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RESUMO 
 
O presente artigo discute a partir de informações e dados 
oriundos de levantamento documental o processo de 
regionalização da saúde no Brasil e suas expressões no 
Amazonas, considerando o redirecionamento da Norma 
Operacional Básica de Assistência à Saúde (NOAS- SUS – 
01/2001) e da promulgação do Pacto pela Saúde – 2006. A 
regionalização constitui um dos elementos do atual momento 
de descentralização do Sistema Único de Saúde brasileiro, 
sendo entendida como uma estratégia necessária à redução 
das históricas desigualdades que prevalecem no país.  No 
Amazonas, devido a diversidade das situações sócio espaciais 
existentes, são inúmeros os desafios à regionalização da 
saúde.   
 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Regionalização. 
Redes  

 
ABSTRACT 
 
This article discusses from information and data from archival 
work the health regionalization process in Brazil and its 
expressions in the Amazon, considering the redirection of Basic 
Operational Standard Healthcare (NOAS- SUS - 01/2001) and 
the enactment of the Health Pact - 2006. Regionalisation is one 
of the elements of the current moment of decentralization of the 
Brazilian Unified Health System, being understood as a 
necessary strategy for reducing historical inequalities prevailing 
in the country. In the Amazon, due to diversity of spatial social 
situations, there are many challenges to the regionalization of 
health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Como direito de cidadania e propulsora do desenvolvimento a saúde deve ocupar 

papel de destaque na agenda do Estado.  Contudo, após o reconhecimento constitucional 

da saúde como direito, a implantação inicial do Sistema Único de Saúde se deu em um 

contexto desfavorável à expansão de políticas de caráter universalista, equitativo e gratuito. 

Os anos 1990, no Brasil, foram marcados pelo visível retrocesso no que concerne a 

proteção social e pela tendência geral de redução dos direitos sob o argumento da crise 

fiscal, reduzindo as políticas sociais a ações pontuais e compensatórias daqueles efeitos 

mais perversos da crise. Velhas práticas retornam à cena histórica, sinalizando que as 

possibilidades preventivas e, eventualmente, redistributivas, tornaram-se limitadas e que 

predomina a tríade – privatização, focalização e descentralização. 

Os impactos da onda neoliberal na saúde refletiram-se na organização e no 

financiamento do sistema. Para Conh (2005), os problemas no setor foram enfocados na 

ótica do custo- benefício, da organização da assistência de modo a dividir as ações entre os 

setores público e privado, ressaltando sempre o papel fundamental a ser exercido pelo 

poder público na prestação dos serviços essenciais, na regulação do setor. 

A postura oficial do Brasil em aceitar as recomendações neoliberais contribui para o 

acirramento de desigualdades históricas já existentes. O segmento privado de saúde, 

denominado na legislação como “complementar e/ou supletivo”, cresce inegavelmente, 

deixando transparecer a face de um Estado que quer garantir apenas um mínimo aos que 

não podem pagar ficando para o setor privado o atendimento dos que têm acesso ao 

mercado. 

 Sob o discurso de crise fiscal observa- se a falta de vontade política para viabilizar a 

concepção de Seguridade Social inscrita na Carta Magna e o estabelecimento de um hiato 

entre os preceitos do marco constitucional e a realidade. A privatização aqui estabelecida, 

em particular na saúde, além de criar um nicho extremamente lucrativo para o capital, cria 

uma dualidade entre os que podem e os que não podem pagar pelos serviços. As 

consequências da combinação perversa entre o agravamento da pobreza e a suposta falta 

de recursos do Estado produz impactos dramáticos na política de saúde. Em tempos de 

aridez e hostilidade, a universalidade e integralidade do direito à saúde encontra antigas e 

novas dificuldades para consolidar-se. 

Esse cenário leva-nos a refletir: Como avançar na consolidação da saúde como 

direito? Para além do arcabouço normativo, a capacidade de efetivação do sistema depara-

se com a realidade de um cenário heterogêneo, tanto do ponto de vista sanitário quanto da 

capacidade instalada dos municípios e estados.   Os Estados são desafiados organizar a 
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atenção à saúde em sistemas integrados, que permitam responder, com efetividade, 

eficiência, segurança, qualidade e equidade, às condições de saúde da população.  

