada para a reforma de uma ala e outra para atendimentos de média e alta 
complexidade”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/destinacao-de-
verbas-para-o-hm-e-
anunciada/ 

21/12/2017 

Hospital da 
Unimed entra em 
operação em 
janeiro 

“O Hospital da Unimed Campinas está pronto para começar a funcionar, com todas suas instalações e equipamentos disponíveis para uso, assim como a 
equipe definida e pronta para iniciar os trabalhos. A cooperativa aguarda apenas uma vistoria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilência Sanitária), que 
está marcada para o dia 3 de janeiro, para receber a liberação de funcionamento. Ainda não há data definida, mas a expectativa é que as portas sejam 
abertas na primeira quinzena de janeiro. As instalações do novo hospital, na Rua São Carlos, 369, Vila Industrial, passam a acomodar também os 
funcionários da Assistência Domiciliar Unimed Campinas (ADUC), que a partir de janeiro funcionará neste novo endereço”. 
“O empreendimento consumiu R$ 42 milhões (US$ 12,8 milhões) em instalações e equipamentos e representa a primeira unidade hospitalar própria da 
cooperativa na cidade, ampliando para 23 o número de hospitais à disposição dos clientes”. 
“Voltado para atendimento programado, uma vez que não possui pronto-socorro nem Pronto Atendimento, essa nova unidade dará suporte às 
necessidades de internação hospitalar dos pacientes da Assistência Domiciliar, bem como aos clientes em tratamento de câncer no Centro de 
Quimioterapia Ambulatorial (CQA)”. 
“Estarão disponíveis, a partir de janeiro, 68 leitos convencionais, 20 de UTI, dois consultórios, centro cirúrgico, unidade de internação cirúrgica, central 
de esterilização, serviços de radiologia e de endoscopia digestiva, laboratório de análises clínicas, ambulatórios de curativos e de infusões 
medicamentosas. As duas alas de UTI, com dez leitos cada, terão cabines individuais envidraçadas, permitindo visualização total por parte dos médicos e 
demais profissionais. De acordo com o diretor da Área Hospitalar e Serviços Credenciados, Dr. Gerson Muraro Laurito, a unidade está equipada com 
aparelhos de última geração em tecnologia médica e segurança em saúde. Foram contratados 370 profissionais, incluindo os hospitalistas, uma vez que 
sempre haverá médicos para acompanhar os pacientes. Como a Unimed Campinas é a maior operadora de saúde suplementar da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) e a que mais utiliza os leitos da rede privada disponibilizados aos planos e seguros saúde, a nova unidade deverá aliviar a rede 
hospitalar da cidade e da região, além de poder suprir eventuais carências assistenciais que os 22 hospitais credenciados ocasionalmente não suportem”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/hospital-da-
unimed-entra-em-
operacao-em-janeiro/ 

27/12/2017 

Campinas 
centraliza na 
RMC nova 
prevenção contra 
o HIV 

“Campinas será a única cidade da Região Metropolitana (RMC) e uma das 22 cidades do País a receber o medicamento que previne a contaminação pelo 
vírus HIV. O comprimido traz a combinação de duas drogas – tenofovir e emtricitabina -, que impedem a propagação do vírus na corrente sanguínea. O 
tratamento estará disponível para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de janeiro. As doses chegaram ontem no Estado de São Paulo e 
além de Campinas e Capital serão distribuídas para os municípios de São Bernardo, Piracicaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/campinas-
centraliza-na-rmc-nova-
prevencao-contra-o-hiv/ 

11/01/2018 

Hospital das 
Clínicas da 
Unicamp bate 
recorde de 
transplantes 

“O Hospital de Clínicas da Unicamp (HC) bateu recorde nos transplantes realizados no ano de 2017. Somando os procedimentos realizados nas cinco 
áreas que o HC abrange, foram 485 transplantes realizados no ano passado, superando em 134 as cirurgias em 2016. Os transplantes de rins, fígado e 
córnea merecem destaque, já que superaram as marcas anteriores. Outro passo importante foi o aumento nas notificações e doações de órgãos captados 
pela Organização de Procura de Órgãos do HC. As notificações são feitas quando o hospital identifica um paciente com potencial para doação. No ano 
passado foram 371 avisos contra 334 em 2016. Das notificações, 132 se converteram em doadores em 2017, contrapondo às 97 no ano anterior. Após as 
conquistas, o HC pretende avançar incluindo no rol os transplantes de pulmões e pâncreas, além de atender pacientes portadores do vírus HIV com 
doença renal crônica”. 
“Os transplantes que atualmente são realizados na unidade são os de medula óssea, rim, fígado, córnea e de coração. Os procedimentos cardíacos foram 
os únicos que tiveram queda, passaram de 8 em 2016 para 6 no ano passado. Todos os outros superaram as marcas de 2016 e alguns bateram, inclusive, o 
recorde histórico do HC”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/hospital-das-
clinicas-da-unicamp-
bate-recorde-de-
transplantes/ 

25/01/2018 
Boldrini faz 40 
anos e investe em 
pesquisas 

“É uma história que consagrara a política administrativa baseada na colaboração voluntária da própria sociedade civil, responsável por metade dos R$ 
4,5 milhões (US$ 1,4 milhão) mensais que mantêm a estrutura impecável. O governo federal e os convênios médicos privados complementam a receita”. 
“O Sistema Único de Saúde (SUS), aliás, contribui com apenas 20% dos recursos. O detalhe é que os beneficiários do SUS representam 70% de todos os 
pacientes do hospital, e são atendidos absolutamente de graça”. 
“Apesar da importância social da instituição, a diretoria não se acomoda. A diretora-executiva Silvia Brandalise se dedica à criação do Fundo 
Patrimonial de Pesquisa, que vai arrecadar verbas junto a conglomerados privados para o financiamento de serviços como o ambicioso Instituto de 
Engenharia Celular e Molecular, que começou a ser implementado em 2014. O centro especializado, prevê Silvia, deve mobilizar entre 30 e 40 
pesquisadores, na busca de novos – e revolucionários – tratamentos oncológicos”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/boldrini-faz-
40-anos-e-investe-em-
pesquisas/ 
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“O tempo passou, a ciência avançou, e hoje cerca de 70% dos pacientes atendidos deixam o centro curados. “Todo projeto bem-sucedido decorre do 
inconformismo, da insistência. A gente precisa se incomodar com o fato de que 30% dos pacientes ainda morrem. Os investimentos em pesquisa são 
essenciais para que, logo logo, possamos alcançar a cura plena”, diz a médica. “Hoje o Centro Boldrini tem apenas três pesquisadores. Imagina a 
eficiência de uma equipe maior de especialistas””. 
“Ao longo de sua história, o Boldrini já atendeu 30 mil pacientes encaminhados com a suspeita ou o diagnóstico de câncer. É uma média de 750 novos 
casos a cada ano. De todos os atendidos, cerca de 10 mil continuam em tratamento”. 
“Nas instalações do hospital – 130 mil metros quadrados de área – trabalham 75 médicos, 684 profissionais multidisciplinares e cerca de 500 voluntários. 
A megaestrutura se destaca pela alta tecnologia dos laboratórios de hematologia, genética e biologia molecular; dos serviços de imagem, radioterapia, 
quimioterapia e reabilitação. Os 77 leitos de internação são modelados e funcionais, que garantem conforto para pacientes e acompanhantes”. 

26/01/2018 
Centro Infantil 
Boldrini inaugura 
novo espaço 

“O Centro Infantil Boldrini inaugurou nesta quinta-feira (25) a nova sala de quimioterapia do hospital, como parte das comemorações de seus 40 anos”. 
“A nova sala (...) tem capacidade para atender em média 30 pacientes ao dia, com a possibilidade de atender onze pessoas simultaneamente e uma média 
de 7.200 sessões de quimioterapias ambulatoriais por ano”. 
“O espaço conta com 300 metros quadrados de área, onde estão dispostas sete macas e cinco poltronas para o atendimento de quimioterapia 
ambulatorial. A nova disposição facilita o atendimento e a realização dos procedimentos, além de ser mais confortável”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/centro-infantil-
boldrini-inaugura-novo-
espaco/ 

30/01/2018 
Parceria financia 
novos 
medicamentos 

“A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Emprabii) firmaram, na manhã desta 
segunda-feira (29), uma parceria com os laboratórios farmacêuticos Aché e Eurofarma no valor de R$ 8,4 milhões (US$ 2,7 milhões). As instituições vão 
trabalhar para desenvolver, a médio e longo prazo, uma série de medicamentos capazes de combater doenças infecciosas e câncer”. 
“Pela primeira vez no Brasil, as pesquisas serão realizadas em modelo aberto, no qual todo conhecimento gerado será de domínio público e poderá ser 
utilizado até a fase de validação do potencial terapêutico dos alvos biológicos. Após o término desta fase, as empresas farmacêuticas estarão autorizadas 
a patentear os remédios. A parceria tem duração de seis anos e os laboratórios vão arcar com R$ 4,8 milhões (US$ 1,5 milhão), enquanto os outros R$ 
3,6 milhões (US$ 1,1 milhão) serão custeados pela Emprabii, que vai dividir o dinheiro em duas partes iguais para cada laboratório”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/parceria-
financia-novos-
medicamentos/ 

31/01/2018 
Campinas poderá 
ganhar novo 
hospital de câncer 

“A Prefeitura de Campinas, analisa a possibilidade de construir um novo Hospital de Câncer na cidade. A informação foi divulgada pelo secretário 
municipal de Saúde, Carmino Antônio de Souza, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (30) de manhã, após uma reunião com representantes 
do estado italiano da Úmbria. O custo estimado do projeto seria de 100 milhões de euros, aproximadamente R$ 395 milhões (US$ 125,4 milhões)”. 
“De acordo com o secretário, a construção do complexo hospitalar ainda tem três obstáculos pela frente: o projeto, o terreno e a viabilização financeira. 
“Nós já idealizamos um projeto preliminar que será construído em parceira com os italianos. Temos um problema de terreno, mas a Unicamp disse que 
tem a possibilidade de nos oferecer esse local que hoje precisa ser de aproximadamente 30 mil m2 de terreno. Outro problema é o dinheiro. Para obter os 
recursos, nós temos ainda que ver algumas possibilidades, sejam elas por intermédio de empresários que queiram investir ou a partir de fundações 
internacionais”, explicou Carmino”. 
“Uma comitiva do estado italiano da Úmbria, que veio ao Brasil para assinar um protocolo de intenções com o governo do Estado de São Paulo, foi 
recebida ontem no Paço Municipal. A assinatura do documento foi feita anteontem na capital paulista e trata-se de uma cooperação nas áreas 
econômicas, de saúde, social, alimentar, científica e cultural”. 
“A cooperação prevê ainda uma parceria junto à Unicamp, especialmente na instalação desse polo avançado de oncologia e oncoematologia, em 
colaboração com o hospital da cidade de Perúgia, no estado da Úmbria. O senador da República da Itália, Fausto Longo, afirmou que busca estreitar as 
relações entre Brasil e Itália. “Todo esforço que pudermos fazer para melhoria, especialmente na área da saúde, vamos fazer. Que cada país faça o 
melhor de sua parte”, disse Longo”. 

http://www.agemcamp.s
p.gov.br/campinas-
podera-ganhar-novo-
hospital-de-cancer/ 

Fonte: AGEMCAMP, a partir de notícias da AGEMCAMP, Correio Popular, Todo Dia. Elaboração própria. 
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APÊNDICE 
 

CAPÍTULO 5 
 

Quadro 5.B - Redes Temáticas priorizadas pelo MS na organização da RAS, na RS Metropolitana de Campinas, em 2016 

Redes temáticas Norma Objetivo e componentes RMC 
Rede Cegonha Portaria nº 

1459/2011 
 
Portaria nº 
3161/2011 

Reduzir taxa de morbimortalidade materno-infantil 
 
Taxa de mortalidade materna: 
ESP (2010): 45,1/100.000 nascidos vivos 
RMC (2010): 33,4/100.000 nascidos vivos 
 
ESP (2014): 39,6/100.000 nascidos vivos 
RMC (2014): 24,1/100.000 nascidos vivos 
 
Taxa de mortalidade infantil (até 1 ano): 
ESP (2010): 11,91/100.000 nascidos vivos 
RMC (2010): 10,43/100.000 nascidos vivos 
 
ESP (2014): 11,46/100.000 nascidos vivos 
RMC (2014): 8,98/100.000 nascidos vivos 
 
A Rede Cegonha conta com quatro componentes: 
atenção pré-natal, parto e nascimento, puerpério e 
atenção à criança até 2 anos e sistema logístico e 
regulação.  
 
O custeio de grande parte das ações de saúde previstas 
para cada um dos componentes está diluído nos blocos 
da Atenção Básica e de Média e Alta complexidade 
(MAC).  

O desenho da RC na Região Metropolitana de Campinas está integrado ao desenho da rede na RRAS 15. 
Em relação aos leitos obstétricos, a região conta com 353 leitos SUS; Campinas abriga a maior quantidade (140), seguida de Sumaré (34) e 
Americana (27). Os municípios de Artur Nogueira, Cosmópolis e Morungaba não contam com este tipo de leito na sua rede municipal.  
Quanto à natureza das unidades, 53,8% são entidades sem fins lucrativos, 24,9% públicas municipais e 21,2% públicas estaduais.  
Campinas conta com o maior número de leitos, assim como os principais serviços de referência: maternidade Celso Pierro (PUC Campinas) 
e Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher – CAISM (UNICAMP). As referidas unidades são referências para os 42 municípios da 
RRAS 15. 
No plano de ação da região foi previsto investimento para ampliar a oferta de leitos complementares, a serem implantados na maternidade de 
Campinas, Maternidade Celso Pierro, CAISM, Hospital de Indaiatuba, Hospital de Americana, Hospital de Cosmópolis, Hospital de Sumaré 
e Hospital de Valinhos. A quantidade foi definida tendo como parâmetro a Portaria GM/MS 650/2011. 
Assim, para RMC foram definidas as seguintes necessidades de investimento: x 15 leitos GAR; x 2 leitos UTI adulto; x 22 leitos de UTI 
neonatal; x 47 leitos UCI; x Classificação de 06 leitos UCI do hospital de Indaiatuba; x Pagamento imediato dos 15 leitos UCI habilitados do 
CAISM; x 1 CPN com 5 leitos PPP.    
No documento que trata do plano de ação da RC para a RRAS 15 não estão especificadas as referências para baixo e alto risco para as 5 
regiões que constituem a RRAS. Dentre os municípios que integram a RMC apenas Artur Nogueira não conta com unidade hospitalar para 
baixo risco em seu território; sua referência é o município de Pedreira. Em relação ao alto risco, o CAISM e o Hospital Estadual de Sumaré 
são as principais referências. 
Comparando as duas Tabelas (20.1.3 e 20.1.4) depreende-se que, ou as gestantes encontram barreiras de acesso que dificultam ou 
impossibilitam os serviços de apoio diagnóstico (SADT) ou os serviços são executados e não registrados, ou ambas as situações.   
Por outro lado, cabe indagar a efetividade da atenção prestada à gestante na região, pois ficou evidente a baixa qualidade da atenção pré-
natal; as gestantes não têm acesso aos exames básicos preconizados, tanto na gestão de risco habitual quanto alto risco. 
No tocante à infraestrutura, a região apresenta suficiência apenas no que diz respeito aos leitos UTI adulto; para todos os demais tipos de 
leito a capacidade instalada está abaixo do recomendado; a maiores deficiências estão nos leitos GAR e UCI. 
A dependência hospitalar para pediatria clínica na média obstetrícia é relativamente baixa: 4,15%, mas, dado que se trata de região com 
muitos recursos, a dependência é razoavelmente elevada na alta complexidade: 17,6%. Por município, verifica-se que apenas Artur Nogueira, 
Holambra e Santo Antônio de Posse realizam todos os nascimentos de suas crianças em outros municípios. Em relação à terapia intensiva, o 
Índice de Dependência (ID) da região é baixo, quando comparado com as outras regiões do estudo. Dentre as cidades, apenas Campinas 
apresenta suficiência de leitos de UTI na região.  
A análise de fluxo apontou que as referências extrapolam os limites da RRAS15, ocorrendo situações em que o usuário, para ter acesso 
adequado, utiliza serviços de outras RRAS, como a de São Paulo, Limeira, Jaú e Aquífero Guarani (Tabela 20.1.6), o que corrobora com a 
evidência de carência de alguns equipamentos na região, maior na alta complexidade. E, também ocorre de a região atender demandas 
oriundas de outras RRAS, o que precisa ser considerado na estimação de necessidades.  
 
Política: SMS e DRS são principais organizadores; MS (+), SES e DRS são os mais importantes na tomada de decisão; os estabelecimentos 
privados não lucrativos e os públicos de média e alta complexidade são os mais influentes; grupo condutor, CIR e Conselho são espaços 
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importantes; sabem que existe um grupo condutor, mas não sabem a sua função e a sua composição. 
Rede de Atenção 
à Saúde das 
Pessoas com 
Doenças Crônicas 
– RPDC 

Plano de Ações 
Estratégicas 
para o 
Enfrentamento 
das DCNT no 
Brasil - 2011-22 
 
Portaria 
GM/MS 
483/2014 

O envelhecimento da população e as mudanças no 
perfil socioeconômico ocorridos na última década, 
considerando as condições individuais e o contexto 
coletivo em que se insere, resultam no aumento da 
prevalência de condições e doenças crônicas. 
 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) as 
doenças crônicas são responsáveis, na atualidade, por 
63% das mortes no mundo, com elevado volume de 
mortes prematuras (menores de 70 anos de idade), 
86% delas ocorrendo em países de baixa e média renda 
(OMS, 2013)124, constituindo grave problema de 
saúde pública. 
 
Além da mortalidade, as doenças crônicas são 
acompanhadas de forte carga de morbidades 
relacionadas. 
 
Doenças: hipertensão arterial (AVC), Diabetes 
mellitus, câncer (para os quais existem medidas de 
prevenção e controle – mama, colo de útero). 

Taxa de mortalidade (em 100 mil habitantes) por causas selecionadas na Região Metropolitana de Campinas (MC) e no Estado de São Paulo 
(ESP), 2011 a 2015 (p.  430). 
Taxa de internação (em 100 mil habitantes) na Região Metropolitana de Campinas (MC) e no Estado de São Paulo (ESP), 2012 a 2016 (p. 
430-431). 
 
Política: a RMC possui a rede implantada e com grupo condutor; principal organizadora é a SMS, seguida pela DRS; SMS é importante para 
tomada de decisão, mas perde para MS, SES e DRS; estabelecimentos públicos de média e alta complexidade, estabelecimentos privados não 
lucrativos contratados/ conveniados ao SUS são influentes; principais órgãos de tomada de decisão são os Conselhos, CIR, CIT, CIB e grupo 
condutor; grupo condutor é reconhecido (44%). 
 
Na Região Metropolitana de Campinas, considerando os parâmetros adotados, há um déficit para o atendimento à população em um conjunto 
de especialidades mais relacionadas com problemas e condições crônicas de adoecimento, com especial destaque para cardiologia. 
A análise das internações por condições sensíveis à APS é de alta relevância, uma vez que subsidia a identificação dos problemas, a melhoria 
da qualidade da assistência e a organização das redes de atenção à saúde.   
No período 2012-2016, a Região Metropolitana de Campinas apresentou aumento das internações por causas (selecionadas) sensíveis à APS. 
As internações por insuficiência cardíaca, Diabetes mellitus e doenças cerebrovasculares aumentaram ao longo dos anos de 2012 a 2016. 

Rede de Atenção 
Psicossocial - 
RAPS 

Lei 
10.216/2001 
 
Portaria 
n°3088/2011 
 
Portaria 
1.631/2015 

A Reforma coloca o usuário sob uma nova concepção. 
Não mais como doente, mas como pessoa que 
necessita ser vista como um indivíduo humanizado e 
reconhecido dentro da sociedade. Para isso, foi preciso 
fortalecer as redes e trazer com elas as políticas sociais 
que intervêm com vistas à integralidade do usuário 
(Severo e Dimenstein, 2011). 
 
O processo de constituição do SUS, aliado às 
conquistas do Movimento da Reforma Psiquiátrica 
trouxeram importantes conquistas, como a criação de 
diversas modalidades de serviços voltados ao cuidado 
da pessoa com transtorno mental: CAPS, residências 
terapêuticas, consultório de rua, leitos em hospitais 
gerais. 
 
É certo que inúmeros são os desafios para a 
consolidação das Redes de Atenção à Saúde, em 
particular a Rede de Atenção Psicossocial, foco deste 
subitem. Além do estigma a ser superado no contexto 
das pessoas em sofrimento mental ou em abuso de 
substâncias, alocar e disponibilizar adequadamente os 
recursos financeiros e manejar com eficiência a força 
de trabalho existente, nem sempre capacitada 
devidamente, são alguns dos desafios a serem 
enfrentados.  

Não foi disponibilizado o Plano de Ação da RAPS para a RMC; no site da CIB/SP constam como aprovados, os planos para as regiões de 
Araraquara, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Sorocaba e Grande São Paulo.  
Na avaliação do ano de 2014 ficou explícito que a região não conseguiu elaborar o Plano de Ação, sendo definido como uma meta para 
2015; contudo, as atas disponibilizadas (2015 e 2016) não demonstram ter sido essa ação concretizada. 
De acordo com dados do CNES a região conta com 43 CAPS, duas residências terapêuticas, sete serviços residenciais terapêuticos do tipo I e 
cinco do tipo II; 257 leitos cadastrados em hospital geral para psiquiatria/saúde mental no município de Campinas (92% estão cadastrados 
em instituições sem fins lucrativos). 
Os dados de morbidade do SIH/SUS apontam que o número total de internações por transtornos mentais e comportamentais, entre os anos de 
2012 e 2016, foi de 23.490, a maior ocorrência foi em 2015 (4.976) e a menor em 2016 (3965). As principais causas de internamento foram 
esquizofrenia e transtorno mental por uso de outras substâncias psicoativas (Tabela 20.3.1). Para todas as causas houve redução na 
quantidade de internações no período. 
A partir do que foi colocado como parâmetro e diretriz pela Portaria 1.63/2015: verifica-se que a rede existente é insuficiente para todos os 
componentes, com exceção de leitos em psiquiatria, sendo a tipologia CAPS III aquela com menor insuficiência. 
A região apresenta 257 leitos em psiquiatria/saúde mental, 90% acima do parâmetro recomendado. Por outro lado, o índice de dependência 
(ID)153 para internação em psiquiatria foi 5 vezes maior do que ID para internações de média complexidade. Com exceção de Americana 
(ID 8,4%), Campinas (ID 11,2%) e Indaiatuba (ID11,2%), em todos os demais municípios o ID é de 100%. Portanto, o acesso a esse tipo de 
atenção apresenta barreiras importantes. Parte das internações são realizadas em instituições fora da região; as principais referências são os 
municípios de Casa Branca, Amparo e Itapira. 
 
Equipamentos da RAPS: necessidade estimada (Portaria 1631/15), existentes, estimativa de carência/excedente (necessidade estimada menos 
existente), segundo tipo de equipamento para a Região Metropolitana de Campinas, ano 2017, São Paulo – Brasil. (p. 466) 
 
Política: para a maioria a DRS é a principal organizadora da rede, seguida (de longe) pela SMS; na tomada de decisão os atores mais 
relevantes são o MS, a DRS e o MP; os estabelecimentos privados não lucrativos e os estabelecimentos públicos de média e alta 
complexidade são os mais influentes (dos 257 leitos SUS, 92% estão cadastrados em instituições sem fins lucrativos, o que reforça a 
percepção dos entrevistados); instituições acadêmicas e empresas de consultoria são relevantes no processo de decisão; grupo condutor e 
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No caso da Região Metropolitana de Campinas 
(RMC), além desses, soma-se a irregular 
disponibilidade de serviços e a frágil interlocução da 
RAPS com os serviços de Atenção Primária. 
 
Em 2015, o Ministério da Saúde152 publicou a 
Portaria 1631 com os critérios e parâmetros para o 
planejamento e programação de ações e serviços de 
saúde no âmbito do SUS. Para a RAPS, tal Portaria 
define os parâmetros para CAPS e leitos em 
psiquiatria, unidade de acolhimento psicossocial 
adulto e infantil, fórmula de cálculo para estimativa de 
população em risco para uso de drogas, equipes de 
consultório de rua, CAPS AD III e serviço hospitalar 
de referência. 

conselho são importantes na tomada de decisão; a maioria reconhece um grupo condutor da rede, mas não sabem informar sua função e nem 
sua composição. 
 
OUTRA PARTE DO RELATÓRIO: 
CAPS AD – Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira 
O Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é um hospital psiquiátrico filantrópico conveniado com a SMS de Campinas para gerir 90% dos 
serviços de saúde mental do município. 
Atualmente a instituição gere seis CAPS 3, três CAPS AD e um CAPS 2, cinco Centros de Convivência, dois Projetos de Geração de Renda, 
Serviços Residenciais Terapêuticos. Além disto, no município há mais um CAPS sob gestão direta da prefeitura. 
 

Rede de Cuidado 
de Pessoas com 
Deficiência - 
RCPD 

Decreto nº 
7.612/2011 
 
Portaria nº 
793/2012 

(1) ampliar o acesso e qualificar o atendimento às 
pessoas com deficiência temporária ou permanente; 
progressiva, regressiva, ou estável; intermitente ou 
contínua no SUS; (2) promover a vinculação das 
pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, 
ostomia e com múltiplas deficiências e suas famílias 
aos pontos de atenção; e (3) garantir a articulação e a 
integração dos pontos de atenção das redes de saúde 
no território, qualificando o cuidado por meio do 
acolhimento e classificação de risco (BRASIL, 2012). 
 
