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À Suely, meu amor eterno.



QUEM MORRE?

(De Pablo Neruda)

Morre lentamente quem não viaja, quem não lê,
quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo.
Morre lentamente quem destrói o seu amor-próprio,
quem não se deixa ajudar.
Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito,
repetindo todos os dias os mesmos trajetos,
quem não muda de marca, não se arrisca a vestir
uma nova cor ou não conversa com quem não conhece.
Morre lentamente quem faz da televisão o seu guru.
Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere
o negro sobre o branco e os pontos sobre os “is” em
detrimento de um redemoinho de emoções justamente as
que resgatam o brilho dos olhos, sorrisos dos bocejos,
corações aos tropeços e sentimentos.
Morre lentamente quem não vira a mesa quando está
infeliz com seu trabalho, quem não arrisca o certo
pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não se
permite pelo menos uma vez na vida fugir
dos conselhos sensatos.
Morre lentamente, quem passa os dias queixando-se da
sua má sorte ou da chuva incessante.
Morre lentamente, quem abandona um projeto antes de
iniciá-lo, não pergunta sobre o assunto que
desconhece ou não responde quando lhe indagam sobre
algo que sabe.
Evitemos a morte em doses suaves, recordando sempre
que estar vivo exige um esforço muito maior que o
simples fato de respirar.
Somente a perseverança fará com que conquistemos um
estágio esplendido de felicidade.

Pablo Neruda.



  Resumo

O estudo do processo de implementação do Sistema Único de Saúde

na década de 90, no que se refere a descentralização/municipalização e ao

acesso universal aos serviços de saúde, a partir da 10ª Conferência

Nacional de Saúde em setembro de 1996 até a edição da Norma Operacional

da Assistência à Saúde em fevereiro de 2002 (NOAS SUS 01/2002) deixa

claro que o SUS avançou pouco no sentido da mudança que é fundamental

para contemplar o princípio da integralidade: a relação entre os serviços,

profissionais, população usuária e território de residência ou trabalho deste

usuário.

Assim, nestes 12 anos, a  implantação do SUS continua avançando,

mas não com a rapidez desejada tanto por aqueles que ainda lutam pelas

mudanças no modelo de atenção quanto pelos usuários que não podem

esperar o fim deste processo de transição para ter seus problemas de saúde

resolvidos.

 O conceito de integralidade sustentado nesta Tese se traduz na

garantia do direito de acesso às ações e serviços de saúde em todos os

níveis de complexidade e que se concretiza, na prática, no acesso aos

serviços básicos e na construção de sistemas de referência e contra-

referência. A consolidação deste princípio representará, portanto, a

resolução desta lacuna estrutural.

Este trabalho investiga o princípio da integralidade e sua explicitação operacional

como forma de garantir o acesso e continuidade de cuidados no Estado do Rio de Janeiro.

Este interesse voltou-se para a Estratégia Saúde da Família (PSF) que, pelo fato de estar

transformando as práticas assistenciais, está influenciando a mudança desta relação. O

PSF,  ampliando o acesso à rede básica de saúde e para não se tornar iníquo, ineficiente e

pouco resolutivo, exige sistemas de referência e contra-referência.

Palavras-chave : Integralidade, Continuidade de Cuidados, Acesso, Referência e Saúde da

Família.



Abstract

In relation to decentralisation/municipalisation and universal access to health

services, the existing literature on the implementation process of the Unified Health

System (SUS) in the 1990s, particularly from the 10th Health National Conference in

September 1996 to the edition of the Health Care Operational Norm in February 2002

(NOAS SUS 01/2002), shows clearly that SUS has made few progress in terms of

wholeness, whose basic principle is to guarantee the right of access to health services in all

structural levels. This principle is only achieved when the relation between services,

professionals, users of health services, and the residence or work of these users is set up.

Despite its implementation is being carried out, the SUS has received many

criticisms, which are related to the time taken to transform the Brazilian health care model.

In fact, people who are still fighting for changes in that model as well as users of health

services who cannot wait any longer for the end of this transition period to have their

health problems solved have complained about the slowness of this change process.

This thesis understands the concept of wholeness as the right of access to actions as

well as to health services in every structure levels and whose materialisation is based not

only on the access to basic services but also on the establishment of reference and counter-

reference systems. In this regard, the structural problems in the Brazilian health model will

be overcome insofar as this concept is consolidated.

The principle of wholeness and its operational side are analysed in this thesis in

order to better understand how both the access and the continuity of care can be assured in

the state of Rio de Janeiro. This objective is centred on the Family Health Programme

(PSF), which is regarded as the main strategy for organising primary health care and also

for reorganising the health system itself. In fact, the Family Health strategy, by

transforming medical practices, is having a great influence on the change of that relation in

which the principle of wholeness is based. The PSF demands reference and counter-

reference systems with the purpose of increasing the health basic network and not

becoming unfair, inefficient and hesitant.
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“O antigo movimento sanitário se esfrangalhou, divididos em escolas

com capital de saber que preservamos compulsivamente da

contaminação alheia  – paranóias à parte - ; em grupos de interesses

montados para fazer carreira nas instituições – vaidades e ambições à

parte – em tendências partidárias ou semi-partidárias zelando por

currais onde, poucos aceitam encerrar-se; pois bem, excessivamente

divididos raramente logramos oposição concreta ao peso desta

cangalha neoliberal. Haveríamos que redescobrir pontos de

convergência”.

“Talvez construir uma plataforma operacional, diretrizes mais

concretas que permitissem a neoconstrução do SUS. Revelar

diferenças; relevando-as, entretanto. Cuidar com carinho de nossas

incertezas, abri-las ao sol do debate livre. Fazer isto sem que a

dissensão implicasse em desarticulação da frente política em defesa

do SUS” (Campos, 1997, p.113-114).

Apresentação

Hoje tenho clareza de que o objeto da minha Tese sempre esteve comigo, registrada

no meu consciente, latente, mas, pouco nítido, difuso, fragmentado. Durante o mestrado, o

trabalho de definir o tema e o objeto da dissertação a serem desenvolvidos na área das

políticas de saúde bucal desencadeou muitas lembranças vividas nos ambulatórios das

instituições previdenciárias (IAPTEC, INPS, INAMPS, SUDS e SUS). Mas foi no trabalho

de campo que, a cada entrevista ou visita às unidades de saúde das cidades escolhidas, elas

se apresentaram cada vez mais presentes, constantes, completas e se tornaram parâmetros

para comparações entre uma realidade vivida que introjetei e a outra, em processo de

transformação, que estudava.

O fato marcante neste período foi constatar que as características do modelo

anterior, estavam de tal forma consolidadas, que resistiam às mudanças propostas e os

pequenos avanços eram resultados de grandes batalhas, nos campos da lógica, ética e

formação dos profissionais de saúde em todos os setores da administração e da assistência.



Entretanto, como num processo analítico, ao tomar contato com os vários sentidos

do princípio da integralidade, numa disciplina do doutorado, os detalhes daquelas

lembranças já vividas e, de certa forma, resgatadas na dissertação, retornaram, claros,

concisos, inteiros, como se sinalizassem para aprofundá-los, tal a pertinência e

oportunidade do tema.

Entre os inúmeros registros retidos na memória, principalmente, destes últimos 15

anos de plantão num hospital terciário, alguns eu posso, agora, definitiva e

inequivocamente relacioná-los à integralidade ou melhor, à sua ausência, como o relato do

médico da emergência impedido de descer da ambulância com um paciente

politraumatizado em hospitais da rede por inexistência de vagas; a reserva de leitos por

clientelismo político; o retorno de pacientes com comprometimento neurológico para

tratamento odontológico com anestesia geral por falta de vagas nas clínicas especializadas;

a prática “do favor” no atendimento de rotina, substituindo a do “direito do cidadão”; a

morte evitável por falha de equipamentos básicos de ressuscitação; a falta de acesso aos

medicamentos essenciais para tuberculose, diabetes, hipertensão na rede básica; a “lista”

de hospitais com “possibilidades” de vagas em leitos obstétricos entregue para as gestantes

no final do oitavo mês de gravidez como opções para o parto.

São muitos os exemplos que foram reativados durante este processo de trabalho e

eu, desejando não ser tão cáustico, lembrava-me que muitos destes fatos ocorreram antes

de 1988,  portanto, a saúde não era ainda um direito nem reconhecida como de relevância!

Mas, e depois? E agora?

Por tudo isto é que o presente estudo está voltado para a consolidação da

integralidade no SUS. Entendo que a preocupação dos gestores em assegurarem o direito

da população à assistência integral, isto é, o acesso garantido e conseqüente, de acordo

com as necessidades do usuário/cidadão, a todos os níveis de atenção, reorganizariam o

sistema de saúde em direção aos objetivos do SUS.

A busca da integralidade é, no meu  entendimento, operacionalmente explicitada

através da garantia de acesso à atenção básica e de continuidade de cuidados, através da

construção dos sistemas de referência/contra-referência aos demais níveis de

complexidade.

Esta tese de doutorado é produto exclusivo de pesquisa qualitativa e foi

desenvolvida através de levantamentos documentais, bibliográficos e da análise de dados

secundários, obtidos, na sua maioria, na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e

em pesquisas recentes do Ministério da Saúde. Também foram utilizadas referências



internacionais, especialmente as disponibilizadas pela Organização Panamericana de Saúde

(OPS) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O capítulo denominado “Uma Exploração Conceitual: Integralidade,

Continuidade de Cuidados, Referência e Contra-Referência. De Bertran Dawson a

NOAS SUS 01/2002” procurou identificar/acompanhar a evolução  destes conceitos nas

políticas de saúde relativas à Atenção Básica. A importância deste capítulo reside no fato

de que o entendimento desenvolvido sobre o princípio constitucional  da integralidade e

sobre os conceitos de  continuidade de cuidados e  acesso, dá sustentação teórica a esta

Tese.

Desta maneira, a existência/inclusão do princípio da integralidade, compreendido

como continuidade de cuidados e definido pela garantia do acesso à atenção básica

integrada à construção dos sistemas de referência / contra-referência  nos projetos de

implantação/expansão do PSF e regionalização assistencial do Estado do Rio de Janeiro

traduzem, de forma operacional, o grau de preocupação e de compreensão dos gestores

estadual e municipais com a garantia do direito de acesso dos cidadãos a todos os níveis de

complexidade do sistema de saúde1.

A pesquisa, exclusivamente bibliográfica, procurou seguir uma linha previamente

traçada  de, primeiramente, consolidar, através dos autores selecionados, o entendimento

sobre os conceitos de integralidade e continuação de cuidados, situando-os de maneira

precisa na dimensão da gestão e da organização dos serviços de saúde. A seguir, numa

seqüência cronológica, dada por fontes documentais oficiais, ratificar os conceitos

trabalhados, objetivando demonstrar a importância deste entendimento para fins de

operacionalização dos sistemas de saúde.

O capítulo “Estratégias para a expansão do acesso e concretização da

continuidade de cuidados: a construção de sistemas de referência e contra-referência

no PSF” pretende mostrar, após levantamento bibliográfico, documental e de material

disponibilizado na Internet referente a experiências internacionais sobre Atenção Básica,

que a Estratégia PSF está relacionada à ampliação do acesso universal pela expansão da

cobertura da população, à organização da Atenção Básica, pela proposta de mudança das

suas práticas e da organização do trabalho, e à construção de sistemas de referência e

contra-referência, que é um dos seus princípios organizativos.

                                                                
1 Estes projetos, elaborados e discutidos com o Conselho Municipal de Saúde e com outros segmentos da
sociedade, são encaminhados, por ofício, às Secretarias Estaduais de saúde, solicitando a adesão ao
programa, para que sejam pactuados na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) os recursos a serem alocados
em forma de incentivos.



Assim, garantindo o acesso da população aos serviços básicos e aos outros níveis de

complexidade da rede de serviços, o PSF estará cumprindo o seu objetivo de proporcionar

atenção integral à população sob a sua responsabilidade.

Neste capítulo, o estudo dos documentos  referentes ao PSF e das Normas

Operacionais  conduziu-nos a identificar com mais clareza a evolução da proposta inicial

do PSF para uma estratégia de mudança do modelo assistencial, através da reorganização

das práticas assistenciais na atenção básica e da reorientação do sistema, objetivando

resgatar os princípios do SUS de acesso universal e integralidade, garantindo a

continuidade de cuidados.

A pesquisa pautou-se no exame bibliográfico que pudesse dar sustentação ao

argumento de que a atenção básica, “porta de entrada do sistema” e veículo para a

ampliação/concretização do acesso universal deve estar integrada à rede de serviços de

saúde através de sistemas de referência e contra-referência, para que se cumpra plenamente

os princípios da universalidade e integralidade.

Quanto ao PSF, as fontes utilizadas foram as bibliografias nacional e internacional,

assim como os bancos de dados do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde

do Rio de Janeiro. O exame detalhado das normas operacionais editadas pelo Ministério da

Saúde pretendeu demonstrar o grau de importância atribuído à esta Estratégia tanto pelo

MS quanto pela SES para efetivar as transformações do modelo de atenção.

 O capítulo “O Estado do Rio de Janeiro, o PSF e a Referência/Contra-

Referência: um “macro-olhar” no nível Estadual procura evidenciar a proposta do

Estado do Rio de Janeiro para conformar sistemas funcionais e resolutivos de saúde,

através do instrumento de ordenamento da assistência instituído pela NOAS 2002, o Plano

Diretor de Regionalização – PDR. Assim, o capítulo tornou visível a organização do

Estado do Rio de Janeiro em regiões, microrregiões e módulos assistenciais, identificando

também os municípios  considerados sede ou pólo em cada módulo assistencial, ambos

necessariamente habilitados na condição de Gestão Plena do Sistema Municipal /GPSM ou

de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada/GPAB-A.

Este capítulo mostra também como a SES está procurando pactuar com os

municípios as referências para alta complexidade, através da construção de redes de

regulação para este nível de complexidade, e trata da implantação/expansão do PSF no

estado, abordando aspectos relativos à época de implantação, número de equipes, cobertura

populacional e propostas de ampliação.



Neste capítulo procuro analisar os dados secundários levantados e consolidados

para identificar a forma como os municípios encaminharam/solucionaram os problemas

mais complexos de saúde das populações adscritas às unidades do PSF.

Para seu desenvolvimento foram examinados todos os documentos produzidos pela

SES/RJ que explicitavam as estratégias para a elaboração do Plano Diretor de

Regionalização e o Plano de Saúde Estadual. Foi importante nesta pesquisa participar de

Seminários e Oficinas onde foram debatidas questões pertinentes à regionalização e

pactuação das referências para média e alta complexidades e extrair delas, mesmo de

maneira superficial, a postura política, entendimento e valorização dos gestores quanto às

questões debatidas.

Quanto ao PSF, a pesquisa recorreu aos documentos (propostas de adesão e alguns

relatórios regionais) e  banco de dados da SES/RJ. Também foi extremamente importante

para o trabalho participar como pesquisador dos debates internos sobre PSF e, embora por

poucos meses, como coordenador do PSF do Município de Mesquita. Esta experiência

muito contribuiu para identificar algumas resistências e dificuldades na implantação do

PSF.
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1. Introdução

Diante da complexa situação da saúde no Brasil, no que diz respeito tanto aos

problemas de saúde da população quanto aos que se referem à organização dos serviços,

sinto-me permanentemente desafiado a enfrentá-la, identificando resistências e obstáculos

à  concretização, na prática, dos princípios fundamentais da Reforma Sanitária Brasileira

propostos na VIII Conferência Nacional de Saúde (VIII CNS), em 1986, e consolidados na

Constituição Federal de 1988 (CF 88).

Assim,  o que me mobiliza é a convicção de que o modelo de atenção à saúde em

processo de  implementação no país, sustentado por esse conjunto de princípios e

diretrizes, é  capaz de reduzir significativamente a magnitude dos principais problemas de

saúde da população brasileira e contribuir para a reorganização do sistema de saúde.

Entretanto, para que se possa entender os avanços, as paralisações ou os

retrocessos, a transformação do sistema de saúde brasileiro deve ser compreendida como

um processo social e político, no qual diferentes grupos da sociedade se manifestam de

forma diferenciada, apoiando, rejeitando ou se omitindo em conjunturas e contextos

distintos (PAIM, 1999).

Segundo AROUCA (apud PAIM,1999, p. 473), a Reforma Sanitária Brasileira,

 “(...) constitui uma proposta abrangente de mudança social e, ao mesmo

tempo, um processo de transformação da situação sanitária e representa:

por um lado, a indignação contra as precárias condições de saúde, o

descaso acumulado, a mercantilização do setor, a incompetência e o

atraso e, por outro, a possibilidade da existência de uma viabilidade

técnica e uma possibilidade política de enfrentar o problema”.

(grifos meus)

Essa proposta começou a ser desenvolvida durante os anos 70, a partir de estudos,

críticas e questionamentos ao sistema de assistência médico-hospitalar vigente que se

tornaram mais intensos e sistemáticos nos anos 80. Partiam de numerosos segmentos da

sociedade envolvidos politicamente no processo em marcha pela democratização do país.

Este fato, associado  à grave crise econômica no início da década, que abalou

profundamente a área da saúde, reduzindo significativamente a disponibilidade de recursos



para o setor, está intrinsecamente ligado à seqüência de mudanças ocorridas nas políticas

de saúde, principalmente a partir de 1983.2

Assim, nos primeiros cinco anos da década de 80, elas estiveram voltadas sobretudo

para as questões relativas à expansão da cobertura assistencial. A partir de 1985, no

chamado governo de transição democrática ou Nova República, as políticas públicas de

saúde concentraram-se intensamente na implementação das propostas de descentralização

político-administrativa, acompanhadas por iniciativas de reorganização jurídico-

institucional e universalização do direito de acesso aos serviços de saúde (NORONHA &

LEVCOVITZ, 1994; PAIM, 1999).

Durante esta década, é oportuno destacar que o Conselho Consultivo de

Administração de Saúde Previdenciária (CONASP), criado em 1981, reunindo um

conjunto de propostas racionalizadoras para enfrentar a crise na Previdência Social, propôs

em 1982 o Plano de Reorientação da Assistência à Saúde no Âmbito da Previdência Social

– o Plano do CONASP. Este prescreveu a regionalização e a hierarquização3  como

estratégias de reorganização do sistema público. Também estabelecia que  a “(...) rede

básica de serviços de saúde deveria ter sua clientela vinculada ao domicílio e com sistemas de

referência e contra-referência bem determinados”4 (CORDEIRO, 1991, p.31). Este

conjunto de propostas foi desdobrado pelas Ações Integradas de Saúde (AIS)5.

O Plano do CONASP, reificado, segundo CORDEIRO (1991, p.31) como “(...) uma

etapa ou momento estratégico para preparar a base técnica e gerencial do setor público para as

reformas”, resgatou algumas proposições do Movimento Sanitário, como a

descentralização, a universalização do acesso e a integralidade das ações, deixando

explícito que esse princípio está organicamente ligado à garantia de acesso aos distintos

                                                                
2 As décadas de 70 e 80 já foram intensamente debatidas e não cabe nesta Tese aprofundá-las. Apenas vale
registrar que a década de 80 marcou profundamente a vida da população brasileira com transformações
importantes. TAVARES e MONTEIRO (1994) assinalam que a crise econômica, as mudanças políticas e das
condições sociais formataram  um cenário repleto de perplexidade, discussão e mobilização social em
diferentes segmentos da vida nacional.
NORONHA e LEVCOVITZ (1994) registram que o país acompanhou e vivenciou uma sucessão de
acontecimentos que marcaram a década de 80: transformações profundas no sistema de saúde brasileiro, a
crise, o final do regime militar, a transição democrática repleta de conflitos e contradições, a elaboração da
“Constituição Cidadã”, ímpar no que diz respeito às garantias democráticas e sociais e, por fim, após 30 anos,
as primeiras eleições diretas para a presidência da República.
3 Segundo OLIVEIRA & FLEURY (1989, p.296) a hierarquização incluía todos os “serviços de saúde,
públicos e privados, de acordo com a sua complexidade, com mecanismos de referência e contra-
referência, implicando descentralização do planejamento e execução”. O modelo hierarquizado seria
composto pelo o nível ambulatorial (primário) e pelo nível hospitalar (secundário e terciário). Em
nenhum dos níveis estava prevista a participação exclusiva do setor público. (Grifos meus)
4 CORDEIRO (1991) assinala que foi proposta a organização de uma rede ambulatorial única, constituída
pelos ambulatórios do INAMPS.



níveis de complexidade de atenção, através da atenção básica combinada com sistemas de

referência/contra-referência bem definidos (CORDEIRO, 1991; NORONHA &

LVCOVITZ, 1994; OLIVEIRA & FLEURY, 1989).