Tal perspectiva pressupõe a formatação de uma rede na qual todos os entes 

envolvidos se interconectam e se mantém como uma unidade de diversos, descentralizados 

e autônomos, e que tem como função precípua assegurar atenção integral à saúde como 

direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF 1988).  Será que algum município e/ou 

estado, sozinho é capaz de atender todas as necessidades de saúde de seus munícipes? 

Como os municípios se articulam regionalmente para conformar uma rede integrada de 

serviços que assegure a distribuição de uma quantidade adequada de estruturas públicas 

que possibilite o acesso universal e equânime da população aos serviços de saúde?  

 

2. DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE: ALINHANDO AS 

INFORMAÇÕES 

 

Considerando a extensão territorial do Brasil, a diversidade espacial e populacional 

dos municípios, as diferentes capacidades técnicas de seus governos, os distintos níveis de 

organização política e de articulação entre a sociedade organizada e os governos locais, 

entende-se que garantir o acesso universal e equânime à saúde constitui um desafio de 

grandes proporções. A experiência da descentralização do SUS evidencia os desafios de 

consolidar seus princípios e diretrizes em um país de dimensões continentais como o Brasil. 

A descentralização do sistema esbarra em inúmeras dificuldades, as quais abarcam do 

financiamento às disposições políticas dos gestores envolvidos. Para Abrucio (2005) a 

descentralização envolve jogos de cooperação e competição, acordos, vetos e decisões 

conjuntas entre governos com interesses e projetos, frequentemente, antagônicos.  

Para além do marco legal, entende-se que as desigualdades regionais se traduzem 

em diferentes capacidades técnicas e gerenciais dos municípios. Não obstante a 

progressiva transferência de recursos, atribuições e responsabilidades para estes, é 

necessário considerar que os municípios brasileiros não constituem uma realidade 

homogênea, pelo contrário, apresentam distintas capacidades econômicas sociais e 

institucionais, as quais condicionam e/ou determinam as experiências de organização da 

atenção à saúde.  

A Lei nº 8.080/1990, em seu artigo 18, prevê que os entes federativos definam 

consensualmente aspectos da gestão da saúde, assegurando a integralidade da 

assistência. Na agenda da Reforma Sanitária brasileira, a diretriz da descentralização foi 

concebida como estratégia para a democratização e incorporação de novos atores sociais 
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(TEIXEIRA, 1990). A organização de ações e serviços de forma descentralizada, 

objetivando a universalidade, a integralidade e a equidade pressupõe mudança de 

paradigmas e, em especial requer, além do financiamento, uma institucionalidade, uma 

organicidade que defina os termos de tal entrelaçamento. Nesse processo, união, estados e 

municípios devem conhecer suas dependências e interdependências, definindo as regras 

que embasam o processo de regionalização da saúde. Como essas relações se organizam 

no interior das políticas de saúde?    

Para Fleury (apud GIOVANELLA, 2012, p. 45), pensar a política de saúde, sua 

organicidade, pressupõe compreender que sua construção envolve atores e interesses 

sociais que estabelecem relações de poder em ambientes institucionais e organizacionais 

constituídos por regras determinadas e processos previamente estabelecidos e nos quais se 

definem as prioridades e estratégias do setor. A arquitetura institucional do SUS não permite 

que os gestores exerçam suas funções de forma isolada, estabelecendo que a formulação e 

implementação das políticas de saúde, seus objetivos e planos de ação, seja compartilhada 

com diferentes atores que atuem nas múltiplas instancias organizacionais e decisórias do 

sistema.  

O modelo institucional preconizado é ousado, em especial no que se refere à 

previsão de um arranjo federativo com a atuação de gestores do sistema em cada nível de 

gestão; o estabelecimento de instâncias de negociação e decisão envolvendo a participação 

dos gestores (Colegiado Intergestor Regional, Comissão Intergestores Bipartite, Comissão 

Intergestores Tripartite); a instituição dos conselhos de representação dos gestores da 

saúde (CONASS, CONASEMS, COSEMS); e o fortalecimento do controle social através de 

colegiados participativos, os conselhos de saúde.  