A Portaria 793/2012 (BRASIL, 2012) define: os 
cuidados à pessoa com deficiência devem ser 
organizados a partir dos componentes: Atenção 
Primária à Saúde; Atenção Especializada em 
reabilitação - principalmente centros especializados 
em reabilitação (CER) e centros especializados 
odontológicos (CEO); Atenção Hospitalar e de 
Urgência e Emergência, Atenção domiciliar e Oficinas 
ortopédicas. 
 
Os serviços que realizam ações na RCPD encontram-
se na APS, na atenção especializada e na hospitalar, 
sendo serviços públicos ou privados contratados ou 
conveniados ao SUS. 

Proporção de pessoas com deficiência, por tipo de deficiência, Região Metropolitana de Campinas, estado de São Paulo, 2010. (p. 481). 
 
Plano Regional de Cuidado à Pessoa com Deficiência da RRAS15. 
 
APS: 
No escopo da Atenção Primária à Saúde a região conta com 333 equipes da Estratégia Saúde da Família, a maioria no município de 
Campinas (166 ESF). Existem treze equipes de NASF, distribuídas nos municípios, sendo que Itatiba e Sumaré contam com duas equipes. O 
Plano Regional considera que ações voltadas para pessoas com deficiência são realizadas na APS em poucos municípios: Santa Bárbara 
D’Oeste, Campinas, Indaiatuba e Vinhedo. Informa ainda que equipes de atendimento domiciliar existem em Americana, Cosmópolis, 
Hortolândia, Itatiba, Santa Bárbara D’Oeste e Vinhedo. Em relação à saúde bucal na APS, somente Paulínia, Santa Bárbara D’Oeste e 
Vinhedo não possuem equipes.   
Atenção especializada: 
Em referência à atenção especializada, a maior parte dos municípios apresenta serviços de reabilitação física, segundo o plano regional de 
cuidado à pessoa com deficiência. Dentre esses serviços destacam-se a presença de clínicasescola de importantes universidades nos 
municípios de Americana e Campinas, que servem como “caminhos alternativos” ao fluxo convencional de atendimento no SUS. Outro 
serviço de destaque é o Centro de Reabilitação Lucy Montoro - Unidade Campinas. Este serviço estadual é referência para o paciente 
altamente incapacitado de toda a Regional de Saúde de Campinas nas seguintes condições: amputação, paralisia cerebral, acidente vascular 
cerebral, lesão medular, traumatismo craniano. Reabilitação voltada aos pacientes oncológicos que são atendidos no Hospital Boldrini.   
O fornecimento de órteses e próteses é escasso na região. O Hospital de Clínicas da Unicamp encontra-se credenciado e fornece órteses e 
aparelhos auxiliares de locomoção a pacientes acompanhados em seus ambulatórios e enfermarias. Anualmente, segundo dados do plano 
regional de cuidado à pessoa com deficiência, são realizados cerca de 2.700 procedimentos entre órteses e auxiliares de locomoção. Em 
Campinas, o Centro de Reabilitação de Sousas e a Unidade da Rede Lucy Montoro atendem demandas de pacientes inseridos em seus 
programas de reabilitação. Alguns municípios fornecem auxiliares de locomoção e órteses sem registro regional formal. 
Na atenção voltada para reabilitação auditiva somente sete municípios contam com serviços desse tipo. A PUCCAMP e o HC da Unicamp 
são referências regionais para Águas de Lindóia, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Lindóia, Monte Alegre do 
Sul, Pedreira, Holambra, Hortolândia, Jaguariúna, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara D’Oeste, Santo Antônio de Posse, Serra Negra e 
Socorro, Sumaré, Indaiatuba, Monte Mor, Valinhos e Vinhedo. 
Existe um grande vazio assistencial na área de reabilitação visual, uma vez que somente existe serviço no HC da Unicamp, embora não esteja 
habilitado na Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual, de acordo com a Portaria 3.128 de 24/12/2008.  O DRS VII possui 
uma única referência habilitada na referida rede, que é o Instituto Jundiaiense Luiz Braille, do município de Jundiaí, pertencente a RRAS 16, 
o que acarreta dificuldade no acesso para o paciente e demanda reprimida com relação às próteses oculares.  
Para a reabilitação intelectual também existe um vazio de serviços prestados por instituições públicas, o qual é preenchido historicamente por 
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Fonte: IBAÑEZ (2017). 

  

instituições filantrópicas e de caridade conveniadas ao SUS, majoritariamente as APAE, que realizam atendimentos no plano municipal, sem 
possuírem referências regionais.   
 
Política: os principais organizadores da rede são SES, DRS, SMS e prestadores; na tomada de decisão são relevantes MS, SES, DRS e, SMS; 
os estabelecimentos públicos de MAC tem maior influência; Comissões (CIT,CIB, CIR) e grupo condutor são importantes na tomada de 
decisão; CIR não costuma tratar do tema e os prestadores desconhecem o que é discutido na CIR [mas todos os valores foram baixos]. 

Rede de Urgência 
e Emergência – 
RUE  

Portaria nº 
1.600/2011 

A Rede de Urgência e Emergência (RUE), como rede 
complexa e que atende a diferentes condições 
(clínicas, cirúrgicas, traumatológicas, em saúde mental 
etc.), é composta por diferentes pontos de atenção, de 
forma a dar conta das diversas ações necessárias ao 
atendimento às situações de urgência e emergência 
(U/E). Desse modo, é necessário que seus 
componentes atuem de forma integrada, articulada e 
sinérgica. Além disso, de forma transversal a todos os 
componentes, devem estar presentes o acolhimento, a 
qualificação profissional, a informação e a regulação 
de acesso. 

Política: a DRS é a principal organizadora; na tomada de decisão são importantes SMS, DRS e MS; as instituições de MAC são importantes 
para a tomada de decisão; as instituições acadêmicas são importantes na tomada de decisão; grupo condutor, CIR e CIB são importantes 
espaços de tomada de decisão; existe grupo condutor e é conhecida a sua composição e a sua função. 
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APÊNDICE 
 

 CAPÍTULO 6
 

Quadro 6.A - Plano de Saúde da RMC de 2008 

OPÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2009 – 2012 
Opção Estratégica 1 - Qualificação da Atenção a Saúde através da reestruturação do Sistema Regional na lógica de Redes de Atenção à Saúde e do aprimoramento / qualificação do cuidado. 
Opção Estratégica 2 - Fortalecimento da Gestão Metropolitana do SUS e Integração / Articulação às Regiões de Saúde e DRS de Campinas. 
OBJETIVOS 
1. Qualificação da Atenção Básica sob responsabilidade de cada município, independente do modelo escolhido. 
2. Reorganização da At. Especializada (ambulatorial e hospitalar) com lógica metropolitana. 
3. Reorganização do sistema de urgência e emergência respeitando-se a lógica micro regional. 
4. Reorganização do SADT com lógica metropolitana. 
5. Integrar regionalmente o sistema de apoio logístico com ênfase em: transporte sanitário, complexo regulador, tecnologia da informação e comunicação e sistema de identificação de usuários. 
6. Qualificar os processos voltados à gestão do trabalho na RMC. 
7. Qualificação dos processos de Educação Permanente em Saúde na RMC. 
8. Implementação de processos voltados à qualificação do cuidado. 
9. Qualificação da gestão metropolitana do SUS em consonância com o Pacto pela Saúde e o processo de regionalização do SUS em SP. 
ESTRATÉGIAS 
1. Qualificação da Atenção Básica sob responsabilidade de cada município, independente do modelo escolhido. 
1.1 Construir e ampliar UBS considerando critérios epidemiológicos e de distribuição geográfica respeitando o modelo arquitetônico de cada município. 
1.2 Adequar e modernizar os equipamentos das UBS, respeitando a lógica de produção em escala e o modelo da rede básica do município. 
1.3 Melhorar e qualificar o ambiente das UBS. 
1.4 Qualificar gestão municipal da atenção básica. 
1.5 Qualificar a gerência e os processos de trabalho das UBS. 
1.6 Padronizar os protocolos clínicos existentes; criar novos protocolos e definir e implantar linhas de cuidado referentes aos agravos de maior prevalência na Região Metropolitana de Campinas. 
1.7 Implantar equipes de apoio e supervisão técnica, multiprofissional, de responsabilidade dos municípios, com parâmetros e atribuições claramente definidos. 
1.8 Implantar equipes regionais para formular e desenvolver Plano Metropolitano de Capacitação Permanente da atenção básica da RMC. 
 
2. Reorganização da Atenção Especializada (ambulatorial e hospitalar) com lógica metropolitana. 
2.1 Reorganizar a atenção especializada (ambulatorial. e hospitalar) de média e alta complexidade na RMC tendo como referência a implantação das seguintes linhas de cuidado: hipertensão; diabetes; idoso; Ca de 
mama; Ca de colo; pré - natal e at. ao parto; atendimento neonatal; Violência e acidentes; tumor de próstata. 
2.2 Reorganizar a rede hospitalar da RMC vocacionando unidades e estabelecendo novos modelos de relacionamento com o SUS. 
2.3 Definir as singularidades existentes em relação ao atendimento no SUS metropolitano nas seguintes especialidades: Ortopedia; Neurologia; Psiquiatria; Reumatologia; Oftalmologia. 
 
3. Reorganização do sistema de urgência e emergência respeitando-se a lógica micro regional. 
3.1 Implementar rede metropolitana de atenção às urgências e emergências, incluindo os componentes móveis e fixos. 
 
4. Reorganização do Sistema de Apoio Diagnóstico e Terapêutico com lógica metropolitana. 
4.1 Formular e implementar iniciativas de qualificação da assistência farmacêutica na Região Metropolitana de Campinas. 
4.2 Reorganizar e Qualificar os serviços de Patologia e Análises Clínicas numa lógica metropolitana. 
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4.3 Reorganizar os serviços de exames por imagem e gráficos numa lógica metropolitana. 
 
5. Integração regional do Sistema de Apoio Logístico com ênfase em: transporte sanitário, complexo regulador, tecnologia da informação e comunicação e sistema de identificação do usuário. 
5.1 Integrar o transporte sanitário de pacientes em âmbito regional, buscando imprimir maior qualidade e racionalidade nos serviços prestados. 
5.2 Avaliar e propor medidas voltadas à qualificação do transporte de resíduos de serviços de saúde da Região Metropolitana de Campinas. 
5.3 Qualificar e modernizar as “centrais de regulação de acesso” dos municípios da Região Metropolitana de Campinas e dos DRS. 
5.4 Identificar as tecnologias que vem sendo utilizadas no SUS da Região Metropolitana de Campinas visando propor formas de modernização e compatibilização. 
5.5 Implantar sistema metropolitano de identificação de usuários como instrumento de gestão da RAS, a partir de levantamento dos sistemas de identificação existentes nos municípios da Região Metropolitana de 
Campinas. 
 
6. Qualificação dos processos voltados à gestão do trabalho na Região Metropolitana de Campinas. 
6.1 Definir um conjunto de diretrizes comuns para subsidiar a elaboração dos Planos de Cargos Carreira e Salários sob responsabilidade de cada município. 
6.2 Criar mecanismos regionais de suporte a contratação de RH em saúde (“banco de plantão”). 
6.3 Qualificar a gestão dos RH em saúde nos municípios. 
 
7. Qualificação da gestão metropolitana do SUS em consonância com o Pacto pela Saúde e o processo de regionalização do SUS em SP. 
7.1 Qualificar e implementar instâncias adequadas de gestão metropolitana do SUS. 
7.2 Qualificar os processos de avaliação e controle do SUS na Região Metropolitana de Campinas. 
7.3 Apoiar a modernização administrativa das SMS na Região Metropolitana de Campinas. 
7.4 Definir processos de monitoramento do Plano Metropolitano de Saúde. 
 
8. Qualificação do cuidado em saúde na Região Metropolitana de Campinas. 
8.1 Implementação de processos voltados à qualificação do cuidado. 
8.2 Qualificar os processos de supervisão técnica da RAS na Região Metropolitana de Campinas. 
 
9. Qualificação dos trabalhadores do SUS na Região Metropolitana de Campinas. 
9.1 Qualificar os processos de Educação Permanente em Saúde na Região Metropolitana de Campinas. 
9.2 Fomentar a articulação com as instituições formadoras, visando atender às necessidades do SUS na região. 
PROJETOS 
(aprovados pelos Secretários Municipais de Saúde e/ou seus representantes em reunião ocorrida em agosto/setembro de 2008) 
1. Construir e ampliar UBS considerando critérios epidemiológicos e de distribuição geográfica respeitando o modelo arquitetônico de cada município. 
1. Padrão arquitetônico de referência para as UBS e o nível central das secretarias municipais de saúde. 
2. Plano de construção de 39 unidades na RMC. 
3. Plano de reforma e ampliação de 42 unidades na RMC. 
 
2. Adequar e modernizar os equipamentos das UBS, respeitando a lógica de produção em escala e o modelo da rede básica do município. 
4. Plano Regional de Adequação Tecnológica em Saúde na Rede Básica a partir das necessidades levantadas em cada município. 
 
3. Melhorar e qualificar o ambiente das UBS. 
5. Planos municipais de melhoria ambiental das UBS. 
 
4. Qualificar gestão municipal da atenção básica. 
6. Modelo de referência para gestão da atenção básica como subsidio ao Plano de Desenvolvimento Institucional das SMS. 
7. Capacitação de gestores da atenção básica como parte do Plano de Educação Permanente. 
 
5. Qualificar a gerência e os processos de trabalho das UBS. 
8. Capacitação de gerentes de UBS como parte do Plano de Educação Permanente. 
9. Apoio a criação de cargos gerenciais para as UBS em todos os municípios. 
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6. Padronizar os protocolos clínicos existentes; criar novos protocolos e definir e implantar linhas de cuidado referentes aos agravos de maior prevalência na Região 
Metropolitana de Campinas. 
10. Plano de Capacitação Profissional para implantação dos protocolos e LC.  
11. Agenda Regional de Promoção à Saúde 
 
7. Implantar equipes de apoio e supervisão técnica, multiprofissional, de responsabilidade dos municípios, com parâmetros e atribuições claramente definidos. 
12. Definição e validação de parâmetros e atribuições mínimas para as equipes de supervisão técnica das UBS. 
 
8. Implantar equipe Regional para formular e desenvolver Plano Metropolitano de Capacitação Permanente da atenção Básica da Região metropolitana de Campinas 
13. Plano de Capacitação Permanente da Atenção Básica da Saúde. 
 
9. Reorganizar a atenção especializada (ambulatorial e hospitalar) de média e alta 
complexidade na RMC tendo como referência a implantação das seguintes linhas de cuidado: hipertensão; diabetes; Ca de mama; Ca de colo; pré- natal e at. ao parto; atendimento neonatal; Violência e 
acidentes; tumor de próstata. 
14. Definir e implementar Plano Diretor da Atenção Especializada na Região Metropolitana de Campinas. 
 
10. Reorganizar a rede hospitalar da RMC vocacionando unidades e estabelecendo novos modelos de relacionamento com o SUS. 
15. Definir e implementar Plano Diretor para reorganização da rede hospitalar da RMC. 
 
11. Definir as singularidades existentes em relação ao atendimento no SUS metropolitano nas seguintes especialidades: Ortopedia; Neurologia; Psiquiatria; Reumatologia; Oftalmologia. 
16. Diagnóstico detalhado e definição de propostas para superação dos estrangulamentos assistenciais presentes nas especialidades: Ortopedia; Neurologia; Psiquiatria; Reumatologia e Oftalmologia. 
 
12. Implementar rede metropolitana de atenção às urgências e emergências, incluindo os componentes móveis e fixos. 
17. Plano Diretor de Urgência e Emergência da RMC considerando: unidades fixas e móveis de abrangência municipal e regional; a tipologia dessas unidades; recursos 
tecnológicos existentes; perfil e capacitação de RH; organização dos processos assistenciais; etc. 
 
13. Formular e implementar iniciativas de qualificação da assistência farmacêutica na Região Metropolitana de Campinas. 
18. Capacitação em gestão da Assistência Farmacêutica. 
19. Definição de lista padronizada de medicamentos para a Região Metropolitana de Campinas. 
20. Organização dos processos integrados de aquisição de medicamentos pelos municípios. 
21. Elaboração de subsídios ao aperfeiçoamento do Programa de Medicamentos Excepcionais da SES SP. 
22. Criação de comissão composta por representantes dos municípios da RMC e membros do Poder Judiciário e Ministério Público da região, estabelecendo agenda continua de discussão para o enfrentamento da 
“judicialização” do acesso a medicamentos. 
 
14. Reorganizar e Qualificar os serviços de Patologia e Análises Clínicas numa lógica metropolitana. 
23. Plano de reorganização da Rede de Serviços de Patologia e Analises Clinicas. 
24. Plano de qualificação e certificação da rede publica de Serviços de Patologia Clinica. 
25. Plano de capacitação técnica para coleta descentralizada 26. Plano Metropolitano de estruturação dos Serviços de Verificação de Óbitos. 
 
15. Reorganizar os serviços de exames por imagem e gráficos numa lógica metropolitana. 
27. Plano Diretor de reorganização dos Serviços diagnósticos de imagem e métodos gráficos que considere: o Os estrangulamentos existentes nos serviços de exames por imagem previstos nas Linhas de Cuidado 
priorizadas; o Proposta para aumentar a 
oferta nos serviços públicos de referência; o Melhoraria da regulação sobre esses procedimentos; o Organização de processos integrados de aquisição de exames. 
 
16. Integrar o transporte sanitário de pacientes em âmbito regional, buscando imprimir maior qualidade e racionalidade nos serviços prestados. 
28. Criação do “Sistema Regional de Transporte em Saúde” para os usuários do SUS que considere a localização dos serviços de referencia e o fluxo na Região Metropolitana de Campinas, com a colaboração da 
Câmara Temática de Transporte. 
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17. Avaliar e propor medidas voltadas à qualificação do transporte de resíduos de serviços de saúde da RMC. 
29. .Implantação do “Sistema Regional de Transporte de Resíduos de Serviços de Saúde”, qualificando e integrando as iniciativas existentes. 
 
18. Qualificar e modernizar as “centrais de regulação de acesso” dos municípios da RMC e dos DRS. 
30. Modelo de referência para as estruturas, processos e instrumentos necessários a estruturação, integração e qualificação das centrais de regulação do acesso dos 
municípios da Região Metropolitana de Campinas. 
31. Capacitação para os profissionais que atuam nas estruturas de regulação do acesso existentes nos municípios da Região Metropolitana. 
 
19. Identificar as tecnologias que vem sendo utilizadas no SUS da RMC visando propor formas de modernização e compatibilização. 
32. Plano Diretor de Desenvolvimento de Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde a partir de diagnóstico do seu uso na Região Metropolitana de Campinas. 
 
20. Implantar sistema metropolitano de identificação de usuários como instrumento de gestão das Redes de Atenção à Saúde, a partir de levantamento dos sistemas de identificação existentes nos municípios 
da RMC. 
33. Sistema Metropolitano de Identificação de Usuários a partir de levantamento dos sistemas de identificação existentes nos municípios. 
 
21. Definir um conjunto de diretrizes comuns para subsidiar a elaboração dos Planos de Cargos Carreira e Salários sob responsabilidade de cada município. 
34. Definição de diretrizes de apoio aos municípios para o desenvolvimento de Planos de Cargos, Carreiras e Salários, a partir de análise das diretrizes nacionais e de experiências exitosas. 
 
22. Criar mecanismos regionais de suporte a contratação de RH em saúde (“banco de plantão”) 
35. Implantação o “banco metropolitano de médicos” para atender aos municípios da Região Metropolitana de Campinas 
 
23. Qualificar a gestão dos RH em Saúde nos municípios 
36. Modelo de referência para subsidiar a qualificação dos processos e instrumentos de gestão dos recursos humanos em saúde nas Secretarias e Diretorias Municipais de Saúde. 
 
24. Qualificar os processos de Educação Permanente em Saúde na Região Metropolitana de Campinas 
37. Plano Metropolitano de Educação Permanente em Saúde. 
 
25. Fomentar a articulação com as instituições formadoras, visando atender às necessidades do SUS na região. 
38. Formulação e implantação, em conjunto com as Instituições de Ensino Superior da região, o “Programa de Apoio Técnico Permanente Aos Profissionais do SUS na Região Metropolitana de Campinas” que 
contemple entre outros: 
• Projeto Tutoria 
• Projeto de Capacitação Clinica nas Linhas de Cuidado priorizadas 
• Projeto de Tele medicina 
 
39. Criação comitê composto por representantes dos municípios e das instituições formadoras de Recursos Humanos em saúde na Região Metropolitana de Campinas para estabelecer uma agenda contínua de discussão 
referente às necessidades do SUS. 
 
26. Implementação de processos voltados à qualificação do cuidado 
40. Implantação de protocolos clínicos e protocolos técnicos das Linhas de Cuidado dos riscos e agravos priorizados na rede metropolitana de atenção a saúde. 
41. Qualificação dos processos de supervisão técnica das Redes de Atenção à Saúde na RMC. 
 
27. Qualificar os processos de supervisão técnica das RAS na RMC. 
42. Criação de comitê na Câmara de Saúde para definir plano de implementação dos Protocolos Clínicos e Protocolos Técnicos das Linhas de Cuidado e os processos de 
supervisão técnica. 
43. Plano de Capacitação para a implantação dos Protocolos Clínicos e Técnicos das Linhas de Cuidados, a ser desenvolvido em conjunto com o CIES. 
 
28. Qualificar e implementar instâncias adequadas de gestão metropolitana do SUS. 
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44. Realizar estudos como subsídio a adequação das formas de gestão da saúde, visando à integração com as regiões de saúde existentes no DRS Campinas. 
 
29. Qualificar os processos de avaliação e controle do SUS na RMC. 
45. Qualificação dos processos de avaliação e controle dos municípios da Região Metropolitana de Campinas e da DRS, incluindo: 
• Melhoria de Estrutura 
• Qualificação de RH 
• Instrumentos 
• Formas de integração 
 
30. Apoiar a modernização administrativa das SMS na Região Metropolitana de Campinas. 
46. Plano de Apoio ao Desenvolvimento Institucional das Secretarias Municipais de Saúde da Região Metropolitana de Campinas. 
 
31. Definir processos de monitoramento do Plano Metropolitano de Saúde 
47. Avaliação e acompanhamento do Plano Metropolitano de Saúde, bem como mecanismos e instrumentos para o gerenciamento do seu processo de implementação. 