Este processo de transformação, numa simplificação adequada para manter a linha

de raciocínio deste trabalho, pode ser sintetizado como tendo sido (ainda é, se

considerarmos a Reforma Sanitária como um processo) uma tentativa de inverter as

grandes linhas definidoras do modelo de assistência à saúde anterior. Assim, a agenda

apresentada e aprovada na VIII CNS contemplou, entre outras proposições: o conceito

ampliado de saúde e o seu reconhecimento como direito de cidadania universal e dever do

Estado;  a descentralização da decisão e execução das ações de saúde; o aumento do grau

de participação do setor público na oferta de serviços; a constituição e ampliação do

orçamento social; a regulação mais eficiente das ações de saúde com conseqüente

racionalização do gasto público; a inclusão de clientela e o aumento do grau de

participação dos usuários na formulação e implementação das políticas de saúde (PAIM,

1999; VIANA, 2000; CORDEIRO, 1989).

A agenda contendo os princípios e diretrizes desenvolvidos pelo Movimento da

Reforma Sanitária sofreu influências das discussões levadas a efeito nos anos 80 pela

Organização Mundial da Saúde e Organização Panamericana de Saúde (OMS/OPAS), no

sentido de incentivar reformas e redefinições nas políticas nacionais de saúde. Por outro

lado, deve-se assinalar que a existência de uma agenda internacional, formatada a partir da

influência da Conferência de Alma Ata - 1978, trouxe para o palco das discussões do

movimento sanitário brasileiro inúmeras palavras de ordem: descentralização,

participação, regulação, ênfase na atenção primária de saúde e na constituição de

sistemas nacionais de saúde  (VIANA, 2000).

No período que se seguiu à VIII CNS, acentuaram-se as preocupações com o texto

constitucional na área da saúde, que deveria contemplar as proposições do movimento

sanitário e meios para viabilizá-las. Três caminhos foram utilizados para este fim: o

legislativo-parlamentar, que possibilitou a aprovação de toda a legislação setorial; o

sociopolítico, que mobilizou a opinião pública e setores organizados da sociedade civil

para a democratização da saúde; e o técnico-institucional, que se voltou para uma

“estratégia–ponte”, cuja finalidade era: “(...) facilitar a travessia de um sistema de serviços de

saúde descoordenado, centralizado e fracionado em múltiplas instituições públicas e organizações

                                                                                                                                                                                                    
5 A proposta operacional concretizada pelas AIS deveria ser executada de forma tripartite pelo
MPAS/INAMPS, Ministério da Saúde e Secretarias de Estado de Saúde.



privadas para um Sistema Único de Saúde de caráter público, descentralizado e complementado

pela iniciativa privada” (PAIM, 1999, p.475).

Essa estratégia-ponte teve sua representação concreta a partir de 1987, com a

implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS), em

substituição às AIS. Tanto as políticas das AIS quanto do SUDS foram formuladas por

segmentos burocráticos do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social

(INAMPS) e diversos atores do Ministério da Saúde (MS), não comprometidos com o

modelo anterior. Tornaram-se fundamentais para a modelagem de um sistema integrado de

assistência à saúde, descentralizado e de acesso universal, conforme preconizava a agenda

do Movimento Sanitário.

Com a promulgação da nova CF 88 e das Leis nº 8.080 e 8.142, consolidou-se o

avanço da legislação nacional, constitucional e infraconstitucional na área da saúde,

explicitado, de forma resumida, da seguinte maneira:

• a Saúde foi tratada numa seção especial do capítulo da Seguridade Social;

• a Saúde é um direito intrínseco e fundamental à condição do ser humano (LOS, art. 2º) e um

direito social (CF 88, art.6º);

• as ações e serviços públicos de saúde, descentralizadas, regionalizadas e hierarquizadas,

passaram a constituir o Sistema Único de Saúde (com direção única em cada esfera de

governo) e, também, juntamente com a participação da comunidade, suas diretrizes

organizacionais (CF 88, art.198);

• a municipalização das ações e serviços de saúde (Lei nº 8.080, art.7º, inciso IX) passou a ser

vista como prioritária para a solução dos problemas sanitários;

• ampliou-se o conceito de saúde, que deixou de significar apenas serviços médicos assistenciais.

A idéia de universalização com igualdade de direitos no acesso aos serviços e ações

torna-se inviável em países com graves desigualdades econômicas e sociais. Ela só pode

ser concretizada se associada à diretriz da eqüidade, isto é, o direito de acesso às ações e

serviços de acordo com as necessidades de cada um. Isto implica, concretamente, aporte

maior de recursos para os que mais necessitam, cujas necessidades devem ser identificadas

de forma técnica e criteriosa pelo gestor.

Esta decisão resulta no rompimento definitivo com a lógica de alocação de recursos

pelo perfil da oferta de serviços/capacidade instalada, que retrata tão somente as



necessidades de receita dos prestadores de serviços e não as de atenção à população

(LEVCOVITZ, 1997).

Muitos problemas de ordem estrutural e conjuntural se interpuseram no caminho da

consolidação do SUS nos anos 90: as incertezas na política econômica, repercutindo de

forma danosa no financiamento da saúde6; a emergência de novas demandas por serviços

de saúde, condizentes com o novo perfil demográfico-epidemiológico da população,

exigindo novos tipos de ações, equipamentos e intervenções; e  a introdução de inovações

administrativas e gerenciais para a reorganização do sistema.

A  discussão sobre o papel do Estado na provisão dos serviços de saúde, a ênfase na

privatização, a flexibilização da gestão estatal e o encolhimento das funções executoras do

Estado faziam parte de uma agenda internacional e nacional, desenvolvida nos anos 80 sob

o manto das idéias neoliberais, que tiveram imensa repercussão no Brasil, quando

introduzidas nos anos 90. Segundo LEVCOVITZ, LIMA & MACHADO (2001, p. 270),

“(...) tais mudanças tornaram tensa a implementação de políticas sociais universais mesmo nos

países desenvolvidos e, em países, como o Brasil, onde não existem sistemas de proteção social

consolidados, têm repercussões ainda maiores”.

Outros problemas decorrentes da instabilidade do financiamento setorial, da

indefinição sobre as competências entre as três esferas de governo, das formas de

articulação entre o público e privado, do clientelismo político, da inércia e resistência

burocráticas e do corporativismo dão, por sua vez, a dimensão, de certa forma, da

resistência do antigo modelo de atenção à saúde, baseado na doença e nas ações curativas,

às propostas de mudanças nas práticas hegemônicas de assistência à saúde (PAIM, 1999;

VIANA, 2000).

Na década de 90, apesar dos problemas/resistências acima citados, podemos

identificar  incontáveis avanços, ainda incompletos, que atestam as estratégias adotadas

para a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com relação  ao modelo de atenção, alguns resultados devem ser destacados, tanto

no campo político-jurídico, quanto nas práticas de saúde. No primeiro caso, estão os

conteúdos do “SUS formal” (Leis Orgânicas Municipais e legislação ordinária dos SUS),

que enfatizaram os princípios da universalidade e da integralidade, com prioridade para a

promoção e prevenção da saúde. Quanto às práticas de saúde, podemos registrar o acesso

universal à assistência nos níveis ambulatorial, hospitalar e de apoio diagnóstico e

                                                                
6 A proposta de ajuste fiscal adotada no Brasil teve repercussões negativas na saúde: os recursos federais
decresceram desde o início do período e só se recuperam em 95/96 (VIANA, 2000).



terapêutico, embora ainda padecendo de sérias restrições, pelas limitações de

financiamento, organização, gestão e infra-estrutura.

Ainda com relação ao modelo de atenção, a década de 90 registrou a

experimentação de modelos assistenciais alternativos – a distritalização, as ações

programáticas de saúde, a vigilância em saúde e as cidades saudáveis -  que,

fundamentalmente, visam a garantir a continuidade de cuidados como expressão

pragmática e operacional do princípio da integralidade das ações; e a implantação dos

Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Saúde da Família (PSF),

considerados estratégicos para a reorientação do modelo de atenção. Contudo, apesar da

relevância da ampliação do PACS/PSF, ainda não há evidências que demonstrem

cabalmente que esses programas sejam estratégias capazes de substituir os modelos

assistenciais dominantes, apesar das inúmeras experiências consideradas exitosas em

vários pontos do país. Eles estão, portanto, ainda distantes da possibilidade de alterar o

“SUS real”7 e de transformar o “sistema “ de saúde brasileiro.

 Essas iniciativas introduziram inovações, incorporando no planejamento de saúde e

na organização do trabalho, a intersetorialidade, a idéia de território-população, a adscrição

de clientela, o envolvimento mais intimista com a sociedade, novas formas de gestão e

controle social. Induziram a superação do modelo de atenção baseado, principalmente, na

assistência curativa (VIANA, 2000; PAIM, 1999; ALMEIRA, 1998).

A superação do “SUS real”, representado, segundo PAIM (1999), pelo modelo de

“desatenção”8, caracterizado pelo pronto-atendimento, pela visão dos corredores dos

prontos-socorros, das filas nos ambulatórios e laboratórios permanece como o grande

desafio dos que trabalham, gestores e técnicos, comprometidos com o “SUS democrático”,

do direito à saúde como direito de cidadania, dos princípios e diretrizes da Reforma

Sanitária Brasileira.

No campo da organização dos recursos e gestão, considerando-se os problemas do

sistema de saúde apontados em 1986, na VIII CNS, e as medidas propostas pelos atores

comprometidos com a Reforma Sanitária nessa Conferência, podemos destacar expressivos

resultados na década de 90, respectivamente: descentralização das ações e serviços de

                                                                
7 Segundo PAIM (1999, p.494), pode-se identificar a emergência de, pelo menos, quatro concepções do SUS:
“SUS democrático” (Reforma Sanitária); “SUS legal” (CF.88, Lei Orgânica da Saúde, Constituições
Estaduais, Leis Orgânicas Municipais, etc.); “SUS real” (refém dos desígnios da “área econômica, da inércia
burocrática, do clientelismo) e  o “SUS para pobre” (recomendações de certos organismos internacionais).
8 Para PAIM (1999, p.500) o “modelo de desatenção”  está “(...) expresso nos ‘planos de saúde’ da
assistência médica supletiva, que tratam os ‘pré-pagantes’ como mercadorias e impõem o managed care
(assistência administrada) aos profissionais de saúde”.



saúde; as Leis nº  8.080 e 8.1429 e as Normas Operacionais Básicas (NOBs) 91, 93 e 96

(PAIM, 1999)10. Com relação ao financiamento, pode-se anotar como avanços dos anos

90: a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF), como nova fonte

de recursos para o SUS a partir de 1997; as transferências fundo a fundo (do Fundo

Nacional de Saúde – FNS - para os Fundos Estaduais e Municipais – FES e FMS) e a

criação do Piso Assistencial Básico (PAB), através da NOB/96.

Os avanços do SUS na década de 90, no que concerne à descentralização para os

municípios e à expansão do direito universal de acesso aos serviços de saúde, tiveram  nas

Normas Operacionais do SUS um instrumento concreto de impulso desses processos.

Entre os mais significativos avanços do período está o esforço de reorganização da

atenção básica e mudança do modelo assistencial, através da implantação e contínuo

aumento da cobertura do PSF e do PACS. Estes são considerados estratégicos, em função

de sinalizarem mudanças importantes na organização dos serviços e das práticas

assistenciais (LEVCOVITZ, LIMA & MACHADO, 2001; ANDRADE, 2001).

A expansão real do PSF/PACS, a partir da implementação da NOB 01/96,

representou um avanço no sentido do acesso universal e da integralidade, podendo-se

afirmar que seu processo de ampliação está relacionado com a implementação do Piso da

Atenção Básica (PAB) e aos incentivos financeiros (PAB variável) à implantação do PSF.

A construção de sistemas de referência/contra-referência, uma das diretrizes operacionais

do PSF, permite a operacionalização da garantia formal do direito de acesso do cidadão

aos demais níveis de complexidade de atenção do sistema, de acordo com suas

necessidades de atenção.

 O processo de consolidação do SUS tem evidenc iado, a cada  avaliação, avanços

significativos, que traduzem o acerto da maioria das medidas e  estratégias adotadas pelas

Normas Operacionais publicadas desde 1991. Assim, pode-se dizer que as NOBs 93 e 96

intensificaram o processo de descentralização, transferindo para a gestão municipal um

conjunto de recursos e responsabilidades para a operacionalização do SUS.

A análise do intenso movimento dos municípios pela habilitação por alguma forma

de gestão descentralizada evidenciou uma série de problemas em relação a alguns aspectos

críticos para a consolidação do SUS, tanto conjunturais como estruturais. Entre eles estão:

                                                                
9 As Leis nº 8.080 e 8.142 são consideradas leis infraconstitucionais, que disciplinam legalmente o
cumprimento do mandamento constitucional da proteção e da defesa da saúde. A Lei nº 8.142,  fruto de
intensa negociação entre os principais atores responsáveis pela construção do SUS,  garantiu o repasse
regular e automático do Fundo Nacional de Saúde para os municípios, estados e Distrito Federal.



1) a característica do arranjo federativo brasileiro (autonomia dos três níveis de governo,

sem nenhuma vinculação hierárquica), tornando muito complexa a construção de um

sistema funcional de saúde; 2) a pouca funcionalidade dos pactos acordados entre os

municípios e o estado quanto à divisão de responsabilidades e de gestão das unidades,

dificultando a organização de sistemas de saúde de abrangência municipal e

microrregional; e 3) as condições de Gestão Plena da Atenção Básica (GPAB) e Gestão

Plena do Sistema Municipal (GPSM), que não contemplam a  heterogeneidade das

realidades de oferta de serviços nas distintas regiões do país, e mesmo entre os municípios

de uma mesma região (COSEMS, 2001; ANDRADE, 2001).

Para enfrentar esses problemas, a Norma Operacional da Assistência à Saúde 2001

(NOAS – SUS/2001), editada em janeiro, preconiza a necessidade de superar as “(...)

restrições burocráticas de acesso  e garantir a universalidade e integralidade do SUS, evitando

a desintegração organizacional e a competição entre órgãos gestores e a conseqüente

atomização do SUS em milhares de sistemas locais ineficientes, iníquos e não resolutivos”.

No atual momento da implantação do SUS, a ampliação das responsabilidades dos

municípios na garantia de acesso aos serviços de atenção básica (com fortalecimento da

capacidade de gestão);  a regionalização da assistência (com ênfase no planejamento de

base territorial); e na organização funcional do sistema (com a atualização  dos critérios

de habilitação de estados e municípios) são elementos centrais para a consolidação do

processo.

Os sistemas funcionais de saúde correspondem, de acordo com a NOAS SUS

01/2001, a  uma rede regionalizada e resolutiva de serviços de saúde com todos os

níveis de complexidade , que, dadas as heterogeneidades municipais relativas à área de

abrangência político-administrativa e ao espaço territorial-populacional, pode ser

construída tanto dentro dos limites administrativos de um município, como fora do

território municipal, ficando, nestes casos, sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de

Saúde. A busca pela organização de sistemas de saúde funcionais é essencial no processo

de descentralização e está imbricada diretamente tanto com o aumento da eqüidade

combinada à integralidade quanto com a regionalização.

Minha intenção ao registrar, de forma simplificada, como pede esta introdução, as

fases principais do processo de  construção do SUS, foi enfatizar a profundidade e

atualidade dos seus princípios e diretrizes, capazes de transformar o modelo de saúde

                                                                                                                                                                                                    
10 PAIM (1999) classifica os resultados obtidos na organização dos recursos como político-jurídicos e, na
gestão, como institucionais-gerenciais.



anterior. Este ainda sobrevive e se faz presente nas consciências e ações de significativas

parcelas de profissionais da área da saúde, que se constituem, juntamente com outros

fatores, obstáculos para a  sua implementação. A nossa realidade convive com a

persistência parcial do modelo pré-SUS, com todas as características que o movimento

sanitário identificou nos idos de 70 e que a sociedade decidiu transformar na CF 88. E

também com o SUS, emergente, ainda em construção por ser um processo e que apresenta

avanços concretos, consistentes e irreversíveis, apesar de todos os obstáculos.

Nos diversos momentos em que os diferentes níveis de direção do SUS avaliaram o

processo de implantação do novo sistema, ficou patente seu avanço, talvez não com

rapidez suficiente para contemplar a ansiedade daqueles que ainda lutam pelo seu êxito e,

como disse LEVCOVITZ (1996), “(...) dos usuários que não podem esperar o fim dessa

transição [superação do modelo antigo] para ter os seus problemas de saúde resolvidos”.

(grifos meus)

Assim, conforme demonstrado nesta introdução, o sistema tem avançado bastante

nas questões do acesso universal aos serviços de atenção básica e da descentralização

para os municípios. Até o final do ano 2000, 99% dos municípios estavam habilitados

numa das formas de gestão. Com relação à estratégia do PSF registrou-se uma considerável

expansão a partir da implantação da NOB SUS 01/96. Segundo o MS (2003), o PSF está

implantado em 4.222 municípios brasileiros, correspondendo a 75,9%; são 17.339 equipes

em atividade, dando cobertura a 56.930.056 de brasileiros (33%).

Os avanços identificados no sentido de garantir o acesso da população aos serviços

básicos de saúde no próprio município em que reside e a sistemas de encaminhamento

programado e organizado para procedimentos especializados e internações criam, por outro

lado, sempre novos desafios. Assim,

 “(...) se o SUS avançou no aspecto jurídico, e nossa legislação  é hoje

considerada como uma das melhores do mundo, se avançou no aspecto

administrativo e o processo de municipalização  já atinge quase a

totalidade dos municípios, pode-se constatar que avançou pouco na

mudança do que é essencial: a relação entre os serviços, os

profissionais e os usuários desses serviços” (LEVCOVITZ,1996).

(grifos meus)



E esta, no meu entender, é uma questão central: as ações desenvolvidas para o

aperfeiçoamento do sistema não terão  sucesso   enquanto as medidas adotadas pelo SUS

não atingirem seu objetivo principal, que é a “(...) nova relação entre as unidades de saúde,

profissionais de saúde, usuários dos serviços e território de moradia desses usuários” (IDEM).

“(...) A mudança na relação unidade/profissionais de

saúde/usuários/território é muito mais complexa e depende da superação

de inúmeros desafios: culturais, que rompam com a imagem do antigo

sistema, cristalizada nos usuários; profissionais, na medida em que

exigem uma nova postura e uma nova prática das equipes de saúde;

técnicos, para a organização efetiva dos sistemas municipais e estaduais

de saúde; políticos para os responsáveis pelos recursos financeiros e pela

decisão de promover a mudança, e éticos, que atingem a todos e a cada

um de nós” (LEVCOVITZ, 1996).

Meu interesse em investigar o princípio da integralidade e sua explicitação

operacional como garantia de acesso e continuidade de cuidados é reforçado pela

identificação de que a relação unidade, profissional, usuário e território de residência ou

trabalho desse usuário é um desafio e uma questão central para a consolidação do SUS.

Este interesse se voltou para a Estratégia Saúde da Família, que, pelo fato de estar

transformando as práticas assistenciais, está influenciando a mudança dessa relação. Por

outro lado, o PSF, ao ampliar o acesso à rede básica de saúde e para não se tornar iníquo,

ineficiente e pouco resolutivo, exige sistemas de referência. Garante assim o direito do

cidadão do território de abrangência da unidade básica ao acesso aos demais níveis de

complexidade da  atenção para a solução dos  seus problemas de saúde.

Desta maneira, pretendo trabalhar com os conceitos de integralidade/continuidade

de cuidados, que se traduzem no direito de acesso às ações e serviços de saúde em

todos os níveis de complexidade e que se concretizam  operacionalmente no acesso aos

serviços básicos e na  construção das referências. As outras abordagens e sentidos da

integralidade não serão tratadas aqui. Este, portanto,  é o ponto central desta Tese.



2 – Uma exploração conceitual: Integralidade, Continuidade de Cuidados, Referência

e Contra - Referência.  De Bertran Dawson a NOAS SUS 01/2002.

2.1 – Definições conceituais numa perspectiva histórica

A  construção de modelos de atenção à saúde visando contemplar as necessidades

sanitárias das populações está ligada intrinsecamente a momentos históricos e sociais que

são responsáveis pela indução de políticas públicas de saúde direcionadas para este fim.

Estas formulações trazem no seu conteúdo, como produto do referencial político-

ideológico que as conduziram, objetivos e diretrizes, baseados em conceitos que foram

desenvolvidos e ampliados através de observações, estudos e pesquisas sobre práticas

médico-sanitárias adotadas pelos governos de acordo com cada momento vivido pelas

sociedades por eles representadas.

Os conceitos de integralidade, continuidade de cuidados, referência e contra-

referência e “modelo assistencial” têm-se constituído no esqueleto dessas construções

e se transformado em princípios e diretrizes norteadores dos sistemas de saúde.