As Comissões Intergestores constituem importantes espaços de debate e 

negociação da política de saúde.  A CIT foi instituída pela portaria ministerial Nº 1.180/1991, 

é formada paritariamente por representantes do Ministério da Saúde, dos secretários 

estaduais de saúde indicados pelo CONASS e dos secretários municipais de saúde 

indicados pelo CONASEMS. Constituindo um espaço fundamental na regulamentação do 

processo de descentralização da saúde no Brasil. Criadas pela NOB 1993, as CIBs 

ressaltam os aspectos relacionados à descentralização da política em âmbito estadual 

(BRASIL, 1993). Os CIRs tem sua origem a partir do Pacto pela Saúde, em 2006, o qual 

preconiza, dentre outros aspectos, o fortalecimento do planejamento, da regionalização, da 

gestão do trabalho (BRASIL, 2006).  

Se em um primeiro momento o processo de regionalização da saúde enfatizou a 

normatização, vinculando o projeto regional à lógica da oferta, das habilitações e dos fluxos 

assistenciais e financeiros, a partir de 2006, o Pacto pela Saúde apresenta inovações nos 
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processos e instrumentos de gestão. O Pacto pela Saúde dá início a regionalização viva, a 

qual traz os conteúdos do território para dentro da lógica do sistema e procura assegurar 

maior coerência em sua organização (VIANA et al, 2008). 

O Pacto pela Saúde inclui três dimensões: o Pacto pela Vida, o qual define 

prioridades a serem acordadas nas três esferas de governo; o Pacto em Defesa do SUS, o 

qual indica a necessidade de um movimento político que amplie as bases de apoio à política 

de saúde; e o Pacto de Gestão, o qual estabelece diretrizes para o aprimoramento do SUS 

nos seguintes aspectos: descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, 

dentre outros.  O Pacto de Gestão propôs a redefinição das responsabilidades coletivas dos 

entes federativos e definiu como objetivos do processo de regionalização da saúde: a 

garantia do acesso, resolutividade e qualidade às ações e aos serviços de saúde; a 

integralidade na atenção à saúde; a descentralização do sistema, fortalecendo o papel dos 

estados e municípios; a racionalização dos gastos e a otimização da aplicação dos recursos, 

possibilitando ganhos de escala nas ações e nos serviços de saúde  de abrangência 

regional (BRASIL, 2006). Nota-se uma retomada da regionalização como eixo central do 

SUS e uma reatualização dos instrumentos de planejamento da saúde. 

O processo de regionalização norteado pelo Pacto consiste em um processo político 

que envolve mudanças na distribuição de poder, que pressupõe o estabelecimento de 

mecanismos de gestão baseados na solidariedade, negociação, pactuação e 

complementaridade. Esse processo não pode perder de vista o financiamento entre os 

municípios que compõem as regiões de saúde, o qual foi unificado e passou a ter 

transferências realizadas através de cinco blocos: atenção básica; atenção de média e alta 

complexidade ambulatória e hospitalar; vigilância em saúde; assistência farmacêutica; 

gestão do SUS.  

É inegável que o Pacto de Gestão tende a resgatar o conteúdo político do processo 

de regionalização, ao admitir que a organização do sistema deva considerar a diversidade 

de elementos que particularizam a realidade nacional e/ou estadual, buscando a 

complementaridade entre as regiões LIMA (2009 apud GIOVANELLA, 2012).   

Segundo Barcellos (apud MIRANDA, 2008) os sistemas de saúde tendem a seguir 

uma lógica de delimitação de áreas de abrangência, organizando-se sobre uma base 

territorial. Em um território delimitado as práticas de saúde avançam para a integração das 

ações curativas, promocionais e preventivas, de forma que as intervenções sobre os 

problemas sejam também intervenções sobre as condições de vida da população.  

São inúmeros os fatores que podem influenciar o processo de regionalização, o que 

exige que se lide de forma coerente com a diversidade de lugares existentes no país. 