Fonte: CD-RMC e AGEMCAMP (2008). 
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Quadro 6.B - Pesquisa de campo: resultados encontrados para a dimensão da política 
 
Subdimensão Temas e Questões Resultados 
Política e 
Governança 

Espaços de Atuação, Negociação, 
Decisão e Conflitos (P03, P04, 
P05, P06, P07) 
 
Caracterização da CIR (P11, G01, 
G02, G03, G04, G05, P12, P13, 
P14, P15, G07) 
 
Políticas, práticas e estruturas 
(P17, G08, G10, G11) 
 
Processos e Fluxos Decisórios 
(P21, P27) 
 
Funções Relacionadas à Condução 
da Política de Saúde (G21, G24, 
P29) 

Principal organizador da região (P03): 
DRS: 58,8% 
SMS: 38,2% 
 
Órgãos públicos de organização do sistema de saúde (P04): 
Estrutura Regional da SES – DRS: 3,97 
Ministério da Saúde: 3,89 
Secretaria Municipal de Saúde da RS: 3,60 
Secretaria Estadual de Saúde – SES: 3,43 
Ministério Público: 3,31 
Órgãos dos Sistema Judiciário: 3,20 
Secretaria Municipal de Saúde de fora da RS: 2,06 
 
Prestadores de serviços de saúde (públicos e privados) (P05): 
Média: 2,67 
Máximo: Estabelecimentos públicos de média e alta complexidade (4,14) 
Mínimo: Fundações  (1,82) 
Estabelecimentos privados não lucrativos contratados/conveniados ao SUS de média e alta complexidade: 3,60 (2º lugar) 
 
Organizações da sociedade civil  e instituições acadêmicas (P06): 
Média: 2,69 
Máximo: Instituições acadêmicas (3,23) 
Mínimo: Empresas de consultoria  (1,46) 
 
Conselhos participativos e poder legislativo (P07): 
Média: 2,74 
Máximo: Conselhos de Saúde (3,31) 
Mínimo: Consórcio  (1,37) 
CIR: 3,18 (2º lugar) 
 
Caráter predominante da CIR (P11): 
Deliberativo (100%) 
 
A disponibilidade atual dos seguintes recursos é suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos da CIR na região (G01): 
Equipamentos: 100% 
Materiais e insumos: 100% 
Espaço físico: 75% 
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Recursos financeiros: 0% 
Recursos humanos (pessoal): 0% 
 
Qual o nível de habilidade da  CIR para obter os seguintes recursos para desenvolvimento dos trabalhos na região (G02): 
Média: 3,10 
Espaço físico: 3,50 
Equipamentos: 3,50 
Materiais e insumos: 3,25 
Recursos financeiros:  2,75 
Recursos humanos (pessoal): 2,50 
 
Como devem ser avaliados os apoios oferecidos pelo Ministério da Saúde para o desenvolvimento dos trabalhos da CIR na região (G03): 
Média: 1,61 
Apoio técnico: 2,00 
Apoio político-institucional: 1,75 
Recursos financeiros: 1,50 
Infraestrutura: 1,50 
Equipamentos:  1,50 
Materiais e insumos: 1,50 
Apoio logístico: 1,50 
 
Como devem ser avaliados os apoios oferecidos pela Secretaria Estadual de Saúde para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Intergestores Regional 
(CIR) na região (G04): 
Média: 3,21 
Apoio técnico: 4,00 
Apoio político-institucional: 3,75 
Materiais e insumos: 3,25 
Equipamentos:  3,25 
Infraestrutura: 3,00 
Apoio logístico: 3,00 
Recursos financeiros: 2,25 
 
Avaliação dos apoios oferecidos pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) para o desenvolvimento dos trabalhos da CIR na região (G05): 
Média: 2,04 
Apoio técnico: 3,50 
Apoio político-institucional: 2,50 
Infraestrutura: 1,75 
Equipamentos:  1,75 
Apoio logístico: 1,75 
Materiais e insumos: 1,50 
Recursos financeiros: 1,50 
 
CIR se organiza por (P12): 
Comissões: 100% 
Grupos de trabalho: 100% 
Convites para participantes: 50% 
 
Órgãos relevantes da definição da pauta da CIR (P13): 
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Maior: DRS (100%) e SMS (100%) 
Menor: Apoiador do Ministério da Saúde (25%) e Apoiador da Secretaria Estadual de Saúde (25%) 
Apoiador da COSEMS (75%) e Universidade e Centros de Pesquisa (75%) (2º lugar) 
Prestador de serviços de saúde (50%) (3º lugar) 
 
O que predomina na interação entre os participantes na CIR (P14): 
Realização dos objetivos acordados entre os participantes (100%) 
 
A CIR contribui para (P15): 
Média: 3,71 
Coordenação da política de saúde no âmbito regional: 4,25 
Conformação de redes de atenção: 4,25 
Elaboração do planejamento regional: 4,00 
Resolução de conflitos: 3,75 
Monitoramento e avaliação: 3,50 
Negociação do financiamento: 3,50 
Negociação entre entes públicos e privados: 2,75 
 
Nível de autoridade / legitimidade da Comissão Intergestores Regional (CIR) para tomar decisões e agir na região (G07): 4,25 
 
Existe grupo condutor para a Rede de Atenção à Saúde (RAS) (P16): 100% 
 
Atores envolvidos nos conflitos na tomada de decisão (P17): 
Maior: Municípios da região (100%) e Gestor público e conselhos de saúde (100%) 
Menor: Gestor público e plano de saúde (25%) 
Municípios da região e instância regional (75%), Municípios da região e Governo Estadual (75%), Gestor público e prestador privado filantrópico (75%) (2º lugar) 
 
Quais mecanismos e ações coletivas existem ou já foram adotados envolvendo diferentes municípios e/ou outros órgãos governamentais da esfera federal e 
estadual para resolução de problemas na região (G08): 
Maior: Cooperação informal (100%), Agências de desenvolvimento regional (100%), Colegiados regionais (100%), Contratualização privada para gestão e 
prestação de serviços (100%) 
Menor: Departamentos/órgãos regionais vinculados ao governo federal (50%) 
Acordos e contratos formais para prestação de serviços (75%), Departamentos/órgãos regionais vinculados ao governo estadual (75%), Conselhos regionais 
(75%), Transferência de serviços de um município para outro (75%) (2º lugar) 
 
As seguintes políticas, práticas e estruturas institucionalizadas na região para garantir o acesso às ações e serviços de saúde e a continuidade do cuidado em todas 
as suas modalidades na região são relevantes (G10): 
Departamentos Regionais de Saúde (DRS): 100% 
Comissão Intergestores Regional (CIR): 100% 
Redes regionalizadas de atenção à saúde (RRAS): 100% 
Redes temáticas do Ministério da Saúde: 100% 
Linhas de cuidado: 100% 
Mapa da Saúde: 100% 
Plano Diretor de Regionalização: 75% 
Programação Pactuada e Integrada: 50% 
 
As seguintes políticas, práticas e estruturas institucionalizadas na região para garantir o acesso às ações e serviços de saúde e a continuidade do cuidado em todas 
as suas modalidades na região são apropriadas (G11): 
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Comissão Intergestores Regional (CIR): 100% 
Plano Diretor de Regionalização: 50% 
Departamentos Regionais de Saúde (DRS): 50% 
Redes regionalizadas de atenção à saúde (RRAS): 50% 
Redes temáticas do Ministério da Saúde: 50% 
Linhas de cuidado: 50% 
Mapa da Saúde: 50% 
Programação Pactuada e Integrada: 25% 
 
Influência das seguintes diretrizes e incentivos nas decisões sobre saúde na região (P21): 
Média: 3,89 
Maior: Ministério da Saúde (4,50) 
Menor: Incentivo financeiros do Governo Estadual (3,50) 
Secretaria Estadual de Saúde (4,0) e Comissão Intergestores Bipartitite (CIB) (4,00) (2º lugar) 
Grupo Condutor das redes (ou similar): 3,75 (3º lugar) 
 
Encaminhamento das demandas (P27): 
Maior: Autoridades governamentais pertinentes na esfera estadual (100%), Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) (100%), Legislativo (Projeto 
de Lei Popular, Comissões de Saúde, etc.) (100%), Grupo Condutor das redes (ou similar) (100%) 
Menor: Mídia (50%)  
 
Para desenvolver atividades de política, planejamento e gestão em saúde a sua instituição (G21): 
Existe escassez de profissionais (75%) 
Está contratando ou tem plano de contratar mais profissionais (50%) 
Oferece treinamento/capacitação relevantes aos profissionais (50%) 
 
Grau de concordância (G24): 
A capacidade na área de política, planejamento e gestão em saúde está aumentando na região: 3,50 
Tem havido mudança em direção à adoção de abordagens baseadas em evidência resultados de pesquisa para o desenvolvimento de políticas de saúde na região: 
3,25 
Hoje o desenvolvimento da política de saúde na região está mais sensível a influências de natureza política do que no passado: 2,50 
 
A regionalização contribuiu para melhorar (P29): 
Integração de ações e serviços de saúde: 81,3% 
Regulação assistencial: 75,0% 
Qualidade da assistência à saúde: 71,9% 
Planejamento, monitoramento e avaliação de saúde: 71,9% 
Conformação das redes: 68,8% 
Ampliação do acesso às ações e serviços no nível secundário e no nível terciário de atenção à saúde: 65,6% 
Gestão de serviços de saúde: 59,4% 
Contratualização: 59,4% 
Regulação da prestação de serviços privados para o SUS: 58,1% 
Regulação de incorporação tecnológica: 50,0% 
Articulação / cooperação entre os entes governamentais: 46,9% 
Redução das desigualdades em saúde: 40,6% 
Articulação entre entes públicos e privados: 31,3% 
Participação social: 25,0% 
Racionalização da distribuição dos recursos financeiros: 25,0% 
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Racionalização da distribuição dos profissionais de saúde: 18,8% 
Política e RUE Espaço de Atuação, Negociação, 

Decisão e Conflitos das Redes 
(P30, P31, P32, P33, P34, P35, 
P37) 

Redes temáticas organizadas (P30): 
Atenção Obstétrica e Neonatal (Rede Cegonha): 85% 
Atenção às Urgências e Emergências (RUE): 85% 
Atenção Psicossocial (enfrentamento do álcool, crack e outras drogas): 71,8% 
Atenção às Condições e Doenças Crônicas (hipertensão arterial, diabetes, câncer e obesidade): 62,5% 
Cuidado à Pessoa com Deficiência: 52,5% 
 
Principal organizadora da RUE (P31): 
Maior: DRS (45,8%) 
Menor: Estabelecimento prestador de serviço de saúde (4,2%) 
SMS: 37,5% (2º lugar) 
 
Importância dos seguinte órgãos para tomada de decisão (P32): 
Média: 2,92 
Máximo: SMS da região (3,83) 
Mínimo: SMS de fora da região (2,17) 
DRS: 3,63 (2º lugar) 
 
Influência dos grupos/organizações para tomada de decisão (P33): 
Média: 2,47 
Máximo: Estabelecimentos públicos de média e alta complexidade (3,88) 
Mínimo: Operadoras de planos de saúde (1,55) 
Estabelecimentos privados não lucrativos contratados / conveniados ao SUS de média e alta complexidade: 3,63 (2º lugar) 
 
Importância dos grupos/organizações para tomada de decisão (P34): 
Média: 2,22 
Máximo: Instituições acadêmicas (2,88) 
Mínimo: Empresas de consultoria (1,46) 
 
Importância dos espaços para tomada de decisão (P35): 
Média: 2,73 
Máximo: Grupo Condutor da Rede de Urgência e Emergência (3,50) 
Mínimo: Consórcio (1,37) 
CIR: 3,38 (2º lugar) 
 
Atores nos conflitos sobre tomada de decisão (P37): 
Maior: Municípios da região (60,9%) e Gestor público e prestador privado filantrópico (60,9%) 
Menor: Municípios da região e outros municípios (17,4%) e Gestor público e plano de saúde (17,4%) 
Municípios da região e instância regional (52,2%), Municípios da região e Governo Estadual (52,2%) e Médicos especialistas e outros profissionais (52,2%) 
(todos em 2º lugar) 

Política e APS Espaço de Atuação, Negociação, 
Decisão e Conflito da APS (P38, 
P39, P40, P41, P42, P43) 

Principal organizadora (P38):  
SMS (85%) 
DRS (15%) 
 
Importância dos seguinte órgãos para tomada de decisão (P39): 
Média: 3,26 
Máximo: MS (4,50) 
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Mínimo: SMS de fora da região (2,00) 
SMS da região: 3,65 
 
Influência dos grupos/organizações para tomada de decisão (P40): 
Média: 2,36 
Máximo: Estabelecimentos públicos de média e alta complexidade (3,75) 
Mínimo: Fundações (1,40) 
Estabelecimentos privados não lucrativos contratados/conveniados ao SUS de média e alta complexidade: 3,40 
Indústrias relacionadas ao setor saúde (equipamentos, medicamentos): 1,45 
 
Importância dos grupos/organizações para tomada de decisão (P41): 
Média: 2,39 
Máximo: Sindicatos ou associações corporativas/profissionais (2,95) 
Mínimo: Empresas de consultoria (1,21) 
 
Importância dos espaços para tomada de decisão (P42): 
Média: 2,68 
Máximo: Conselhos de saúde (3,55) 
Mínimo: Assembléia Legislativa (1,95) e Consórcio (1,67) 
CIR: 2,85 (3º lugar) 
 
Atores nos conflitos sobre tomada de decisão:  
Maior: Médicos especialistas e outros profissionais (85%) 
Menor: Governo Estadual e Governo Federal (35%) e Gestor público e plano de saúde (35%) 
Gestor público e profissionais de saúde (80%) (2º lugar) 
Profissionais do Mais Médicos e outros profissionais (80%) 

Política e VS Espaço de Atuação, Negociação, 
Decisão e Conflito da VS (P44, 
P45, P46, P47, P48, P49) 

Principal organizadora (P44): SMS (33,33%) 
 
Importância dos seguinte órgãos para tomada de decisão (P45): 
Média: 3,21 
Máximo:  SES (4,33) 
Mínimo: SMS da região (2,67) e SMS de fora da região (1,67) 
 
Importância das instituições/organizações para tomada de decisão (P46): 
Média: 2,23 
Máximo:  Instituições acadêmicas (3,00) 
Mínimo: Empresa de consultoria (1,00) 
 
Importância dos espaços para tomada de decisão (P47) 
Média: 3,06 
Máximo:  CIB (4,33) 
Mínimo: Assembléia Legislativa (2,17) e Consórcio (1,00) 
CIR: 3,83 (em 2º lugar) 
 
Frequência dos temas de VS nas reuniões da CIR (P48): sempre ou não sabe (33,33% cada uma) 
 
Frequência dos temas de VS nas reuniões da CIB (P49): não sabe (50%) 

Fonte: DADOS PRIMÁRIOS.IBAÑEZ (2017). 
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Aspecto Questões Resultado 
Governança Regional 
Agenda G12 - Qual é a prioridade dos seguintes aspectos no processo de 

desenvolvimento da região de saúde: 
G13 - Qual o nível de compreensão atual dos seguintes grupos de pessoas e/ou 
organizações acerca do processo de regionalização e conformação das Redes de 
Atenção à Saúde (RAS)? 

G12: 
Média: 4,20 
Maior: 4,75 (Especificação das responsabilidades dos entes governamentais envolvidos nas ações e 
serviços de saúde na região) 
Menor: 3,50 (Celebração de acordo de colaboração para a organização da região de saúde por meio do 
COAP) 
 
G13: 
Média: 2,50 
Maior: 4,0 (Gestores do nível estadual e Gestores do nível municipal) 
Menor: 1,25 (Operadoras de planos de saúde) 
[Prestadores privados contratados/conveniados ao SUS – 2,0] 

Grupo de Atores G14 - Qual o nível de comprometimento dos seguintes grupos de pessoas e/ou 
organizações no esforço de desenvolvimento da região de saúde? 

Média: 2,83 
Maior: 4,50 (Gestores do nível municipal) 
Menor: 1,50 (Operadoras de planos de saúde) 
[Prestadores privados contratados/conveniados ao SUS – 3,0] 

Capacidade interna G01 - A disponibilidade atual dos seguintes recursos é suficiente para o 
desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Intergestores Regional (CIR) na 
região? 
G02 - Qual o nível de habilidade da Comissão Intergestores Regional (CIR) para 
obter os seguintes recursos para desenvolvimento dos trabalhos na região? 
G06 - Qual o seu grau de concordância com os seguintes aspectos relativos à 
obtenção da informação necessária para o desenvolvimento dos trabalhos no 
âmbito da Comissão Intergestores Regional (CIR)? 
G07 - Qual o nível de autoridade / legitimidade da Comissão Intergestores 
Regional (CIR) para tomar decisões e agir na região? 

G01: 
Média: 55% 
Maior: 100% (Equipamento e Material de insumo) 
Menor: 0% (Recursos financeiros e Recursos humanos) 
 
G02: 
Média: 3,10 
Maior: 3,50 (Espaço físico e Equipamentos) 
Menor: 2,50 (Recursos humanos) 
 
G06: 
Média: 4,0 
Maior: 4,25 (Canais utilizados para comunicação entre os participantes são apropriados e Informação 
está disponível para todos aqueles que necessitam ser informados) 
Menor: 3,75 (Informação é transmitida de modo claro e suficiente e  Informação circula em prazos 
apropriados) 
 
G07: 4,25 

APÊNDICE 
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Quadro 6.C - Resultados descritivos das questões relativas à Governança Regional  e à Capacidade em Política, Planejamento e Gestão e 
Saúde (PPGS) 
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Aspecto Questões Resultado 
Capacidade externa G03 - Na sua opinião, como devem ser avaliados os apoios oferecidos pelo 

Ministério da Saúde para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão 
Intergestores Regional (CIR) na região? 
G04 - Na sua opinião, como devem ser avaliados os apoios oferecidos pela 
Secretaria Estadual de Saúde para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão 
Intergestores Regional (CIR) na região? 
G05 - Na sua opinião, como devem ser avaliados os apoios oferecidos pelo 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) para o desenvolvimento 
dos trabalhos da Comissão Intergestores Regional (CIR) na região? 

G03: 
Média: 1,61 
Maior: 2,0 (Apoio técnico) 
Menor: 1,50 (Recursos financeiros, Infraestrutura, Equipamentos, Materiais e insumos, Apoio logístico) 
 
G04: 
Média: 3,21 
Maior: 4,0 (Apoio técnico) 
Menor: 2,25 (Recursos financeiros) 
 
G05: 
Média: 2,04 
Maior: 3,50 (Apoio técnico) 
Menor: 1,50 (Recursos financeiros e Materiais e insumos) 

Experiência de 
implementação 

G08 - Quais mecanismos e ações coletivas existem ou já foram adotados 
envolvendo diferentes municípios e/ou outros órgãos governamentais da esfera 
federal e estadual para resolução de problemas na região? 
G09 - Na sua opinião, como deve ser avaliada a história de colaboração 
envolvendo os municípios da região e os seguintes grupos de pessoas e/ou 
organizações para garantir o acesso às ações e serviços de saúde e a continuidade 
do cuidado em todas as suas modalidades na região? 
G10 - As seguintes políticas, práticas e estruturas institucionalizadas na região 
para garantir o acesso às ações e serviços de saúde e a continuidade do cuidado 
em todas as suas modalidades na região são relevantes? 
G11 - As seguintes políticas, práticas e estruturas institucionalizadas na região 
para garantir o acesso às ações e serviços de saúde e a continuidade do cuidado 
em todas as suas modalidades na região são apropriadas? 

G08: 
Média: 68% 
Maior: 100% (Cooperação informal, Agências de desenvolvimento regional, Colegiados regionais, 
Contratualização privada para gestão e prestação de serviços) 
Menor: 0% (Consórcio intermunicipal) 
 
G09: 
Média: 3,10 
Maior: 4,0 (Profissionais de saúde não médicos) 
Menor: 1,50 (Operadoras de planos de saúde) 
[Prestadores privados contratados/ conveniados ao SUS – 3,75] 
 
G10: 
Média: 91% 
Programação Pactuada e Integrada: 50% 
Plano Diretor de Regionalização: 75% 
Departamentos Regionais de Saúde (DRS): 100% 
Comissão Intergestores Regional (CIR): 100% 
Redes regionalizadas de atenção à saúde (RRAS): 100% 
Redes temáticas do Ministério da Saúde: 100% 
Linhas de cuidado: 100% 
Mapa da Saúde: 100% 
 
G11: 
Média: 53% 
Programação Pactuada e Integrada: 25% 
Plano Diretor de Regionalização: 50% 
Departamentos Regionais de Saúde (DRS): 50% 
Comissão Intergestores Regional (CIR): 100% 
Redes regionalizadas de atenção à saúde (RRAS): 50% 
Redes temáticas do Ministério da Saúde: 50% 
Linhas de cuidado: 50% 
Mapa da Saúde: 50% 
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Aspecto Questões Resultado 
Capacidade em Política, Planejamento e Gestão e Saúde (PPGS) 
Uso de evidências G15 - Qual a importância dos seguintes métodos para a obtenção de evidências / 

informações para tomada de decisão no campo da saúde na região? 
G16 - Com que frequência os seguintes métodos para a obtenção de evidências / 
informações para tomada de decisão no campo da saúde na região são utilizados 
pelos profissionais de sua instituição? 
G17 - Qual o seu grau de concordância com as seguintes afirmativas sobre os 
elementos que impedem o uso de evidências / informações para a tomada de 
decisão pelos profissionais de sua instituição? 

G15: 
Média: 3,50 
Maior: 4,50 (Conversa com outros gestores e profissionais) 
Menor: 2,50 (Contratação de especialista) 
 
G16: 
Média: 3,13 
Maior: 4,0 (Conversa com outros gestores e profissionais) 
Menor: 1,75 (Contratação de especialista) 
 
G17: 
Média: 2,54 
Maior: 4,0 (Os recursos financeiros são insuficientes) 
Menor: 1,25 (O acesso à informação é limitado) 

Atividades de política, 
planejamento e gestão 
em saúde 

G18 - Quais atividades relacionadas à política, planejamento e gestão em saúde 
na região são desenvolvidas pela sua instituição? 
G23 - A maioria das atividades relacionadas com política, planejamento e gestão 
realizadas pela sua instituição na região, referem-se a: 
G24 - Qual é o seu grau de concordância com as seguintes afirmativas: 

G18: 
Média: 90% 
Maior: 100% (Elaboração de diretrizes, planos e programas de saúde; Proposição de estratégias, ações e 
atividades para alcançar os resultados esperados; Implementação de programas e ações de saúde; 
Monitoramento e avaliação; Gestão de serviços e sistemas de saúde; Gestão orçamentária e financeira; 
Elaboração de documentos e relatórios institucionais) 
Menor: 50% (Gestão da qualidade da atenção) 
 
G23: 
Atividades delongo prazo e pouco influenciadas por questões políticas: 0% 
Atividades ligadas à obtenção de metas e resultados: 25% 
Atividades urgentes e de “combate a incêndios”: 75% 
 
G24:  
A capacidade na área de política, planejamento e gestão em saúde está aumentando na região: 3,50 
Hoje o desenvolvimento da política de saúde na região está mais sensível a influências de natureza 
política do que no passado: 3,25 
Tem havido mudança em direção à adoção de abordagens baseadas em evidência / resultados de 
pesquisa para o desenvolvimento de políticas de saúde na região: 3,25 

Recursos humanos 
 

G19 - Quais são os apoios e oportunidades para o aprimoramento de 
conhecimentos e habilidades relacionadas à política, planejamento e gestão de 
saúde oferecidos por sua instituição? 
G20 - Sua instituição utiliza algum dos seguintes mecanismos para treinamento 
dos profissionais que atuam com política, planejamento e gestão? 
G21 - Para desenvolver atividades de política, planejamento e gestão em saúde a 
sua instituição: 
G22 - Comparando com cinco anos atrás, o número de profissionais que 
trabalham com política, planejamento e gestão em saúde na sua instituição é: 

G19: 
Média: 82% 
Maior: 100% (Oportunidades para ir a eventos científicos (congressos, simpósios, seminários, etc.); 
Oportunidade para participar de visitas, reuniões e outros eventos em outras instituições para troca de 
experiências e aprendizado) 
Menor: 50% (Oportunidade para realizar cursos internos) 
 
G20: 
Média: 38% 
Maior: 50% (Cursos de desenvolvimento na área de política, planejamento e gestão em saúde; Cursos de 
gestão de projetos; Programas de tutoria / monitorado) 
Menor: 0% (Cursos de análise estatística ou bioestatística) 
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Aspecto Questões Resultado 
G21:  
A instituição oferece treinamento ou capacitação relevante aos profissionais: 50% 
A instituição está contratando ou tem planos de contratar mais profissionais: 50% 
Escassez de profissionais: 75%. 
 
G22: 
Menor: 25% 
Igual: 25% 
Maior: 50% 

Fonte: IBAÑEZ (2017). 
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Quadro 6.D – Análise detalhada dos indicadores sintéticos de Governança Regional e PPGS – RMC  

Dimensão e 
Componente 

Questão Conteúdo da questão Pontuação (média de respostas) 
Alto: acima de 0,67 
Médio: entre 0,34 e 0,66 
Baixo: até 0,33 

Indicador de 
Desempenho – 
qualidade ou 
capacidade  

Governança regional 
Agenda G12  

G13 
Prioridade de agenda (desenho regional, ações e serviços regionais, 
definição da população usuária regional definição de critérios de 
acessibilidade, especificação das responsabilidades dos entes 
governamentais envolvidos nas ações e serviços regionais, alocação de 
recursos financeiros nas ações e serviços regionais, delimitação da área 
de abrangência dos serviços de MAC, elaboração do Mapa de Saúde 
regional, COAP) 
 
Nível de compreensão da regionalização e da RAS (grupo de 
pessoas/organizações) 

G12 = 4,20 
G13 = 2,50 
 
A maioria tem elevada pontuação (4-4,75). 
 
O COAP apresenta pior pontuação (3,5). 
 
Os prestadores de serviços, incluindo os profissionais e as operadoras de planos, e os 
conselhos apresentam um nível de compreensão inferior aos gestores estadual e 
municipal (e neste caso é considerado alto). 
A academia apresenta um nível de compreensão intermediário – entre prestador e 
gestor. 
 
O nível de compreensão do governo federal aparece como baixo, na percepção dos 
entrevistados. 

67% = alto = 10 

Atores G14 Nível de comprometimento de atores (grupo de pessoas/organizações) G14 = 2,83 
 
Comprometimento dos gestores estadual e municipal é alto e maior que o dos 
prestadores/profissionais/operadoras (que é considerado baixo/médio). 
O nível de comprometimento do gestor federal é considerado baixo. 
Conselho de Saúde é baixo. 
A academia é médio. 

57% = médio = 5 

Capacidade 
interna 

G01 
G02 
G06 
G07 

Suficiência de recursos disponíveis para a CIR 
 
Habilidade da CIR para obter recursos 
 
Comunicação e obtenção de informação na CIR (adequação dos canais, 
transmissão da informação clara e suficiente, atores-alvo das 
informações são alcançados, prazo e forma da circulação) 
 
Autoridade/Legitimidade da CIR 

G01 = 55% 
G02 = 3,10 
G06 = 4,00 
G07 = 4,25 
 
Insuficiente e menor/baixa habilidade: recursos financeiros e humanos (100% e 
2,50/2,75). 
Suficiente e maior/média habilidade: equipamentos e materiais/insumos (100%) e 
espaço (75%) (3,25/3,50). 
 

55% = médio = 5 
71% = alto = 10 
85% = alto = 10 
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Comunicação e informação: média/alta (3,75/4,25). 
 
Autoridade/Legitimidade da CIR: alta (4,25). 

Capacidade 
externa 

G03 
G04 
G05 

Apoio do MS, SES e COSEMS G03 = 1,61 
G04 = 3,21 
G05 = 2,04 
 
MS: todas as formas de apoio são baixas; a mais alta, mesmo sendo baixa, é a técnica 
(2,00). 
SES: apoio considerado médio/alto, sendo o menor tipo de apoio o financeiro (2,25) e 
o maior o técnico (4,00). 
COSEMS: todas as formas de apoio são baixas; a mais alta, e única alta, é a técnica 
(3,50). 
 
O apoio financeiro é o mais baixo e o técnico é o mais alto, em todos os casos. 