A integralidade da atenção foi identificada como um dos pontos centrais para a

organização do SUS e para garantir o direito universal. Entretanto, segundo

GIOVANELLA (2000), teve seu conceito pouco trabalhado na CF 88, no sentido de

constituir-se no principal veículo de mudanças do modelo assistencial. De um modo geral,

tanto nas dissertações e teses, quanto em artigos, este conceito tem sido trabalhado

(enfocado) no sentido de identificar “(...) as concepções dos gestores sobre atenção integral e/ou

avaliar os cuidados prestados  quanto à sua correspondência ao princípio da integralidade, segundo

algum critério. Na maioria desses estudos o conceito é operacionalizado enquanto a agregação

de alguma ação preventiva individual ao atendimento clínico tradicional”. (IDEM, p.44)

Para FURTADO & TANAKA, apud GIOVANELLA (2000), a diretriz de

integralidade englobaria cinco dimensões: o ser humano como centro da atenção e não a

doença; o ser humano ou o grupo visto na sua totalidade; a assistência propiciada nos

diversos níveis; o tratamento diferenciado para quem está em situação desigual; a

interferência nas condições gerais de vida da população. Na literatura internacional11 citada

                                                                
11 Os autores citados são: STARFIELD, B., 1986. Primary Care in the United States. International Journal
Health Serv. 16(2): 79-98; SMITH, W.G., & BUESCHING, D. 1985. Primary medical care and health
outcome. Evaluation Health Prof. 8(3): 339-48; CONILL, E. M., 1982. Les implications de la santé
communautaire en tant que nouvelle politique de santé: analyse du cas de Québec. Tese de Doutorado. Paris:
Sorbone, Universidade de Paris.



pela autora e colaboradores os termos correspondentes  à noção de integralidade estão

associados a cuidados primários12, porque a Atenção Primária, em virtude  das suas

características coordenadoras e do leque amplo de atividades que oferece, seria tanto o

elemento integrador dos aspectos físicos, psicológicos e  sociais quanto responsável pela

garantia da atenção em outros níveis de complexidade.

Cuidados compreensivos (comprehensive care), por exemplo, corresponderiam,

“(...) ao provimento de serviços de saúde organizados para agrupamentos

familiares, englobando elenco completo de ações – desde as preventivas

até de reabilitação – e garantindo a continuidade da atenção ao

indivíduo com ênfase em aspectos sociais e pessoais da doença e com a

gerência realizada pela equipe de saúde e coordenada pelo profissional

médico (...)”. (IDEM, p.44)

As concepções de integralidade e continuidade de cuidados adotadas nesta tese

estão relacionadas à construção dos sistemas de referência e contra-referência a

partir do acesso universal à atenção básica, sendo que esta complexa questão do

acesso é traduzida e entendida como cobertura da população . Assim, as políticas de

saúde que visam a ampliação do acesso, isto é, o aumento da cobertura, objetivam

concretizar simultaneamente os princípios de universalidade e integralidade. Esta

abordagem particular da integralidade não significa eliminar ou rejeitar a existência de

outras interpretações, sentidos ou dimensões para este conceito.

A relevância do PSF, neste contexto, está centrada no fato deste programa ser

considerado estratégico para reorganizar a atenção básica e reorientar o sistema de

saúde, propondo-se a enfrentar estas duas questões: o acesso à atenção básica de

saúde e a construção das referências aos demais níveis de complexidade.

A implementação destes princípios, enfocada na forma proposta nesta Tese, busca

enfrentar uma das questões estruturais ainda não resolvidas, porém, fundamental para a

consolidação do SUS, explicitada pelo Ministério da Saúde (MS) através da NOB SUS

01/96, da  NOAS SUS 01/2001, da NOAS SUS 01/2002 e por vários atores na X

Conferência Nacional de Saúde (X CNS), em 1996, que é a relação entre os serviços, os

profissionais, os usuários destes serviços e seus territórios de moradia ou trabalho.

                                                                
12 Os termos são comprehensive care ou comprehensiveness em inglês e globalité em francês. Os autores
consultados pelos autores foram: Starfield, 1986, 1992; Smith; Buesching, 1985; Connill, 1982.



A garantia de atenção integral e contínua significa a possibilidade operacional de

concretização do direito constitucional de acesso a todos os níveis de complexidade do

sistema para a resolução dos problemas de saúde. A concretização da universalidade

implica na garantia do acesso aos  serviços básicos de saúde, considerados como  a “porta

de entrada” do sistema, que devem estar integrados aos outros níveis de atenção da rede de

unidades assistenciais, afim de resolver questões de saúde que extrapolam os limites de

resolutividade da atenção básica. Desta forma, baseado em redes integradas,

regionalizadas e hierarquizadas, o sistema pode tornar-se capaz de proporcionar uma

atenção integral e contínua.

A CF 88 consagrou que: 1) a saúde é um direito fundamental do ser humano; 2) o

dever do Estado é prover as condições indispensáveis ao seu exercício que garantam o

acesso universal e igualitário às ações; 3) os seus fatores determinantes e condicionantes

expressam a organização social e econômica do país.

Para GIOVANELLA & OUTROS (2002, p.44), nessa concepção  a saúde pode ser

entendida como um processo de produção social, “(...) influenciado por fatores de diversas

naturezas,  e que se expressa num nível de qualidade de vida de uma dada população”, muito

distante, conseqüentemente, “(...) das conseqüências imediatas de fatores específicos, indicadas

negativamente como doença, seqüela e morte”. A definição de integralidade adotada pelos

autores está referida a esta concepção afirmativa da saúde.

Por sua vez, o processo de produção social da saúde pode ser melhorado ou piorado

em função da ação da sociedade sobre  seus fatores determinantes e sobre o estado de

saúde acumulado ou subtraído de uma determinada população. Desta maneira, torna-se

fundamental entender a dinâmica da saúde como acumulação social, que se reflete

diretamente no estado de saúde.

Esta concepção não só explica e propicia intervenções num estado de saúde em

permanente mudança como rompe radicalmente com a idéia de “um setor isolado e

administrativamente definido”, no momento em que a saúde passa a ser entendida como

um produto social resultante de fatores econômicos, sociais, políticos e cognitivos,

definindo-se como “um campo de conhecimento que exige interdisciplinariedade e como

campo de práticas que exige a intersetorialidade” (IDEM, p.45).

Assim, GIOVANELLA & OUTROS (2002, p.45) entendem:

“(...) que um sistema de atenção integral deverá ser um misto

de práticas sanitárias e sociais, intervindo nos diversos estágios e



nas múltiplas dimensões do processo saúde-doença, em busca de

resultados capazes de satisfazer as necessidades individuais, tal

como sentidas e demandadas pelas pessoas, assim como as

necessidades coletivas de saúde, tal como detectadas e processadas

técnica e politicamente”.

 Sob esta ótica, os autores propõem três tipos de ação sanitária: a promoção da

saúde, para onde convergiriam um conjunto de  intervenções no âmbito das  políticas

públicas visando mudanças positivas em fatores determinantes de diversas naturezas do

processo saúde-doença; a prevenção de enfermidades e de acidentes, orientada no sentido

de antecipar-se aos eventos, atuando sobre problemas específicos ou sobre um grupo deles

para evitar que a população em risco venha a adoecer ou a se acidentar e a atenção curativa

e reabilitadora, direcionada aos cuidados individuais com continuidade dos mesmos,

implicando na existência de diversos níveis de atenção (primário, secundário e terciário).

A integralidade da atenção está referida,  portanto, a “(...) sistema que garanta, de

forma articulada, para indivíduos e populações, ações sanitárias de três tipos: promoção,

prevenção de enfermidades e acidentes e recuperação da saúde (cura e reabilitação)”. (IDEM,

p.46)

Diante desta constatação, o conceito de integralidade, como propõe os autores, deve

ser composto por quatro dimensões13, sendo que a segunda e terceira dizem respeito à

garantia de atenção nos três níveis de complexidade da assistência médica e à articulação

das ações. Nessa metodologia de avaliação da diretriz da integralidade, cada uma dessa

dimensões está relacionada a um diferente campo de intervenção, estando a segunda

ligada à organização do sistema de atenção e a terceira  à gestão do sistema.

Com a finalidade de operacionalização do conceito adotado de integralidade e

devido a diversidade e a complexidade destes campos de intervenção, foram selecionados

critérios correspondentes a atributos que perpassassem por todos eles e sinalizassem sua

articulação, tanto no cuidado dos indivíduos  quanto na organização do sistema de atenção.

                                                                
13 O trabalho de GIOVANELLA & OUTROS (2002), apresenta um conceito de integralidade composto por
quatro dimensões: 1ª: Primazia das ações de promoção e prevenção – que considera essas ações como eixo
do modelo assistencial por sua maior efetividade. Na visão dos autores, “o campo da promoção valoriza os
determinantes gerais das condições de saúde e engloba o conjunto de providências no plano das políticas
públicas que visa intervir positivamente sobre diversos fatores que propiciam maiores níveis de saúde”;
2ª:Garantia de atenção nos três níveis de complexidade da assistência médica; 3ª: Articulação das ações de
promoção, prevenção e recuperação; 4ª: Abordagem integral do indivíduo e família. O conceito operacional
dessa dimensão é entendido como a realização de intervenções nas áreas biológica, psicológica e social,



Entre os critérios14 que podem ser utilizados para a investigação da garantia de

atenção nos três níveis de complexidade estão: protocolos de atenção para doenças/agravos

específicos, o funcionamento de centrais de marcação de consultas e exames

especializados, centrais de regulação de internações e outras medidas de garantia para

referência e contra-referência 15. Estas medidas permitem a definição do fluxo de pacientes

no interior dos serviços nos diversos níveis de atenção e a redução de encaminhamentos

incorretos, integração do PSF16 na rede de serviços e o controle do fluxo de pacientes para

outros municípios, que pode ser realizado através da Programação Pactuada e Integrada

(PPI)17. (IDEM)

O conceito de integralidade, no campo de intervenção da gestão e organização do

sistema de atenção, está relacionado à  dimensão referente à  garantia de atenção nos três

níveis de complexidade da assistência médica e articulação das ações de promoção,

prevenção e recuperação . A garantia de atenção pressupõe uma oferta organizada, que

implica em algumas ou múltiplas formas de regionalização e hierarquização de serviços de

saúde, sendo que a hierarquização é sustentada por mecanismos de referência e contra-

referência. De acordo com GIOVANELLA (2002, p.50) esta dimensão do conceito de

integralidade,

“(...) foi operacionalizada como oferta organizada de assistência

curativa e de recuperação, garantindo-se referência e contra-

referência em uma rede articulada entre o setor ambulatorial e

hospitalar que inclua unidades/procedimentos nos distintos

                                                                                                                                                                                                    
garantidas através de vínculo (profissional-usuário, unidade-usuário) e de integração de serviços na unidade e
no sistema.
14 GIOVANELLA e OUTROS (2002) relacionam também como critérios desta dimensão: o monitoramento
das filas de espera e os mecanismos para seu controle; Consórcios Intermunicipais de Saúde; mecanismos
para  garantia de reabilitação de  pacientes vítimas de AVC e/ou lesões causadas por acidentes externos;
inclusão de medicamento complementares na lista básica relacionados a doença de maior
prevalência/gravidade/custo.
15 As medidas de contra-referência podem ser consideradas como estágio mais avançado da referência, pois
sinalizam concretamente para a articulação entre os níveis de complexidade. Pela experiência de gestores e
profissionais, constata-se que mesmo após a implantação das referências persiste ainda a dificuldade no
retorno dos pacientes. (IDEM)
16 Tanto a integração do PSF à rede quanto o controle do fluxo de pacientes para outros municípios denotam
a preocupação do gestor com a garantia da atenção nos três níveis, impedindo, no caso do PSF, que o mesmo
se transforme num programa focalizado. (IDEM)
17 Conforme a NOAS 01/2002, o acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade do
Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal. Cabe ao gestor estadual a
responsabilidade pela política de alta complexidade no âmbito estadual, incluindo a garantia de acesso para a
população de referência entre os municípios.  A garantia do acesso à atenção básica e aos serviços de saúde
determinados para a referência de oferta de serviços de média e alta complexidade, juntamente com os
protocolos que garantam o fluxo dos pacientes dentro e fora dos municípios, são previstos no processo de
regionalização da saúde, como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior
eqüidade.



níveis de complexidade (baixa, média e alta), com fluxos e

percursos definidos e ordenada espacialmente de modo compatível

com a demanda populacional de cada território (...)”.

A articulação das ações de promoção, prevenção e recuperação está relacionada à

concepção holística e diz respeito à articulação entre os diversos campos de intervenção,

visando a atenção integral e integrada para o conjunto de problemas de saúde da

coletividade. No presente estudo o conceito de integralidade estará relacionado apenas à

dimensão que corresponde à organização dos serviços  e gestão do sistema de saúde. Neste

capítulo, sem a pretensão de esgotar o assunto mas para sustentar o entendimento de que os

conceitos de integralidade, continuidade de cuidados, referência e contra-referência

perpassam e são a base da formulação dos sistemas funcionais de saúde, regionalizados e

hierarquizados, busca-se um aprofundamento conceitual, recuperando em alguns artigos e

documentos, cronologicamente dispostos, a evolução dos mesmos e a ratificação da visão

proposta.

Segundo SCHRAIBER, apud AGUIAR (1998), a teoria da História Natural da

Doença18 de LEAVELL & CLARK (1976) deu origem tanto à noção de assistência

integral, no sentido da continuidade de cuidados, entendida, assim, como um conjunto de

ações articuladas de promoção, prevenção e  recuperação, quanto à noção de níveis de

intervenção, traduzida por instâncias complementares e intercomunicantes de um mesmo

sistema hierarquizado de atenção.

O Modelo da História Natural da Doença ao incorporar os princípios da ecologia

tornou o modelo multicausal, desenvolvido a partir dos anos 50, mais dinâmico e

abrangente (NUNES, 2000).

Em decorrência deste novo modelo explicativo das doenças, o paciente passaria a

ser abordado com um todo “bio-psico-social”, o que significaria, concretamente, uma

mudança na organização das práticas sanitárias, que sempre estiveram orientadas para a

assistência curativa e educação sanitária baseada nas noções de higiene. Assim, conforme

AGUIAR (1998, p.37), este enfoque, “(...) repercutiu sobre as intervenções terapêuticas

reorientadas em termos de um sistema articulado de cuidados em níveis progressivos de

atenção  (primário, secundário e terciário), por referência às complexidades patológicas”.

                                                                
18 PAIM e ALMEIDA FILHO apud GIOVANELLA & OUTROS (2002, p.44) ratificam a gênese da
integralidade da atenção “(...) nos modelos da história natural das doenças e cadeia de níveis de prevenção no
cuidado individual da medicina preventiva, adaptados para a dimensão coletiva”.



Esta nova visão traduz com exatidão o entendimento desenvolvido neste trabalho sobre

continuidade de cuidados.

Desta forma, implicitamente, as novas noções de continuidade da atenção e de

hierarquização dos níveis de intervenção estão diretamente relacionadas com a de

referência, traduzida, a partir daí, como instâncias de intervenção com níveis de

complexidade diferenciados, para as quais os pacientes seriam encaminhados, de acordo

com  suas necessidades de saúde.

É  oportuno assinalar que estes conceitos estão presentes em todas as propostas de

reforma para a assistência médica, constituindo-se no seu ponto central, tais como a

Medicina Integral, Medicina Preventiva, Medicina Comunitária, Medicina Social e a

Medicina Familiar.

A Medicina Comunitária19 que se constituiu na principal proposta alternativa ao

modelo hegemônico de assistência à saúde, representado pela Medicina Científica e

gestado nos séculos XVIII e XIX com as contribuições de Pasteur, Koch e outros no

campo da  biologia e da microbiologia, teve seu marco teórico-conceitual ratificado e

consagrado na Conferência Internacional de Alma-Ata em 1978, na antiga União das

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

A Medicina Comunitária, em especial, e as outras propostas direcionadas para

redefinir o modelo hegemônico de assistência à saúde, surgiram a partir da década de 40

para contemplar o entendimento da saúde como direito humano fundamental, e

portanto, de cidadania. Respondendo assim à pressão exercida pelos trabalhadores por

políticas de Bem Estar Social que deveriam ser implantadas pelo Estado (SILVA JÚNIOR,

1996).

Na gênese da Medicina Comunitária vamos encontrar a explicitação dos conceitos

de atenção integral, continuidade de cuidados, referência e de integralidade, sendo o

primeiro princípio entendido, desde então,  como direito do ser humano de ter o seu

problema de saúde  resolvido, independente da sua complexidade.

                                                                
19 Esta proposta, também denominada de Cuidados Primários de Saúde, Medicina Simplificada, Programas
de Extensão de Cobertura Urbana e Rural foi considerada como a principal alternativa ao modelo
hegemônico por ter sido patrocinada por entidades internacionais como a OMS e OPAS e pela sua
implementação em diversos países, como nos países capitalistas, onde a Medicina  Comunitária surgiu como
uma prática complementar `a medicina flexneriana.  A Medicina Científica, hegemônica, entrou em crise na
década de 70 devido a fatores como: ineficiência, ineficácia e desigualdade na distribuição de seus progressos
pela população. Nos Estados Unidos, a Medicina Comunitária foi implantada por agências governamentais e
universidades como parte da estratégia de “guerra à pobreza”, que pretendia a “integração” das populações
excluídas da sociedade americana. Na América Latina, a proposta da Medicina Comunitária chegou através
das universidades, onde foi desenvolvida como projetos-piloto, financiados por entidades filantrópicas
americanas (SILVA JUNIOR, 1996).



Assim, no relatório elaborado em 1920, onde criticava o modelo flexneriano 20, o

médico inglês Bertrand Dawson, propunha que o Estado fosse o provedor e controlador das

políticas de saúde e que os serviços de saúde fossem responsáveis pelas ações preventivas

e curativas, unificadas, que deveriam ser desenvolvidas por médicos generalistas,

preparados para atuar sobre os indivíduos e sobre as comunidades. De acordo com Lord

Dawson, apud SILVA JÚNIOR (1996, p.46),

“(...) Os serviços para as famílias de uma região específica devem

possuir como base um centro primário de saúde , ou seja, um

estabelecimento que ofereça ao serviços de medicina curativa e

preventiva e que esteja a cargo de médicos generalistas, junto com um

serviço de enfermagem eficiente, e que tenha a colaboração de

consultores e especialistas visitantes. Os centros de saúde serão de

diferentes tamanhos e níveis de complexidade  de acordo com as

condições locais ou quanto à sua localização na cidade ou áreas rurais. O

pessoal consiste, na sua maioria, de médicos do distrito correspondente,

sendo possível assim para os pacientes seguir com seus próprios

médicos. Um grupo de centros primários de saúde deve, por sua vez, ter

um centro secundário de saúde como base (...)”.

“(...) Os centros de saúde secundários , por sua vez, devem formar um

vínculo com o hospital. Isto é conveniente, primeiramente, para

benefício do paciente, que nos casos difíceis, desfruta das vantagens, das

melhores técnicas disponíveis e, em segundo lugar, para benefício do

pessoal médico designado aos centros secundários, que desta maneira

pode acompanhar até as últimas etapas de uma doença na qual

intervieram desde o começo, familiarizam-se com o tratamento

adotado e apreciam as necessidades do paciente após o seu regresso

ao lar (...)”.

                                                                
20 Em 1910, o relatório Flexner, nos Estados Unidos, deu origem à reestruturação total da formação e da
prática médica, sendo responsável pela ênfase e pelo incremento generalizado e sem precedentes das
especialidades médicas na América. O relatório foi implementado no período em que as ciências
consideradas básicas (fisiologia, bioquímica , biofísica, genética, microbiologia e imunologia) ganhavam
relevância científica e teve, como desdobramento imediato, a redução das escolas médicas e a introdução da
pesquisa em ciências biomédicas como base para o ensino formal, fundamental para a prática médica. A
partir da primeira especialidade, a oftalmologia, em 1917, até meados de 1970, o número de especialidades
foi aumentado para vinte pela American Medical Association (AMA) Council on Medical Education and
Hospitals, que também reconheceu mais três subespecialidades (AGUIAR, 1998).



“(...) Algumas vezes seria recomendável um relacionamento

entre os centros secundários de saúde  e os hospitais

docentes (...) ”.

O documento de Lord Dawson enfatizava a necessidade de (re)integrar as

atividades promocionais, preventivas e curativas ao ato médico, considerando-as como

serviços básicos, que devem ser oferecidos universalmente, priorizando os grupos mais

vulneráveis e de alto risco.  Esta oferta universal seria feita através de uma rede de serviços

hierarquizada, tendo seu nível primário mais abrangente, localizado o mais próximo

possível do local de moradia ou de trabalho da população de uma determinada região

(SILVA JÚNIOR, 1996).

Essa hierarquização estaria alicerçada no perfil de necessidades levantadas num

determinado tempo e local, incorporando, conseqüentemente, toda complexidade de

recursos indispensáveis à solução de cada tipo de problema de saúde. Desta maneira, a

hierarquização pressupõe um sistema de referência a partir da porta de entrada do

“nível primário”, para onde os pacientes, de acordo com a especificidade de seus

problemas pudessem ser encaminhados (IDEM). Esta proposta foi implantada na

Inglaterra na década de 40 com o “Plano Beveridge”.