Quanto à definição de regiões de saúde, estas devem expressar autossuficiência em ações 
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e serviços de maior nível de complexidade desenvolvidos em determinado território.   Esse 

processo envolve a definição das regiões de saúde, previstas no artigo 25, da Constituição 

de 1988, e especificada, em caráter complementar como 

 
o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde 
(art. 2º, da Resolução Nº 1, de 29 de setembro de 2011, Comissão Intergestores 
Tripartite). 

 

 Em 20111, o Decreto Nº 7.508, desencadeia a fase da regionalização 

contratualizada (VIANA et al, 2008), atribuindo aos Estados a responsabilidade pela 

definição das regiões de saúde e microrregiões, bem como garantir em conjunto com a 

união seu co-financiamento. Nos consensos regionais acerca do planejamento em saúde 

esses entes se juntam organizadamente, a partir de regras previamente definidas, 

respeitando as diversidades locais, os processos em construção, as desigualdades de 

serviços existentes, de tal forma que permitam desenhos de regiões de saúde. As regiões 

de saúde constituem uma agregação de territórios que prestam serviços de saúde que 

extrapolam seus limites geográficos e compõem a rede regionalizada de ações e serviços 

de saúde. A construção de redes regionalizadas de atenção constitui um desafio complexo, 

uma vez que os problemas de saúde não se distribuem de forma uniforme e envolvem a 

utilização de tecnologias de distintas complexidades, além de recursos.   

A construção de redes regionalizadas de atenção à saúde envolve aspectos que vão 

desde o desenho da rede aos mecanismos de estruturação e gestão do cuidado. Esta forma 

de organização pressupõe que os distintos equipamentos funcionem de forma articulada, 

cor responsabilizando-se pelo acesso, atenção integral e continuidade do cuidado. Assim, 

os serviços de atenção básica/ primária, os quais são responsáveis por um número maior de 

atendimentos, tendem a ter população de referência menor, mais restrita.  Em contrapartida, 

os serviços de maior complexidade apresentam uma área e população mais abrangente, 

fato que não implica em redução de responsabilidade e articulação, mas apenas a 

otimização dos recursos disponíveis face a demanda existente e um volume de produção 

que possibilite o treinamento de profissionais vinculados a tais serviços.  Cabe destacar que 

o variável acesso também deve ser considerado na organização dos serviços e ações de 

saúde.  

Destaca-se que, em geral, as regiões de saúde não se restringem aos limites 

político-administrativos dos estados e municípios. Para Lima (2009 apud GIOVANELLA, 

2012), a regionalização é um instrumento do planejamento que identifica e desenha regiões 
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no território, com base em critérios técnicos, políticos, econômicos, sociais e culturais, 

conforme o projeto que se pretende implementar".  

Os distintos ritmos em que o processo de regionalização tem sido conduzido no 

âmbito dos estados brasileiros, indica a diversidade de amadurecimento das relações 

federativas no país. Como esse processo tem se configurado no Amazonas? 

 

3. REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE NO AMAZONAS: UM OLHAR ATENTO SOBRE A 

CONFIGURAÇÃO DE REDES  

 

No Amazonas, a configuração geográfica, impõe múltiplos desafios à implementação 

de ações de saúde, dentre os quais destacamos a equidade no acesso aos serviços. 

Entende-se que as especificidades da região exigem a construção de desenhos que deem 

conta das necessidades locais e regionais e, portanto, adequação de estratégias às 

diferentes realidades. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2010, o Amazonas possui uma área de 1.559.159,148 km2, dividida entre 62 municípios e 

uma população de 3.483.985 habitantes, doa quais 2.755.490 pessoas residem na área 

urbana e 728.495 residem na área rural.  

Considerando que os governos estaduais aderiram ao Pacto pela Saúde de forma 

gradual, destaca-se que a adesão do Amazonas se deu de forma tardia, sendo aprovada na 

CIT, em 2010.  Em estudo realizado por VIANA & LIMA (2011), identificou-se que os 

estados brasileiros localizados na Amazônia e no Nordeste apresentaram contextos 

histórico- estruturais e político- institucionais mais desfavoráveis ao processo de 

regionalização do SUS.  Na região as dificuldades no processo de descentralização são 

inúmeras, em particular devido a frágil capacidade técnica, cientifica e política dos entes 

municipais.   