46% = médio = 5 

Experiência G08 
G09 
G10 
G11 

Mecanismos e ações coletivas existentes e utilizadas para solução de 
problemas regionais (envolvendo diferentes 
órgãos/governos/municípios) 
 
História de colaboração para garantir acesso e continuidade do cuidado 
(municípios/grupos de pessoas/organizações) 
 
Relevância de determinadas políticas, práticas e estruturas 
institucionalizadas para garantir acesso e continuidade do cuidado (PPI, 
CIR, RRAS, Redes Temáticas, Linhas de Cuidado, Mapa da Saúde) 
 
Grau de apropriação/adequação de determinadas políticas, práticas e 
estruturas institucionalizadas para garantir acesso e continuidade do 
cuidado (PPI, CIR, RRAS, Redes Temáticas, Linhas de Cuidado, Mapa 
da Saúde) 

G08 = 68% 
G09 = 3,10 
G10 = 91% 
G11 = 53% 
 
A resolução dos problemas regionais tem sido alcançada principalmente (apontada em 
todos os casos - 100%) a partir de: cooperação informal, AGEMCAMP, CIR, 
contratualização privada para gestão e prestação de serviços. 
Os consórcios/associações intermunicipais não foram mencionados nestes casos – já 
que não entraram neste levantamento os municípios do CISMETRO. Mas, o SMS de 
Holambra foi entrevistado, mas não entrou nesta consolidação. 
Em 75% dos casos são mencionados: contratos para prestação de serviços, DRS e 
conselho regional (como não existe, acredito que queiram se referir à CIR). 
 
Baixa avaliação da histórica colaboração: gestores de nível federal, operadora de 
plano de saúde. 
Média/alta avaliação da histórica colaboração: demais municípios da região, gestores 
estaduais, profissionais de saúde, prestadores privados (conveniados/contratados), 
conselho de saúde academia, organização sociedade civil. 
 
De um modo geral, as políticas, práticas e estruturas institucionalizadas são 
consideradas muito relevantes, porém, pouco adequadas. É a contradição entre o 
normativo e o concreto/efetivo. 
Somente a CIR é considerada 100% relevante e 100% apropriada/adequada. A 
autoridade/legitimidade dela também foi considera alta (G07). 
Somente a PPI e o PDR são considerados menos relevantes. 
A CIR é a mais apropriada/adequada e a PPI é a menos. 
 
PPI: 50% e 25% 
PDR: 75% e 50% 
DRS: 100% e 50% 
CIR: 100% e 100% 
RRAS: 100% e 50% 

68% = alto = 10 
62% = médio = 5 
91% = alto = 10 
53% = médio = 5 
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Redes temáticas: 100% e 50% 
Linhas de cuidado: 100% e 50% 
Mapa da Saúde: 100% e 50% 

    TOTAL = 75 = 
0,75 = alta 
qualidade da 
governança 
regional 

PPGS 
Uso de evidências 
e informações 
para tomada de 
decisão  

G15 
G16 
G17 
G24 

Importância de determinados métodos para a obtenção de evidências / 
informações para tomada de decisão 
 
Frequencia de utilização de determinados métodos para a obtenção de 
evidências / informações para tomada de decisão 
 
Elementos que impedem o uso de determinados métodos para a 
obtenção de evidências / informações para tomada de decisão 
 
Tem havido mudança em direção à adoção de abordagens baseadas em 
evidência / resultados de pesquisa para o desenvolvimento de políticas 
de saúde na região 

G15 = 3,50 (alto) [na média das regiões] 
G16 = 3,16 (médio/alto) [na média das regiões] 
G17 = 2,54 (médio) [na média das regiões] 
G24 = 3,25 (médio/alto) [mas o pior no relativo] 
 
O grau de importância e o grau de frequência de utilização dos métodos para obtenção 
de evidências / informações para tomada de decisão apresentam desempenhos 
próximos, tanto no geral, quanto para cada um dos itens. 
O método considerado o mais importante e o mais utilizado é a conversa com outros 
gestores e profissionais (4,50 e 4,00). E o considerado menos importante e o menos 
utilizado é a contratação de especialista (2,50 e 1,75). 
 
Apresentou desempenho médio quanto aos elementos que impedem o uso de métodos. 
O elemento/fator mais relevante se refere ao fato de os recursos financeiros serem 
insuficientes (4,00). E o elemento menos relevante é o fato do acesso a informação ser 
limitado (1,25), seguido do apoio/suporte dos dirigentes ser considerado baixo ou nulo 
(1,50). Os demais elementos estão relacionados ao RH (carga de trabalho, 
qualificação e rotatividade) e foram considerados de média/alta importância (2,75 – 
3,00). 
 
O desempenho é médio/alto no que diz respeito ao fato de existir mudança no sentido 
da adoção de evidências e resultados de pesquisa para a tomada de decisão. 
[TOTAL DAS REGIÕES, V. RIBEIRA, V. JURUMIRIM, L. NORTE = 4,00; 
ITAPEVA = 4,75] 

70% = alto = 10 
51% = médio = 5 
65% = médio = 5 

Atividades de 
política, 
planejamento e 
gestão em saúde 

G18 
G23 
G24 

Atividades relacionadas à política, planejamento e gestão em saúde na 
região que são desenvolvidas pela instituição 
 
Caracterização das atividades 
 
Capacidade de PPGS está aumentando na região 
 
 

G18 = 90% (alto) 
G23 = 0%, 25%, 75% (baixo) ***** 
G24 = 3,50 (médio/alto) 
 
Dentre as atividades relacionadas à política, planejamento e gestão em saúde na região 
que são desenvolvidas pela instituição, o que aparece em todos os casos (100%) são: 
- Elaboração de diretrizes, planos e programas de saúde 
- Proposição de estratégias, ações e atividades para alcançar os resultados esperados 
- Implementação de programas e ações de saúde 
- Monitoramento e avaliação 
- Gestão de serviços e sistemas de saúde 
- Gestão orçamentária e financeira 
- Elaboração de documentos e relatórios institucionais 
As demais aparecem com 50% (Gestão da qualidade da atenção) ou 75% (Gestão de 
recursos humanos / pessoal e Pesquisa e análise de dados). 

90% = alto = 10 
25% = baixo = 0 
65% = médio = 5 
70% = alto = 10 
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A maioria das atividades é caracterizada como sendo de “combate a incêndio” (75%). 
Somente em alguns casos (25%) as atividades se baseiam em atingir metas e 
resultados. E em nenhum caso (0%) as atividades são de longo prazo e pouco 
influenciadas pelas questões de natureza política 
[TOTAL DAS REGIÕES: 52% - metas e resultados; ITAPEVA = RMC; LITORAL 
NORTE: 20% - longo prazo e pouca influência política,  40% - metas e resultados e 
40% - combate a incêndio; V. JURUMIRIM: 100% metas e resultados; VALE DO 
RIBEIRA: 75% - metas e resultados]. 
 
Capacidade de PPGS está aumentando na região (desempenho médio/alto). 

Recursos 
Humanos 

G19 
G20 
G21 
G22 

Apoios e oportunidades para o aprimoramento de conhecimentos e 
habilidades relacionadas à política, planejamento e gestão de saúde 
oferecidos pela instituição  
 
Utilização de mecanismos para treinamento dos profissionais que atuam 
com política, planejamento e gestão na instituição  
 
Instituição oferece aos profissionais treinamento ou capacitação 
+ 
Contratação(atual/futura) 
+ 
Escassez de profissionais 
 
 
Variação do número de profissionais que trabalham com política, 
planejamento e gestão em saúde na instituição (últimos 5 anos) 

G19 = 82% (alto) [o mais baixo no relativo das regiões] 
G20 = 38% (médio/baixo) [baixo no relativo] 
G21 = 50% (médio) [o mais baixo no relativo das regiões, e bem abaixo da média] 
G21 = 50% (médio) [próximo/acima da média das regiões e não é o pior, é o 2º 
melhor, empatado com Itapeva] 
G21 = 75% (alto) [o mais alto no relativo das regiões, empatado com V. Jurumirim] 
[aqui a classificação é oposta por conta da questão] 
G22 = 25%, 25%, 50% [um dos piores no relativo das regiões, pior que a média das 
regiões] 
 
Na maioria dos casos (82%) a instituição oferece apoio e oportunidade para o 
aprimoramento de conhecimento/habilidade. 
[mas é o pior desempenho dentre as regiões – TOTAL DAS REGIÕES = 94%] 
 
A utilização de treinamento para os profissionais de PPGS da instituição apresentou 
um desempenho médio/baixo (38%). Em três tipos de curso o percentual foi de 50%, 
e em um dos tipos (cursos de análise estatística ou bioestatística) não existe o tipo de 
curso (0%). 
[TOTAL DAS REGIÕES = 57%; ITAPEVA = 82%; V. JURUMIRIM = 75%; V. 
RIBEIRA = 71%; LITORAL NORTE = 25%]] 
 
Somente em metade dos casos (50%) é indicado que a instituição oferece treinamento 
ou capacitação aos profissionais. 
[TOTAL DAS REGIÕES = 81%; V. RIBEIRA e V. JURUMIRIM = 75%; LITORAL 
NORTE e ITAPEVA = 100%] 
+ 
Somente em 50% dos casos a instituição está contratando ou pretende contratar novos 
profissionais. 
[TOTAL DAS REGIÕES = 43%; V. RIBEIRA= 75%; ITAPEVA = 50; V. 
JURUMIRIM = 25%. L. NORTE =20%] 
+ 
Em 755 dos casos existe escassez de profissionais (alto) 
[TOTAL DAS REGIÕES = 62%; ITAPEVA = 75%; L. NORTE = 60%; ITAPEVA e 
V. RIBEIRA = 50%] 
 
Menor =25%  
Igual = 25% 

75% = baixo = 0 
50% = médio = 5 
57% = médio = 5 
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Maior = 50% 
[TOTAL DAS REGIÕES: 24% - menor, 10% - igual, 67% - maior; ITAPEVA e 
LITORAL NORTE: 100% - maior, V. JURUMIRIM: 50%, 25%, 25%; V. RIBEIRA: 
50%, 0%, 50%] 

    TOTAL = 55 = 
0,55 = média 
capacidade em 
PPGS 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO.CEALAG (IBAÑEZ, 2017). Elaboração própria. 
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Quadro 6.E - Fatores facilitadores, fragilidades e recomendações relativas à Governança Regional e à Capacidade em Política, 
Planejamento e Gestão e Saúde (PPGS) 

Governança regional 
Fatores facilitadores Fragilidades Recomendações 
Todos os itens que integram a agenda de desenvolvimento das 
regiões de saúde são considerados prioritários pelos gestores de saúde 
(com exceção do acordo de colaboração para organização da região 
por meio do COAP);  
Gestores municipais e estaduais de saúde compreendem os processos 
de regionalização e de conformação das RAS e estão comprometidos 
com o esforço de desenvolvimento das regiões de saúde; 
As Comissões Intergestoras Regionais (CIR) possuem autoridade / 
legitimidade para tomar decisões e agir nas regiões de saúde; 
Existe disponibilidade de recursos humanos, espaço físico, 
equipamentos, materiais e insumos para o desenvolvimento dos 
trabalhos da CIR; 
A informação necessária para o desenvolvimento dos trabalhos no 
âmbito da CIR é transmitida de forma clara e suficiente, esta 
disponível para todos, circula em prazos apropriados e flui sem 
restrições entre os participantes;  
Avaliação positiva do apoio técnico oferecido pela  SES-SP e pelo 
COSEMS-SP; 
É grande a diversidade de mecanismos e ações coletivas existentes ou 
adotados no passado para a resolução de problemas comuns nas 
regiões de saúde; 
Avaliação positiva da história de colaboração envolvendo os 
municípios da região e diversos atores relevantes (demais municípios, 
gestores da SES-SP, profissionais de saúde, prestadores privados 
contratados ou conveniados ao SUS e conselhos de saúde) para 
garantir o acesso às ações e serviços de saúde e a continuidade do 
cuidado nas regiões; e 
Grande parte das políticas, práticas e estruturas institucionalizadas 
para garantir o acesso às ações e serviços de saúde e a continuidade 
do cuidado nas regiões de saúde são consideradas relevantes e 
pertinentes. 

Os processos de regionalização e de conformação das RAS são 
mal compreendidos por muitos atores relevantes (gestores do 
MS, profissionais de saúde, conselheiros de saúde, profissionais 
do direito, etc.), que também possuem baixo nível de 
comprometimento com o esforço de desenvolvimento das 
regiões de saúde; 
Há insuficiência de recursos financeiros para o desenvolvimento 
dos trabalhos da CIR, que também apresenta pouca habilidade 
para obter RH, materiais e insumos; 
Baixa capacidade da CIR para obtenção de diversos tipos de 
apoio externos (recursos financeiros, infraestrutura, 
equipamentos, materiais e insumos, apoio logístico e apoio 
politico-institucional), tanto do MS, como da SES-SP e do 
COSEMS-SP;  
Utilização limitada de alguns mecanismos importantes para a 
resolução de problemas comuns nas regiões de saúde, como 
consórcios intermunicipais, conselhos regionais de saúde, órgãos 
regionais vinculados ao governo federal e agencias de 
desenvolvimento regional; 
Avaliação negativa da historia de colaboração envolvendo os 
municípios da região e os diversos atores para garantir o acesso 
às ações e serviços de saúde e a continuidade do cuidado em 
todas as suas modalidades na região; e 
Embora a PPI e o PDR e sejam instrumentos de governança 
relevantes, eles foram considerados inapropriados pela maioria 
dos gestores de saúde; e 
As Redes Regionalizadas de Atenção à Saúde (RRAS) também 
foram consideradas relevantes, mas pouco apropriadas 

Ampliar o envolvimento e a participação dos Departamentos Regionais de 
Saúde da SES-SP na missão de melhor integrar e articular os diferentes 
municípios que fazem parte das regiões de saúde; 
Elaborar estratégias para ampliar o nível de compreensão e o 
comprometimento de grupos de atores importantes (profissionais de saúde, 
prestadores privados contatados ou conveniados ao SUS, conselheiros de 
saúde, etc.) acerca do processo de regionalização e conformação das Redes 
de Atenção à Saúde (RAS); 
Dotar mais racionalidade técnica e eficiência na conformação das Redes de 
Atenção à Saúde, mediante desenhos que considerem aspectos como escala 
e não duplicação de serviços, além de desencorajar a competição entre os 
municípios pela fixação dos profissionais;  
Reforçar a institucionalidade regional mediante ampliação do nível de 
legitimidade e autoridade da CIR nas regiões, tornando-a o espaço 
privilegiado de negociação e decisão no plano regional e respeitando as 
decisões tomadas nessa instancia colegiada de gestão; 
Ampliar os recursos necessários para que a CIR possa desenvolver seus 
trabalhos de forma apropriada, especialmente de ordem financeira 
(considerar, por exemplo, a viabilidade de criar um fundo regional 
financiado conjuntamente pelo governo estadual e pelos municípios que 
integram cada região de saúde); 
Incluir outros atores estratégicos (prestadores privados contratados ou 
conveniados ao SUS, conselheiros de saúde, usuários, etc.) nas instancias 
colegiadas de negociação e decisão no plano regional, mediante abertura de 
espaço para participação desses atores nas reuniões da CIR; 
Estimular a adoção de mecanismos e ações coletivas em escala regional que 
sejam eficazes e politicamente viáveis para a resolução de problemas nas 
regiões de saúde, como consórcios intermunicipais e acordos e contratos 
formais para a prestação de serviços;  
Revisar a forma como alguns instrumentos importantes de planejamento 
regional em saúde (PPI, PDR, etc.) são elaborados e implementados, de 
modo a ampliar sua pertinência e efetividade nas regiões de saúde. 

Capacidade em politica, planejamento e gestão em saúde 
Fatores facilitadores Fragilidades Recomendações 
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Todas as atividades relacionadas à PPGS são desenvolvidas nas 
instituições onde os gestores de saúde trabalham, sendo que a maior 
parte delas se refere à obtenção de metas e resultados; 
Existe a percepção de que a capacidade em PPGS esta aumentando 
nas regiões de saúde; 
Houve ampliação do numero de profissionais que trabalham com 
PPGS nos últimos 5 anos; 
Há oferta de treinamento ou capacitação relevantes aos profissionais 
que atuam na instituição, com grande diversidade de apoios e 
oportunidades para o aprimoramento de conhecimentos e habilidades 
relacionadas à PPGS; 
Mudança progressiva em direção à adoção de abordagens baseadas 
em evidência / resultados de pesquisa para o desenvolvimento de 
políticas de saúde na região; e 
Diversidade de métodos utilizados para a obtenção de evidências / 
informações para tomada de decisão no campo da saúde 

O desenvolvimento da politica de saúde nas regiões sofre grande 
influência de aspectos de natureza politica; 
Escassez de profissionais que trabalham com PPGS nas regiões 
de saúde; 
Baixo percentual de instituições que estão contratando ou 
planejam contratar mais profissionais para trabalhar com PPGS; 
Cursos de análise estatística ou bioestatística são pouco 
oferecidos aos profissionais que atuam com PPGS; 
Contratação de especialistas não é um método considerado 
importante ou utilizado com frequência nas regiões de saúde; e  
A disponibilidade de recursos financeiros, a carga de trabalho e 
a qualificação dos profissionais são elementos que impedem o 
uso de evidências / informações para a tomada de decisão. 

Fortalecer a capacidade em política, planejamento e gestão nas regiões de 
saúde por meio de estímulos à ampliação do quadro de pessoal dedicado ao 
desenvolvimento dessas atividades e qualificação da equipe técnica e 
dirigente; 
Aproximar as instancias regionais das ações voltadas para estimular o uso de 
evidencias e resultados de pesquisa na tomada de decisão (Rede Paulista de 
Avaliações de Tecnologias em Saúde, por exemplo) e também reduzir o 
impacto das ações judiciais em saúde (via adoção de demandas 
administrativas, acesso ao sistema de informações da SES-SP e melhor 
articulação com o poder judiciário). 

Fonte: IBAÑEZ (2017). 
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APÊNDICE 
 

 CAPÍTULO 6
 
Quadro 6.F - Plano de Trabalho do projeto “Apoio à Organização das Ações de Regulação em Saúde na RMC”, 2014-2015  
 
Componente Objetivo Resultados 
Componente I Estabelecimento de Redes 

Microrregionais de Atenção à 
Saúde 

Estudo com base em dados e informações das bases de dados e sistemas de informações do SUS e do DRS VII. 
 
Modelo de Atenção: centrado na atenção dos casos agudos ou agudização dos agravos crônicos, com predominância do pronto atendimento. 
 
Oferta de serviços: 
1) APS: importante capacidade instalada, baixa cobertura e processo de expansão. 
2) Atenção Especializada Ambulatorial: presente em grande parte dos municípios, ausência de especialidades, modelo de organização inadequado, ausência de 
lógica regional e de escala. 
3) Apoio Diagnóstico: presente em quase todos os municípios, ausência de lógica regional e de escala. 
4) Atenção Especializada Hospitalar: presente me grande parte dos municípios (exceto em 04), presença relevante de estabelecimentos de pequeno porte e com 
baixa taxa de ocupação, unidades de grande porte e sobrecarregadas, ausência de lógica regional e economias de escopo e de escala. 
5) Fluxo hospitalar de média complexidade: centrado nos hospitais de cada município, com grande transbordamento para Campinas e Sumaré, e em segundo plano, 
para Pedreira, Cosmópolis, Paulínia, Valinhos e Hortolândia. 
6) Fluxo hospitalar de alta complexidade e ambulatorial: totalmente centrado em Campinas (exceto para Terapia Renal Substitutiva). 
 
Mecanismos de integração: 
1) Em construção, com projeto de implantação de Cartão de Saúde SUS Regional. 
2) Centrais de Regulação organizadas adequadamente em poucos municípios (25%). 
3) Protocolos clínicos organizados e em suo na minoria dos serviços e em agravos específicos. 
 
Gestão da Rede: 
1) Plano Regional de Saúde da RMC: elaborado e em fase de implantação: 
a) Projetos AGEMCAMP: priorizados 08 projetos financiados pelo FUNDOCAMP. 
b) Projeto BID SES-SP: incorporou os projetos do PMS da RMC (não priorizados pela AGEMCAMP), incluindo construção de unidades de UBS e CAPS e 
qualificação do cuidado e da gestão regional. 
c) Projetos MS: foram enviados e solicitados recursos (Rede Cegonha, RUE, RAPS). 
2) Mecanismos de acompanhamento e monitoramento do plano e dos projetos pouco desenvolvidos. 
3) Planejamento e Programação em Saúde (PPI) incipiente: ausência de acompanhamento e avaliação, COAP sem perspectiva de implantação, ausência de Plano 
Regional de Investimento (PRI). 
4) Recursos Humanos: problemas com LRF e com a gestão terceirizada (Projeto da AGEMCAMP de Qualificação da AB e baixa efetividade dos projetos do MS de 
educação permanente). 
5) Gestão inter federativa:  
a) Precisa ser aperfeiçoada, dado que a CIR da RMC, o DRS VII e SES-SP e a Câmera Temática da Saúde do CD-RMC e AGEMCAMP atuam com pouca 
integração. 
b) Ausência de instrumentos e processos gerenciais adequados. 
 
Linhas de cuidado: em fase de implantação e com dificuldades. 
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“Considerando o conjunto de dados, discussões e avaliações, concluiu-se que as Redes de Atenção à Saúde na RMC estão em fase inicial de organização, sendo 
difícil delimitar micro redes intrarregionais, dadas as características da RMC e as relações historicamente construídas entre municípios e serviços, além da 
centralidade de Campinas e Sumaré” (FELICIELLO; VILALBA, 2016b. p. 143). 
 
Foi sugerida (e aprovada pela CT Saúde e grupo de técnicos da RMC) uma “região piloto” para desenvolver o projeto (de elaboração de instrumento de 
planejamento, contratualização, regulação, controle a avaliação): Hortolândia, Monte Mor, Sumaré, Nova Odessa, Santa Bárbara D´Oeste e Americana. 

Componente 
II 

Elaboração da Programação 
Regional de Atenção à Saúde da 
RMC 

Grupo de trabalho com dois técnicos das SMS dos seis municípios do estudo piloto, mais técnicos de outros quatro municípios interessados em participar do projeto 
e que foram indicados pela CT Saúde. 
A primeira proposta de instrumentos de apoio com base em linhas de cuidado (gestantes, hipertensos, diabéticos, dengue, tuberculose, hanseníase, e outros) não 
pode ser efetivada por falta de dados.  
Houve avanço no seguinte sentido: 1) discussão e pactuação de parâmetros assistenciais entre os municípios; 2) definição de parâmetros populacionais de referencia 
para cada linha de cuidado; 3) definição dos dados mínimos a serem coletados; 4) elaboração do instrumento em excel; 5) treinamento para utilização do 
instrumento; 6) coleta de dados e avaliação do uso dos instrumentos. 
Ao final do processo, percebeu-se: falta de capacidade dos técnicos (necessidade de treinamento e de educação permanente), queda de participação no momento de 
colocar em prática no próprio município, falta de pessoal para dar continuidade in loco. 

Componente 
III 

Organização de Centrais de 
Regulação da RMC 

 Decisão de utilizar o portal CROSS da SES-SP, dado que a SES-SP apresentou a intenção de criar Centrais de Regulação Regionais e usar o caso do DRS 
VII como piloto.  
 Duas opções/propostas: 1ª) integrar as informações dos municípios na CROSS de modo regional; 2ª) integrar os sistemas municipais de regulação do 
acesso com o sistema CROSS. 
 Encontrou-se fragilidade da equipe técnica das SMS e do DRS e da SES-SP. 
 Foi montado um estudo piloto em 07 municípios, mas a adesão foi muito baixa (apenas 01 município). No 1º caso, as SMS apontaram a falta de pessoal e 
equipe técnica para a utilização da CROSS; no 2º caso a equipe da CROSS e da SES-SP não conseguiu atender a demanda. 
 Demora no retorno da CROSS e da SES-SP, assim como do DRS, frente as demandas das SMS e da equipe do NEPP.  
 Esta cobrança foi retomada/reforçada publicamente no dia 09 de junho de 2015, em Campinas, na ocasião do seminário da SES-SP e BID para a 
apresentação do Projeto Saúde em Ação, que inclui a RMC como uma das cinco regiões piloto. Nessa data foi solicitada uma posição dos responsáveis pelos 
seguintes projetos: Regulação em Saúde e Implantação do Cartão SUS Metropolitano. E uma das intenções das SMS e do NEPP era incorporar essas demandas no 
Projeto Saúde em Ação. Não houve posicionamento da SES-SP e do DRS VII até o término do projeto. 
 Faltou: vontade política e capacitação das equipes. 

Componente 
IV 

Desenvolvimento de 
ferramentas e instrumentos de 
gestão 

Foco: 1) contratualização de serviços; 2) protocolos clínicos e de encaminhamento; 3) novos relatórios da CROSS sobre a RS da RMC e RAS microrregionais; 4) 
cartão SUS na RMC. 

Baixa adesão e participação das SMS (cerca de 50%) no seminário e nos grupos  mudança de estratégia (manual, mas que necessita capacitação/treinamento). 
Contratualização: 1) realização de Seminário no NEPP; 2) criação, pelo NEPP, do Manual de Contratualização. 
Não implantação nas SMS por conta da baixa capacidade das equipes gestoras. 