O conceito de assistência integral e contínua, no sentido explícito de continuidade da

atenção, associado à idéia de uma relação médico-paciente mais abrangente  e humanizada

(sendo o indivíduo parte de um ambiente familiar e social), representava o conteúdo

necessário e indispensável que o profissional deveria ter para oferecer à população uma

atenção médica considerada ideal pelo projeto da Medicina Familiar, cujas bases de

especialidade médica foram estabelecidas nos Estados Unidos da América do Norte a partir

de 1966 (AGUIAR, 1998).

Alguns princípios que parecem nortear a prática do chamado “médico de família”

segundo MC WHINNEY (apud CEITLIN, 1982, p. 39), citado por AGUIAR (1998),  dão

a dimensão exata do significado do conceito de assistência integral, entendida como

continuidade de cuidados. Entre eles, destaco dois, por sua adequação ao presente estudo:

O médico de família,

“(...) está comprometido com a pessoa mais do que com um determinado corpo de

conhecimentos, grupo de enfermidades ou uma técnica  especial (...)”;



“(...) vê cada paciente como uma oportunidade para a prevenção e a educação

sanitária (...)”;

 “(...) vê a si próprio como parte de uma rede de serviços de saúde que o apóia

através de toda a comunidade, podendo ser oficial, não oficial, formal ou

informal (...)”;

“(... ) é  um gerente de recursos, pois como generalista e médico de primeiro

contato [Atenção Primária] deve ser capaz, dentro de certos limites, de controlar

a referência aos serviços especializados e a admissão de seus pacientes no

hospital (...)”.

Assim fica claro que a continuidade do cuidado (assistência integral) é fundamental

na prática do médico de família e se traduz na responsabilização do médico por seu

paciente, desde a oportunidade de  implementar ações preventivas e de educação em saúde

até o controle da referência para os serviços especializados das internações hospitalares, de

acordo com a necessidade de cada caso.

Por outro lado, para que haja continuidade de atenção à saúde, os serviços de

saúde devem ser acessíveis, facilitando o seu pleno aproveitamento. E essa

acessibilidade supõe o provimento contínuo e organizado de assistência para toda a

comunidade, em condições favoráveis desde o ponto de vista geográfico, financeiro,

cultural e funcional, entendendo-se por acessibilidade funcional a prestação permanente de

assistência adequada a quem dela necessitar e no momento em que necessitem, por meio

da equipe de saúde especializada.

No princípio acima citado, está inserida, de forma clara, a noção de referência,

ratificando o entendimento de que se trata de instâncias determinadas, com

complexidades diferenciadas, que fazem parte de uma rede de serviços de saúde.

MENDES (1993, p.148) assinala que,

“(...) a hierarquização está baseada na verificação empírica de que as

necessidades de saúde de menor complexidade têm maior freqüência

relativa que as mais complexas e que existe uma correspondência entre a

complexidade dos problemas de saúde e a complexidade do custo social

das funções de produção capazes de resolvê-las (...)”.



2.2 Integralidade e Continuidade de Cuidados na Declaração de Alma-Ata

A Declaração de Alma-Ata21 representa um indiscutível alicerce para a sustentação

política dos entendimento referidos de integralidade e continuidade de cuidados. As

formulações desenvolvidas nessa Conferência sobre atenção primária em saúde e as

recomendações dirigidas para os governos dos países desenvolvidos e em desenvolvimento

foram incorporados em grande parte pelo movimento sanitário brasileiro. E, durante a

década de 80, estas idéias passaram a constar obrigatoriamente das discussões em todos os

eventos setoriais importantes, e estudos e pesquisas produzidos nas universidades por

atores ligados ao setor e dos relatos sobre experiências de gestão nos diversos níveis de

governo, conformando um significativo acervo de propostas para a reforma do modelo de

atenção à saúde do Brasil.

Acabaram consagradas  como princípios organizativos do SUS na CF 88 e

ratificados nas Leis Orgânicas da Saúde (8.080 e 8.142) em 1990. Também aparecem

explicitadas nas NOBs editadas a começar de 1991 com a finalidade de reforçar o poder de

regulação do nível federal de direção do SUS, definindo estratégias de apoio ao processo

de descentralização das políticas de saúde (LEVCOVITZ, LIMA & MACHADO, 2001).

A Conferência de Alma-Ata definiu que a Atenção Primária de Saúde  é a

assistência imprescindível baseada em métodos e tecnologias práticos, cientificamente

provados e socialmente aceitos, a qual todos devem ter acesso; que ela é parte integrante

do sistema nacional de saúde, constituindo-se na função central e no seu núcleo principal;

que representa o primeiro contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o

sistema nacional de saúde, levando, preferencialmente, a atenção à saúde o mais próximo

possível do local onde residem e trabalham as  pessoas.

As noções de  integralidade e continuidade de cuidados aparecem com clareza nos

itens seis e sete da Declaração (p.4), onde se lê:

                                                                
21OMS. Atención primaria de la salud. Conferencia Internacional. Alma Ata, URSS, 6-12 de septiembre,
1978.
134 governos e 67 representantes de organizações não governamentais que mantém relações com a OMS e a
UNICEF reunidos em Alma ata conclamam a comunidade mundial para proteger e promover a saúde de
todos os povos do mundo; conceituam a saúde como um bem-estar físico, mental e social e um direito
humano e que para alcançá-la há necessidade do envolvimento de muitos outros setores sociais e
econômicos, além do da saúde; identificam a grave desigualdade existente no estado de saúde da população,
especialmente entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento e consideram a atenção primária à
saúde como a chave para alcançar a meta social de todos os governos, organizações internacionais e
comunidade mundial, que é a saúde em níveis dignos para todos os povos do mundo, que lhes permita levar
uma vida social e economicamente produtiva, dentro do espírito da justiça social no ano 2000.



“(...) constitui o primeiro elemento de um processo permanente de

assistência sanitária (...)”;

“A Atenção Primária de Saúde se dirige para os principais problemas

de saúde da comunidade e presta os serviços de promoção,

prevenção, tratamento e reabilitação necessários para resolver esses

problemas (...)”.

O informe da Conferência de Alma-Ata não deixa dúvidas quanto ao conceito de

continuidade de cuidados, relacionando sua efetivação à acessibilidade dos serviços de

apoio, de distintos níveis de complexidade, enfatizando, por outro lado, que a atenção

primária corresponde ao primeiro nível de atenção de um sistema integrado.

A idéia de referência, entendida como acesso a serviços de saúde com níveis de

complexidade diferenciadas, formando um sistema integrado e funcional de apoio à

atenção básica, com a finalidade de alcançar a melhoria progressiva da continuidade de

atenção à saúde para todos, está expressa de maneira bastante clara no informe da

conferência.

Dentro da lógica observada na Conferência de 1978, o relatório final reafirma os

conceitos de referência e contra-referência e, se considerarmos  que a partir de 1940, as

propostas que surgiram para substituir o modelo  hegemônico da Medicina Científica

traziam em seu conteúdo o entendimento de que a saúde era um direito do ser humano e,

por extensão, de cidadania, fica também explícito  nas três citações abaixo o

sentido/dimensão de  integralidade  permanentemente utilizado nesse estudo:

“(...) Para organizar o sistema de referência que requeira uma

assistência mais especializada, o melhor é estabelecer com clareza o

procedimento que se seguirá em cada nível. Desta maneira se obterá

que em cada elo da cadeia do sistema se desempenhem as funções para

as quais foi criado, sem esquecer que, sempre que seja possível, a

atenção sanitária deve ser prestada ao nível da comunidade (...)”;

“(...) É preciso organizar adequadamente o transporte de ida e volta dos

pacientes aos serviços de consulta e referência, aproveitando o melhor

possível os meios disponíveis. Às vezes é possível evitar percursos

desnecessários quando se pode obter o assessoramento apropriado por



intermédio de qualquer dos meios de comunicação existentes ou que

possam ser estabelecidos a baixo custo (...)”;

“(...) Convém insistir em que o sistema de referência é um processo

bidirecional e que os pacientes não devem permanecer numa

instituição além do tempo necessário . Tão logo o seu restabelecimento

possa continuar por procedimentos mais sensíveis, devem voltar para a

sua comunidade, para a qual se deve enviar uma informação clara

sobre o diagnóstico clínico e o tratamento adotado, assim como

instruções sobre a assistência posterior que venham necessitar (...)”.

A concepção holística de integralidade é  ratificada pela Declaração de Alma-Ata

quando, no item VII, alínea 4, afirma que a atenção primária, além do setor sanitário,

engloba todos os setores e campos de atividade ligados ao desenvolvimento nacional e

comunitário, exigindo esforços coordenados dos mesmos. A Conferência sinaliza para

um sistema integrado pelo próprio setor e por outros setores, cujas atividades estão

relacionadas entre si e contribuem para um bom estado de saúde .

Em síntese, na Declaração de Alma-Ata pode-se identificar tanto explícita como

implicitamente em vários parágrafos, os conceitos de integralidade e continuidade de

cuidados adotados. Entre eles (grifos meus):

“A atenção primária é parte integrante tanto do sistema nacional de

saúde , do qual é parte central e núcleo principal, como do

desenvolvimento social e econômico global da comunidade (...)”.

“(...) A finalidade da atenção primária de saúde é fazer chegar para

a totalidade da população a assistência sanitária fundamental (...)”.

“(...) deve ser assistida por sistemas de referência integrados,

funcionais e que se apoiem mutuamente a fim de chegar ao

melhoramento progressivo da atenção sanitária completa para

todos, dando prioridade aos mais necessitados (...)”.

“(...) A conferência reafirmou a importância de organizar e aperfeiçoar

um sistema de saúde completo, do qual a atenção primária à saúde é

parte integrante , (...). Insistiu-se que todos os níveis do sistema



nacional de saúde devem apoiar a atenção primária à saúde

mediante a formação adequada de pessoal, supervisão, serviços de

referência e contra-referência e apoio logístico (...)”.

“(...) Considerando que a atenção primária de saúde é a base de um

sistema nacional de saúde completo e que este deve estar organizado

de tal forma que apoie a atenção primária à saúde e garanta a eficácia,

recomenda (...) reorientar o sistema existente para que todos os níveis

do sistema apoiem a atenção primária (...)”.

 2.3 – A introdução dos conceitos no cenário político brasileiro

Em outubro de 1979, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde - CEBES, apresentou

o documento “A Questão Democrática na Área da Saúde” no 1º Simpósio sobre Política

Nacional de Saúde na Câmara Federal, adotado oficialmente em todos os grupos de

trabalho e como base para o relatório final (LEVCOVITZ, 1997). O documento

diagnosticou como de miséria absoluta as condições de vida e de saúde da população,

apresentando proposta para uma saúde democrática, que se constituiu na bandeira de luta

da frente sanitária, “Saúde é direito de todos e dever do Estado”, legitimada

posteriormente na VIII CNS e na CF 88.

Entre as medidas apresentadas pelo documento do CEBES (p.12), consideradas

opções políticas prioritárias para uma reformulação do sistema de saúde, destaco as que

reforçam  a idéia da construção de sistemas funcionais de saúde nos dias atuais:

“[medidas que...] criem um Sistema Único de Saúde”.

 “[medidas que...] organizem este Sistema de forma descentralizada,

articulando sua organização com a estrutura político-administrativa do

país em seus níveis federal, estadual e municipal, estabelecendo

unidades básicas, coincidentes ou não com os municípios , constituídas

por aglomerações de população que eventualmente reuniriam mais de um

município ou desdobrariam outros de maior densidade

populacional  ( ..).”



“[medidas que...] deleguem ao Sistema Único de Saúde a tarefa de

planificar e executar uma política nacional de saúde que inclua...a

atenção médica individual e coletiva, curativa e preventiva, controle

ambiental, saneamento (...)”.

Essas opções políticas conduziriam a uma proposta de transformação profunda no

sistema de saúde em vigor. Entre as medidas iniciais, destaco:

“Criar imediata, ainda que progressivamente, com recursos antes

despendidos com convênios e outros, uma rede nacional, devidamente

regionalizada de ambulatórios e postos de saúde próprios , voltados

para a aplicação de medidas preventivas, articuladas com assistência

médica primária, de casos de emergência e de acidentes do trabalho (...)”

(IDEM, p.13).

Um outro Documento elaborado pelo CEBES - Núcleo de Campinas, intitulado

Atenção Primária à Saúde e publicado na Revista Saúde em Debate, nº9, em 1980, analisou

a crise do sistema de saúde brasileiro e identificou na sua incapacidade de ampliar a

cobertura dos serviços de assistência médica a toda população seu principal fator causal. A

criação de uma rede de atenção primária, preconizada em Alma–Ata e colocada como

alternativa capaz de reverter esta crise, foi debatida intensamente, tanto por aqueles que

procuravam uma nova racionalidade para modificar a relação custo-benefício do sistema

em vigor quanto por aqueles que objetivavam um sistema de saúde que defendesse os

interesses e contemplasse as necessidades da maioria da população.

Este documento que se constituiu na redação final do Fórum de Debates no CEBES

- Núcleo de Campinas, após explicitar os setores e grupos interessados no setor saúde,

apresentou alternativas para a resolução da crise do sistema, localizando nas disposições do

Sistema Nacional de Saúde de 1975,

 “(...) uma área que não representa interesse imediato para os grupos

dominantes do Setor Saúde hoje, ou seja, a atenção primária à saúde.

Este setor, que cobre o extrato social de baixo poder aquisitivo e,

portanto,  apresenta-se pouco lucrativo, é de responsabilidade das

Secretarias de Saúde, estaduais e municipais (...)” (IDEM, p.15).



Os conceitos de continuidade de cuidados, integralidade, referência e contra-

referência identificados nessa contribuição do CEBES ratificam os sentidos/dimensões

adotados nesta Tese. Assim, com relação à integralidade e a continuidade de cuidados a

partir da atenção primária, o CEBES, dentro da idéia geral de democratização da atenção

médica, afirmava:

“(...)  é um objetivo fundamental dos serviços de saúde dar a todos, e a

cada um dos membros de uma comunidade, acesso oportuno e suficiente

aos serviços de saúde (...)”.

“(...) Estes serviços têm que garantir os dois elementos constitutivos do

uso de um serviço de saúde: o início e a continuidade de sua utilização.

Em conseqüência destes pontos, os serviços de saúde precisam ter uma

“porta de entrada” que possibilite a todos os indivíduos a sua

utilização, devendo funcionar dentro de uma estrutura integrada

capaz de satisfazer à todas as necessidades, desde as mais simples às

mais complexas (...)” (IDEM).

Com relação à ampliação da cobertura, que entendo estar intrinsecamente ligada à

atenção primária  e às referências, o CEBES – Campinas preconizava que para dar resposta

aos problemas e às necessidades de saúde  de toda a população era importante construir um

sistema de serviços de saúde que tivesse a estrutura semelhante a uma pirâmide, onde, a

base ampla correspondesse ao nível de atenção primária (porta de entrada do sistema), cuja

função seria “(...) dar resposta aos problemas mais simples e de maior freqüência. Para cumprir

bem esta função, devem estar próximos do usuário, e sua extensão deve ser tão ampla que

possibilite o atendimento a toda a população”.

A seguir viriam os demais níveis (secundário, terciário e quaternário), que

corresponderiam aos serviços especializados de complexidade maior e crescente. A

continuidade de cuidados e a garantia de acesso aos níveis de maior complexidade a partir

da atenção básica estão assim referidas no documento:

“Estes diferentes níveis de complexidade devem atuar sobre a base

de referência, que são as situações geradas ao nível primário (...)”.



“É de fundamental importância para a defesa dos interesses da população

que o nível primário seja a única porta de entrada do sistema, e que

o critério de seleção para a passagem para os outros níveis seja o de

complexidade dos problemas, e nunca os critérios econômicos e

sociais (...)”.

O documento do  CEBES – Campinas, ao afirmar que a defesa dos interesses da

população só poderia ser feita por um sistema de saúde que trouxesse no seu bojo a prática

da Medicina Integral estava  ratificando a idéia de que a continuidade de cuidados

deveria ser feita por um “(...) conjunto de intervenções terapêuticas articuladas em níveis

progressivos de atenção  (primário, secundário e terciário), por referência às complexidades

patológicas ”.

Como manifestação pioneira da incorporação das idéias de Alma-Ata e do

documentos do CEBES referidos ao discurso dos órgãos oficiais no país, em 24 de março

de  1980 instalou-se em Brasília a VII Conferência Nacional de Saúde (VII CNS) que teve

as seguintes finalidades:

• Debate sobre os propósitos do governo quanto às ações a serem empreendidas pelo

MS, com relação à implantação e desenvolvimento de um programa nacional de

serviços básicos de saúde.

• Confirmar o engajamento formal do Brasil no esforço mundial baseado nas propostas

de Alma-Ata (1978) e da 32ª Assembléia Mundial de Saúde (1979) de alcançar “Saúde

para Todos até o ano 2000” (SPT 2000).

• Apresentação do Programa de Extensão das Ações de Saúde Através dos Serviços

Básicos - PREV-SAÚDE. Estavam incluídas no programa as propostas de

regionalização, hierarquização da rede de serviços, integração das ações de saúde

e participação comunitária.

O PREV-SAÚDE, elaborado por técnicos do Ministério da Saúde e do Ministério

da Previdência  e Assistência Social, visava a reestruturação e a ampliação dos serviços de

saúde e incluía áreas como saneamento e habitação. A idéia fazia parte das preocupações,

dentro do processo incipiente de redemocratização do país, com a melhoria das condições

de saúde e do atendimento à população, principalmente daquelas desassistidas, localizadas



nas periferias dos grandes centros urbanos e consideradas focos potenciais de tensões

sociais.

O programa, baseado nas proposições da OMS referendadas em 1978 na

Conferência de Alma-Ata, fundamentou-se na experiência acumulada com o Programa de

Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) implantado no norte de Minas

Gerais e na região Nordeste, que tinha como pressupostos básicos para a extensão de

cobertura a hierarquização das ações de saúde por níveis de complexidade, tendo a

atenção básica como “porta de entrada” no sistema, a integração dos serviços

existentes em cada nível de complexidade, independente do seu vínculo aos

subsistemas público/previdenciário/privado e a regionalização  (OLIVEIRA &

TEIXEIRA, 1989).

O Modelo PIASS, criado pelo Decreto n.º 78.307 de 24 de agosto de 1976, tinha a

finalidade de implantar a estrutura básica de saúde pública nas comunidades  e melhorar o

nível de saúde da população nas área-alvo. No artigo 2º,  diretrizes básicas do Programa,

itens II e IV (p.78), o decreto deixa bem claro a preocupação dos seus formuladores com a

aplicação prática dos conceitos de continuidade de cuidados,  referência e

integralidade, caracterizando-os como diretrizes do Programa.  Assim,

II - “(...) ênfase na prevenção de doenças transmissíveis, inclusive

as de caráter endêmico, no atendimento da nosologia mais freqüente e na

detecção precoce dos casos mais complexos, com vistas aos seu

encaminhamento a serviços especializados (...)”;

IV - “(...) disseminação de unidades de saúde tipo miniposto,

integradas ao sistema de saúde da Região e apoiadas por unidades

de maior porte, localizadas em núcleos populares estratégicos (...)”.

O conceito de integralidade , entendido como a garantia do direito de acesso a

todos os níveis de complexidade , está explicitado na letra d, do sub-item 2.2,

Estrutura/Organização (p.79), dessa forma:

“(...) A articulação da rede de módulos com os demais níveis da

rede de serviços de complexidade crescente se faz através de uma

garantia do acesso da população aos serviços mais especializados

(unidade mista ou hospital) (...)”.



A continuidade de cuidados está enfatizada no decreto de criação do PIASS no item

2.4, Diretrizes e Estratégias, quando no item 2.4.4 (p. 82) aborda o planejamento

horizontal, como substituto do processo tradicional de planejamento vertical por

programas,

“(...) O planejamento das atividades passa a ser feito de forma

integrada, a partir do nível local e segundo as necessidades da

população (...)”.

 e no item 2.4.5 (p.82) faz referência a integralização das ações de saúde, como

responsabilidade das secretarias de saúde, cujo papel no desenvolvimento das ações

coletivas é fundamental, mas que  também devem valorizar as de ordem individual,

“(...) abrangendo, de forma integral as medidas de promoção, prevenção,

recuperação e reabilitação da saúde de forma a possibilitar o atendimento

às necessidades básicas do indivíduo e da coletividade (...)”.

É oportuno observar que o decreto que criou o PIASS registra, inequivocamente, no

quadro onde sintetiza a proposta de estruturação/organização da rede de saúde através de

módulos básicos a noção de referência, como sendo unidades de complexidade

distintas para as quais são encaminhados os pacientes para terem as suas

necessidades de saúde resolvidas e/ou esclarecidas. No caso do PIASS, os postos de

saúde, teriam como referência os centros de saúde e estes as unidades de maior

complexidade (hospitais locais e regionais) (SOUZA, 1980).