No Amazonas, segundo o Plano Estadual de Saúde 20012 – 2015, as regiões de 

saúde são nove (09): Alto Solimões, Baixo Amazonas, Entorno de Manaus/ Alto Rio Negro, 

Juruá, Médio Amazonas, Purus, Rio Madeira, Rio Negro/ Solimões e Triângulo. 

 Um dos desafios para a distribuição dos serviços de saúde no Amazonas consiste 

na baixa densidade demográfica associada a extensos territórios municipais, com proporção 

significativa de população no espaço rural. Estas características demográficas e territoriais 

limitam o acesso aos serviços de saúde, principalmente aos especializados 

que,majoritariamente, se encontra na capital.  

Segundo Mota (2013 apud Oliveira, 2013), o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010), 

indica que a distribuição populacional na região é concentrada nas margens dos principais 
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rios, com destaque para os mais caudalosos: Solimões – Amazonas; Negro; Madeira; Purus 

e Juruá. Assim, as cidades da calha do Solimões - Amazonas além de concentrarem 

população no espaço urbano e se constituírem como centralidades interurbanas, também se 

constituem como importante centralidade médico– hospitalar, apresentando concentração 

dos estabelecimentos e profissionais de saúde.  

Em 2009, em pesquisa sobre os Serviços de Saúde, o IBGE identificou 786 serviços 

de saúde da rede pública no estado, os quais apresentavam um total de 4.515 leitos para 

internação.   

Na Amazônia, as distancias e a carência de infraestrutura são marcantes e a 

especificidade do acesso fluvial cria uma geografia única, na qual as cidades estão ligadas 

às florestas e aos rios como ponto de partida.  A saúde constitui aspecto fundante na 

discussão sobre o desenvolvimento da região. Nos idos dos séculos o olhar do colonizador 

para a região resguardou e/ou resguarda uma contraditória relação expressa em tentativas 

de integração e processos de resistência, pelos quais a região tem sido considerada um 

espaço a ser transformado para alcançar o progresso, a civilização, as benesses do 

desenvolvimento.  

O resultado dos inúmeros „projetos de desenvolvimento‟ para a região tem como 

resultado imediato, além da devastação da floresta e da desorganização de tradições 

culturais dos povos da região, os agravos da saúde. Outrora Wagley (1998), sinalizava que 

em 1941, Manaus apresentava um percentual de mortalidade infantil de 303/1000 

nascimentos, além dos inúmeros casos de tuberculose e malária, agravados pela precária 

condição sanitária e alimentação insuficiente. 

 Para Oliveira (2013), as espacialidades amazônicas, em diferentes momentos 

históricos, reatualizam a exclusão, produzindo novos e velhos pobres, seja na floresta, nos 

rios, nas cidades. No caso especifico da saúde, entende-se que o Amazonas apresenta um 

dinâmica sócio- espacial peculiar, a qual impõe inúmeros desafios face a construção de uma 

política de saúde que assegure acesso universal a todos os que aqui residem.  

Em consonância com a perspectiva divulgada por MENDES (2011, p.18), para quem 

"a saúde brasileira vem passando por uma transição demográfica acelerada e expressa por 

uma situação de tripla carga doenças: as doenças infecciosas e carências; as causas 

externas e a presença hegemônica de doenças crônicas", no Amazonas observa-se que em 

2013 foram realizadas 166.149 internações no estado. Destas 37,6% foram ocasionadas 

devido a situações envolvendo gravidez, parto e puerpério; 10,5% referem-se às internações 

para tratamento  de  doenças  do  aparelho respiratório  e  10,2% a  doenças  do  aparelho  

digestivo. 
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 As peculiaridades do estado, sua dinâmica territorial, a diversidade no uso dos 

territórios requer a implantação de uma política de saúde diferenciada para o estado e para 

a região. Na ausência de um desenho de política de corte regional especialmente 

desenhada para a Amazônia, destaca-se que as estratégias predominantes, enfatizaram: 

políticas nacionais com discriminação positiva para a Amazônia Legal; políticas nacionais 

gerais, mas com grande potencial de repercussão na Amazônia; e políticas nacionais gerais 

com orientação para priorização para a Amazônia (VIANA, 2007). 