Componente 
V 

Educação permanente Nas oficinas os técnicos participaram. Mas, nas atividades práticas e de implantação nas SMS a adesão foi muito baixa devido a pouca capacidade e quantidade de 
pessoal. 
Elaboração de exercícios sistematizados e manual para uso dos instrumentos e elaboração de relatórios de avaliação. 

Fonte: FELICIELLO e VILALBA (2016b). 
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ANEXO 

  
CAPÍTULO 5 
 
Tabela 5.A - Caracterização socioeconômica e demográfica dos municípios da RMC 
 
Municípi
os 

Populaçã
o 
(2010) 

% 
populaçã
o 
(2010) 

Taxa de 
natalida
de 

Taxa de 
crescimen
to 
(2000/201
0) 

Índic
e de 
Gini 

IDH-
M 
(2010
) 

IPRS 
(2012
) 

Renda 
domicili
ar pc 
(2010) 

% 
pessoas 
com 
renda 
domicili
ar pc 
igual ou 
inferior 
a R$ 
70,00 
(2010) 

% 
pessoas 
com 
renda 
domicili
ar pc 
igual ou 
inferior 
a R$ 
140,00 
(2010) 

% 
pessoas 
com 
renda 
domicili
ar pc 
igual ou 
inferior 
a R$ 
255,00 
(2010) 

% PIB 
(2010) 

% PIB 
setor 
indústri
a 
(2010) 

% PIB 
setor 
serviço
s 
(2010) 

% PIB 
setor 
agropecuár
ia 
(2010) 

% 
PIB 
Adm. 
Públic
a 
(2010) 

PIB 
pc 
(2010) 
(2013) 

American
a 

210.638 7% 12,1% 1,44% 0,470 0,811  1.013 0,31% 1,39% 7,10% 7% 33% 57% 0% 10% 44.047 

Artur 
Nogueira 

44.177 2% 13,3% 2,1% 
2,92% 

0,460 0,749  673 0,43% 3,01% 13,40% 1% 19% 50% 10% 21% 17.026 
16.494 

Campinas 1.080.11
3 

38% 13,9% 1,0% 
1,09% 

0,560 0,805  1.181 1,06% 3,16% 11,39% 42.173.8
16 (37%) 

23% 68% 0% 9% 46.174 
44.851 

Cosmópol
is 

58.827 2% 13,9% 2,2% 
2,86% 

0,420 0,769  744 1,03% 2,83% 13,18% 1% 24% 54% 2% 20% 19.641 
19.083 

Engenheir
o Coelho 

15.721 1% 14,8% 3,2% 
4,59% 

0,450 0,732  632 1,57% 5,92% 19,64% 0% 27% 51% 4% 18% 20.421 
19.888 

Holambra 11.299 0% 12,5% 3,0% 
4,59% 

0,540 0,793  1.019 1,70% 2,86% 5,43% 0% 21% 38% 33% 9% 48.999 
47.457 

Hortolând
ia 

192.692 7% 14,6% 1,9% 
2,37% 

0,410 0,756  592 0,82% 3,95% 16,92% 6% 44% 46% 0% 10% 45.174 
44.003 

Indaiatuba 201.619 7% 13,7% 2,4% 
3,21% 

0,470 0,788  950 0,17% 1,43% 7,27% 7% 39% 51% 0% 9% 47.776 
46.405 

Itatiba 101.471 4% 13,9% 1,7% 
2,25% 

0,480 0,778  907 0,27% 1,92% 8,24% 3% 35% 43% 12% 10% 42.042 
40.791 

Jaguariún
a 

44.311 2% 15,2% 2,7% 
4,12% 

0,490 0,784  878 0,51% 2,26% 11,95% 4% 36% 59% 0% 4% 128.95
4 
124.52
8 

Monte 
Mor 

48.949 2% 18,0% 2,1% 
2,74% 

0,440 0,733  569 1,53% 6,57% 21,83% 2% 62% 28% 0% 1% 53.381 
51.934 

Morungab
a 

11.769 0% 13,2% 1,3% 
1,73% 

0,410 0,715  682 1,59% 6,18% 13,04% 0% 49% 33% 0% 1% 33.223 
32.157 
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Municípi
os 

Populaçã
o 
(2010) 

% 
populaçã
o 
(2010) 

Taxa de 
natalida
de 

Taxa de 
crescimen
to 
(2000/201
0) 

Índic
e de 
Gini 

IDH-
M 
(2010
) 

IPRS 
(2012
) 

Renda 
domicili
ar pc 
(2010) 

% 
pessoas 
com 
renda 
domicili
ar pc 
igual ou 
inferior 
a R$ 
70,00 
(2010) 

% 
pessoas 
com 
renda 
domicili
ar pc 
igual ou 
inferior 
a R$ 
140,00 
(2010) 

% 
pessoas 
com 
renda 
domicili
ar pc 
igual ou 
inferior 
a R$ 
255,00 
(2010) 

% PIB 
(2010) 

% PIB 
setor 
indústri
a 
(2010) 

% PIB 
setor 
serviço
s 
(2010) 

% PIB 
setor 
agropecuár
ia 
(2010) 

% 
PIB 
Adm. 
Públic
a 
(2010) 

PIB 
pc 
(2010) 
(2013) 

Nova 
Odessa 

51.242 2% 12,9% 1,4% 
1,99% 

0,410 0,791  763 0,30% 1,54% 9,05% 2% 36% 54% 9% 1% 45.048 
43.538 

Paulínia 82.146 3% 15,2% 3,0% 
4,82% 

0,480 0,795  1.007 0,63% 2,56% 9,78% 7% 16% 77% 0% 6% 179.89
8 
131.15
1 

Pedreira 41.558 1% 12,2% 1,3% 
1,67% 

0,420 0,769  703 0,35% 1,89% 7,40% 1% 30% 51% 19% 1% 21.828 
21.155 

Santa 
Bárbara 
d'Oeste 

180.009 6% 12,1% 0,5% 
0,57% 

0,410 0,781  746 0,37% 1,82% 8,67% 4% 39% 47% 13% 1% 28.067 
27.242 

Santo 
Antônio 
de Posse 

20.650 1% 13,3% 1,1% 
1,31% 

0,440 0,702  601 1,24% 4,14% 17,19% 1% 18% 56% 12% 13% 32.220 
31.289 

Sumaré 241.311 9% 15,1% 1,8% 
2,06% 

0,450 0,762  695 0,88% 3,84% 14,50% 7% 42% 47% 10% 1% 44.560 
43.811 

Valinhos 106.793 4% 12,0% 2,0% 
2,56% 

0,540 0,819  1.269 0,15% 1,17% 5,90% 4% 35% 53% 11% 1% 43.979 
42.737 

Vinhedo 63.611 2% 14,1% 2,3% 
3,03% 

0,530 0,817  1.351 0,13% 1,35% 5,12% 5% 41% 52% 0% 6% 105.11
6 
102.18
7 

Fonte: IBAÑEZ (2017). 
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Tabela 5.B - Caracterização sanitária: condições de saúde da população e capacidade de atendimento dos municípios da RMC 

 
Municípios Esperança de vida ao 

nascer 
(2010) 

Taxa de mortalidade 
infantil 
(em mil nascidos 
vivos) 
(2010) 

Cobertura populacional pelas equipes da 
Atenção Básica 
(2015) 

% população beneficiária de 
plano de saúde 
(2015) 

Despesa total em saúde por 
habitante 
(2014) 

EC 29 - % recursos 
próprios 
(2014) 

Americana 77,6 14,89 48,27% 75,05% 799 16,96% 
Artur Nogueira 74,6 6,97 82,92% 42,05% 355 24,51% 
Campinas 76,6 8,13 85,65% 78,99% 567 32,13% 
Cosmópolis 77,6 12,02 69,67% 52,72% 371 25,89% 
Engenheiro Coelho 73,9 8,03 100,0% 26,92% 523 19,10% 
Holambra 77,7 10,36 100,0% 40,48% 609 15,69% 
Hortolândia 76,5 9,26 77,91% 53,46% 500 16,88% 
Indaiatuba 75,2 8,97 53,71% 62,50% 436 29,62% 
Itatiba 75,6 10,25 71,46% 52,07% 432 30,26% 
Jaguariúna 76,7 11,70 76,85% 59,37% 1.065 11,36% 
Monte Mor 76,8 6,50 96,45% 46,38% 431 21,75% 
Morungaba 73,1 5,46 100,0% 34,75% 460 22,48% 
Nova Odessa 76,7 13,66 37,51% 61,56% 574 13,72% 
Paulínia 76,8 7,20 100,0% 71,23% 2.029 4,82% 
Pedreira 76,8 1,97 77,48% 36,90% 458 21,32% 
Santa Bárbara 
d'Oeste 

77,0 10,30 56,15% 62,21% 380 27,90% 

Santo Antônio de 
Posse 

75,3 6,99 78,02% 33,86% 466 26,16% 

Sumaré 75,7 7,70 73,38% 59,31% 403 17,74% 
Valinhos 76,0 7,77 41,72% 79,44% 560 14,41% 
Vinhedo 77,7 10,49 57,79% 80,05% 1.139 10,19% 
Fonte: IBAÑEZ (2017). 
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Tabela 5.C - Relação de estabelecimentos de saúde, segundo tipo, Região Metropolitana de Campinas, São Paulo – Brasil, dez.2016    
 
Tipo de estabelecimento Quantidade 
Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde (UBS) 288 
Unidade de Apoio de Diagnose e Terapia 338 
Hospital Geral 49 
Hospital Especializado 08 
Policlínica 181 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 43 
Pronto Atendimento (PA) 22 
Total 929 
Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados do CNES. 
 
Tabela 5.D - Número de estabelecimentos segundo CNES que atendem ao SUS, por municípios da Região Metropolitana de Campinas, 
CNES, junho/2017 
 
Município  UBS/USF Centro de especialidades Hospital geral 
Campinas 70 28 6 
Americana 22 9 2 
Artur Nogueira 13 3 0 
Cosmópolis 10 8 1 
Holambra 4 1 0 
Hortolândia 20 18 2 
Indaiatuba 15 15 1 
Itatiba 20 12 1 
Jaguariúna 9 5 1 
Monte Mor 11 3 1 
Morungaba 6 2 1 
Nova Odessa 5 3 1 
Paulínia 9 12 1 
Pedreira 8 0 2 
Santa Bárbara D`Oeste 16 8 1 
Santo Antônio de Posse 6 2 0 
Sumaré 24 9 2 
Valinhos 14 10 1 
Vinhedo 8 8 1 
Total 290 156 19 
Fonte: IBAÑEZ (2017), a parir de dados do CNES. 
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Tabela 5.E - População e serviços habilitados de MAC no SUS na RMC, em 2010 
 
Município População Nº serviços SUS 
Holambra 11.257 0 
Engenheiro Coelho 15.662 0 
Sto Antônio de Posse 20.628 0 
Pedreira 41.501 1 
Artur Nogueira 44.071 0 
Jaguariúna 44.162 3 
Monte Mor 48.839 4 
Nova Odessa 51.158 2 
Cosmópolis 58.689 4 
Vinhedo 63.453 9 
Paulínia 81.825 18 
Itatiba 101.283 9 
Valinhos 106.569 6 
Sta Bárbara D´Oeste 179.924 10 
Hortolândia 192.317 1 
Indaiatuba 201.089 24 
Americana 210.387 25 
Sumaré 240.901 29 
Campinas 1.079.140 154 
Total 2.792.855 299 
Fonte: Feliciello,Tella e Araujo (2016), a partir de dados da AGEMCAMP e DATASUS. 
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Quadro 5.C - Principais Hospitais da RMC, segundo Nível de Complexidade, Modelo de Gestão e Abrangência 
 
Hospital Município Nível de Complexidade Modelo de gestão Abrangência RAS 
Ouro Verde Campinas Secundária e terciária Contrato de Gestão com OS Loco-regional e Rede de Urgência 
Mario Gatti Campinas Secundária e terciária Administração indireta com contrato interno de metas e desempenho Loco-regional e Rede de Urgência 
Celso Pierro PUCCAMP Campinas Secundária e terciária Hospital Universitário com contrato com o gestor municipal Loco-regional e Rede de Urgência 
Hospital das Clínicas 
UNICAMP 

Campinas Secundária e terciária 
Ensino e pesquisa 

Hospital Universitário Público, com administração própria. Financiamento 
Governo do Estado e SES SP 

Terciária Regional e Estadual e Rede de 
Urgência 

Hospital Regional de 
Sumaré 

Sumaré Secundária Hospital Regional Estadual com Contrato de Gestão SES-SP e FUNCAMP 
Unicamp 

Local e Microrregional, Referência em 
Urgência 

Hospitais Municipais 09 unidades em 07 
municípios 

Secundária Vários: Administração Direta e Organização Social Local e Microrregional e Rede de 
Urgência 

Santas Casas e outros 
beneficentes 

14 unidades em 09 
municípios 

Geralmente primária e 
secundária 

Filantrópicos contratados pelos Gestores Municipais Local e Microrregional e Rede de 
Urgência 

Fonte: FELICIELLO (2016, p. 155). 
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Quadro 5.D - Caracterização dos hospitais da RMC que oferecem serviços ao SUS, em 2007 
 
Município Hospital Natureza Jurídica Leitos Leitos SUS 
Americana H. Municipal Dr. Waldemar Tebaldi Público Municipal - Fundação 114 101 
Americana H. Infantil André Luiz Público Municipal – Adm. Direta 30 30 
Americana H. S.Francisco – Irmandade de Misericórdia Privado sem fins lucrativos 90 46 
Americana Seara Hospital Psiquiátrico Privado sem fins lucrativos 200 200 
A. Nogueira H. e M. de Artur Nogueira Público Municipal – Adm. Direta 8 8 
Campinas Instituto Penido Burnier Privado 18 18 
Campinas CAISM UNICAMP Público Estadual – Adm. Direta 134 134 
Campinas Sobrapar Campinas Privado sem fins lucrativos 19 19 
Campinas Centro Infantil Boldrini Privado sem fins lucrativos 77 60 
Campinas Maternidade de Campinas Privado sem fins lucrativos 281 157 
Campinas Serv. Saúde Dr. Cândido Ferreira Privado sem fins lucrativos 112 112 
Campinas HC UNICAMP Público Estadual – Adm. Direta – Univ. 550 550 
Campinas H. Irmãos Penteado Privado sem fins lucrativos 133 41 
Campinas H. e M. Celso Pierro (PUCCAMP) Privado sem fins lucrativos – Univ. 268 233 
Campinas H. Municipal Dr. Mário Gatti Público Municipal – Adm. Direta 188 188 
Campinas H. Albert Sabin Privado sem fins lucrativos 144 56 
Campinas Real Soc. Portuguesa de Beneficiência Privado sem fins lucrativos 92 42 
Cosmópolis H. Beneficiente Sta. Gertrudes Privado sem fins lucrativos 67 57 
Hortolândia H. e M. Municipal Gov. Mario Covas Público Municipal – Adm. Direta 68 68 
Indaiatuba Instituto Indaiá OSCIP Privado sem fins lucrativos 200 200 
Indaiatuba H. Augusto de Oliveira Camargo Privado sem fins lucrativos 153 91 
Itatiba Santa Casa de Itatiba Privado sem fins lucrativos 98 68 
Jaguariúna H. Municipal Walter Ferrari Público Municipal – Adm. Direta 65 52 
Monte Mor A. H. Benef. Sagrado Coração de Jesus Privado sem fins lucrativos 45 38 
N. Odessa H. e M. de Nova Odessa Público Municipal – Adm. Direta 42 42 
Paulínia H. Municipal de Paulínia Público Municipal – Adm. Direta 88 88 
Pedreira H. e M. Humberto Piva Público Municipal – Adm. Direta – Cons. 55 45 
S. B. Oeste H. Santa Bárbara Privado sem fins lucrativos 114 84 
Sumaré H. Estadual de Sumaré Público Estadual – Adm. Direta 220 220 
Sumaré H. Conceição Imaculada Privado sem fins lucrativos 10 10 
Valinhos Irmand. S. Casa de Misericórdia Valinhos Privado sem fins lucrativos 118 87 
Vinhedo Santa Casa de Vinhedo Privado sem fins lucrativos 102 57 
Fonte: NEPP (2007). 
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Quadro 5.E - Hospitais da região de abrangência (além da RMC), segundo município, tipo de hospital, natureza, média de permanência, 
leitos existentes, leitos SUS e Taxa de Ocupação, 2014 
 
Município Tipo  Natureza Nome Leitos Leitos SUS Taxa ocup. SUS 
Jundiaí Geral Estadual H. REGIONAL DE JUNDIAÍ 44 34 2,97 
Morungaba  Geral Municipal H. Munic. SANTO ANTONIO 13 13 3,62 
Vinhedo Geral Filantrópico S. C. DE VINHEDO 6 4 6,37 
Joanópolis Geral Filantrópico S. C. DE MISERIC. DE JOANOPOLIS 27 19 8,95 
Pedreira  Geral Filantrópico FUNBEPE PEDREIRA 49 49 9,60 
Amparo Geral Filantrópico BENEF. PORTUGUESA DE AMPARO 43 37 13,65 
Americana Espec. Municipal H. INFANTIL ANDRE LUIZ 30 30 14,08 
Jarinu U. Mista Municipal U. MISTA DE SAUDE DE JARINU 16 15 17,63 
Americana Geral Filantrópico H. SAO FRANCISCO DE AMERICANA 115 7 18,86 
Campinas Espec. Filantrópico SOBRAPAR CAMPINAS 19 19 20,35 
Itupeva Geral Municipal H. NOSSA SENHORA APARECIDA 50 50 20,78 
Monte Mor Geral Filantrópico ASSOC H. BENEFIC S C JESUS 36 29 23,23 
Várzea Paulista Geral Municipal H. DA CIDADE 27 27 23,57 
Piracaia  Geral Filantrópico S. C. DE PIRACAIA 37 29 24,62 
Nazaré Paulista Geral Municipal H. Munic. DE NAZARE PAULISTA 24 24 25,37 
Nova Odessa Geral Municipal H. Munic. DR ACILIO C GARCIA 53 53 25,70 
Socorro Geral Filantrópico H. DR RENATO SILVA DE SOCORRO 65 57 25,84 
B. J. dos Perdões U. Mista Municipal U. MISTA SAUDE DR J O S BORGATTO 11 11 29,79 
Campinas Geral Filantrópico H. I. PENTEADO E S.C. DE CAMPINAS 116 63 29,96 
C. L. Paulista Geral Municipal H. DE CLINICAS CL PAULISTA 58 58 31,69 
Louveira Geral Filantrópico S. C. DE LOUVEIRA 41 34 33,70 
Cosmópolis  Geral Filantrópico H. BENEFIC S GERTRUDES 97 66 33,98 
Campinas  Geral  Filantrópico REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEF. 121 45 34,76 
Jaguariúna Geral Municipal H. Munic. WALTER FERRARI 78 78 35,82 
Águas de Lindóia Geral  Filantrópico H. GERAL DR FRANC TOZZI A. LINDOIA 42 30 37,54 
Serra Negra Geral  Filantrópico H. S. ROSA DE LIMA DE SERRA NEGRA 49 33 38,37 
SOB Geral  Filantrópico H. S. BARBARA 149 109 53,10 
Campinas  Espec. Filantrópico Boldrini Campinas 77 62 54,09 
Indaiatuba Geral  Filantrópico H. AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO 199 157 54,34 
Campinas Geral  Filantrópico MATERNIDADE DE CAMPINAS 212 129 54,98 
Amparo  Geral  Filantrópico S. C. ANNA CINTRA 89 54 56,26 
Bragança Paulista Geral  Filantrópico S. C. DE MISERIC. BRAG PAULISTA 140 75 58,95 
Atibaia  Geral  Filantrópico S. C. DE ATIBAIA 61 56 62,28 
Hortolândia  Geral Municipal H. E MATERN Munic. GOV M COVAS 65 62 68,58 
Bragança Paulista Geral  Filantrópico H. UNIV S FRANC PROV DE DEUS 186 159 68,83 
Campinas Geral  Filantrópico C. DE SAUDE CAMPINAS 147 26 69,22 
Paulínia  Geral Municipal H. Munic. DE PAULINIA 88 88 70,56 
Valinhos Geral  Filantrópico IRM S. C. DE MISERIC. DE VALINHOS 125 67 70,74 
Itatiba Geral  Filantrópico S. C. DE MISERIC. DE ITATIBA 117 66 72,15 
Jundiaí Espec. Municipal HU H. UNIVERSITARIO 134 123 72,49 
Campinas Geral Municipal COMPL H. PREFEITO EDIVALDO ORSI 209 209 75,79 
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Sumaré Geral Estadual H. Estad. SUMARE 252 226 76,36 
Americana Geral  Municipal H. Munic. DR WALDEMAR TEBALDI 118 116 78,31 
Campinas Geral Municipal H. Munic. DR MARIO GATTI CAMPINAS 209 203 80,38 
Campinas Geral  Filantrópico H. E MATERNIDADE CELSO PIERRO 352 205 81,94 
Campinas Espec. Filantrópico SERV SAUDE DR C FERREIRA 72 72 83,34 
Americana  Espec. Filantrópico SEARA H. PSIQUIATRICO 251 200 87,19 
Amparo Espec. Filantrópico CLINICA FAZENDA PALMEIRAS 235 160 93,30 
Indaiatuba Espec. Filantrópico IRPSI 151 130 94,71 
Campinas Geral Estadual H. CLINICAS UNICAMP 631 630 96,43 
Jundiaí Geral  Filantrópico HCSVP H. São Vicente 238 218 133,2 
Fonte: IBAÑEZ (2017), a parir de dados do DATASUS. 
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Tabela 5.F - Internações de clínica médica, de média complexidade, segundo município de ocorrência. RMC. 2015 

 
 
Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados do SIH-SUS, do DATASUS. 
 
 
 
 
  

Município 
de 
residência 

Município de internação/atendimento 
Campinas Indaiatuba Americana Sumaré Paulínia Itatiba Hortolândia Valinhos SBO Jaguariúna Cosmópolis Nova 

Odessa 
Pedreira Monte 

Mor 
SP Vinhedo Jundiaí Amparo Bragança Limeira

Americana 290 2 2.648 35 2 0 0 3 15 0 0 2 0 0 41 0 1 1 0 3 
Artur 
Nogueira 

249 0 0 7 17 0 0 0 2 3 79 0 0 0 0 0 2 0 1 25 

Campinas 18.278 16 0 69 50 0 40 243 0 25 0 0 2 0 63 0 8 2 3 0 
Cosmópolis 253 1 2 9 49 0 1 0 4 0 952 0 0 0 3 0 2 0 0 10 
Holambra 50 0 0 53 0 0 0 1 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hortolândia 1.060 4 1 586 18 0 1.557 2 1 2 0 0 0 0 57 0 10 2 3 1 
Indaiatuba 260 3.754 1 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 27 0 2 0 0 1 
Itatiba 86 0 0 1 1 1.728 0 3 0 0 0 0 0 0 23 0 125 1 14 0 
Jaguariúna 147 1 0 4 0 0 0 0 0 1.080 0 0 0 0 1 0 9 1 1 0 
Monte Mor 263 0 0 190 0 0 35 1 1 0 0 0 0 390 5 0 1 0 0 0 
Morungaba 13 0 0 1 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 26 1 35 0 
Nova 
Odessa 

118 0 5 119 0 0 0 0 1 0 0 695 0 0 9 0 8 2 0 0 

Paulínia 232 1 1 10 1.882 0 1 0 10 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 
Pedreira 180 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 501 0 7 0 5 53 5 1 
Sta Bárbara 
d'Oeste 

268 1 22 70 0 0 0 0 1.365 0 0 0 0 0 22 0 9 1 4 4 

Sto 
Antônio de 
Posse 

126 0 0 11 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 4 0 0 75 3 0 

Sumaré 1.176 3 1 1.347 175 0 40 1 11 0 0 12 0 0 22 0 11 2 4 1 
Valinhos 199 0 0 2 2 0 0 1.374 0 0 0 0 0 0 14 0 2 0 1 0 
Vinhedo 136 0 0 3 1 0 0 21 0 0 0 0 0 0 5 274 5 0 1 1 
Total  23.384 3.783 2.681 2.524 2.198 1.800 1.674 1.650 1.411 1.154 1.032 709 503 391 311 274 229 141 75 47 
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Tabela 5.G - Internações de clínica cirúrgica, de média complexidade, segundo município de ocorrência. RMC. 2015 
 

Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados do SIH-SUS, do DATASUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Município 

residência 

Município de internação/atendimento  
Campinas Sumaré Indaiatuba Valinhos Paulínia Americana Itatiba SBO Jaguariúna Hortolândia Jundiaí Pedreira Cosmópolis São 

Paulo 
Nova 
Odessa 

Monte 
Mor 

Limeira Amparo Bauru Piracicaba Bragança

Americana 235 172 2 2 1 1.778 0 6 0 0 45 0 9 19 2 0 9 0 5 14 0 

 
294 48 0 8 6 0 0 2 5 0 55 0 48 2 0 0 25 0 1 0 1 

Campinas 14.103 236 6 95 40 0 1 1 13 24 11 0 0 68 0 0 28 1 17 4 0 
Cosmópolis 234 92 0 0 31 0 0 0 0 0 20 0 230 2 0 0 6 0 2 0 0 
Holambra 76 100 0 0 0 1 0 0 11 0 16 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 
Hortolândia 81 1.221 1 24 8 0 0 1 1 697 58 0 10 20 0 0 13 0 2 0 0 
Indaiatuba 268 14 4.846 14 0 0 0 1 0 1 4 0 0 23 0 0 4 0 2 3 1 

77 27 0 7 0 0 1.331 0 0 0 183 0 0 12 0 0 1 0 1 0 3 
Jaguariúna 173 21 0 21 0 0 0 0 1.014 0 5 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 
Monte Mor 29 325 0 0 1 0 0 0 0 21 0 0 0 7 1 138 1 0 2 3 0 
Morungaba 12 1 0 0 0 0 49 0 0 0 94 0 0 3 0 0 0 0 0 1 22 

96 295 0 19 0 3 0 1 0 0 21 0 1 8 204 0 1 0 1 0 0 

212 16 0 1 1.644 1 0 0 0 0 3 0 0 8 0 0 1 1 3 0 0 
231 9 0 18 4 0 0 0 9 0 15 313 0 4 0 0 8 18 1 0 3 

Sta Bárbara 184 283 0 14 0 14 0 1.154 0 0 8 0 0 23 1 0 16 0 4 12 2 

Antônio de 
153 66 0 1 0 0 0 0 20 0 22 0 4 5 0 0 0 35 0 0 0 

733 2.099 0 19 70 2 0 0 0 36 33 0 5 29 5 1 6 1 7 2 0 
 219 13 0 1.733 2 0 1 0 0 0 1 0 0 11 0 0 5 0 1 1 0 
 165 6 0 30 0 0 1 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 

18.576 5.044 4.855 2.006 1.807 1.799 1.383 1.166 1.073 779 603 313 312 259 213 139 124 58 49 40 33 
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Tabela 5.H- Internações de clínica médica, de alta complexidade, segundo município de ocorrência. RMC. 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBAÑEZ (2017), a partir de dados do SIH-SUS, do DATASUS. 
 