No relatório final da VII CNS (p.214), o Grupo 6, responsável pelo subtema nº11 –

Articulação dos Serviços Básicos com os Serviços Especializados no Sistema de saúde –

explicitou o conceito de continuidade de cuidados quando caracterizou os serviços de

atenção básica:

“(...) Não se trata de um serviço de triagem médica acoplada a um

serviço de ações de prevenção primária (...)”;

“(...) Não se destina basicamente a reduzir filas dos serviços

ambulatoriais atuais(...)”;



“(...) Deve prestar assistência médica integral (curativo-preventivo-

promocional) (...)”;

“(...) Deve ter caráter resolutivo para a maioria dos problemas

clínicos comuns (...)”;

“(...) Deve garantir para os indivíduos a continuidade do

atendimento de saúde e do tratamento das doenças (...)”;

“(...) Deve ser (com exceção dos atendimentos de emergência) a única

porta de entrada par o  sistema de saúde (...)”.

Assim, a VII CNS, em 1980, mostrou que a atenção básica de saúde seria a “porta de

entrada do sistema” e a partir dela deveria ser prestada a assistência integral, que não se

restringe a uma unidade de saúde, mas ao sistema como um todo, através de sua rede de

serviços, disposta hierarquicamente de acordo com as especificidades de suas práticas e

tecnologias  para dar continuidade de cuidados necessária a cada caso.

Faz-se oportuno resgatar que na 7ª CNS a Presidência da República, premida pela

divulgação sistemática das condições sanitárias do país através do CEBES e da Associação

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), instituições de suporte do Movimento da

Reforma Sanitária Brasileira,  pela crise econômica mundial que afetava diretamente as

políticas sociais, pela crise da Previdência Social, que chegava com toda intensidade ao

conhecimento da sociedade no bojo da distensão política “lenta, gradual e progressiva”

declarava que:

“(...)  considera o direito à saúde corolário natural do direito à

própria vida e que o dever do Estado de prover as populações com

meios adequados à promoção da saúde  e à prevenção da doença –

antes que à reabilitação da doença – corresponde, com igual

conspicuidade, àquele direito (...)” (VII CNS, 1980, p. 203).

A VII CNS, em toda a sua agenda, reafirma a concepção organizativa do sistema

baseada nos serviços básicos de saúde, cujas unidades operacionais teriam em comum um

núcleo essencial de atividades mínimas ajustadas às realidades regionais mas que, para a



solução/esclarecimento de determinados casos de saúde deveria existir uma retaguarda

hierarquizada de serviços integrados.

Durante essa Conferência perpassaram duas idéias importantes para a construção dos

sistemas de saúde: a necessidade fundamental de existir uma articulação entre os diversos

níveis de atenção e  a relação da atenção primária com a extensão de cobertura da

população. O grupo (seis) responsável por este subtema – Articulação dos Serviços

Básicos com os Serviços Especializados no Sistema de Saúde - identificou dois pontos

fundamentais sobre os quais concentrou toda a discussão: 1) a articulação do atendimento

de saúde em nível primário, com o secundário e terciário; 2) as diretrizes gerais a serem

observadas a este respeito.

Nos critérios e diretrizes propostos e transcritos nesse relatório, pode-se identificar

entendimentos que dizem respeito tanto aos conceitos de referência e contra-referência

quanto à integralidade.

Entre os critérios (p.215), estão:

“(...) completa integração interinstitucional (...)”;

“(...) implantar uma rede  de complexidade crescente , suficiente para

atender  à demanda econômica, com procedimentos no máximo possível

padronizados, possuidora de um sistema de intercomunicação com

permanente fluxo de informações nos dois sentidos , a fim de

permitir a flexibilidade do encaminhamento do paciente com

informações médicas confiáveis, do atendimento primário ao

secundário, e ao retorno deste [sistema de referência e contra-

referência] (...)”;

“(...) No sistema hierarquizado do atendimento ambulatorial, bem como

no do hospitalar, deve-se, levando em conta a regionalização, buscar

dotar as unidades com o máximo de capacidade resolutiva (...)”.

Quanto às diretrizes,

“(...) deve ser garantido o acesso a todos os níveis de assistência

àqueles que dela necessitarem [integralidade], sem distinção da



condição sócio-econômica, eliminando-se, inclusive, as clientelas cativas

ainda existentes – rurais, urbanas e carentes (...)”;

“(...) A rede de cuidados primários, bem como significativa parte dos

serviços especializados, devem estar sob a responsabilidade direta do

Estado, de forma a que o governo esteja seguro e independente das

pressões de interesses criados, alheios aos objetos gerais do Sistema

Nacional de     Saúde (...)”.

O relatório final da VII CNS sinalizava, portanto, para a extensão da cobertura

através da rede primária de serviços, para a integração dos serviços básicos com os níveis

secundário e terciário, no sentido da continuidade de cuidados e para a  responsabilização

do Estado em garantir o direito de acesso a estes níveis de complexidade. A extensão de

cobertura apresenta-se como acesso à atenção básica que, juntamente com o sistema de

referência – contra-referência constituem os pilares onde se sustenta a integralidade. Este

entendimento foi expresso e adotado na VII CNS:

“(...) Extensão de cobertura entendida não apenas como proporção

numérica entre população atingida e a população total, mas como

resultado de uma oferta eficaz e sistematizada dos serviços básicos de

saúde que satisfaçam às necessidades da população, dispostos em lugares

acessíveis, garantindo o acesso aos diferentes níveis de atenção do

sistema de saúde (...)”.

2.4 – Abordagem programática da integralidade e da continuidade de cuidados

Durante os anos 80, o termo assistência integral foi aplicado para programas

direcionados principalmente a grupos populacionais específicos, como mulher, criança e

adolescente, que demandam não só necessidades comuns observadas  nos serviços básicos

de saúde como outras específicas, tradicionalmente conhecidas, passíveis de serem

programadas (DALMASO, 1994).

Assim, em 1984, o MS publicou o programa de “Assistência integral à saúde da

mulher: bases de ação programática” que procurava contemplar, de forma integral, outros

aspectos relativos à saúde da mulher, permanentemente considerados secundários pelo



sistema de saúde, como a profilaxia e terapêutica da morbidade clínica e fatores ligados ao

aparelho reprodutivo22, a abordagem de problemas existentes desde a adolescência até a

terceira idade, o controle de doenças de transmissão sexual, o câncer mamário e cérvico-

uterino e assistência para concepção e contra-concepção.

O MS preocupava-se com a efetividade da proposta e, neste sentido, procurou

interagir com todas as instituições públicas de saúde para  atuar, articuladamente, na

expansão e consolidação da rede de serviços básicos de prestação de ações integradas de

saúde e em atividades consideradas chave, identificadas pelo impacto e transcendência,

através de critérios epidemiológicos. A intenção, portanto, era investir nas unidades básicas

de saúde, tornando-as mais resolutivas, e concentrar os esforços nos problemas de maior

impacto sócio-sanitário que incidiam sobre o grupo populacional específico.

Neste sentido, todas as proposições deveriam ter, como eixo estruturante, o

conceito de assistência integral à mulher adotado pelo MS: “ações de saúde dirigidas para o

atendimento global das necessidades prioritárias desse grupo populacional e de aplicação ampla no

sistema básico de assistência à saúde” (MS, 1984, p. 6). Na prática este conceito se traduzia

pela capacitação dos serviços de saúde para oferecer serviços relativos à assistência

clínico-ginecológica, assistência pré-natal e assistência ao parto e puerpério.

O programa objetivava promover a saúde do indivíduo e reconhecer o direito de

toda população ao acesso aos serviços de saúde . Para cumprir essa finalidade, o

programa identificou a baixa resolutividade dos serviços, a dificuldade de acesso aos níveis

de maior complexidade, distribuídos inadequadamente, as condições de assistência e a

organização dos serviços como os principais fatores que impediam a resolução dos

problemas de saúde da população feminina.

Na formulação do programa fica também explícito o conceito  adotado de

continuidade de  cuidados, sempre relacionado à atenção básica como instrumento de

ampliação de cobertura e necessariamente interagindo com os outros níveis de

complexidade da atenção através de mecanismos de referência e de contra-referência.

Dizia o MS (1984, p. 9):

“(...) Nesse contexto, qualquer proposta de ampliação da cobertura

de serviços básicos de saúde , mesmo com a melhoria da capacidade

                                                                
22 Os serviços de saúde, segundo esta publicação do Ministério da Saúde, só faziam o atendimento às
mulheres, quase que exclusivamente, no período gravídico-puerperal e, mesmo assim, de maneira deficiente.
Outros aspectos relativos à saúde da mulher como a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças
ginecológicas  malignas, além  da prevenção, detecção e terapêutica de doenças transmitidas sexualmente, as
repercussões biopsicossociais da gravidez não desejada, as questões sobre abortamento e acesso aos  métodos
e técnicas de controle da fertilidade sempre foram relegadas ao plano secundário.



resolutiva desses serviços, apresenta dificuldades de implementação,

considerados os problemas de utilização adequada da referência e

contra-referência entre os serviços de maior e menor

complexidade (...)”.

Nas bases doutrinárias, diretrizes e objetivos programáticos, o MS ratificou o

entendimento anterior, situando as ações básicas de assistência integral à mulher  no

contexto geral da política de expansão e consolidação dos serviços básicos de saúde, que

visava melhor adequação da oferta dos serviços, através da concentração de recursos

necessários para solucionar as questões mais prevalentes e imediatas de saúde. Dessa

maneira, o programa deveria ser considerado como parte de uma abordagem global de

assistência primária à saúde da população:

“(...) Particularizar a atenção à saúde da mulher significa apenas um

passo no sentido de aumentar a capacidade resolutiva da rede de

serviços, trabalhando dentro de uma nova ótica – a da assistência

integral – de modo a contribuir para o desenvolvimento institucional do

setor e para a reordenação do sistema de prestação de serviços de saúde

como um todo (...)” (IDEM, p. 14).

“(...) Todas as ações destinadas a prevenir as doenças ou promover e

recuperar a saúde da mulher e da criança deverão nortear-se pelo

princípio da integralidade da assistência. Este, longe de constituir-se,

simplesmente, em forma de atividades isoladas, deve traduzir, na prática,

uma abordagem integral do indivíduo e de grupos sobre os quais se atua,

procurando efeitos em âmbito coletivo e de proteção duradoura (...)”

(IDEM, p. 14).

“(...) O conceito de integralidade da assistência estará contido em todas

as ações desenvolvidas no âmbito da atenção clínica e ginecológica. Para

tanto, exige-se uma nova postura de trabalho da equipe de saúde e,

conseqüentemente, uma nova abordagem dos conteúdos de programas de

capacitação de recursos humanos (...)” (IDEM, p. 16).

Para assegurar a integralidade da assistência para os casos de maior complexidade o

sistema de saúde deveria se constituir de uma rede de serviços com referência e contra-

referência determinadas, conformando um sistema integrado, resultante da ordenação das



unidades  em função do grau de complexidade das práticas e da tecnologia de cada uma, da

capacitação de pessoal e da política de recursos humanos. Sobre isto, o programa assim se

refere:

“(...) Pela sua importância, um sistema integrado de assistência deve

dar prioridade ao estabelecimento de medidas gerais e específicas

para a concretização da sistemática de referência e contra-referência

entre os serviços de diferentes complexidades. Assim a saúde, através

de suas instituições, deverá concentrar esforços nas propostas de

integração, regionalização  hierarquização dos serviços de saúde (...)”

(IDEM, p. 23).

Desta maneira, o programa deixava claro que a assistência integral à saúde da

mulher só se concretizaria através de um sistema de saúde com uma rede  regionalizada e

hierarquizada, integrada através de ações sistematizadas de referência e contra-referência.

A continuidade de cuidados para esse grupo populacional específico se respalda, assim,

sempre que necessário, nas referências determinadas em todos os níveis do sistema e se

consolida no movimento de contra-referência, quando a informação detalhada da ação

desenvolvida naquele nível de atenção retorna aos profissionais responsáveis pela atenção

básica, porta de entrada do sistema.

Neste mesmo período, 1984, o programa de “Atenção Integral à Saúde da Criança”,

baseado nos princípios orientadores das Ações Integradas de Saúde (AIS), racionalidade e

integração dos serviços de saúde, nas unidades da rede de saúde devidamente preparadas

com recursos humanos e equipamentos,  apresentava-se como uma proposta substitutiva da

atenção individual e eventual, tradicionalmente  oferecida à essa população,

caracterizando-se, nesse sentido, pelo compromisso com a continuidade dos cuidados,

através do acompanhamento programado do crescimento e desenvolvimento das crianças,

possibilitando, desta modo, a criação de um elo de ligação entre a população infantil e os

serviços.

As diretrizes e objetivos preconizados pelo programa visavam a reversão do quadro

dramático de saúde das crianças, através da implementação de ações básicas de assistência

integral voltadas para “(...) assegurar a integralidade na assistência prestada pelos serviços de

saúde , deslocando o enfoque de uma assistência baseada em patologias para uma modalidade de

atenção que contemple a criança no seu processo de desenvolvimento e crescimento (...)” (MS,



1984, p. 9) como também  para garantir a extensão de cobertura da rede básica de saúde e

seu grau de resolutividade.

Assim, mesmo considerando o investimento realizado no aumento da resolutividade

dos problemas de saúde pelo nível primário da rede de serviços de saúde, a estratégia da

assistência integral não podia prescindir dos outros níveis de complexidade, aos quais

deveria estar permanentemente integrado, tendo como elo de ligação o sistema de

referência e contra-referência.

Deste modo, o programa do MS, por exemplo, na assistência e controle das

Infecções respiratórias agudas graves indicava como conduta:

• Assistência médica [nível primário] e referência para os serviços de maior complexidade,

sempre que for necessário;

• Definição de centros de saúde ou hospitais para onde serão encaminhados os casos;

• Capacitação dos auxiliares de saúde para diagnosticar e tratar dos casos leves e moderados.

Identificar ainda, os casos graves e os moderados que não obtiveram melhora, para referência

ao médico.

Para  a implantação/implementação das ações básicas do Programa de Assistência

Integral à Saúde da Criança, o MS considerava necessário o desenvolvimento de algumas

ações estratégicas, que reforçam o entendimento sobre  continuidade de cuidados, no

sentido de que ele só se realiza como um todo quando os serviços básicos de saúde

estiverem respaldados por um sistema de saúde integrado, com unidades definidas para

referência dos casos mais graves. Entre essas ações, encontravam-se:

“(...) criação ou aperfeiçoamento de sistemas de referência (...)”;

“(...) ampliação da cobertura das ações básicas hoje desenvolvidas e

garantia da oferta das demais ações básicas à população infantil. (...)

Tais ações deverão estar disponíveis para a maioria da população infantil,

admitindo-se que a sua implantação pode ser progressiva, tanto do ponto

de vista da incorporação de novas unidades, quanto do acréscimo de

ações mais complexas ao elenco já desenvolvido pelo serviço de

saúde (...)” (IDEM, p.17).



Mais tarde, em novembro de 1989, o Ministério da Saúde, explicitou essa mesma

concepção de integralidade no Programa Saúde do Adolescente (PROSAD). Esta faixa

etária, de 10 a 19 anos, estimada em 23,4% da população neste ano, considerada

extremamente vulnerável tanto aos agravos de saúde como às questões econômicas e

sociais, no que diz respeito à educação, lazer, trabalho, justiça, esporte e outros, foi

determinante para a formulação de políticas mais específicas e abrangentes.

Nesse sentido, o MS estabeleceu objetivos, diretrizes e estratégias para que o

PROSAD pudesse implantar e/ou implementar ações específicas para este grupo

populacional e interagir com outros setores, visando a promoção, a identificação dos

grupos de risco, a detecção precoce dos agravos, o tratamento adequado e a reabilitação

dos adolescentes, sempre de forma integral, multisetorial e interdisciplinar.

O programa de assistência ao adolescente também tinha como diretriz geral o

princípio da integralidade, garantindo a continuidade da atenção através da

integração entre os níveis de complexidade dos serviços de saúde . Além disso, devido a

abrangência da proposta de proteção à esta população propunha ações multidisciplinares,

intersetoriais e  interinstitucionais no enfrentamento destas questões:

“(...) em relação ao sistema de referência e contra-referência, este

deverá ser entendido de forma mais ampla, incluídos, além dos níveis

secundário e terciário, o estímulo e o encaminhamento a centros

culturais, organizações comunitárias e outros, com o objetivo final

da promoção da saúde (...)” (MS, 1989, p.11).

O objetivo central do programa era a promoção da saúde integral do adolescente,

favorecendo o processo geral de seu crescimento e desenvolvimento, buscando reduzir a

morbi-mortalidade e os desajustes individuais e sociais. As estratégias que deveriam ser

desenvolvidas no sentido de contemplar as áreas apontadas como prioritárias pelo

programa demonstravam, entre outras, a preocupação de ampliar a cobertura dessa

população através da expansão das unidades de atenção básica e de aprimorar as

unidades de referência nos diversos níveis de atenção.



2.5 – A integralidade como diretriz constitucional e legal do SUS

Em 1985, no início da gestão de Waldyr Pires no Ministério da Previdência e

Assistência Social (MPAS), o desafio de iniciar uma estratégia que garantisse a saúde

como direito de cidadania já estava explicitado. O conceito de universalização da saúde

como um direito de cidadania era traduzido pelo compromisso de tornar real o acesso aos

serviços de saúde e reverter o quadro de desigualdades regionais. A integralidade da

atenção para superar a clássica dicotomia prevenção x cura aparece como vetor da ação

estratégica de mudança, juntamente com a universalização do acesso aos serviços de saúde

e a unificação dos serviços a partir das AIS.

As AIS representaram uma estratégia de integração e racionalização. Em 1985,

dentro do projeto global do governo, que era de estabelecer novas formas de convivência

entre os setores público e privado, em outros moldes, mas que neutralizassem as

resistências à nova administração, as AIS deveriam ser o instrumento da construção de um

novo sistema, unificado, descentralizado, desburocratizado, eficiente e participativo.

Na VIII CNS, ocorrida em Brasília entre os dias 17 e 21 de março de 1986, os

princípios e diretrizes defendidos pelo Movimento da Reforma Sanitária foram debatidos e

consagrados pela plenária, que para assegurá-los como conquista social propôs a

convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte livre, soberana, democrática,

popular e exclusiva.

No tema I – A saúde como direito – o princípio do direito à saúde como um direito

de cidadania universal, garantido pelo Estado, e expressão das lutas e conquistas sociais foi

consagrado pela VIII CNS.

O conceito ampliado de saúde defendido pelo movimento sanitário e proposto na

VIII CNS, representou, antes de tudo, a consolidação da convicção de que a saúde é “(...) o

resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes

desigualdades nos níveis de vida (...)”. Portanto, não se trata de um conceito abstrato, pois

“(...) define-se no contexto histórico de determinada sociedade e num dado momento de seu

desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas (...)” (VIII

CNS, 1986, p.4).

A proposição sinalizava para a integralidade, através da continuidade de cuidados,

que seria garantida pelo direito de acesso, de acordo com cada caso, aos serviços com

práticas e tecnologias mais complexas.



Neste mesmo sentido, do conceito ampliado defendido e aprovado nesta conferência,

evidenciando que a saúde é também resultado de determinantes e condicionantes não

biológicos, e da noção de direito como conquista social, surgiu a noção de que este  pleno

exercício do direito à saúde implica garantir, entre outras coisas, “(...) o acesso universal e

igualitário aos serviços setoriais em todos os níveis (...)” (IDEM, p.5).

Ratificando  essa posição, a VIII CNS conclamava a população para, em campanha

nacional, defender o direito universal à saúde, contra a mercantilização da medicina e pela

melhoria dos serviços públicos, e fazer incluir na futura Constituição Federal,

“(...) a garantia da extensão do direito à saúde  e do acesso igualitário

às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde,

em todos os níveis, a todos os habitantes do território nacional (...)”

(IDEM, p. 8).

De acordo com CORDEIRO (1991, p. 85),  os princípios do novo sistema de saúde

conformado na VIII Conferência,

“(...) defendiam a descentralização e o fortalecimento do papel do

município, participação e controle popular na formulação das políticas,

planejamento, gestão, execução e avaliação das ações de saúde, integralização

das ações, universalização do acesso e da cobertura, iniciados pelas “áreas

carentes ou totalmente desassistidas” e eqüidade e garantia de qualidade na

humanização do atendimento (...)”.