Face às dificuldades de institucionalizar uma política de saúde para a Amazônia, 

cabe ressaltar que, no caso do estado do Amazonas, Manaus, atraiu grande contingente 

populacional nos diferentes períodos de desenvolvimento regional. Nesse sentido, a cidade, 

no que concerne à saúde, concentra densidade técnica, científica e populacional favorável à 

diversificação dos serviços de saúde, tornando-se um centro de referência tanto para a 

formação de profissionais de saúde quanto para o atendimento de média e alta 

complexidade.  

Os serviços de atenção básica se encontram desconcentrados entre os municípios 

do estado, os quais contam, quase sempre, com serviço de atenção primária, além de uma 

unidade mista, com alguns equipamentos para diagnóstico por imagem, atendimento 

odontológico, realização de exames de métodos gráficos, etc. Em Manaus, a Secretaria 

Estadual de Saúde possui 63 estabelecimentos de saúde sob sua gestão, enquanto que nos 

demais municípios o estado gere 64 unidades de saúde.   

A precariedade e/ou inexistência de serviços de média e alta complexidade na 

grande maioria dos municípios faz com que muitas pessoas recorram a Manaus para ter 

acesso aos mesmos, sinalizando as dificuldades vivenciadas pela população no acesso à 

saúde no estado. Cabe aprofundar a reflexão posteriormente: em realidade geográfica tão 

peculiar como a do Amazonas qual o significado, a importância e implicações do processo 

de regionalização para cada município, para as regionais de saúde e para a população do 

Amazonas? 

Esta, enfim é uma questão que exige reflexão e clareza de que a legislação, por si 

só, não assegura o sucesso administrativo e dos governos municipais e/ou estaduais na 

gestão da saúde. A consolidação do SUS como política assecutatória de cidadania exige 

transformações estruturais severas, investimentos de longo prazo, além do fortalecimento 

dos mecanismos de participação e controle social e, sobretudo que os entes federativos 

estabeleçam e/ou fortaleçam relações de cooperação tão necessárias à democracia.    

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A Carta Magna de 1988 trouxe em seu bojo o compromisso com a universalização 

do acesso às ações e serviços de saúde. Um dos principais desafios à consolidação e 

fortalecimento do SUS reside no processo de regionalização da saúde, o qual deve atentar 

para a heterogeneidade do território e buscar a complementaridade de ações e serviços 

desenvolvidos no território.  

Enfrentar as históricas iniquidades em saúde que permeiam a realidade brasileira 

exige que o processo de regionalização seja coerente com a realidade de cada território, 

possibilitando o estabelecimento de relações intergovernamentais solidárias e o 

fortalecimento de uma visão de saúde articulada a um projeto de desenvolvimento. Na 

diversidade da realidade brasileira, entende-se ser impossível um único modelo de 

regionalização, sendo necessário que os entes federativos avancem na discussão e 

pactuação desse processo com vistas a superar as dificuldades enfrentadas pela população 

no acesso a serviços e ações de saúde.    

 É preciso compreender as regiões de saúde para além dos documentos oficiais, 

entendendo-as como espaços abertos e em disputa por distintos atores políticos. Na 

estratégia de espacialização dos serviços de saúde, a regionalização tem se configurado 

como eixos estruturantes da pactuação e descentralização do sistema. A organização da 

rede de serviços deve ser pautada em diagnósticos territoriais de condições de vida e 

situação de saúde. 

Por fim, evidencia-se que as regiões de saúde não consistem simplesmente em uma 

área demarcada para adscrever uma clientela para os serviços de saúde, mas envolve e 

deve considerar o contexto da vida dos indivíduos e das coletividades inscritas no espaço 

geográfico com vistas a fomentar um acontecer solidário na organização dos serviços de 

saúde.  
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