 
 
  

Município de residência Município de internação/atendimento 
Campinas São Paulo Sumaré Americana Indaiatuba 

Americana 61 29 3 44 0 
Artur Nogueira 17 24 0 0 0 
Campinas 569 71 6 0 0 
Cosmópolis 35 2 2 0 0 
Holambra 1 3 0 0 0 
Hortolândia 73 13 16 0 0 
Indaiatuba 41 24 0 0 46 
Itatiba 26 7 0 0 0 
Jaguariúna 21 2 0 0 0 
Monte Mor 22 4 5 0 0 
Morungaba 1 2 0 0 0 
Nova Odessa 7 9 5 0 0 
Paulínia 14 2 0 0 0 
Pedreira 11 3 0 0 0 
Sta Bárbara d'Oeste 47 12 5 1 0 
Sto Antônio de Posse 8 1 0 0 0 
Sumaré 112 10 27 1 0 
Valinhos 44 5 0 0 0 
Vinhedo 20 5 1 0 0 
Total  1.130 228 70 46 46 
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Tabela 5.I - Internações de clínica cirúrgica, de alta complexidade, segundo município de ocorrência. RMC. 2015 

 

 

Município 
de 
residência 

Município de internação/atendimento 
Campinas São 

Paulo 
Indaiatuba Sumaré Piracicaba Limeira Bragança Jundiaí Paulínia Americana Bauru Barretos Jaú SBO Ribeirão 

Preto 
Sorocaba Santo 

André 
Americana 150 136 0 3 25 14 0 0 0 40 5 9 1 0 4 4 1 
Artur 
Nogueira 

67 9 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Campinas 2.942 120 0 12 4 19 1 1 0 0 10 13 1 0 4 6 2 
Cosmópolis 100 24 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
Holambra 17 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Hortolândia 307 43 0 47 7 4 4 0 0 0 2 1 0 0 2 2 1 
Indaiatuba 174 112 801 0 2 4 2 1 0 0 4 3 4 0 1 0 1 
Itatiba 20 52 0 2 0 0 5 58 0 0 2 0 0 0 0 2 3 
Jaguariúna 75 22 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Monte Mor 88 12 11 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Morungaba 7 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Nova 
Odessa 

67 23 0 10 3 2 5 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

Paulínia 83 25 0 1 1 1 2 2 42 0 1 0 0 0 0 0 3 
Pedreira 80 30 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sta Bárbara 
d'Oeste 

133 79 0 12 34 29 12 0 0 0 6 2 4 19 4 0 1 

Sto Antônio 
de Posse 

27 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Sumaré 388 52 0 67 4 4 15 0 1 0 4 1 17 0 1 0 2 
Valinhos 108 40 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Vinhedo 84 18 0 0 1 0 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 
Total  4.917 815 812 164 101 89 73 68 43 40 38 35 30 19 17 17 14 
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CAPÍTULO 7 

 
Tabela 7.A - Participação da receita líquida total no total de receitas, nos municípios da RMC, nos anos de 2002 até 2017 
Municípios 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

350160 Americana 20,38 26,69 21,91 19,06 20,94 19,76 21,58 22,68 23,1 20,92 21,34 21,1 23,65 24,39 22,25 27,48 22,65 

350380 Artur Nogueira 11,28 14,82 13,48 15,78 15,93 14,56 13,64 14,82 17,14 17,33 16,26 17,1 15,71 15,16 12,54 13,47 14,95 

350950 Campinas 37,04 36,54 39,73 41,75 45,16 45,33 42,11 42,5 42,45 43,81 43,12 40,46 45,2 43,1 37,29 36,04 41,17 

351280 Cosmópolis 15,18 14,66 17,45 16,48 16,14 14,72 13,43 14,6 14,67 14,54 12,87 13,95 14,32 13,95 13,39 12,1 14,07 

351515 Engenheiro Coelho 5,86 5,49 5,48 13,2 9,04 9,72 7,62 9,86 10,56 10,74 10,01 12,94 10,22 12,34 12,46 13,48 11,01 

351905 Holambra 17,08 17,4 16,62 18,17 16,41 15,36 13,93 17,61 14,62 15,87 13,39 15,56 17,9 18,34 16,96 19,4 16,69 

351907 Hortolândia 17,78 30,86 31,96 33,59 31,67 27,59 26,83 26,1 26,13 25,97 25,63 26,84 26,17 27,04 25,05 25,71 26,69 

352050 Indaiatuba 22,94 22,74 32,43 23,35 21,72 20,8 20,25 25,87 20,24 20,51 19,41 22,48 23,05 21,56 20,05 20,54 21,51 

352340 Itatiba 19,97 20,89 21,51 20,08 18,94 19,98 19,9 20,6 20,61 21,17 21,56 22,3 24,14 25,75 23,13 24,58 22,34 

352470 Jaguariúna 11,6 9,55 11,56 12,02 11,99 11,58 9,88 10,94 11,82 12,45 14,13 14,07 17,8 18 14,82 14,31 13,68 

353180 Monte Mor 12,57 14,2 16,33 13,83 11,72 11,17 9,36 11,76 13,01 12,7 27 13,18 14,08 15,34 13,44 15,28 14,53 

353200 Morungaba 16,63 35,73 21,09 15,22 12,47 10,72 8,85 9,47 9,47 8,46 7,86 9,85 10,9 8,64 6,79 8,41 10,96 

353340 Nova Odessa 20,47 20,88 21,3 19,76 20,76 20,9 18,95 19,07 18,85 17,58 18,13 19,3 20,17 21,48 19,98 21,39 19,9 

353650 Paulínia 7,49 9,58 10,79 8,84 10,57 12,1 16,39 15,8 17,34 18,01 17,34 21,55 15,07 16,18 14,05 13,84 14,97 

353710 Pedreira 19,51 19,22 18,01 21,05 19,19 18,61 18,01 18,31 18,33 16,73 19,12 18,4 18,97 19,6 18,62 18,33 18,64 

354580 Santa Bárbara d'Oeste 21,42 21,97 18,2 20,69 19,13 20 20,32 19,46 19,19 19,03 20,71 20,06 20,63 24,71 21,85 23,46 21,08 

354800 Santo Antônio de Posse 23,92 35,89 33,4 27,73 24,61 27,96 17,94 16,96 17,14 18,35 18,66 16,8 17,58 15,93 14,2 14,64 18,62 

355240 Sumaré 14,92 19,37 19,97 19,21 20,94 20,3 19,14 20,4 16,71 18,37 19,75 20,37 21,28 21,33 19,4 21,65 19,94 

355620 Valinhos 24,32 29,72 28,76 28,57 31,09 31,71 30,09 31,55 31,54 34,17 34,12 34 34,7 34,61 30,56 33,89 32,4 

355670 Vinhedo 26,65 27,58 28,41 32 30,13 29,24 25,03 23,29 24,53 21,5 21,88 19,04 19,65 21,98 19,47 19,03 22,24 

Total 24,76 26,22 27,65 27,19 28,36 28,76 27,37 28,13 27,65 28,36 28,14 28,15 29,75 29,59 26,17 26,43 27,81 

Fonte: SIOPS. 
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Tabela 7.B - Participação das transferências intergovernamentais líquidas no total de receitas, nos municípios da RMC, nos anos de 2002 
até 2017 

Municípios 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

350160 Americana 67,17 74,66 68,08 62,51 66,77 61,56 60,73 56,81 48,6 44,64 47,84 44,65 51,51 55,87 57,96 51,37 54,18 

350380 Artur Nogueira 78,22 86,27 82,87 83,06 80,58 73,72 74,01 73,23 69,91 71,28 64,93 66,99 65,24 68,14 60,68 58,69 67,91 

350950 Campinas 48,74 51,37 48,44 49,8 50,44 48,51 46,6 48,71 47,56 46 48,53 52,52 44,02 42,91 41,28 40,59 45,97 

351280 Cosmópolis 70,22 72,54 72,07 72,67 74,05 72,16 69,33 68,93 69,44 70,57 71,03 64,9 73,12 74,76 74,97 72,98 71,52 

351515 Engenheiro Coelho 74,67 91,41 93,48 86,81 85,57 88,73 78,89 76,54 66,58 69,42 64,7 70,26 68,65 70,9 75,77 75,45 73,77 

351905 Holambra 58,37 63,56 65,89 72,91 72,41 64,65 55,92 64,75 67,36 77,2 64,36 76,41 73,45 74,02 71,63 73,15 69,95 

351907 Hortolândia 68,15 63,58 62,32 61 64,77 64,06 61,37 58,3 62,09 56,13 54,28 54,58 54,36 59 59,91 58,76 58,69 

352050 Indaiatuba 42,2 42,13 60,99 48,89 50,3 48,77 42,87 56,38 43,29 44,68 40,63 44,55 43,21 42,76 44,61 48,19 45,41 

352340 Itatiba 70,15 73,43 76,67 78,31 78,63 80,91 73,72 73,29 70,21 69,6 71,05 69,83 66,71 60,27 67,57 66,18 69,69 

352470 Jaguariúna 79,01 95,18 92,32 88,29 90,48 91,26 81,15 82,9 77,74 76,83 74,3 72,57 67,1 60,23 66,16 69,63 75,08 

353180 Monte Mor 82,53 84,67 85,98 81,97 84,02 81,01 73,73 78,01 76,37 74,54 58,41 67,59 69,46 78,74 80,49 81,49 75,43 

353200 Morungaba 56,53 51,88 59,69 70,77 75,22 79,09 69,99 73,54 77,03 74,14 65,6 79,19 73,34 77,51 72,75 79,43 72,61 

353340 Nova Odessa 69,59 73,05 75,51 75,27 76,18 80,07 65,63 70,89 74,05 71,16 72,29 75,49 72,92 71,13 74,66 72,08 72,98 

353650 Paulínia 86,81 101,38 95,58 96,78 96,5 91,78 73,4 71,62 70,67 70,06 62,36 69,84 69,81 75,08 77,7 83,63 77,96 

353710 Pedreira 58,97 60,28 61,92 60,83 57,54 63,13 58,9 57,35 61,06 57,12 63,29 63,41 60,31 61,11 62,11 61,55 60,79 

354580 Santa Bárbara d'Oeste 73,51 77,88 65,69 76,68 75,05 79,87 70,96 70,05 74,6 71,21 73,23 74,65 69,55 69,22 69,13 68,18 71,52 

354800 Santo Antônio de Posse 64,56 59,77 64,66 65,54 67,34 68,56 61,21 60,93 63,54 76,85 76,79 75,57 75,39 79,55 81,69 68,09 71,48 

355240 Sumaré 64,42 70,2 69,89 69,5 70,51 73,93 64,56 65 59,4 62,64 60,97 61,94 57,18 57,51 66,74 67,86 63,69 

355620 Valinhos 62,74 65,63 68,15 67,54 68,15 68 60,49 59,08 57,91 56,05 55,89 55,84 54,68 55,13 51,95 53,5 57,55 

355670 Vinhedo 55,55 60,69 60,34 65,21 66,9 70,82 58,77 59,36 69,52 69,74 72,62 67,1 63,73 65,23 68,28 67,23 66,25 

Total 60,99 66,1 65,4 65,61 66,52 64,37 58,38 59,62 57,45 56,06 55,54 57,87 54,32 54,79 55,66 55,82 57,89 

Fonte: SIOPS. 
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Tabela 7.C - Participação das receitas de impostos e transferências constitucionais legais no total de receitas, nos municípios da RMC, 
nos anos de 2002 até 2017 

Municípios 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

350160 Americana 81,74 87,26 76,33 69,74 74,67 67,98 75,08 71,85 65,05 59,65 62,02 58,47 65,22 70,06 62,97 63,3 66,38 

350380 Artur Nogueira 68,93 74,06 70,84 73,82 69,71 63,97 68,7 67,43 65,8 70,46 64,08 65,91 63,38 64,51 49,69 49,83 62,06 

350950 Campinas 76,47 73,02 73,02 75,94 81,03 78,94 79,23 80,32 79,49 79,46 79,17 75,86 78,51 75,45 64,08 62,09 74,27 

351280 Cosmópolis 67,69 61,1 63,2 62,42 61,78 58,65 60,73 57,62 58,86 61 57,48 55,69 60,21 58,54 50,36 52,04 57,7 

351515 Engenheiro Coelho 75,5 78,55 79,87 82,55 74,48 66,78 73,42 75,71 65,61 70,36 63,29 70,54 67 73,03 65,84 66,75 69,55 

351905 Holambra 67,13 65,05 64,14 70,83 63,81 61,49 58,91 68,13 68,19 75,82 60,56 68,48 65,29 67,29 59,42 66,68 65,35 

351907 Hortolândia 76,63 79,36 78,7 76,6 75,61 72,23 74,9 69,68 72,25 71,07 68,89 70,24 68,51 72,39 64,98 63,63 70,16 

352050 Indaiatuba 59,16 54,58 76,96 60,3 60,62 57,17 56,38 70,63 55,12 56,9 52,33 57,56 54,23 53,71 49,95 51,13 55,4 

352340 Itatiba 64,93 64,8 67,8 68,8 68,27 70,29 69,62 70,39 67,78 68,27 67,82 68,53 66,91 65,7 63,86 65,04 67,06 

352470 Jaguariúna 93,3 92,95 92,78 89,01 90,27 91,59 93,74 94,17 90,57 88,31 82,45 80,35 78,05 71,29 66,83 71,06 81,63 

353180 Monte Mor 95,85 87,39 93,47 84,22 72,17 74,8 71,09 71,87 70,13 67,72 55,26 60,09 62,98 69,3 61,54 62,57 67,05 

353200 Morungaba 57,52 71,33 60,84 63,34 63,77 62,97 63,46 63,53 67,78 65,22 59,46 71,82 65,62 65,62 52,7 58,3 62,81 

353340 Nova Odessa 79,25 76,37 78,66 78,23 80,61 82,08 76,44 78,28 77,18 79,51 82,39 85,8 83,97 86,72 77,35 76,41 80,39 

353650 Paulínia 105,39 107,55 102,95 101,92 102,86 99,13 96,91 97,77 98,36 97,51 87,49 99,69 92,63 100,86 85,61 90,94 96,13 

353710 Pedreira 70,4 64,31 64,2 66,76 62,26 66,12 65,7 63,5 66,33 61,34 70,32 66,54 64,83 65,18 59,36 57,85 63,91 

354580 Santa Bárbara d'Oeste 85,19 82,03 69,04 80,55 78,34 81,09 80,81 75,73 77,46 74,78 75,76 75,86 72,05 73,61 65,52 65,18 73,63 

354800 Santo Antônio de Posse 83,05 85,19 86,03 79,24 74,81 76,78 61,74 57,63 57,85 65,15 64,55 66,48 67,44 69,41 64,46 55,39 65,82 

355240 Sumaré 71,7 75,4 74,42 73,02 75,91 77,61 74,97 75,65 67,85 72,64 71,1 72,3 67,26 67,41 65 68,29 70,46 

355620 Valinhos 78,21 81,49 80,92 79,66 82,13 84,28 83,25 82,97 80,02 82,29 81,67 81,24 79,35 80 67,65 70,91 78,39 

355670 Vinhedo 77,36 75,32 74,89 82,87 82,41 85,28 77,69 76,76 88,88 89,44 93,64 84,95 80,26 81,1 72,67 70,62 80,56 

Total 79,6 78,88 79,16 78,92 80,73 78,58 78,58 79,41 76,98 76,59 74,41 74,74 74,19 74,59 65,52 65,65 74,1 

Fonte: SIOPS. 
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Tabela 7.D - Participação das transferências para a saúde (SUS) no total de recursos transferidos, nos municípios da RMC, nos anos de 
2002 até 2017 
 
Municípios 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

350160 Americana 12,14 12,11 12,37 11,43 11,19 10,83 10,51 12,21 11,34 10,84 12,7 10,1 11,21 9,7 8,49 8,39 10,59 

350380 Artur Nogueira 6,99 7,21 7,71 5,51 8,55 7,58 7,78 8,02 7,27 8,5 7,82 8,38 8,09 6,46 6,27 6,16 7,3 

350950 Campinas 20,34 20,66 22,79 21,01 21,21 20,7 18,07 19,26 18,51 18,66 20,29 16,84 21,06 21,33 18,77 18,73 19,55 

351280 Cosmópolis 9,96 10,36 9,42 9,6 9,98 9,13 7,94 9,07 8,71 7,92 8,32 7,3 8,53 8,54 9,44 8,55 8,67 

351515 Engenheiro Coelho 3,98 4,89 7,03 4,09 4,92 4,93 4,57 5,91 4,99 6,33 5,52 4,72 6,84 4,37 5,98 4,41 5,31 

351905 Holambra 3,46 5,47 5,62 4,68 4,98 4,69 5,06 4,97 3,94 3,9 3,6 5,31 4,86 3,88 5,83 3,16 4,51 

351907 Hortolândia 6,33 5,28 5,47 7,93 11 9,24 8,74 9,13 7,1 6,84 7,78 6,04 6,85 8,15 7,96 7,68 7,62 

352050 Indaiatuba 12,71 12,82 12,47 10,29 8,89 8,84 8,56 11,07 10,29 10,07 10,18 9,63 11,91 11,9 10,16 8,8 10,29 

352340 Itatiba 8,65 9,36 9,51 8,8 8,67 8,54 8,11 9,37 9,08 8,85 10,86 10,2 11,13 9,71 8,72 7,95 9,3 

352470 Jaguariúna 4,55 4,2 3,77 3,19 2,71 3,13 2,58 2,89 3,33 2,96 6,19 6,69 4,75 4,16 3,43 3,2 3,89 

353180 Monte Mor 9,88 10,26 10,26 7,83 6,84 6,27 7,22 8,11 7,4 6,96 9,42 6,69 6,7 7,11 7,86 7,91 7,58 

353200 Morungaba 9,58 10,06 8,38 8,23 6,89 6,67 5,51 6,21 7,01 6,39 5,23 5,24 6,75 5,8 9,7 6,92 6,91 

353340 Nova Odessa 6,79 7,43 6,75 6,13 6,68 6 5,34 5,68 5,18 5,16 4,95 4,08 4,8 4,14 4,2 3,49 4,9 

353650 Paulínia 1,38 1,28 1,28 1,05 1,06 1,17 1,17 1,5 1,3 1,31 1,48 1,3 1,72 1,31 1,08 1 1,26 

353710 Pedreira 5,58 5,19 11,32 10,67 10,55 9,23 6,72 7,76 6,41 7,13 7,14 7,77 9,02 7,85 7,02 7,27 7,76 

354580 Santa Bárbara d'Oeste 10,7 10,72 10,36 9,75 10,25 10,5 8,77 9,34 9,3 9,25 11,62 10,16 11,16 10,79 9,52 10,52 10,19 

354800 Santo Antônio de Posse 5,72 2,86 3,79 3,76 5,05 4,99 4,35 4,75 4,75 4,58 5,48 6,49 8,66 7,22 6,28 6,48 5,89 

355240 Sumaré 4,25 6,16 6,23 6,28 7,96 8,28 6,49 6,27 5,42 5,21 5,49 4,76 6,57 6,39 6,39 5,58 6,02 

355620 Valinhos 7,04 7,9 7,61 6,67 6,86 6,03 5,94 6,03 6,28 5,26 6,16 5,74 7,63 7,88 6,76 6,5 6,59 

355670 Vinhedo 6,19 6,23 6,49 5,3 5,05 4,89 4,28 5,07 5 3,44 3,64 3,78 3,92 4,05 3,71 3,66 4,16 

Total 10,74 10,6 11,1 10,06 10,29 10,36 9,24 10,22 9,66 9,62 10,76 9,39 11,13 10,92 9,64 9,28 10,08 

Fonte: SIOPS. 
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Tabela 7.E - Percentual de recursos próprios em saúde (EC 29) 

 
Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

350160 Americana 27,61 29 18,09 18,83 2,49 21,93 20,65 20,73 24,64 20,57 25,16 27,8 30,54 44,88 44,87 33,46 32,49 26,65 28,82 

350380 Artur Nogueira 21,01 22,69 21,8 20,27 20,26 25,53 27,54 31,86 26,34 27,59 31,21 29,86 30,35 28,93 28 28,86 28,45 33,93 28,62 

350950 Campinas 20,34 21,49 23,49 24,11 21,17 22,91 22,81 22,78 26,41 27,23 23,56 25,2 27,06 26,76 26,24 29,31 31,16 30,97 26,52 

351280 Cosmópolis 5,66 16,18 16,42 19,17 20,73 20,99 20,29 21,6 24 28,18 25,19 23,91 25,37 30,18 20,43 29,48 33,34 25,26 24,65 

351515 Engenheiro Coelho 30,5 19,66 18 21,19 14,98 26,78 23,89 27,75 33,14 24,77 31,18 30,49 33,43 33,66 28,65 31,09 30,83 33,75 29,78 

351905 Holambra 20,31 21,61 20,01 23,12 21,17 24,43 21,31 22,63 21,97 25,87 26,06 24,92 25,38 23,99 26,86 29,32 27,57 26,12 25,21 

351907 Hortolândia 19,26 19,42 16,63 14 18,89 26,5 21,7 21,72 21,21 23,76 28,76 23,32 23,55 24,29 29,65 29,26 27,59 29,9 25,34 

352050 Indaiatuba 30,45 21,56 20,24 20,83 20,6 20,44 18,97 18,88 18,18 19,17 18,55 20,26 22,65 22,77 23,94 25,16 28,67 27,15 22,97 

352340 Itatiba 15,93 17,75 16 17,41 18,74 19,14 17,07 17,93 18,09 18,69 18,78 22,07 26,35 25,46 23,98 24,41 26,93 24,48 22,3 

352470 Jaguariúna 26,75 23,44 22,93 21,34 22,33 23,59 20,45 20,2 20,84 23,62 23,97 25,33 26,13 28,14 33,32 36,41 34,48 29,29 27,01 

353180 Monte Mor 17,67 18,31 16,84 18,29 16,84 20,82 21,52 23,95 21,29 17,93 18,06 20,51 20,99 23,36 25,08 28,55 27,23 27,64 22,96 

353200 Morungaba 16,37 15,77 16,7 14,36 16,84 18,89 18,56 20,68 21,23 24,32 21,4 23,77 26,6 25,37 28,22 30,38 32,73 34,31 24,91 

353340 Nova Odessa 31,83 27,54 25,28 26,73 26,63 23,23 25,34 28,09 25,8 29,34 28,29 26,68 30,16 27,04 28,1 28,55 31,05 29,56 28,18 

353650 Paulínia 15,49 13,96 13,59 13,99 15,13 14,88 15,64 15,08 18,27 20,35 16,65 15,2 17,29 19,05 23,11 20,66 24,69 23,12 18,7 

353710 Pedreira 12,71 22,95 20,84 34,02 8,88 22,6 23,42 21,63 20,29 20,96 21,68 20,89 20,75 31,49 32,73 34,83 34,13 32 26,51 

354580 Santa Bárbara d'Oeste 22,98 21,54 21,37 23,64 22,47 19,98 21,24 21,16 20,41 23,31 20,29 20,35 26,34 30,54 30,81 34,62 32,42 34,75 26,98 

354800 Santo Antônio de Posse 28,24 18,58 22,64 19,99 21,44 23,55 24,04 23,58 24,41 25,86 23,89 24,01 31,75 27,55 32,11 34,68 30,81 33,21 27,99 

355240 Sumaré 14,24 15,33 19,09 16,91 18,13 23,09 19,96 20,73 21,75 23,63 24,27 21,64 22,62 26,65 28,78 31,51 26,47 22,28 24,05 

355620 Valinhos 7,28 11,12 14,66 14,61 17,69 19,51 20,31 22,73 19,59 21,66 21,74 22,92 24,65 24,51 30,32 28,08 31,36 26,41 23,94 

355670 Vinhedo 14,64 13,63 14,94 20,31 15,7 17,73 17,79 18,36 20,08 21,03 19,46 20,12 23,83 25,93 27,53 27,99 27,01 30,28 23,75 