Em LUZ (1994, p. 141), abordando um dos pontos mais importantes levantados nesta

Conferência  de 1986 - a hierarquização dos atos e serviços de cuidados médicos –

encontra-se a seguinte referência:

“(...) A hierarquização dos atos médicos segundo sua complexidade e

especialização, a prioridade a ser dada a cada um, desde os mais simples e gerais

aos mais complexos e especializados também constitui um tema recorrente na

história das políticas brasileiras de saúde. (...) Conduzido sobretudo pelos

médicos ligados à saúde pública e à medicina social, esse debate tocou, durante

a VIII Conferência, também os clínicos dos hospitais gerais públicos e alguns

filantrópicos ligados à Previdência Social. Todos eles reivindicaram

prioridade para os cuidados  primários, integrados aos secundários e

mesmo, no caso de certas patologias crônicas e das emergências, aos

cuidados hospitalares terciários (...)”.



A reivindicação consolidava a responsabilização do profissional de saúde na

continuidade de cuidados, da atenção básica ao nível hospitalar, quando necessário,  para o

restabelecimento da saúde do indivíduo.

O SUDS,23 criado em 1987, tinha por objetivo contribuir para a consolidação e o

desenvolvimento qualitativo das ações integradas de saúde, enquanto “estratégia ponte”.

As suas diretrizes assumiam:

“(...) universalização e eqüidade no acesso aos serviços de saúde,

integralidade dos cuidados assistenciais, regionalização e integração

dos serviços de saúde, descentralização das ações de saúde,

implementação dos distritos sanitários, desenvolvimento de instituições

colegiadas gestoras e desenvolvimento de uma política de recursos

humanos (...)” (NORONHA & LEVCOVITZ, 1994, p. 88).

A Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, assegurou a saúde

como um direito social universal. Assim, o artigo 198 estabelece explicitamente que:

“As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada

e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo

com as seguintes diretrizes:

• descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

• atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas,

sem prejuízo dos serviços assistenciais;

• participação da comunidade “.

                                                                
23 Em 1989, a ABRASCO publicou o texto “A Experiência SUDS e os Desafios Atuais da Reforma
Sanitária” com  um balanço da experiência do SUDS em que faz as seguintes observações (p.18):
1. “Após as entrevistas e os relatos sobre a experiência do SUDS ficou claro que há fortes indícios da
potencialidade dos municípios na implantação do SUS, pois parece residir aí a possibilidade concreta de
mudanças tanto na qualidade da assistência à saúde como na consciência da população com relação à saúde”;
2. “A questão dos Distritos Sanitários que estão sendo apresentados como estratégia de planejamento
(SILOS) ao invés de serem entendidos como a plenitude do SUS em nível local, portanto, dependente, para
sua efetivação, de definições outras nos demais níveis”;
3. “Com relação à integralidade na prestação de serviços, isto é, na articulação das medidas de prevenção
com as medidas de cura se dá também de modo diferenciado. (...) Alguns municípios relatam que essa
integralidade curativo/prevenção está só começando a avançar com as tentativas de regionalização dos
serviços, quando a unidade deve se tornar responsável pela saúde daquela comunidade: no primeiro
momento, tiveram que atender a demanda reprimida para a atenção individual e curativa, sendo hoje possível
dar início nas unidades de saúde às ações de atenção à saúde (...)”.
4. “Para o sistema de referência e contra-referência, principalmente entre setor público e privado, tem havido resistências.
Os hospitais privados têm preferido internar os casos de emergência porque possibilitam um maior faturamento,
limitando o atendimento de cirurgias e tratamento eletivos e completando sua cota de AIH com casos de emergência. (...)
Foi ainda observada a resistência à referência e contra-referência também por parte dos próprios funcionários dos
serviços, que acabam por dificultar a efetivação do sistema (...)” (IDEM, p. 20)



A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, disciplinou os ditames constitucionais. No

capítulo I, artigo 5º: são objetivos do SUS:

Item III  - “A assistência às pessoas por intermédio de ações de

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada

das ações assistenciais e das atividades preventivas”.

No capítulo II, Dos Princípios e Diretrizes:

Artigo 7º: As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados

ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de

acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição federal, obedecendo ainda

aos seguintes princípios:

• universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis

de assistência;

• integralidade de assistência, entendida como um conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em

todos os níveis de complexidade do sistema;

• igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de

qualquer espécie;

• integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e

saneamento básico.

O Sistema Único de Saúde, SUS, demarcou profundas diferenças com relação ao

sistema anterior,  garantindo a existência de um sistema articulado em todas as esferas de

governo, construindo suas bases em princípios norteadores únicos, evitando a formulação

de políticas diferenciadas, desarticuladas e mesmo conflitantes  nos distintos níveis de

governo e até dentro do mesmo espaço de governo, introduzindo princípios doutrinários

explícitos.



Entre seus princípios está a universalidade do acesso que rompe com a lógica

excludente do sistema  anterior, passando a ser garantido independente de qualquer

requisito e sendo uma decorrência natural do novo conceito de saúde, que no texto

constitucional é um direito “subjetivo” assegurado pelo Estado. Na prática, como afirmam

Carvalho &  Santos (1995), ainda é um grande desafio, isto é, garantir o acesso universal

com efetividade e resolutividade.

Outro princípio doutrinário, a integralidade, difere fundamentalmente da lógica do

sistema anterior, na qual os serviços funcionavam com base na assistência médica

individual-curativa. Sobre integralidade, Carvalho &  Santos (1995, p. 77), lembram que:

“(...) O artigo 198, II, estabelece prioridade para as atividades

preventivas, de forma coerente com o mandamento enunciado no artigo

196, relativo ao combate das doenças e outros agravos. Desta maneira a

interpretação do princípio da integralidade da assistência deve ser feito

em combinação com o princípio da igualdade de assistência (inciso IV

do art. 7º) (...)”.

“(...) Em primeiro lugar a assistência integral combina, de forma

harmônica e igualitária, as ações e os serviços de saúde preventivos

com os assistenciais e curativos. (...) Em segundo lugar, a assistência

implica, como se enuncia, ação individualizada, ou seja, para cada

caso, segundo as suas exigências, e em todos os níveis de

complexidade ( ...)” (IDEM, p. 77).

A Lei Orgânica da Saúde 8080, que “dispõe sobre as condições para a promoção,

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços

correspondentes”, no seu artigo 10º, parágrafo 2º,  introduziu legalmente o Distrito

Sanitário (DS) como forma de, no nível municipal, “integrar e articular recursos, técnicas e

práticas voltadas para a cobertura total das ações em saúde”.

O DS corresponde no Brasil à concepção de Sistema Local de Saúde (SILOS),

explicitada pela OPAS/OMS no documento “Orientación y prioridades programáticas para

la OPS en el cuadrienio 1987 – 1990”, aprovado pela Resolução XXI da XXII Conferência

Sanitária Pan-americana em setembro de 1986. O marco teórico e conceitual dos SILOS

foi ratificado posteriormente pelo documento CD33/14, Resolução XV – XXXIII do



Comitê Diretor da OPAS, em setembro de 1988 (MENDES, 1993; SILVA JÚNIOR,

1996).

A proposta originou-se diante do fato de que grande parte da população dos países

americanos continuavam sem ter acesso real aos serviços de saúde e que este déficit de

cobertura acontecia e se reproduzia em meio a uma grave crise econômica, política e

social, acarretando sérias restrições de recursos para o setor saúde (PAGANINI, 1990).

Os SILOS significaram uma resposta do setor saúde aos processos de

democratização e descentralização do Estado, como também uma resposta interna para

obter maior eqüidade, eficácia e eficiência das suas ações. Entre os aspectos fundamentais

para seu desenvolvimento estão: a reorganização do nível central, descentralização e

desconcentração, intersetorialidade, desenvolvimento de um novo modelo de atenção e a

integração dos programas preventivos e de controle.

O novo modelo de atenção proposto pelos SILOS visava:

• Contemplar explicitamente todas as famílias ou grupos populacionais com recursos e pessoal

de saúde destinado a lhes dar atenção, seja no nível institucional, seja no nível comunitário,

organizados numa rede de  serviços coordenados, com os graus de complexidade

necessários para responder as necessidades de saúde da população.

• Conservar um enfoque global das ações agrupadas de acordo com o conjunto de problemas da

população, sendo executadas de forma integral pelas diferentes categorias de pessoal, evitando-

se os agrupamentos por patologias ou programas separados.

• A rede  de serviços em seu conjunto deve assumir a responsabilidade de conceder atenção

integral a toda  população, o que significa que os SILOS devem encontrar soluções

apropriadas, através de sua própria capacidade instalada ou do desenvolvimento das

interrelações necessárias.

• Toda demanda deve ser atendida não se aceitando rejeição a solicitações de atendimentos.

• Considerar o hospital como uma unidade de saúde integrante dos SILOS.  Ao inserir-se

num sistema local de saúde, o hospital sofre mudanças que afetam de uma ou outra

maneira a todos os serviços. À satisfação da demanda sob sua responsabilidade deve-se juntar

a complementaridade dos outros serviços da rede, que gera mudanças na quantidade e

qualidade dos serviços e obriga a busca de inovações de organização.

MENDES (1993, p.94), observa que tanto o documento internacional quanto o

legal, não “qualificam a expressão como se deseja levar à prática” e, por isso, com a

finalidade de clarear esta proposta da OPS, na perspectiva da Reforma Sanitária,



desenvolveu uma concepção de DS como processo social de mudança das práticas

sanitárias do SUS, o que implica considerá-lo nas suas dimensões política, ideológica e

técnica24.

Segundo a concepção desenvolvida por MENDES, a Reforma Sanitária está

referida, ideologicamente, ao modelo sanitário, que se baseia numa concepção ampliada do

processo saúde-doença e, embora considere importante, subordina o trabalho clínico ao

processo de trabalho sanitário, que tem suas raízes na epidemiologia, utilizada neste

enfoque como estratégia “populacional ou de saúde pública”, capaz de transformar as

condições de saúde e de vida de grupos populacionais.

Entre os principais elementos ideológicos do modelo sanitário está a integralidade

na atenção, através da qual “recompõe-se a integralidade das ações promocionais, preventivas,

curativas e reabilitadoras”. A dimensão técnica do DS será expressa em princípios

organizativo-assistenciais, definidos pela Reforma Sanitária e pelo modelo

tecnicoassistencial sanitário e coerentes com eles. Entre estes princípios, estão a

hierarquização e a integralidade.

A hierarquização se fundamenta na possibilidade concreta de que é possível

resolver, de forma eficaz, determinados problemas de saúde com produção de ações de

diferentes graus de complexidade tecnológica e com diferentes custos sociais escalonados

por níveis de atenção. A hierarquização está determinada, portanto, pela garantia de

resolubilidade que se deve dar de acordo com a complexidade de cada nível e no nível do

sistema como um todo.

Entretanto, cada nível é insuficiente para resolver problemas que extrapolem sua

condição  tecnológica e, por isso, necessita da referência de outro nível de atenção com

maior grau de tecnologia. Assim, a hierarquização implica na existência de um sistema de

referência e contra-referência, entendido como a sistematização de um fluxo e contrafluxo

de pacientes e de informações, gerenciais e tecnocientíficas dentro da rede se serviços de

saúde.

                                                                
24 De acordo com MENDES (1993), o DS tem dimensão política porque busca a transformação do Sistema
Nacional de Saúde, no microespaço situado no nível local, onde se manifesta a luta política entre os diversos
atores sociais, em função de seus diferentes interesses e visões, e no qual  se deve acumular capital político e
poder, ferramentas fundamentais na construção da viabilidade necessária  para se alcançar a situação-
objetivo.
A dimensão ideológica está presente na opção por um modelo de atenção ou de uma concepção ampliada do
processo saúde-doença, cuja implantação representa uma nítida proposta de mudança cultural.
A dimensão técnica está  na exigência de utilização de conhecimentos e tecnologias para sua implantação,
coerentes com os pressupostos políticos e ideológicos do projeto de referência.



A Integralidade  é um dos princípios organizativos-assistenciais de maior

importância do DS, sendo que sua aplicação implica em reconhecer:

“(...) a unicidade dos serviços de saúde para o conjunto de ações

promocionais, preventivas, curativas e reabilitadoras e que as

intervenções de um sistema de saúde sobre o processo saúde-doença

conforma uma totalidade que engloba os sujeitos do sistema e suas inter-

relações com os ambientes natural e social (...)” (Mendes, 1993, p. 149).

A integralidade  exige, assim, uma intervenção integradora, no seu âmbito

tecnológico sobre indivíduos, famílias, ambientes coletivos, grupos sociais e meio

ambiente. Estas ações, embora integradas, constituem-se em competências dentro da

suficiência resolutiva de cada nível de atenção.

Um contraponto importante às idéias de MENDES (1993) aparece registrado na

reflexão de LEVCOVITZ, ARRUDA & GARRIDO (1994, p. 23) sobre a expressão

assistência integral à saúde:

“Esta expressão surgiu da necessidade de se introduzir/amalgamar no

setor um conceito que superasse as dicotomias curativo/preventivo e

individual/coletivo que eram, de modo quase consensual, consideradas

características perniciosas do sistema vigente (...)”.

“A assistência integral à saúde não pode ser reduzida à soma ou

justaposição das ações de caráter preventivo e coletivo com as de

caráter individual e curativo; não deve ser entendida como uma

maneira atual de se fazer velhas coisas; não está determinada por um

modelo de organização de serviços com base territorial definida do tipo

distrito sanitário, SILOS ou equivalentes (...)”.

 “(...) Assistência integral é um conceito que só se aplica ao sistema

de saúde como um todo e implica na redefinição do universo das

práticas, relacionadas à saúde do indivíduo, do coletivo, do meio e

das relações que se estabelecem entre elas. Esta afirmação decorre

da compreensão de que a integralidade engloba a oferta de serviços

das mais variadas naturezas e graus de complexidades, o que não



poderia ser atribuído a uma unidade prestadora de serviços, um

profissional ou uma equipe técnica em particular (...)”.

Desta forma, a reflexão acima ratifica o entendimento até aqui adotado de que a

assistência integral tem o sentido de continuidade de cuidados, oferecido aos indivíduos e à

coletividade através de uma rede concreta de serviços de saúde. A garantia do direito de

acesso, individual ou coletivo, a esses serviços, de naturezas e complexidades diversas

conforma o conceito de integralidade.

2.6 – A integralidade expressa nas Normas Operacionais

A partir da publicação da Lei Orgânica da Saúde e na tentativa de regulamentação

do artigo 35 da Lei 8.080, o MS começou a editar as NOBs, que vêm sendo utilizadas

como instrumento de regulação do processo de descentralização das ações e serviços de

saúde.

A NOB SUS 01/91 funcionou como um forte instrumento para a disseminação dos

princípios e diretrizes do SUS, fazendo com que os municípios tomassem conhecimento e

praticassem os preceitos legais para desempenhar suas funções em questões de políticas de

saúde. Por outro lado, os convênios definidos pela NOB 91 excluíam, de forma proposital,

a participação das Secretarias de Saúde dos Estados e não se preocupavam com a

integração e articulação das ações e  serviços municipais, fundamentais para a

concretização das diretrizes de regionalização e hierarquização do SUS 25.

A preocupação explicitada no relatório da IX Conferência Nacional de Saúde (IX

CNS) com relação ao processo de descentralização e municipalização, que encontrava

resistências na época “devido a postura do Governo Federal e de muitos governos estaduais e

municipais, que desrespeitam as leis específicas e não criam os mecanismos operacionais

indispensáveis à implementação do SUS” (BRASIL 92, apud ANDRADE 2001, p. 44), fez

com que se criasse no MS o Grupo Especial Para a Descentralização (GED) que elaborou o

documento intitulado “A Ousadia de Cumprir e Fazer Cumprir a Lei”.

Este documento foi a base doutrinária para a elaboração da NOB SUS 01/93 e em

sua proposta de modelo assistencial a ser construído com a implementação da NOB ficam



explícitas as questões da integralidade e da continuidade de cuidados, fundada  na

cobertura e na referência. Entre os itens expressos no documento (p. 44) encontra-se:

• Acesso a todos os níveis  de complexidade do sistema;

• Implementação de um sistema de referência e contra-referência municipal, estadual e

nacional;

• Hierarquização e regionalização  da rede de serviços de saúde em âmbito

municipal, estadual e nacional.

A NOB SUS 01/93, editada pela Portaria 545 de 20 de maio de 1993 e publicada no

Diário Oficial da União de 24 de maio de 1993, incentivou o processo de descentralização

e municipalização, considerados incipientes pela IX CNS. Instituiu duas condições de

gestão para os estados (parcial e semiplena) e três para os municípios (incipiente, parcial e

semiplena), por considerar que a transição para a descentralização plena deveria ser

criteriosa, gradual e flexível, em função da heterogeneidade entre os municípios e estados

no que diz respeito às condições econômicas, sociais e político-organizativas diante das

novas responsabilidades (LEVCOVITZ, LIMA & MACHADO, 2001; VIANA, 2000;

ALMEIDA, 2001).

As condições de gestão instituídas pela NOB 93 trouxeram para os estados novas

atribuições e responsabilidades. Entre elas: a coordenação da rede de referência estadual e

gerência do sistema de alta complexidade, a programação integrada com os municípios, o

cadastramento, programação e alocação de recursos para assistência ambulatorial e

hospitalar e a coordenação da rede de serviços públicos e privados (IDEM).

Também criou novos espaços de negociação e deliberação, as Comissões

Intergestores Tripartite e Bipartite (CIB e CIT), estabelecendo parcerias entre os três níveis

de direção do SUS e, deste modo, agilizar a operacionalização das políticas de saúde e a

formulação de estratégias para a descentralização (Ibidem). Ambas, constituídas com

número igual de representantes de cada esfera de governo 26. Estas Comissões passaram a

ter, indubitavelmente, maior peso tanto nas decisões políticas quanto nos rumos e

estratégias adotadas.

                                                                                                                                                                                                    
25 Segundo LEVCOVITZ (1997), esta estratégia política do governo Collor isolava, de um lado os
governadores que se situavam na sua maioria na oposição e, do outro, procurava atrair prefeitos e
parlamentares federais a ele ligados para ampliar sua base de sustentação política.
26 A Comissão Tripartite é integrada pelos representantes do  Ministério da Saúde,  do CONASS e do
CONASEMS. Cada comissão bipartite é integrada por representante da SES e do Conselho/Associação de
Secretários Municipais do Estado



  A NOB 93 resgatou alguns mecanismos de controle para o estado em relação ao

repasse de recursos federais para os municípios através da administração dos sistemas de

informações ambulatorial e hospitalar (SIA-SUS e SIH – SUS), mas não totalmente, pois

este poder passou a ser compartilhado com os municípios por ocasião da pactuação dos

tetos financeiros (uma das atribuições da CIB) e através da inovação,  introduzida para os

municípios habilitados em gestão semiplena, de mecanismos de transferência “fundo a

fundo” de todos os recursos para os gastos na saúde.

Esta norma apontou para novas estratégias de descentralização: deveriam ser

implantadas de forma gradativa, respeitando as condições locais (municipais e estaduais)

nos seus aspectos políticos, econômicos e graus de capacitação e vontade de assumir

responsabilidades gerenciais, assim como reconhecer a importância das relações de

parceria entre os gestores, fundamentais para a construção dos sistemas municipais de

saúde (LUCCHESE, 1996, apud LEVCOVITZ, LIMA & MACHADO, 2001).

Entretanto, verifica-se que as NOBs 91 e 93 não criaram instrumentos

possibilitando a que estados e municípios construíssem sistemas regionalizados e

hierarquizados de saúde, garantindo o acesso da população a todos os níveis de

atenção.

A partir dessa constatação e de inúmeras outras identificadas num longo período de

avaliação sobre a implementação do SUS 27, o MS editou em agosto 1996 a NOB SUS

01/96, aprofundando o processo de descentralização e, para este fim, redefiniu as

responsabilidades dos Estados, Distrito Federal e da União e os instrumentos gerenciais

para que estas instâncias de direção pudessem assumir seus papéis de gestores do SUS.

Da mesma forma que as NOBs anteriores, a NOB SUS 01/96, editada pelo MS,

também procurou criar condições de regulação e implementação do SUS, definindo

estratégias e movimentos táticos para melhorar suas condições de operacionalidade.

Conforme o documento oficial, esta NOB “explicita e dá conseqüência prática aos princípios e às

diretrizes do Sistema”,  além de oferecer mecanismos para realizar mudanças essenciais  no

modelo de atenção à saúde no Brasil, contribuindo, assim, para a sua efetivação.

                                                                
27 O período compreendido entre 1990 e 1995, isto é, da promulgação das Leis Complementares até a edição
das NOBs 91, 92 e 93 foi de intensa discussão sobre o processo de implementação do SUS. Através das
oficinas do CONASS e CONASEMS vários segmentos da sociedade procuraram identificar obstáculos e
apresentar proposições que apontassem estratégias e instrumentos capazes de contemplar as necessidades dos
níveis de direção do SUS e soluções para superar as dificuldades desse processo.



O centro das preocupações dessa norma é construir e consolidar a plena

responsabilidade do poder público municipal sobre a gestão de um sistema municipal e,

não somente, sobre a prestação de serviços de saúde, com a conseqüente redefinição dos

papéis das outras instâncias de governo. De acordo com a NOB 01/96 o gestor municipal é

responsável tanto pela prestação direta de ações e serviços de saúde quanto pela garantia

de referência a serviços de níveis de complexidade não disponíveis no território

municipal. A preocupação com a integralidade fica então patente e  vai mais além do

entendimento como continuidade de cuidados médicos, quando a norma identifica a

necessidade de ações fora do campo específico da atenção à saúde.

A criação de duas categorias de gestão municipal, a Gestão Plena da Atenção

Básica (GPAB) e Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM), foi acompanhada de

mecanismos específicos de transferência de recursos. Na primeira situação o gestor é

inteiramente responsável pelo planejamento, organização e execução direta das ações de

atenção básica de saúde, como também pelo acompanhamento dos demais serviços

prestados aos seus munícipes, no caso de referência interna ou externa ao município, de

acordo com a programação pactuada e integrada acordada na CIB. Na segunda categoria, a

NOB SUS 01/96 propicia condições ao gestor para que ele assuma a responsabilidade pela

organização de todo o sistema municipal de saúde, incluindo assistência ambulatorial

especializada e hospitalar.

Cabe assinalar que entre as medidas definidas para viabilizar os objetivos da NOB

01/96, a Programação Pactuada e Integrada (PPI) traduz a preocupação do nível federal do

SUS com o acesso da população aos serviços e ações de saúde de distintos níveis de

complexidade.

 Devido a heterogeneidade entre os municípios que apresentam  níveis

diferenciados de complexidade assistencial, cabe ao gestor municipal a responsabilidade de

garantir a continuidade de cuidados, quer pela oferta existente no próprio território

municipal, quer pelo encaminhamento a unidades situadas em outros municípios, sempre

por intermédio de relações entre os gestores municipais, mediadas pela secretaria estadual.

A PPI representa a explicitação das responsabilidades assumidas pelos municípios para

garantir este direito de acesso. O seu processo de elaboração é ascendente, de base

municipal e deve observar os princípios da integralidade das ações e da direção única em

cada nível de gestão, sendo depois encaminhado para o Conselho Municipal de Saúde,

onde será discutida sua aprovação.



A PPI, envolvendo as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de

Vigilância Sanitária e de Epidemiologia e Controle de Doenças, constitui um instrumento

valioso de reorganização do modelo de atenção e de gestão do SUS, de alocação de

recursos e de consolidação da integração entre as três instâncias gestoras do SUS.

A Programação Pactuada e Integrada, parte essencial do processo de reorientação

do modelo de atenção à saúde e da concretização do SUS, deve permitir, segundo a NOB

96, o detalhamento e aprofundamento de aspectos considerados importantes em cada nível

de direção, requerendo para tanto o aprimoramento  e a divulgação de instrumentos e

técnicas de avaliação de resultados. Neste sentido, os bancos de dados nacionais

representam instrumentos fundamentais ao exercício destas funções, devendo ser

aperfeiçoados e permanentemente alimentados pelos três níveis de gestão (CONASS,

1999).

Na NOB SUS 01/96 a operacionalização do conceito de integralidade na assistência

se manifesta com a introdução da idéia de SUS municipal, que procura fortalecer  o

sistema local de saúde integrando uma rede regionalizada e hierarquizada  e disciplinado

segundo um subsistema em cada município (ANDRADE, 2001). Com esta iniciativa, a

norma demonstrou que a sua preocupação central era não permitir a atomização

desordenada do processo de construção dos sistemas municipais de saúde.

Para dar conta da integralidade das ações de saúde, considerando-se os graus

diferenciados de complexidade dos sistemas municipais, onde a população é

encaminhada/referenciada de unidades de um para as de outros municípios, a NOB criou a

Programação Pactuada e Integrada (PPI), instrumento para efetivar a negociação destas

referências, na CIB.

Também  a alocação de recursos e a explicitação dos pactos estabelecidos entre as

esferas de governo foram definidas como funções da PPI, cuja elaboração passou a ser

responsabilidade dos Estados em condição de Gestão Avançada do Sistema Estadual ou de

Gestão Plena do Sistema Estadual, assim como a de organizar sistemas de referência, bem

como a normatização e operação da câmara de compensação das Autorizações de

Internações Hospitalares (AIH), procedimentos especializados e de alto custo e/ou de alta

complexidade e  cooperar técnica e financeiramente com os municípios com o objetivo,

entre outros, de concretizar o processo de descentralização e organizar redes de serviços de

saúde regionalizadas e hierarquizadas.



A PPI ratifica as responsabilidades dos municípios com a garantia de acesso

da população aos serviços de saúde, quer pela oferta dentro do próprio território, quer

pelo encaminhamento a outros, sempre por intermédio da relação  entre os gestores

municipais, mediados pelo gestor estadual. Nessa negociação, o papel do nível estadual é

fundamental, pois cabe a ele incentivar e promover as condições necessárias para que o

município assuma uma das condições de gestão da atenção à saúde prevista pela NOB,

sempre na perspectiva da atenção integral.

A NOB 96 se preocupou com o acesso universal, ampliando a cobertura com a

criação do PAB fixo, com transferência  financeira, per capita, fundo a fundo, calculada

sobre a população de cada município, e do PAB variável, implantado em 1998, destinado a

incentivos às Ações Básicas de Vigilância Sanitária, aos Programas de Agentes

Comunitários de Saúde, de Saúde da Família e de Combate às Carências Nutricionais.

Em 1999, a Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) avaliou o processo de

descentralização após a edição da NOB SUS 01/96 e evidenciou que:

• movimento de descentralização foi intensificado a partir da sua implementação em março de

1998;

• Existiam problemas e dificuldades inerentes ao processo de descentralização que continuavam

impedindo a concretização da integralidade e da continuidade de cuidados . Entre eles: a

divisão de responsabilidades entre estados e municípios; o processo de habilitação; as

limitações do modelo de financiamento; e a ausência de planejamento e organização funcional

do sistema.

De acordo com Andrade (2001), a partir desse diagnóstico, a SAS/MS, em março

de 2000, iniciou um debate com a formulação de proposições, submetidas preliminarmente

à apreciação da CIT em abril de 2000, buscando compatibilizar três princípios

organizativos, considerados fundamentais para a superação das dificuldades apontadas na

avaliação do processo de descentralização:

• A descentralização, com ampliação da responsabilidade e autonomia dos municípios sob a

gestão de seus sistemas de saúde;

• A regionalização, com ênfase no planejamento territorial;

• A hierarquização, através da construção de redes assistenciais funcionais e resolutivas.

Em 31 de janeiro de 2001, como produto desta discussão, foi publicada a NOAS

SUS 01/2001, que tinha por objetivo geral “promover maior eqüidade  na alocação de



recursos  e no acesso da população às ações e serviços de saúde em todos os níveis de

atenção”. Entre os seus objetivos específicos relacionados à construção de sistemas de

referência e contra-referência e a consolidação da gestão estadual , pode-se destacar:

• Fortalecer a capacidade de planejamento e organização dos sistemas de estaduais, articulando e

integrando os sistemas municipais;

• Definir a divisão de responsabilidades entre estados e municípios na gestão do SUS, de forma

clara e coerente com a organização de sistemas funcionais de atenção;

• Responsabilizar as SMS pela garantia de acesso dos seus próprios munícipes e dos usuários

formalmente referenciados aos serviços localizados em seu território;

• Responsabilizar a SES pela coordenação do processo de regionalização, da PPI e do

estabelecimento de referências intermunicipais, a ser desenvolvido em conjunto com os

municípios;

• Promover a definição do papel de cada município na rede regionalizada e resolutiva;

• Promover a melhoria da qualidade de atenção e do acesso dos cidadãos às ações de saúde de

todos os níveis de complexidade, independente de seu município de residência.

Desta maneira, a NOAS 2001 considerou a regionalização e a organização

funcional do sistema como  elementos fundamentais para o avanço da descentralização e

da integração de sistemas municipais. Estes constituem-se nos alicerces que garantiriam a

consolidação da universalidade, da integralidade da atenção, do aumento da eqüidade na

alocação de recursos e, de modo particular, da eqüidade de acesso aos serviços de saúde.

A macroestratégia de regionalização deverá contemplar uma lógica de

planejamento integrado de maneira a conformar sistemas funcionais de saúde28 e a

NOAS SUS 01/2001 propõe três grupos de estratégias visando contribuir para este

processo de regionalização em saúde, como forma de promover a descentralização com

eqüidade no acesso:

                                                                
28 Conforme já foi dito, a NOAS SUS 01/2001 define sistemas funcionais de saúde como sendo redes
articuladas e cooperativas de atenção, referidas a territórios delimitados e a  populações definidas, dotadas de
mecanismos de comunicação e fluxos de inter-relacionamento que garantam o acesso do usuários às ações e
serviços de níveis de complexidade necessários para a resolução de seus problemas de saúde, otimizando os
recursos disponíveis.



• Elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e diretrizes para a organização

regionalizada da assistência pelas SES (com a colaboração das SMS), visando a construção de

sistemas funcionais e resolutivos em todos os níveis. Na CIB devem ser definidos e

explicitados todas as etapas do processo de elaboração do PDR e de planejamento integrado.

Para isto, a NOAS 2001 estabelece alguns requisitos mínimos, entre eles, a explicitação dos

instrumentos de referência intermunicipal que podem ser verificados pelos Termos de Garantia

de Referência anexados conforme indicado no PDR;

• Fortalecimento da capacidade de gestão do SUS, visando consolidar o caráter público da gestão

do sistema (estados e municípios);

• Atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios, visando superar o seu caráter

cartorial.

• Ampliação da responsabilidade dos municípios em relação à atenção básica.

A constatação de que existem inúmeras situações que impedem a construção de

sistemas de saúde funcionalmente completos29 foi a principal motivação para a formulação

da NOAS SUS 01/2001. Para enfrentar este problema, a NOAS propôs simultaneamente o

aumento das responsabilidades dos municípios na garantia de acesso universal à atenção

básica e a regionalização e a organização funcional do sistema para garantir a integralidade

com eqüidade.

Em 27 de fevereiro de 2002, o MS publicou a NOAS-SUS 01/2002, ratificando a

preocupação já expressa na NOB SUS 01/96 e na NOAS-SUS 01/2001 da continuidade do

processo de descentralização e organização dos serviços, de forma regionalizada e

hierarquizada, objetivando o cumprimento dos princípios norteadores do SUS da

universalidade de acesso e de integralidade da atenção.

 Para editar a NOAS 01/2002 o MS considerou tanto as análises críticas feitas pelo

MS, SES e SMS, através do Conselho Nacional de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional

de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), que apontaram inúmeras dificuldades

do gestor municipal em implementar alguns itens da NOAS 01/2001, em função dos

                                                                
29 Entre estas situações, estão: o tamanho dos municípios, por serem extremamente pequenos ou por
demandarem a existência de vários sistemas em seu território de atração regional ou ainda pela existência de
áreas limítrofes dos estados que induzem a organização de rede de serviços com unidades em cada lado da
demarcação político-administrativa (LEVCOVITZ, 1997).



problemas para estabelecer o comando único sobre os prestadores de serviços do SUS (alta

e média complexidade)  e garantir a totalidade da gestão municipal nas sedes dos módulos

assistenciais, como também o da “fragilidade de explicitação dos mecanismos necessários à

efetivação da gestão estadual para as referências intermunicipais” (NOAS SUS 01/2002, p.7)

quanto  às sugestões da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e do Conselho Nacional de

Saúde (CNS) sobres estas questões.

Desta forma, a NOAS 01/2002, visando, por um lado, o cumprimento da

universalidade do acesso, ampliou a responsabilidade dos municípios na Atenção

Básica, com a incorporação de ações estratégicas e responsabilidades mínimas explicitadas

como um elenco de novos procedimentos básicos e, para serem ofertados pelos

municípios-sede, por um conjunto de procedimentos de média complexidade ambulatorial.

Por outro lado, para dar conta do princípio da integralidade , ratificou o processo de

regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de

maior eqüidade.

O processo de regionalização, determinado por esta norma como estratégia de

hierarquização dos serviços de saúde , deverá ser implementado dentro da lógica de

planejamento integrado, sendo que a noção de territorialidade sinalizará para a escolha de

prioridades de intervenção e orientará a conformação de sistemas funcionais de saúde ,

cuja abrangência extrapolará os limites geográficos do município, sem, entretanto,

desconsiderá-lo como unidade indivisível, para cumprir o princípio norteador da

integralidade da atenção , isto é, “garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços

necessários [em todos os níveis de atenção] para a resolução de seus problemas de saúde,

otimizando os recursos disponíveis” (NOAS 2002, p. 9).

Os sistemas funcionais de saúde devem ter, de acordo com as necessidades de saúde

da população dos municípios que compõem as regiões, microrregiões ou módulos

assistenciais, serviços de saúde de referência para média e alta complexidade localizados

nos municípios onde existirem, e mecanismos que garantam a contra-referência, para o

acompanhamento do usuário no município de origem.

A elaboração do PDR é de responsabilidade do Estado e deve garantir tanto o acesso

do cidadão mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços de

atenção básica, consideradas mínimas para a manutenção da sua saúde, como o acesso em

qualquer nível de complexidade, de acordo com cada necessidade específica, seja



diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores para o

atendimento de referências intermunicipais.

De acordo com a NOAS 01/2002, a PPI é o instrumento principal para a garantia de

acesso da população aos serviços de saúde de média e alta complexidade30 não disponíveis

em seu município de residência e para orientar a alocação de recursos e definição de

limites financeiros para todos os municípios, independente de sua condição de gestão

(GPSM ou GPAB-A).

A NOAS 2002 instituiu o Plano Diretor de Regionalização (PDR) como o

instrumento de ordenamento da regionalização da assistência nos Estados e no Distrito

Federal, “baseado nos objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as

necessidades de saúde da população e garantia de acesso do cidadãos a todos os níveis de atenção”

(NOAS 2002, p. 9)

“(...) O PDR fundamenta-se na conformação de sistemas funcionais e

resolutivos de assistência à saúde, por meio da organização dos territórios

estaduais em regiões/microrregiões e módulos assistenciais; da

conformação de redes hierarquizadas de serviços; do estabelecimento de

mecanismos e fluxos de referência e contra-referência intermunicipais,

objetivando garantir a integralidade da assistência e o acesso da população

aos serviços e ações de saúde  de acordo com as suas necessidades (...)”

(NOAS 2002, p. 9).

                                                                
30 De acordo com a NOAS SUS 01/2002, o acesso aos procedimentos de alta complexidade é de
responsabilidade solidária entre o MS e as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.



3. Estratégias para expansão do acesso e concretização da continuidade de

cuidados: a construção de sistemas de referência/contra-referência no PSF.

3.1 A Atenção Básica e o PSF. As bases da continuidade de atenção: ampliação do

acesso,  aumento da  cobertura da população e garantia  de referência.

A construção de sistemas de referência e contra-referência municipais traduz o

entendimento e a disposição política do gestor em prestar atenção integral à população

buscando operacionalizar o princípio da integralidade.

A mudança de modelo assistencial proposta pelo SUS está baseada essencialmente

na Atenção Básica, “porta de entrada do sistema”, que tem sua expansão estimulada pelo

nível federal através de incentivos financeiros para que   os municípios assegurem o acesso

universal aos serviços de saúde e promovam transformações profundas nas práticas

assistenciais. Representa o primeiro nível do novo modelo de atenção que  deve ser

regionalizado e hierarquizado.

Entendo que a noção de “porta de entrada” está intrinsecamente ligada às mudanças

das relações entre  profissional – unidade – usuário – local de moradia e trabalho,

consideradas neste estudo como elemento crítico e objeto de pesquisa.

Ratificando esta posição, em 1994, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(IPEA) citado por AGUIAR (1998, p. 23) afirmou  que  os princípios de universalidade e

integralidade só poderiam ser sustentados num contexto de fortes restrições fiscais se

fossem promovidas “transformações profundas no  processo de implementação do SUS” e, entre

elas, “a revisão do modelo assistencial, a modernização e profissionalização da gestão, a

regularidade no financiamento”, inclusive como pré-requisito para a necessária credibilidade

do processo de descentralização  e o fortalecimento da capacidade regulatória do Estado.

A  Atenção Básica à Saúde é revestida de particular complexidade e como tal deve

ser vista, em razão de sua forma específica de organização de trabalho, baseada em

atendimento resolutivo para um amplo conjunto de necessidades que extrapolam o âmbito

das intervenções curativas individuais, envolvendo tanto ações de saúde coletiva quanto

intervenções de caráter clínico direcionadas para a prevenção ou tratamento de doenças.

Embora, de um modo geral, estas ações sejam apoiadas por técnicas de diagnóstico

e terapêutica de menor intensidade tecnológica, dependem, entretanto, de saberes

diferenciados, de uma complexa integração de ações individuais e coletivas, curativas e

preventivas, assistenciais e educativas e, para que a intervenção seja resolutiva, a



integração com os outros níveis de complexidade do sistema  de saúde. Assim a

resolutividade deste nível de atenção está subordinada à existência de referências com

fluxos explicitados e com protocolos de encaminhamento em ambos os sentidos.

Estes protocolos são essenciais para a continuidade da atenção, contribuindo

também para a superação das difíceis relações entre os profissionais das unidades básicas e

especializadas.

SCHRAIBER, apud AGUIAR (1998), adverte que as diversas concepções de

serviços não devem reduzir as necessidades de saúde a processos fisiopatológicos, porque

mascaram a diferença que existe entre complexidade científica das patologias e

complexidade tecnológica do trabalho em saúde.

É oportuno lembrar que a concepção de Atenção Básica sempre esteve ligada à

idéia de medicina simplista ou de baixa qualidade, devido ao fato de captar demandas de

menor custo em relação aos recursos tecnológicos e aos outros níveis de atenção

especializados, e este entendimento ainda persiste nos dias de hoje (IDEM).

Os conceitos de integralidade e de continuidade de cuidados que adoto para o

desenvolvimento deste trabalho estão assentados em dois pilares: o acesso à atenção

básica, que é traduzido como aumento de cobertura, e o sistema de referência e contra-

referência. Desta forma, as unidades do primeiro nível de atenção, juntamente com as dos

demais níveis, devem conformar um sistema funcional de assistência à saúde com

resolutividade suficiente para resolver os problemas de saúde da população, de acordo com

o modelo de regionalização preconizado pelas NOAS 01/2001 e 01/2002.

A preocupação com o aumento de cobertura, com a integração das ações e dos

serviços de saúde e com a mudança do modelo assistencial já estava expressa na literatura

dos anos 60. De forma simplificada, respeitando a  cronologia dos fatos e apenas  com a

intenção de ressaltar a importância destes aspectos citados, que se constituem no objeto da

minha proposta de trabalho,  devo  lembrar que:

• Na década de 60, conforme ALMEIDA apud AGUIAR (1998),  os altos custos , a

iatrogenia e a utilização de tecnologias de forma crescente e desenfreada, decorrentes

do modelo assistencial centrado na assistência médico-hospitalar provocaram a revisão

das práticas assistenciais e propiciaram o surgimento de modalidades alternativas de



prestação de assistência médica, extra-hospitalares, como a Medicina Preventiva,

Medicina Comunitária, o Médico de Família31 e a Atenção Primária.

• As tentativas iniciais de uma reformulação médico-sanitária no Brasil, ocorreram a

partir dos anos 60 e, principalmente, nos anos 70,  “(...) no sentido de integrar a assistência

médica com a saúde pública  e o setor privado com o setor público de produção de serviços”.

Entre elas, o Plano de Pronta Ação (PPA) regulamentado em 1974, o Programa de

Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) em 1976 e o Programa

Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-SAÚDE) em 1979 (NORONHA &

LEVCOVITZ, 1994; PAIM, 1999);

• PIASS, inspirado na Medicina Comunitária, assumiu um caráter de estratégia política

dirigida inicialmente para o nordeste brasileiro, priorizando a implementação de  uma

rede de serviços de saúde que articulavam e integravam diversos níveis de

atendimento. Além disso, representou um espaço político-institucional de propostas de

modernização das burocracias da saúde e de envolvimento das prefeituras na execução

das ações de saúde e de saneamento. Outro aspecto a ser destacado é a incorporação da

participação comunitária entre os seus objetivos. Neste sentido, segundo PAIM (1999,

p. 490) desenvolveu esforços para incluir “(...) os atendentes de saúde na força de trabalho

do setor e as representações comunitárias no processo político da saúde” (PAIM, 1999;

BODSTEIN  & FONSECA, 1989);

• Sobre o Prev-Saúde, PAIM (1999, p.491), assim se refere:

“ (...) Tratava-se de uma ambiciosa iniciativa de reorientação do sistema

de saúde, mediante a integração programático-funcional entre os dois

ministérios (MS e MPAS) e as secretarias estaduais e municipais de

saúde. Tal programa apresentava um conjunto de diretrizes que reforçava

a atenção primária de saúde (APS), a comunidade, a regionalização e

hierarquização de serviços, o sistema de referência e contra-referência, a

integração das ações preventivas e curativas. Simultaneamente,

explicitava os investimentos necessários para garantir o acesso de cerca

                                                                
31 Nos Estados Unidos, a Medicina Familiar foi reconhecida como especialidade médica em 1969. Esta  nova
especialidade surgiu, segundo d’AGUIAR (2001), com a finalidade de conter a demanda para a
especialização médica, hospitalização e serviços especializados.



de 30 milhões de brasileiros excluídos dos cuidados básicos de

saúde (...)”.