Total 19,53 19,72 19,52 19,8 18,05 20,77 20,35 20,67 22,54 23,7 22,14 22,57 24,7 26,37 27,66 28,33 29,45 28,33 24,68 

Fonte: SIOPS 
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Tabela 7.F - Despesa total em saúde por habitante, nos municípios da RMC, nos anos de 2000 até 2017 

(valores correntes) 
 
Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

350160 Americana 213,8 219,84 171,23 195,19 281,1 273,28 288,96 327,63 409,97 458 542,85 697,36 760,42 963,03 963,48 727,92 748,2 716 515,76 

350380 Artur Nogueira 86 102,47 113,23 114,11 135,37 158,02 194,07 259,79 271,85 308,87 356,08 438,49 509,57 480,67 502,92 493,32 685,56 818,94 359,41 

350950 Campinas 194,14 219,46 255,19 272,59 307,3 351,29 377,74 469,07 535,06 613,48 634,33 684,47 773,24 842,49 910,49 1002,26 1078,28 1097,01 607,42 

351280 Cosmópolis 76,71 132,19 139,41 155,9 181,32 196,99 207,11 234,11 270,25 312,05 314,07 359,34 435,49 510,45 500,06 495,69 593,17 497,82 333,61 

351515 Engenheiro Coelho 130,35 117,99 133,77 151,19 170,22 244,52 256,09 331,64 401,3 407,32 515,12 539,44 639,41 582,55 705,43 678,43 723,58 757,14 463,25 

351905 Holambra 233,8 268,8 299,54 377,97 369,44 453,12 464,66 482,75 538,32 595,51 669,21 665,97 702,03 715,41 959,67 967,89 1336,86 1345,03 703,16 

351907 Hortolândia 90,21 102,2 110,52 126,58 189,95 238,06 231,54 284,62 332,59 381,21 480,12 509,44 581,17 622,83 749,27 766,73 773,71 838,99 433,98 

352050 Indaiatuba 166,6 159,14 182,89 204,23 218,04 234,42 257,89 313,3 331,9 359,11 448,04 466,87 534,71 597,02 686,16 722,43 857,8 892,93 458,69 

352340 Itatiba 118,95 133,34 144,85 172,27 195,51 211,16 219,33 253,29 291,5 298,08 369,24 434,57 568,49 644,49 661,76 709,45 771,12 767,08 411,39 

352470 Jaguariúna 297,49 374,48 442,03 515,27 603,23 669,32 694,62 799,24 917,24 1023,12 1101,83 1035,31 1185,08 1301,03 1396,75 1444,13 1576,03 1646,28 1027,8 

353180 Monte Mor 147,32 180,02 175,81 178,2 188,02 211,69 249,01 348,55 387,14 377,14 424,91 447,07 444,1 609,58 720,83 766,28 762,1 772,07 437,73 

353200 Morungaba 150,58 157,37 180,78 218,75 241,42 259,67 271,68 283,6 313,64 342,96 345,99 455,92 556,55 601,14 679,17 662,83 758,54 880,29 424,86 

353340 Nova Odessa 180,01 184,15 199,47 232,36 264,33 262,47 317,03 383,32 403,67 452,06 507 519,19 674,1 666,74 684,3 772,58 833,09 818,14 486,42 

353650 Paulínia 613,34 690,79 899 1120,72 1238,81 1323,65 1469,36 1386,5 1775,93 1788,18 1830 1792,67 1978,28 2144,99 2729,87 2409,38 2879,64 3034,68 1878,43 

353710 Pedreira 78,98 160,25 128,92 204,58 199,7 223,24 233,95 288,5 301,63 348,31 385,06 407,29 448,23 574,54 660,7 738,31 762,82 703,65 397,86 

354580 Santa Bárbara d'Oeste 95,76 96,84 109,06 128,59 139,99 146,41 170,82 196,44 236,95 260,34 313,53 376,92 491,07 503,12 544,47 637,51 638,12 678,37 324,99 

354800 Santo Antônio de Posse 120,51 116,8 151,08 156,48 177,33 208,4 247,09 296,18 347,07 391,25 378,33 425,57 612,8 614,68 715,37 845,86 903,05 851,1 435,25 

355240 Sumaré 58,46 72,31 89,83 99,27 133,43 174,35 206,49 271,26 314,52 333,74 417,86 409,72 450,87 462,27 499,25 589,72 546,56 497,59 328,09 

355620 Valinhos 101,87 133,74 166,3 180,86 220,37 263,25 321,85 372,02 362,5 401,73 452,78 542,4 628,16 681,3 888,06 812,22 910,48 824,38 492,53 

355670 Vinhedo 174,87 177,27 218,02 287,32 266,5 314,63 350,4 427,75 506,43 542,03 665,47 825,71 1090,34 1228,58 1321,08 1219,62 1304,07 1502,2 751,44 

Total 165,55 185,26 208,68 233,42 270,2 303,45 330,25 400,11 463,67 514,53 566,43 615,95 706,62 778,51 863 889,39 961,52 978,43 548,37 

Fonte: SIOPS. 
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Tabela 7.G - Despesa com recursos próprios em saúde por habitante, nos municípios da RMC, nos anos de 2000 até 2017 
(valores correntes) 
 
Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

350160 Americana 136,03 159,97 109,05 130,3 19,62 192,56 201,81 227,91 301,44 265,4 384,21 456,4 512,35 799,29 802,07 608,76 609,28 563,77 376,15 

350380 Artur Nogueira 65,5 76,04 82,38 82,33 94,92 129,55 144,49 211,32 202,81 218,75 281,35 322,21 348,39 354,84 357,01 372,59 380,73 500,71 250,21 

350950 Campinas 122,66 143,19 162,58 173,9 174,72 210,71 238,95 292,34 377,71 399,87 394,75 476,97 538,7 566,88 616,65 697,88 763,44 767,48 408,15 

351280 Cosmópolis 23,92 79,11 83,3 97,26 120,88 131,82 136,35 152 192,76 220,91 228,76 256,72 292,37 371,21 248,92 354,35 362,8 332,51 219,46 

351515 Engenheiro Coelho 103,38 86,74 106,84 121,14 97,75 215,13 178,95 226,29 345,76 311,47 431,91 453,94 501,44 522,64 511,13 572,74 591,46 648,65 375,05 

351905 Holambra 189,1 231,65 254,2 306,19 293,14 383,48 372,65 403,13 423,43 506,02 591,83 560,49 606,22 608,65 731,12 839,94 847,71 907,57 550,46 

351907 Hortolândia 66,3 79,87 81,66 99,68 149,42 201,45 176,32 224,29 252,93 284,01 404,45 405,23 436,38 500,17 618,91 617,07 619,8 677,54 345,65 

352050 Indaiatuba 118,79 105,5 124,51 141,99 150,54 170,23 188,44 226,18 243,89 259,43 298,03 340,68 410,53 436,45 479,08 517,39 655,8 669,47 333,7 

352340 Itatiba 66,92 81,1 90,75 109,84 130,5 148,13 146,63 179,3 198,97 215,39 249,79 321,06 409,22 431,63 425,27 470,89 529,78 516,9 279,11 

352470 Jaguariúna 236,97 311,75 378,37 438,78 527,66 592,92 614,32 705,81 847,93 920,34 965,48 926,47 963,34 1065,23 1238,09 1312,04 1431,05 1484,59 904,93 

353180 Monte Mor 119,03 129,95 116,69 120,75 123,94 156,25 190,62 272,05 276,61 245,31 288,06 342,74 314,03 431,1 507,61 586,96 562,53 581,93 318,31 

353200 Morungaba 91,59 94,18 108,75 148,27 152,36 171,96 176,77 203,19 225,93 243,71 239,16 345,42 424,46 459,69 520,54 518,84 589,62 641,49 310,46 

353340 Nova Odessa 138,36 145,46 160,77 187,12 217,02 206,8 250,47 323,4 337,98 378,07 406,81 442,14 573,83 574,11 609,77 622,56 712,2 721,76 409,06 

353650 Paulínia 541,06 621,54 829,65 1043,71 1311,52 1430,07 1560,1 1311,38 1731,22 1818,08 1746,74 1634,67 1825,86 2029,32 2318,68 2297,88 2824,61 2818,64 1785,83 

353710 Pedreira 52,28 99,13 102,96 179,85 53,27 157,33 177,07 200,71 219,2 232,4 265,88 275,08 293,4 458,14 509,06 559,03 585,54 551,74 290,1 

354580 Santa Bárbara d'Oeste 65,28 66,31 75,65 92,68 101,56 104,26 126,43 148,86 170,22 190,5 183,2 220,56 306,69 379,97 404,56 478,79 487,33 542,26 234,01 

354800 Santo Antônio de Posse 109,26 91,52 124,84 143,65 158,4 187,49 209,58 252,39 286,72 305,14 302,68 356,94 508,35 465,98 589,33 666,93 644,43 734,77 352,85 

355240 Sumaré 45,9 56,83 74,75 75,31 88,24 122,4 131,3 175,27 219,19 240,36 286,63 291 326,19 402,52 442,41 497,14 427,03 390,8 251,34 

355620 Valinhos 49,83 81,78 119,09 129,46 165,73 208,14 256,28 312,39 297,78 339,72 389,72 469,09 524,32 559,7 726,22 668,2 787,27 700,7 406,35 

355670 Vinhedo 131,6 136,94 167,19 235,49 203,43 261,95 292,53 355,71 433,44 458,99 541,73 719,47 972,24 1139,36 1162,13 1123,2 1165,82 1356,57 659,96 

Total 111,86 129,7 145,6 165,88 171,36 218 239,12 284,41 352,42 373,69 402,75 455,21 522,07 592,62 649,12 683,56 742,79 750,41 407,42 

Fonte: SIOPS. 
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Tabela 7.H - Receita transferência SUS por habitante, nos municípios da RMC, nos anos e 2000 até 2017 
(valores correntes) 
 
Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

350160 Americana 77,77 59,87 62,19 64,89 78,88 82,73 89,45 98,28 106,94 127,57 138,56 139,63 170,65 141,65 163,37 142,11 148,21 146,07 115,65 

350380 Artur Nogueira 20,5 26,44 30,85 31,79 40,45 29,65 49,91 55,34 68,19 72,43 75,66 97,76 109,58 112,83 123,27 98,19 111,85 115,17 74,69 

350950 Campinas 71,48 76,27 92,61 98,69 118,37 116,95 128,53 153,22 161,22 175,44 196,76 217,62 253,38 247,87 292,56 300,59 309,05 319,16 189,87 

351280 Cosmópolis 52,79 53,07 56,11 58,64 60,44 66,31 75,54 73,23 77,27 87,35 96,71 100,66 123,36 117,42 129,47 131,96 153,96 158,91 97,68 

351515 Engenheiro Coelho 26,98 31,25 26,92 30,05 50,73 31,4 41,72 47,54 55,26 77,61 78,93 97,83 97,82 75,43 134,74 82,18 140,43 99,35 74,86 

351905 Holambra 44,7 37,14 45,34 71,79 76,31 69,63 92,02 79,54 114,45 92,72 89,05 89,96 92,44 154,31 150,53 123,1 217,9 121,37 106,08 

351907 Hortolândia 23,91 22,33 28,87 26,9 30,9 43,43 69,79 75,5 88,55 94,59 87,03 98,09 118,38 98,09 126,48 143,46 170,51 164,6 88,21 

352050 Indaiatuba 47,81 53,64 58,38 62,24 67,5 64,19 72,13 81,75 91,87 126,19 137,61 131,23 147,03 149,89 203,26 204,85 218,84 208,83 126,72 

352340 Itatiba 52,03 52,24 54,1 62,43 69,79 71,91 79,63 90,34 95,39 113,49 129,46 134,16 184,17 180,65 200,28 176,7 186,78 174,66 122,66 

352470 Jaguariúna 58 62,73 63,66 77,23 77,24 69,42 71,41 93,43 92,97 96,83 116,18 95,11 210,96 235,8 158,65 132,09 144,97 161,68 120,43 

353180 Monte Mor 28,29 50,06 59,12 57,45 60,46 52,63 63,55 76,69 106,65 124,11 130,74 130,72 150,36 145,58 156,79 170,96 216,45 219,8 118,02 

353200 Morungaba 58,99 63,18 72,03 70,48 73,08 79,12 75,03 79,4 76,24 80,59 96,42 119,86 117,27 111,87 152,66 127,55 283,03 185,59 109,87 

353340 Nova Odessa 41,65 38,69 38,7 45,23 47,31 47,67 57,17 60,74 64,48 67,8 71,59 76,69 84,79 77,83 93,89 77,35 94,54 82,29 66,65 

353650 Paulínia 72,28 69,24 69,34 77,01 88,3 81,92 85,3 79,47 84,21 98,27 98,2 101,26 111,5 106,84 131,63 108,99 112,71 112,09 97,34 

353710 Pedreira 26,7 60,85 25,97 24,73 69,36 68,46 77,43 83,45 74,5 91,61 80,12 102,74 109,34 113,3 140,85 125,04 131,55 139,03 88,66 

354580 Santa Bárbara d'Oeste 30,48 30,53 33,41 36,66 40,71 44,13 53,66 66,22 67,65 76,68 82,83 98,04 133,9 126,39 151,88 145,14 156,46 182,56 87,69 

354800 Santo Antônio de Posse 11,25 25,28 26,24 12,82 18,92 23,42 37,68 43,79 60,01 68,21 72,88 80,81 105,6 125,95 187,11 161,49 168,71 177,81 81,62 

355240 Sumaré 12,57 15,48 15,08 23,95 26,48 29,66 44,66 59,79 58,83 57,52 62,27 63,86 71,66 63,76 88,56 88,94 108,48 99,77 57,64 

355620 Valinhos 52,05 51,96 47,21 51,4 54,79 55,1 65,57 59,93 68,14 69,21 82,41 75,46 92,5 91,21 127,99 131,39 135,78 134,11 84,01 

355670 Vinhedo 43,27 40,33 50,83 52,17 61,2 55,76 60,78 70,44 71,36 85,64 109,39 97,04 115,2 133,75 134,68 133,46 151,63 157,6 95,53 

Total 53,66 55,55 63,07 67,61 79,45 79,43 90,82 105,53 111,87 124,35 136,6 147,09 174,95 168,62 200,49 199,34 212,74 215,04 131,87 

Fonte: SIOPS. 
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Tabela 7.I - Percentual das transferências SUS no total de despesa em saúde, nos municípios da RMC, nos anos de 2000 até 2017 

Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

350160 Americana 36,37 27,23 36,32 33,24 28,06 30,27 30,95 30 26,09 27,85 25,52 20,02 22,44 14,71 16,96 19,52 19,81 20,4 22,42 

350380 Artur Nogueira 23,84 25,8 27,24 27,85 29,88 18,76 25,72 21,3 25,08 23,45 21,25 22,29 21,51 23,47 24,51 19,9 16,31 14,06 20,78 

350950 Campinas 36,82 34,75 36,29 36,2 38,52 33,29 34,03 32,66 30,13 28,6 31,02 31,79 32,77 29,42 32,13 29,99 28,66 29,09 31,26 

351280 Cosmópolis 68,82 40,15 40,25 37,61 33,33 33,66 36,47 31,28 28,59 27,99 30,79 28,01 28,33 23 25,89 26,62 25,96 31,92 29,28 

351515 Engenheiro Coelho 20,7 26,48 20,13 19,88 29,8 12,84 16,29 14,34 13,77 19,05 15,32 18,13 15,3 12,95 19,1 12,11 19,41 13,12 16,16 

351905 Holambra 19,12 13,82 15,14 18,99 20,65 15,37 19,8 16,48 21,26 15,57 13,31 13,51 13,17 21,57 15,69 12,72 16,3 9,02 15,09 

351907 Hortolândia 26,5 21,85 26,12 21,25 16,27 18,24 30,14 26,53 26,62 24,81 18,13 19,25 20,37 15,75 16,88 18,71 22,04 19,62 20,33 

352050 Indaiatuba 28,7 33,71 31,92 30,47 30,96 27,38 27,97 26,09 27,68 35,14 30,71 28,11 27,5 25,11 29,62 28,36 25,51 23,39 27,63 

352340 Itatiba 43,74 39,18 37,35 36,24 35,69 34,05 36,3 35,67 32,72 38,07 35,06 30,87 32,4 28,03 30,26 24,91 24,22 22,77 29,82 

352470 Jaguariúna 19,5 16,75 14,4 14,99 12,8 10,37 10,28 11,69 10,14 9,46 10,54 9,19 17,8 18,12 11,36 9,15 9,2 9,82 11,72 

353180 Monte Mor 19,21 27,81 33,63 32,24 32,16 24,86 25,52 22 27,55 32,91 30,77 29,24 33,86 23,88 21,75 22,31 28,4 28,47 26,96 

353200 Morungaba 39,18 40,15 39,84 32,22 30,27 30,47 27,62 28 24,31 23,5 27,87 26,29 21,07 18,61 22,48 19,24 37,31 21,08 25,86 

353340 Nova Odessa 23,14 21,01 19,4 19,47 17,9 18,16 18,03 15,85 15,97 15 14,12 14,77 12,58 11,67 13,72 10,01 11,35 10,06 13,7 

353650 Paulínia 11,78 10,02 7,71 6,87 7,13 6,19 5,81 5,73 4,74 5,5 5,37 5,65 5,64 4,98 4,82 4,52 3,91 3,69 5,18 

353710 Pedreira 33,81 37,97 20,14 12,09 34,73 30,67 33,1 28,92 24,7 26,3 20,81 25,23 24,39 19,72 21,32 16,94 17,25 19,76 22,28 

354580 Santa Bárbara d'Oeste 31,83 31,53 30,64 28,51 29,08 30,15 31,42 33,71 28,55 29,46 26,42 26,01 27,27 25,12 27,9 22,77 24,52 26,91 26,98 

354800 Santo Antônio de Posse 9,34 21,64 17,37 8,2 10,67 11,24 15,25 14,79 17,29 17,43 19,26 18,99 17,23 20,49 26,16 19,09 18,68 20,89 18,75 

355240 Sumaré 21,49 21,41 16,79 24,13 19,84 17,01 21,63 22,04 18,71 17,24 14,9 15,59 15,89 13,79 17,74 15,08 19,85 20,05 17,57 

355620 Valinhos 51,09 38,85 28,39 28,42 24,86 20,93 20,37 16,11 18,8 17,23 18,2 13,91 14,73 13,39 14,41 16,18 14,91 16,27 17,06 

355670 Vinhedo 24,75 22,75 23,31 18,16 22,97 17,72 17,34 16,47 14,09 15,8 16,44 11,75 10,57 10,89 10,19 10,94 11,63 10,49 12,71 

Total 32,41 29,98 30,23 28,96 29,4 26,18 27,5 26,38 24,13 24,17 24,12 23,88 24,76 21,66 23,23 22,41 22,13 21,98 24,05 

Fonte: SIOPS. 
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Tabela 7.J - Percentual de despesa  com pessoal no total de despesa , em saúde, nos municípios da RMC, nos anos de 2000 e 2017 
(em valores correntes) 
 
Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

350160 Americana 66,36 70,6 63,68 68,54 67,68 73,62 64,27 63,95 62,94 64,88 61,07 57,71 51,47 48,02 54,03 61,26 55,58 58,61 58,55 

350380 Artur Nogueira 67,53 62,61 79,69 79,72 76,58 77,04 75,61 53,6 54,77 54,88 52,68 51,6 50,03 54,74 51,7 42,78 38,18 41,18 51,07 

350950 Campinas 58,74 61,58 56,27 60,36 55,58 55,34 48,56 47,13 50,16 48,51 47,07 52,32 51,67 57,5 49,14 48,37 47,54 46,78 50,66 

351280 Cosmópolis 80,83 55,28 51,13 54,73 51,57 51,24 54,93 53,3 57,59 62,88 60,69 56,76 48,04 53,69 52,4 37,19 31,27 37,3 48,63 

351515 Engenheiro Coelho 62,46 69,73 75,1 70,4 74,2 73,43 76,12 70,53 68,75 67,25 67,27 66,67 63,46 60,57 55,14 56,35 55,21 51,49 61,39 

351905 Holambra 76,11 67 75,72 68,03 74,71 60,35 68,27 56,12 47,27 45,63 44,8 41,51 46,94 39,05 41,34 39,69 31,46 33,32 44,17 

351907 Hortolândia 72,69 64,47 61,22 64,64 53,26 49,42 48,49 51,36 50,47 72,32 69,59 72,83 44,84 44,36 45,13 49,72 49,94 50,48 53,34 

352050 Indaiatuba 41,26 44,58 50,65 50,46 49,49 50,17 51,62 49,82 49,33 49,16 43,89 43,94 45,06 41,4 40,75 41,5 40,39 43,19 44,05 

352340 Itatiba 40,95 42,28 38,36 36,24 37,74 37,9 37,14 38,46 34,56 39,59 36,97 36,83 31,89 28,93 29,18 28,8 27,13 28,78 32,15 

352470 Jaguariúna 50,69 42,81 30,63 32,89 32,25 31,27 29,81 26,33 25,25 30,99 30,45 28,48 28,42 24,35 24,02 24,45 26,07 26,81 27,69 

353180 Monte Mor 40,84 36,37 33,5 36,14 34,79 34,36 16,47 58,59 62,09 53,07 9,85 14,43 20,77 23,3 36,24 33,21 34,81 33,62 32,89 

353200 Morungaba 37,61 38,82 36,74 34,89 32,27 30,03 28,26 26,12 30,71 34,91 34,16 38,2 42,43 44,46 43,33 46,6 46,53 55,55 41,41 

353340 Nova Odessa 73,72 73,61 73,77 71,93 70,01 71,45 65,06 46,62 40,94 50,72 61,81 62,46 51,17 57,54 48,12 42,62 48,78 49,96 54,16 

353650 Paulínia 80,05 80,98 82,7 68,63 71,49 69,29 76,66 73,59 58,96 60,36 64,54 66,46 63,88 65,31 58,92 74,63 70,74 69,68 67,75 

353710 Pedreira 53,77 46,61 57,1 80,61 78,22 71,24 66,15 55,43 59,03 60,13 58,21 56,46 52,62 46,94 38,97 44,5 44,89 47,11 51,89 

354580 Santa Bárbara d'Oeste 64,75 66,77 65,17 62,91 61,71 64,82 54,41 51,93 47,63 46,69 45,47 42,92 42,19 45,75 47,95 50,17 50,42 51,45 49,95 

354800 Santo Antônio de Posse 74,69 74,14 72,64 76,42 73,48 71,68 68,56 63,36 65,02 66,74 71,94 72,69 66,67 63,67 55,19 48,72 48,12 53,19 60,51 

355240 Sumaré 83,84 80,05 81,16 80,75 76,21 79,61 71,33 68,6 63,78 60,29 53,46 47,97 54,87 59,97 58,94 53,07 48,78 52,3 58,37 

355620 Valinhos 50,19 54,04 52,98 54 49,04 46,14 53,85 59,37 56,45 64,44 62,78 61,48 60,07 63,12 42 42,81 44,73 58,88 53,47 

355670 Vinhedo 43,48 52,72 48,21 35,19 40,32 39,68 43,06 38,46 40,1 43,4 42,31 41,7 52,54 55,85 55,65 58,78 53,59 52,59 50,37 

Total 60,84 62,24 59,27 60,3 57,75 57,58 54 52,45 51,89 53,01 51,28 52,88 50,5 52,92 48,68 49,76 48,37 49,32 51,78 

Fonte: SIOPS. 
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Tabela 7.L - Percentual de despesa  com investimento no total de despesa, em saúde, nos municípios da RMC, nos anos de 2000 até 2017 
(valores correntes) 
 

Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

350160 Americana 0,88 0,63 1,14 1,59 1,57 0,57 3,66 2,15 3,86 2,7 7,34 8,55 5,93 5,86 8,11 0,4 1,23 0,6 3,99 

350380 Artur Nogueira 6,93 5,62 4,76 1,35 6,34 3,23 1,72 5,02 3,46 1,62 2,28 5,73 3,93 2,21 7,79 4,24 0,79 0,33 3,15 

350950 Campinas 3,46 2,85 2,03 2,13 1,22 1,65 5,45 6,35 3,77 2,44 2,54 1,6 0,5 1,04 0,4 0,4 1,28 0,55 1,7 

351280 Cosmópolis 0 0,84 3,1 0,95 1,77 3,41 2,28 3,29 1,64 0,99 1,59 1,87 5,02 2,66 3,17 0,83 2,13 1,1 2,17 

351515 Engenheiro Coelho 11,21 5,01 0,44 1,77 0,34 1,07 1,32 0,37 2,62 0,57 3,91 1,46 5,55 2,41 6,96 5,94 7,88 9,08 4,84 

351905 Holambra 1,72 9,21 4,14 12,88 2,31 3,03 2,07 1,15 5,85 0,1 3,22 3,65 1,49 3,22 10,9 3,2 5,66 1,99 4,18 

351907 Hortolândia 6,32 10,26 13,1 5,8 7,09 0,48 0,98 2,42 2,97 4,05 6,11 2,54 8,54 4,43 1,61 0,31 0,46 0,02 2,89 

352050 Indaiatuba 2,29 3,3 4,38 4,15 2,29 1,54 1,2 3,79 0,55 1,16 3,44 2,81 1,47 3,96 1,66 2,36 4,04 0,56 2,38 

352340 Itatiba 1,3 1,86 1,08 3,01 2,99 5,64 1,11 0,63 8,28 0,21 3,44 2,69 3,33 4,42 2,67 2,1 0,76 1,15 2,5 

352470 Jaguariúna 1,1 2,05 1,02 2,07 0,94 0,84 2,3 3,57 2,84 0,24 0,68 1,85 6,44 1,92 1,9 1,32 0,82 1,04 1,83 

353180 Monte Mor 1,27 3,98 6,8 0,59 2,38 0,18 0,36 7,5 1,6 0,84 0,83 1,85 4,29 4,5 4,5 5,07 5,52 2,2 3,48 

353200 Morungaba 4,58 1,72 5,87 3,03 2,93 0,17 1,96 1,89 1,9 0,32 2,29 3,55 7,38 8,17 9,68 7,14 4 0,84 4,33 

353340 Nova Odessa 0,84 1,34 1,15 2,66 2,17 1,66 2,8 1,2 2,64 0,87 4,36 1,97 7,87 0,82 1,34 4,03 0,98 1,28 2,4 

353650 Paulínia 0,84 1,26 3,79 18,09 0 14,26 2,87 1,44 18,02 14,65 10,09 4,5 6,12 11,81 15,13 7,27 9,41 3,42 8,83 

353710 Pedreira 18,93 2,37 2,95 0,47 1,35 6,13 6,18 3,13 5,96 2,43 2,51 3,4 4,04 0,64 3,19 2 0,51 0,4 2,5 

354580 Santa Bárbara d'Oeste 7,17 0,8 1,57 3,36 3,12 1,63 3,45 2,76 4,84 0,08 0,94 1,4 5,69 5,87 3,85 4,86 1,64 0,9 3,07 

354800 Santo Antônio de Posse 5,73 1,94 6,07 1,47 1,86 4,38 4,08 3,02 4,83 1,69 2,81 1,03 1,39 2,87 3,7 9,14 8,92 3,64 4,46 

355240 Sumaré 0,62 0,4 1,9 1,48 2,01 0,55 9,32 4,04 2,56 1 1 0,53 2,46 0,36 0,89 1,15 1,42 0,13 1,52 

355620 Valinhos 1,43 3,87 1,91 0,69 1,24 4,97 4,28 3,82 2,42 1,16 1,1 1,88 2,58 1,18 1,88 1,03 0,78 0,43 1,66 

355670 Vinhedo 6,34 2,12 1,26 2,3 0,96 3,87 5,37 10,32 6,87 1,88 1,82 7,27 4,01 0,87 0,09 0,92 3,68 0,01 2,56 

Total 3,06 2,63 2,72 4,08 1,69 3,01 4,3 4,6 5,23 3,35 3,64 2,8 3,06 3,16 3,29 1,76 2,41 0,91 2,85 

Fonte: SIOPS. 
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Tabela 7.M - Percentual de despesa  com serviços de terceiros no total de despesa, em saúde, nos municípios da RMC, nos anos de 2000 
até 2017 
(valores correntes) 
 

Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

350160 Americana 12,83 11,65 17,73 17,96 15,38 14,27 16,72 18,62 18,53 17,48 16,64 19,43 25,95 22,64 21,87 20,05 26,08 23,7 20,62 

350380 Artur Nogueira 3,06 11,2 6,36 7,84 6,02 6,86 7,61 8,2 6,19 5,21 5,55 9,73 18,18 18,57 18,81 14,79 5,48 3,84 10,03 

350950 Campinas 28,42 24,46 31,88 28,26 33,07 33,13 36,09 38,43 37,72 39,62 42,13 39,44 42,01 32,8 42,12 41,93 42,81 43,58 39,07 

351280 Cosmópolis 11,29 6,36 37,94 35,95 27,95 22,51 21,37 20,94 20,09 17,57 19,78 21,17 25,01 24,92 26,75 41,36 24,15 38,58 26,61 

351515 Engenheiro Coelho 11,28 10,77 11,11 9,5 7,78 9,23 8,24 7,47 9,3 12,06 8,15 8,53 9,54 20,47 22,82 23,83 19,75 23,19 16,07 

351905 Holambra 1,78 11,97 10,01 7,82 12,89 22,53 7,33 6,15 6,88 45,37 43,7 43,89 38,46 24,31 31,84 24,26 6,54 11,32 21,5 

351907 Hortolândia 12,35 16,57 17,28 18,57 30,69 8,39 42,4 39,61 37,12 14,19 12,5 13,43 13,56 16,2 14,44 14,85 15,26 9,91 16,94 

352050 Indaiatuba 33,41 34,75 38,92 36,66 40,6 40,08 1,11 38,38 42,29 40,4 38,72 43,42 42,59 42,79 44,29 44,67 42,86 43,15 40,9 

352340 Itatiba 34,26 29,89 29,41 34,69 36,06 34,77 38 35,31 35,82 38,61 39,76 42,38 50,41 52,1 59,77 60,5 64,35 61,65 50,81 

352470 Jaguariúna 15,38 9,5 49,9 54,77 53,19 55,37 54,35 54,31 59,16 57,48 57,99 57,4 53,13 63,94 63,74 62,88 61,49 61,51 58,05 

353180 Monte Mor 12,53 19,91 24,9 2,26 1,85 24,92 41,97 2,09 1,12 7,25 50,84 48,24 38,6 24,74 7,32 6,32 7,66 4,94 16,61 

353200 Morungaba 41,16 47,34 43,87 47,21 51,67 53,29 54,7 57,59 54,46 53,07 49,85 42,83 37,7 34,54 33,91 32,85 29,93 17,81 38,48 

353340 Nova Odessa 15,94 16,28 13,55 9,76 15,23 16,09 22,37 47,11 52,44 36,57 14,11 18,36 19,14 21,39 32,68 31,35 25,3 22,73 25,47 

353650 Paulínia 5,64 4,47 4,73 3,84 10,16 5,64 5,46 9,5 10,57 8,94 12,22 16,43 17,18 10,82 10,83 8,88 9,78 14,18 10,78 

353710 Pedreira 4,23 4,89 6,39 8,5 8,24 9,64 12,38 9,11 9,87 10,29 9,22 8,79 16,7 20,77 24,49 28 31,15 34,76 19,83 

354580 Santa Bárbara d'Oeste 21,05 25,71 23,22 25,02 25,66 27,43 33,02 34,5 15,44 27,01 29,47 29,97 32,78 31,38 35,21 30,46 30,94 30,01 29,89 

354800 Santo Antônio de Posse 5,11 3,3 5,94 4,67 7,26 7,38 7,07 8,1 4,79 4,53 5,09 8,69 13,03 16,23 19,8 21,69 8,9 25,92 13,38 

355240 Sumaré 4,21 7,73 7,35 8,13 11,34 4,75 4,16 7,34 6,81 7,85 24,17 40,21 32,1 27,65 31,45 35,17 39,61 35,08 25,88 

355620 Valinhos 26,91 23,11 7,18 7,56 8,77 9,7 9,11 7,87 9,09 7,33 13,73 13,73 13,59 15,98 35,94 37,48 32,48 31,89 22,23 

355670 Vinhedo 28,68 23,07 37,47 45,43 9,13 48,01 45,61 42,69 47,05 47,45 44,82 40,24 34,01 32,63 32,8 32,02 30,3 38,29 36,17 

Total 22,32 20,16 25,85 23,83 26,4 25,53 26,95 30,43 29,48 29,48 31,73 32,53 33,84 29,34 33,94 34,59 34,67 34,99 31,58 

Fonte: SIOPS. 
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Tabela 7.N - Volume total de recursos financeiros destinados à saúde, por origem de recurso, nos municípios da RS da RMC, em 2013 
(valor em reais de dez.2016) 

 

Fonte: SIOPS (federal e municipal) e SIGEO (estado). Valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV. Elaboração de Castro, Mendes e Xavier (2017). 

 
  

Município Recursos federais Recursos estaduais Recursos municipais Total 

AMERICANA                                                        39.793.520,79         1.447.088,27        227.813.155,47             269.053.764,53 

ARTUR NOGUEIRA                                                          6.920.314,57             195.212,84          21.807.827,44               28.923.354,84 

CAMPINAS                                                      364.686.440,99    342.248.461,20        823.756.884,83         1.530.691.787,02 

COSMÓPOLIS                                                          9.641.601,26         4.475.822,14          30.350.108,09               44.467.531,49 

HOLAMBRA                                                          1.920.251,81         1.404.805,86             9.816.685,96               13.141.743,63 

HORTOLÂNDIA                                                        26.260.956,14             160.518,27        132.774.455,80             159.195.930,21 

INDAIATUBA                                                        41.741.705,33         1.024.498,06        123.004.842,89             165.771.046,28 

ITATIBA                                                        25.037.000,28         1.313.571,30          60.213.026,13               86.563.597,72 

JAGUARIÚNA                                                        14.008.034,16         1.027.337,79          66.923.778,21               81.959.150,16 

MONTE MOR                                                          9.883.905,82             387.468,31          29.268.156,41               39.539.530,55 

MORUNGABA                                                          1.761.768,81             518.095,88             7.364.059,50                  9.643.924,19 

NOVA ODESSA                                                          5.453.248,84             833.673,73          40.245.561,27               46.532.483,84 

PAULÍNIA                                                        12.712.639,10               26.837,99        238.692.480,96             251.431.958,05 

PEDREIRA                                                          6.290.446,79             397.858,09          25.882.182,98               32.570.487,85 

SANTA BÁRBARA D'OESTE                                                        29.431.517,27         2.440.676,93          90.815.606,72             122.687.800,93 

SANTO ANTÔNIO DE POSSE                                                          3.183.782,72             750.779,79          12.986.587,87               16.921.150,38 

SUMARÉ                                                        21.280.295,25             381.125,87        132.097.652,42             153.759.073,54 

VALINHOS                                                        13.198.866,52         2.479.128,98          82.626.414,72               98.304.410,22 

VINHEDO                                                        11.695.287,64             308.349,59        101.007.176,01             113.010.813,23 

Total geral                                                      644.901.584,09    361.821.310,89    2.257.446.643,67         3.264.169.538,65 
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Tabela 7.O - Volume total de recursos financeiros destinados à saúde, por origem de recurso, nos municípios da RS da RMC, em 2014 
(valor em reais de dez.2016) 

Município Recursos federais Recursos estaduais Recursos municipais Total 

AMERICANA                                                         43.947.138,26           2.344.159,22          219.309.065,59               265.600.363,07  

ARTUR NOGUEIRA                                                           7.190.239,59               602.221,60            21.223.128,91                 29.015.590,09  

CAMPINAS                                                       400.675.449,98      248.216.565,95          857.738.504,79           1.506.630.520,72  

COSMÓPOLIS                                                         10.465.496,44           3.000.117,15            19.679.646,35                 33.145.259,95  

HOLAMBRA                                                           2.023.002,80               591.196,08            11.490.579,06                 14.104.777,93  

HORTOLÂNDIA                                                         33.130.287,49               123.996,81          158.459.839,93               191.714.124,23  

INDAIATUBA                                                         53.619.047,45         12.083.518,01          130.782.779,24               196.485.344,70  

ITATIBA                                                         26.526.708,00           1.468.568,06            57.185.863,17                 85.181.139,23  

JAGUARIÚNA                                                           9.457.733,16               781.224,93            75.648.640,47                 85.887.598,56  

MONTE MOR                                                         10.099.988,97               435.697,43            33.304.318,79                 43.840.005,19  

MORUNGABA                                                           1.921.283,46               888.004,19               8.013.630,16                 10.822.917,81  

NOVA ODESSA                                                           5.507.417,65           1.859.825,23            41.142.435,06                 48.509.677,95  

PAULÍNIA                                                         15.507.763,74                 50.944,75          265.980.426,47               281.539.134,96  

PEDREIRA                                                           6.969.532,02           1.574.814,08            27.628.858,73                 36.173.204,84  

SANTA BÁRBARA D'OESTE                                                         33.412.270,20           3.971.675,01            92.225.611,79               129.609.557,01  

SANTO ANTÔNIO DE POSSE                                                           5.153.113,21                 13.979,90            15.744.253,60                 20.911.346,71  

SUMARÉ                                                         24.619.842,75           5.681.254,96          139.803.548,78               170.104.646,49  

VALINHOS                                                         17.834.580,67           2.823.681,31          103.507.429,98               124.165.691,96  

VINHEDO                                                         11.515.876,78           1.005.229,66            99.704.551,62               112.225.658,06  

Total geral                                                       719.576.772,63      287.516.674,34      2.378.573.112,48           3.385.666.559,45  

Fonte: SIOPS (federal e municipal) e SIGEO (estado). Valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV. Elaboração de Castro, Mendes e Xavier (2017). 
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Tabela 7.P - Volume total de recursos financeiros destinados à saúde, por origem de recurso, nos municípios da RS da RMC, em 2015 
(valor em reais de dez.2016) 

Município Recursos federais Recursos estaduais Recursos municipais Total 

AMERICANA                                                         36.214.264,64           1.447.670,68          157.322.063,40               194.983.998,72  

ARTUR NOGUEIRA                                                           5.509.629,66               183.288,38            21.097.541,60                 26.790.459,65  

CAMPINAS                                                       527.592.708,81      295.681.270,33          915.519.151,56           1.738.793.130,69  

COSMÓPOLIS                                                         10.121.747,27           2.064.241,82            26.677.918,76                 38.863.907,84  

HOLAMBRA                                                           1.834.244,75               182.431,40            12.660.109,17                 14.676.785,32  

HORTOLÂNDIA                                                         35.257.286,12               143.677,49          150.079.860,38               185.480.823,98  

INDAIATUBA                                                         53.430.848,51           3.432.683,25          134.705.049,59               191.568.581,35  

ITATIBA                                                         22.470.145,31               863.697,48            60.114.685,97                 83.448.528,76  

JAGUARIÚNA                                                           7.736.603,51               154.590,70            76.748.218,42                 84.639.412,62  

MONTE MOR                                                         10.811.433,92                 58.673,22            36.650.708,67                 47.520.815,81  

MORUNGABA                                                           1.891.804,34               225.625,09               7.562.438,97                    9.679.868,40  

NOVA ODESSA                                                           4.917.885,17               325.641,51            39.824.666,48                 45.068.193,15  

PAULÍNIA                                                         11.114.144,97           1.104.632,98          253.002.584,48               265.221.362,44  

PEDREIRA                                                           6.371.055,98               226.922,98            28.713.820,63                 35.311.799,60  

SANTA BÁRBARA D'OESTE                                                         32.798.605,16           2.736.329,25          102.590.808,16               138.125.742,57  

SANTO ANTÔNIO DE POSSE                                                           3.355.173,38               806.457,47            16.827.228,67                 20.988.859,52  

SUMARÉ                                                         31.316.853,11               294.011,47          148.998.547,88               180.609.412,45  

VALINHOS                                                         17.736.687,00               937.923,84            90.556.000,63               109.230.611,46  

VINHEDO                                                         11.068.369,46               184.366,13            91.830.990,14               103.083.725,72  

Total geral                                                       831.549.491,05      311.054.135,45      2.371.482.393,55  
 
        3.514.086.020,06  
 

Fonte: SIOPS (federal e municipal) e SIGEO (estado). Valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV. Elaboração de Castro, Mendes e Xavier (2017). 
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Tabela 7.Q - Volume total de recursos, por categoria econômica, nos municípios da RS da RMC, em 2013 (valor em reais de dez.2016) 
MUNICÍPIO 2.2  D. PESSOAL 2.3  D. MEDICAMENTOS 2.4  D. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 2.5  D. INVESTIMENTO 2.6  D. OUTRAS Total geral 

AMERICANA                  128.783.297,93                    4.934.636,99                                     60.742.875,51               15.715.746,06         58.877.208,03          269.053.764,53  

ARTUR NOGUEIRA                    15.733.497,98                        500.114,84                                       5.362.818,15                     635.203,33           6.691.720,53            28.923.354,84  

CAMPINAS                  735.248.956,27                  57.394.467,40                                  627.020.145,94               13.459.664,00         97.568.553,41      1.530.691.787,02  

COSMÓPOLIS                    21.449.580,12                                          -                                       14.118.875,79                 1.062.691,06           7.836.384,51            44.467.531,49  

HOLAMBRA                       4.805.328,05                                          -                                         3.308.806,00                     396.239,60           4.631.369,98            13.141.743,63  

HORTOLÂNDIA                    70.449.686,83                    9.846.439,55                                     25.727.793,66                 7.035.439,87         46.136.570,30          159.195.930,21  

INDAIATUBA                    68.413.019,47                  11.253.445,96                                     70.915.760,06                 6.543.854,04           8.644.966,75          165.771.046,28  

ITATIBA                    24.710.221,50                                          -                                       45.485.365,92                 3.775.291,36         12.592.718,95            86.563.597,72  

JAGUARIÚNA                    19.903.177,72                                          -                                       52.263.210,82                 1.569.367,61           8.223.394,02            81.959.150,16  

MONTE MOR                       9.122.356,38                        892.659,77                                       9.686.141,50                 1.761.828,49         18.076.544,41            39.539.530,55  

MORUNGABA                       4.070.830,03                                          -                                         3.337.769,17                     748.058,51           1.487.266,49               9.643.924,19  

NOVA ODESSA                    26.296.828,45                    2.774.100,60                                       9.801.005,36                     374.754,94           7.285.794,49            46.532.483,84  

PAULÍNIA                  164.097.457,15                  11.306.669,07                                     27.186.257,64               29.673.724,84         19.167.849,35          251.431.958,05  

PEDREIRA                    15.153.541,14                    1.530.204,20                                       6.705.135,27                     206.609,85           8.974.997,40            32.570.487,85  

SANTA BÁRBARA D'OESTE                    55.368.194,48                    3.642.803,62                                     38.881.572,41                 7.104.072,17         17.691.158,25          122.687.800,93  

SANTO ANTÔNIO DE POSSE                    10.503.452,63                    1.377.474,94                                       2.677.415,36                     473.455,46           1.889.351,98            16.921.150,38  

SUMARÉ                    91.766.896,38                    4.927.287,08                                     42.361.171,16                     550.876,82         14.152.842,10          153.759.073,54  

VALINHOS                    60.652.665,08                    5.304.225,46                                     17.357.385,23                 1.133.874,28         13.856.260,16            98.304.410,22  

VINHEDO                    63.034.687,91                    4.841.876,65                                     36.827.607,28                     981.919,04           7.324.722,35          113.010.813,23  

Total geral              1.589.563.675,51                120.526.406,13                               1.099.767.112,23               93.202.671,32      361.109.673,47      3.264.169.538,65  

Fonte: SIOPS (federal e municipal) e SIGEO (estado). Valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV. Elaboração de Castro, Mendes e Xavier (2017). 
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Tabela 7.R - Volume total de recursos, por categoria econômica, nos municípios da RS da RMC, em 2014 

(valor em reais de dez.2016) 
MUNICÍPIO 2.2  D. PESSOAL 2.3  D. MEDICAMENTOS 2.4  D. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 2.5  D. INVESTIMENTO 2.6  D. OUTRAS Total geral 

AMERICANA                  142.627.847,21                  13.779.703,17                                     57.780.392,46               21.408.695,93         30.003.724,30          265.600.363,07  

ARTUR NOGUEIRA                    14.760.865,54                                          -                                         5.394.536,46                 2.224.122,68           6.636.065,41            29.015.590,09  

CAMPINAS                  649.910.970,55                  55.153.926,48                                  689.751.443,61                 8.590.175,53      103.224.004,56      1.506.630.520,72  

COSMÓPOLIS                    15.675.971,85                    1.062.017,18                                     10.676.945,83                     948.336,46           4.781.988,63            33.145.259,95  

HOLAMBRA                       5.728.242,55                        641.552,08                                       4.411.882,99                 1.510.349,39           1.812.750,93            14.104.777,93  

HORTOLÂNDIA                    86.127.744,21                    7.614.662,07                                     27.557.824,65                 3.072.582,94         67.341.310,36          191.714.124,23  

INDAIATUBA                    75.904.509,50                  12.275.109,63                                     84.989.865,47                 3.092.061,00         20.223.799,09          196.485.344,70  

ITATIBA                    24.545.453,43                                          -                                       50.601.213,80                 2.245.934,22           7.788.537,78            85.181.139,23  

JAGUARIÚNA                    20.499.277,83                                          -                                       54.397.334,26                 1.621.508,24           9.369.478,23            85.887.598,56  

MONTE MOR                    15.797.391,96                                          -                                         3.190.863,94                 1.961.596,68         22.890.152,60            43.840.005,19  

MORUNGABA                       4.490.638,43                                          -                                         3.514.367,62                 1.003.216,71           1.814.695,05            10.822.917,81  

NOVA ODESSA                    22.846.212,90                    2.487.825,34                                     15.539.767,99                     636.199,61           6.999.672,11            48.509.677,95  

PAULÍNIA                  165.612.428,23                  21.671.280,07                                     30.440.980,95               42.527.427,68         21.287.018,03          281.539.134,96  

PEDREIRA                    13.745.960,49                    1.449.727,93                                       8.638.403,19                 1.125.214,63         11.213.898,59            36.173.204,84  

SANTA BÁRBARA D'OESTE                    60.824.672,27                    3.970.411,35                                     45.816.563,88                 4.968.061,43         14.029.848,08          129.609.557,01  

SANTO ANTÔNIO DE POSSE                    11.448.035,41                    2.092.963,89                                       4.107.104,57                     767.489,24           2.495.753,60            20.911.346,71  

SUMARÉ                    98.894.722,79                                          -                                       53.516.490,43                 1.493.320,38         16.200.112,89          170.104.646,49  

VALINHOS                    51.134.897,57                    9.350.381,27                                     44.433.516,11                 3.373.120,56         15.873.776,45          124.165.691,96  

VINHEDO                    61.915.902,13                    4.550.512,84                                     36.493.110,33                     100.133,53           9.165.999,22          112.225.658,06  

Total geral              1.542.491.744,85                136.100.073,32                               1.231.252.608,53            102.669.546,85      373.152.585,90      3.385.666.559,45  

Fonte: SIOPS (federal e municipal) e SIGEO (estado). Valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV. Elaboração de Castro, Mendes e Xavier (2017). 
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Tabela 7.S - Volume total de recursos, por categoria econômica, nos municípios da RS da RMC, em 2015 (valor em reais de dez.2016) 
MUNICÍPIO 2.2  D. PESSOAL 2.3  D. MEDICAMENTOS 2.4  D. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 2.5  D. INVESTIMENTO 2.6  D. OUTRAS Total geral 

AMERICANA                  118.873.428,87                    9.760.583,53                                     38.906.500,96                     776.189,55         26.667.295,81          194.983.998,72  

ARTUR NOGUEIRA                    11.404.044,79                        346.546,48                                       3.942.632,60                 1.130.274,66           9.966.961,13            26.790.459,65  

CAMPINAS                  658.489.397,54                  58.470.043,85                                  897.277.677,20                 6.620.982,80      117.935.029,31      1.738.793.130,69  

COSMÓPOLIS                    13.616.302,59                    1.296.093,34                                     17.221.832,97                     303.886,29           6.425.792,66            38.863.907,84  

HOLAMBRA                       5.761.199,36                                          -                                         3.521.458,71                     464.495,79           4.929.631,46            14.676.785,32  

HORTOLÂNDIA                    91.967.363,73                  10.709.795,57                                     27.468.128,55                     573.408,74         54.762.127,39          185.480.823,98  

INDAIATUBA                    78.037.037,58                                          -                                       87.026.013,57                 4.437.717,41         22.067.812,79          191.568.581,35  

ITATIBA                    23.809.768,47                    2.372.709,57                                     50.394.083,10                 1.860.090,66           5.011.876,96            83.448.528,76  

JAGUARIÚNA                    20.654.154,19                    3.210.052,59                                     53.117.922,91                 1.115.070,90           6.542.212,03            84.639.412,62  

MONTE MOR                    15.716.863,72                                          -                                         2.990.984,00                 2.399.412,80         26.413.555,29            47.520.815,81  

MORUNGABA                       4.390.461,40                                          -                                         3.094.992,64                     672.701,60           1.521.712,77               9.679.868,40  

NOVA ODESSA                    19.082.219,65                    1.522.276,70                                     14.036.286,60                 1.804.345,61           8.623.064,58            45.068.193,15  

PAULÍNIA                  197.771.872,22                  10.202.622,38                                     23.532.282,26               19.265.731,09         14.448.854,49          265.221.362,44  

PEDREIRA                    15.635.629,55                    1.342.204,60                                       9.838.148,93                     702.724,92           7.793.091,60            35.311.799,60  

SANTA BÁRBARA D'OESTE                    67.072.834,83                    4.640.806,05                                     44.694.971,53                 6.497.388,43         15.219.741,73          138.125.742,57  

SANTO ANTÔNIO DE POSSE                    10.183.326,46                    1.730.663,86                                       4.533.586,84                 1.910.418,80           2.630.863,57            20.988.859,52  

SUMARÉ                    93.220.174,29                    2.757.785,45                                     66.126.711,66                 2.020.033,93         16.484.707,13          180.609.412,45  

VALINHOS                    46.389.802,13                    5.764.862,12                                     41.093.052,14                 1.116.129,32         14.866.765,76          109.230.611,46  

VINHEDO                    60.392.030,51                    3.359.679,14                                     32.898.142,51                     945.230,83           5.488.642,74          103.083.725,72  

Total geral              1.552.467.911,86                117.486.725,22                               1.421.715.409,68               54.616.234,12      367.799.739,18      3.514.086.020,06  

Fonte: SIOPS (federal e municipal) e SIGEO (estado). Valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV. Elaboração de Castro, Mendes e Xavier (2017). 