• Em 1972, em Santiago do Chile, os Ministros da Saúde das Américas, sob o patrocínio

da OPAS, elaboraram o Plano Decenal de Saúde para as Américas, sendo a extensão de

cobertura de serviços o objetivo principal a ser alcançado na década de 70.  Conforme

assinala AGUIAR (1998), de acordo com o Banco Mundial, a incapacidade dos

modelos de saúde existentes de realizarem/propiciarem a cobertura universal abriu

espaços para experiências alternativas de ações de saúde e práticas médico-

assistenciais, baseadas numa corrente doutrinária e conceitual que preconizava a

regionalização, a hierarquização e integração de serviços, com ênfase na atenção

básica, que objetivava conduzir à implantação de Programas de Extensão de Cobertura

(PECs).

• Em 1977, a meta “Saúde Para Todos no Ano 2000”  lançada na 30ª Assembléia

Mundial de Saúde em Quebec - Canadá, serviu de lema para a  Conferência

Internacional sobre Atenção Primária de Saúde, realizada em 1978, em Alma Ata,

Rússia, patrocinada pela OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância.

• A conferência de Alma Ata enfatizou a necessidade da Atenção Básica estar integrada

aos demais níveis de um sistema de saúde e ao alcance de todos os indivíduos,

responsabilizando os governos pela saúde de suas populações. Desta maneira, o

enfoque da atenção básica significava, por um lado, a priorização deste nível de

atenção à saúde, com a finalidade de evitar os problemas de saúde e agravamento das

doenças e, de outro lado, a operacionalização de um conjunto de ações e serviços que

extrapolavam o campo restrito da assistência médica, envolvendo o conhecimento

sobre as condições de vida das populações e incluindo outros setores. A perspectiva da

intersetorialidade representou, a partir de Alma Ata, a inclusão de determinantes e

condicionantes extra setoriais na intervenção no processo saúde-doença (OMS, 1978).

• A Carta de Ottawa (1986), a Declaração de Adelaide (1988), a Declaração de

Sundsvall (1991) e a Declaração de Bogotá (1992) tiveram como ponto comum a

preocupação em ressaltar a importância e necessidade de reorientar as práticas e



serviços de saúde com base na promoção de saúde e a introdução de “políticas públicas

saudáveis”, reafirmando, assim, as diretrizes de Alma –Ata (MS, 1996).

Considero oportuno ressaltar que após Alma-Ata, com o desenrolar do processo

voltado para a ampliação da cobertura de serviços de saúde no que diz respeito à dimensão

da assistência médica, ficou claro que muitos países em desenvolvimento não tinham

capacidade de produção de serviços de saúde para cumprir os objetivos colocados pela

Conferência (AGUIAR, 1998).

Como afirmam SCHRAIBER & GONÇALVES apud AGUIAR (1998), no Brasil, a

atenção básica foi entendida e implementada com a intenção institucional de estender a

cobertura de assistência médica pública para a população mais carente e marginalizada dos

serviços de saúde e diminuir a incorporação de tecnologias neste nível de atenção, o que

significa, na prática, implementar uma atenção simplificada e supostamente mais barata.

A Atenção Básica de Saúde, como o que preconiza o Sistema Único de Saúde do

Brasil, constituiu-se no ponto de partida das mudanças ocorridas em diversos sistemas

nacionais de saúde32, sendo relacionada sempre ao primeiro nível de complexidade de

atenção e com o aumento de cobertura da população, consolidada pela ampliação da rede

de serviços primários e pela garantia do direito de acesso da população às ações e serviços

ofertados pelas unidades básicas de saúde. Para ilustrar estas afirmações estão referidas

abaixo, sinteticamente,  alguns relatos de experiências internacionais:

Ø Cuba

A  estrutura do Sistema Nacional de Saúde (SNS) cubano está baseada em

princípios e diretrizes políticas, ideológicas e organizativas, traduzidos na prática estatal e

social da medicina, serviços de saúde acessíveis e gratuitos, prevenção e promoção,

Introdução dos avanços da ciência e da técnica no Sistema Nacional de Saúde, participação

comunitária e social e na cooperação internacional.

Na rede de Atenção Primária33, a equipe básica, constituída de um médico e uma

enfermeira, tem por objetivo oferecer atenção integral ambulatorial para a população a ela

                                                                
32 Parte das experiências dos países relatadas neste item foram extraídas do II Seminário sobre Experiências
Internacionais em Atenção Básica de Saúde e Saúde da Família, realizado em novembro de 2001 em Brasília.
33 A rede de Atenção Primária é constituída de 438 policlínicas, 64 hospitais rurais e locais, 973 grupos
básicos de trabalho e 17.477 consultórios com 19.000 equipes básicas de saúde.



referida. Os programas do médico e da enfermeira de família constituem a base do SNS34,

contando com 17.477 consultórios e 19.000 equipes básicas de saúde (EBS),

supervisionadas e monitoradas pelos Grupos Básicos de Trabalho 35(GBT). Sendo o sistema

de saúde cubano operacionalizado por uma estrutura organizativa de gestão de saúde

totalmente articulada, as EBS e os GBT estão diretamente ligadas às policlínicas e aos

setores relacionados com a área da saúde e este nível de direção, por sua vez, articula-se,

hierarquicamente, com a Direção Municipal de Saúde, com a Direção Provincial de Saúde

e, no topo da pirâmide, com o Ministério da Saúde Pública. A participação da população se

dá em todos os níveis36.

As Equipes Básicas de Saúde têm por objetivo solucionar os problemas de saúde

dos indivíduos, da família e do ambiente, sempre com a participação ativa da comunidade,

mobilizando os recursos disponíveis. Em Cuba, a planificação participativa da saúde no

nível local está assentada em alguns pilares como o Sistema de Atenção Primária da Saúde;

o Sistema Nacional articulado à APS;  O Programa de Atenção Integral à Família; a

centralização normativa e metodológica; a descentralização operativa; a correspondência

com a estrutura político-administrativa e a dupla subordinação administrativa

metodológica dos serviços.

A proposta do sistema nacional de saúde pública de garantir cobertura integral a

toda a população cubana  foi praticamente alcançada em 2.000, com a maturação do

programa médico de família, através da incorporação sistemática e ininterrupta de

recursos humanos37 nas equipes básicas de saúde. Em 1989 eram 8.965 médicos de família,

cobrindo 46.9% da população; no ano de 2.000 este número aumentou para 30.133

médicos de família e a cobertura da população atingiu a 99,1%.

A regionalização do Programa de Atenção Integral à Família em Cuba consolidou

a estrutura articulada e integrada do primeiro nível de atenção com o Sistema Nacional de

Saúde Pública e pode ser assim sintetizada:

                                                                
34 Cada equipe atende 120 famílias e, em média, 650 pessoas. A cobertura total da população é feita pelas
equipes básicas de saúde.
35 Os grupos básicos de trabalho são constituídos por especialistas do campo de medicina geral integral:
clínico, pediatra, ginecobstetra e psicólogo, que além do trabalho de supervisão e monitoramento
desenvolvem atividades docentes, assistenciais e investigativas.
36 A participação da população se dá através do Conselho Popular, da Assembléia  Municipal Popular, da
Assembléia Provincial Popular e, na esfera do Ministério da Saúde Pública, da Assembléia Nacional,
Conselho de Estado e Conselhos de Ministros.



Ø Espanha

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) é descentralizado, universal, público e gratuito

e financiado por impostos, exceto a assistência farmacêutica, que é prestada sob a

modalidade de copagamento. O território espanhol é dividido em 19 comunidades

autônomas, com uma população de 40 milhões de habitantes.

A operacionalização do modelo de saúde espanhol se faz, de forma articulada, em

dois níveis de atenção: Atenção Primária, considerada a “porta de entrada” do

sistema, e a Atenção Especializada. As estruturas básicas deste novo modelo são: área de

saúde, zona básica de saúde, equipe de atenção primária, coordenador e sistema

retributivo38. O SNS espanhol atingiu em 2.000 a taxa de 99.7% de cobertura da população

e um gasto de 6.2 % do Produto Interno Bruto Nacional (PIB) com o setor39. A reforma da

Atenção Primária na Espanha foi baseada, a partir de 1980, na própria evolução do seu

sistema de saúde, na Conferência de Alma-Ata e na criação da Medicina Familiar e

Comunitária.

Em 1984, o novo modelo assistencial passou a ter a sua estrutura baseada nos

centros de saúde e na ação individual/assistencial e comunitária, operacionalizada por

equipes de saúde. Os recursos humanos têm especialização em Medicina Familiar, iniciada

em 1978, com cursos de aproximadamente quatro anos, integrados às equipes de atenção

primária e educação continuada direcionada para a gestão e atividades assistenciais.

                                                                                                                                                                                                    
37 Em 2.000 mais de 50% dos recursos humanos do Sistema de Saúde pertencem ao modelo de medicina
familiar, que dá cobertura a toda  população.
38 Os recursos humanos são vinculados ao sistema de saúde como funcionários ou estatutários. Nos anos 80 o
Sistema Retributivo passou da modalidade de captação para sistema salarial. A partir de 1990, foi introduzido
no sistema a modalidade de captação ponderada por faixa etária, representando de 15 a 25% do salário.
39 Em 1966, o modelo de assistência à saúde espanhol era vinculado à Seguridade Social e cobria 53% da
população e gastava 2.2% do PIB com o setor.
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A avaliação crítica sobre Atenção Primária realizada na Espanha, apresentada no II

Seminário de experiências internacionais em Atenção Primária de Saúde e Saúde da

Família em 2001, considerou como positivos os inúmeros objetivos alcançados, entre eles:

a melhoria das infra-estruturas e equipamentos, o aumento de recursos humanos

nesse nível de atenção, o uso da história clínica pelos médicos de família, o aumento

da resolutividade ambulatorial , o trabalho em equipe, a melhoria na eficiência e gestão

de recursos, na formação  e capacidade de investigação.

Também mostrou que as equipes passaram a ter mais tempo para as ações

preventivas/comunitárias e que houve uma sensível melhoria na articulação com o

segundo nível de atenção mas, por outro lado, evidenciou alguns problemas como a

pouca integração com a saúde pública, o pequeno avanço na informatização, os

“sintomas de desmotivação” entre os profissionais de saúde .

Segundo REYNÉS (2001), o Sistema de Saúde espanhol necessita resolver na

próxima etapa de implementação algumas questões indispensáveis para a consolidação do

modelo proposto, como o aumento da competência profissional em relação aos sistemas de

informações; reorientar os serviços para o usuário; conferir maior autonomia e capacidade

de decisão às equipes e garantir a continuidade da assistência integral  (atenção

ininterrupta e articulada) mediante sistemas de gestão de processos.

Entre as conclusões deste trabalho destacamos:

• desenvolvimento da Atenção Primária de Saúde  foi a chave da reforma do Sistema Nacional

de Saúde;

• A vontade política juntamente com a existência de um novo especialista foram fundamentais

para  seu desenvolvimento;

• A reforma da APS passou por uma primeira etapa de desenvolvimento estrutural com fortes

componentes ideológicos e voluntaristas e uma segunda etapa de desenvolvimento de

instrumentos de gestão.

Ø México

A Secretaria de Saúde vem adotando, desde 1936, diversas medidas40 visando garantir

o acesso e oferecer serviços de saúde para a população excluída do Sistema de Saúde

                                                                
40 Em 1936 – O Servicio Social de Pasantes de Medicina en Comunidades Rurales; em 1954 – Programa de
Bienestar Social Rural; em 1964 – Programa Nacional de Desarrollo de la Comunidad. 



e, a partir de 1978, tomou diversas iniciativas normatizadoras41 no sentido de criar

condições reais de acesso aos serviços e ações  básicas de saúde para este contingente

marginalizado.

Em 1989 foi iniciado o projeto estratégico de fortalecimento das Juridicciones

Sanitárias, visando promover a sua transformação em SILOS - Sistemas Locais de Saúde.

O Programa de Reforma do Setor Saúde para o período 1995/2000 estabeleceu critérios

para alcançar quatro objetivos básicos: ampliação da cobertura da Seguridade Social;

aumento da qualidade e eficiência dos serviços; descentralização dos serviços para a

população coberta e oferta de  serviços essenciais de saúde para a população excluída.

A Atenção Primária de Saúde foi a opção mexicana para estender com

racionalidade os programas de saúde, com meios aceitáveis pela comunidade e com

sua plena participação . Em 1996 o Programa de Ampliação da Cobertura (PAC) foi

implantado através de um “Pacote Básico de Serviços de Saúde”  (PABSS) de alto impacto

e baixo custo, para cobrir uma população de 9.5 milhões de mexicanos residentes em áreas

de alta ou extrema marginalidade. O PAC converteu-se no instrumento principal da

Secretaria de Saúde para dotar de maior alcance e resolutividade o sistema de saúde no

âmbito da Atenção Primária de Saúde.

A organização e funcionamento da atenção à saúde está baseada em duas

estratégias que visam o aumento da cobertura: ampliação geográfica e ampliação

funcional.

 A Ampliação Funcional está voltada para a reestruturação e consolidação da

articulação da Atenção Primária de Saúde com o segundo nível de atenção

(especialidades), através da  integração de um mecanismo de união (trabalho social) para

referência da equipe de saúde itinerante e auxiliares de saúde com o primeiro e segundo

níveis de atenção através da microrregionalização; da ampliação do acesso e da oferta de

serviços básicos; da integração de recursos humanos adequados para as necessidades do

modelo de atenção e da disponibilização de serviços devidamente articulados

(referências).

                                                                
41 Foram criados: em 1976, o Programa de Extensão de Cobertura (PEC); em 1978, o Programa de Atenção
Primária para zonas periurbanas; em 1980, o Programa de Medicina Geral Familiar, juntamente com a
introdução do conceito de atenção modular; em 1981, o Sistema de Servicios de Salud a Población de Areas
Marginados de Grandes Urbes e o conceito de Módulo de Atención Familiar; em 1985, 1992 e 1995, foram
feitas adequações ao Modelo de Atención para Población Abierta, com a finalidade de apoiar a organização e
o funcionamento das unidades médicas e a descentralização.
Além destes, outros programas foram criados em parceria com o governo federal, visando a inclusão de
alguns grupos específicos como: O Programa Albergues Indígenas com o Instituto Nacional Indigenista e o



Este conjunto de instrumentos que conforma o Pacote Básico de Saúde está na  base

da pirâmide que representa o Sistema de Saúde do México e integrado aos serviços de

média e alta complexidade por um sistema de referência e contra-referência.  A partir da

base, no âmbito rural ou urbano, os serviços de referência estão hierarquizados por níveis

de complexidade  da seguinte maneira: Núcleos de Saúde e Unidades Móveis; Centros de

Saúde; Hospital Integral Rural e Hospital Integral Urbano, Hospital Regional e, no topo da

pirâmide, o Hospital de Alta Complexidade.

Ø Costa Rica

O Sistema Nacional de Saúde de Costa Rica42, criado em 1989 com a finalidade de

garantir o acesso universal aos serviços e a sua desconcentração organizativa, baseada na

estratégia da Atenção Primária de Saúde e em princípios filosóficos como universalidade e

eqüidade43, é operacionalizado por uma rede de serviços de saúde44 integrada por três

níveis de atenção, sendo o primeiro nível45 considerado  porta de entrada do sistema.

Entre os fatores (endógenos e exógenos) que motivaram a mobilização das

autoridades sanitárias a implementarem o processo de reforma do Sistema de Saúde de

Costa Rica está a perda de valor da Atenção Primária, causada principalmente pelo

predomínio do enfoque biologista e conseqüente limitação das ações preventivas e de

promoção da saúde; pelo reduzido gasto com a Atenção Primária, que não alcançava

15% do total do Seguro de saúde; pela desmotivação dos profissionais de saúde e a

escassa cultura de trabalho em equipe  e pela fragmentação da atenção . Em Costa Rica

não existia continuidade de cuidados para os usuários do sistema e, mesmo assim,

ainda se identificavam problemas na coordenação da rede de serviços.

O processo de modernização na prestação de serviços de saúde implantado para

superar os problemas detectados no setor, objetivou corrigir problemas de financiamento,

                                                                                                                                                                                                    
Programa de Jornaleros Agrícolas com o Instituto Mexicano de Seguro Social e a Secretaria de
Desenvolvimento Social.
42 O Sistema Nacional de Saúde de Costa Rica está integrado, sob a direção do Ministério da Saúde, pela
Costarriquense de Seguro Social, pelo Instituto Nacional de Seguros, pelo Instituto Costarriquense de Águas
e Esgoto, Universidades (públicas e privadas), pelos municípios, pelas comunidades e pela rede de
assistência médica privada.
43 Os outros princípios estruturantes são: obrigatoriedade, solidariedade e  unidade.
44 A rede de serviços é constituída por 29 hospitais, 1.800 consultórios de visita periódica, 07 unidades
móveis, distribuídas por 07 regiões de saúde, 93 áreas de saúde e 716 setores (EBAIS).
45 O primeiro nível de atenção está concentrado nos 716 setores de saúde (EBAIS) do país, localizados nas 93
áreas de saúde, distribuídas nas 07 regiões de saúde do País. Em cada uma das 93 áreas atua uma equipe de
apoio.



melhorar as condições de  gestão das instituições de saúde e, especificamente, transformar

o modelo de atenção. Para consolidar estes propósitos, foram adotadas algumas medidas

como: setorializar a prestação de serviços de saúde; aumentar a resolutividade em todos os

níveis de complexidade; estabelecer uma relação/integração entre os três níveis de atenção

do Sistema; melhorar a gestão; prestar assistência integral; desconcentrar os serviços e

ações de saúde e melhorar/garantir o acesso universal aos serviços.

Com as mudanças efetuadas no sistema de saúde de Costa Rica, em 2.000, o

primeiro nível de atenção já apresentava uma cobertura de 75% da população,

correspondendo a 2.872.158 habitantes.

Recentes eventos internacionais também discutiram e elaboraram sobre o tema. Em

novembro de 2.001 a OPS/OMS realizou uma oficina  de trabalho regional sobre Atenção

Primária de Saúde como parte de um levantamento46 sobre provisão de serviços de saúde

na América, com a finalidade de conhecer  a realidade dos países desta região e

desenvolver uma agenda regional para enfrentar os desafios detectados, estabelecendo

prioridades e estratégias de cooperação técnica para este fim num período de cinco anos.

Entre os temas considerados mais importantes pela pertinência, freqüência e magnitude

colocados na pauta de debates do Seminário, estavam:

• A Atenção Primária de Saúde como relevante na abordagem dos problemas de saúde dos países

da América;

• Existência de diversidade de modelos de organização e provisão implantados na região;

• Necessidade da APS dar respostas aos problemas de saúde da comunidade;

• Necessidade de renovar-se e inovar-se;

• Apoio aos países que continuam enfrentando dificuldades para implantar a APS;

• Mudanças no contexto político dos países que dificultam a implantação da APS;

• Dúvidas conceituais sobre a APS:

 - A APS é uma estratégia ou apenas um nível de atenção?

 - A APS inclui responsabilidades de saúde pública e promoção da saúde?

• A importância da APS na identificação das necessidades de saúde da comunidade no contexto

da intersetorialidade;

                                                                
46 Paralelamente a esta oficina foi realizado um estudo, iniciado em outubro de 2001, na Região das
Américas sobre APS pela Escola de Saúde Pública da Universidade do Chile e outro sobre demanda e
utilização de serviços de saúde. Um dos itens desta pesquisa encomendada pela OPS/OMS,  enfocando a
demanda à Atenção Hospitalar e Ambulatorial de especialidades foi desenvolvido pela  Escola Paulista de
Saúde Pública.



• A ausência de efetividade de modelos de organização e provisão da APS que não se integram

com o outros níveis de atenção dos sistemas de saúde.

Diante dos desafios evidenciados na oficina de trabalho do VIII Seminário

Internacional de Atenção Primária de Saúde, a OPS/OMS sugeriu uma série de iniciativas

aos países membros no sentido de melhorar a implantação da Atenção Primária de Saúde.

Entre elas, destacam-se:

• Manter o foco no lado da “demanda” de serviços de atenção primária;

• Fortalecer a gestão do governo com relação a APS;

• Construir sustentabilidade  nas políticas e modelos de APS;

• Permitir a diversidade de modelos de APS;

• Assegurar que a APS está articulada aos outros níveis de complexidade do sistema;

• Usar a evidência disponível para apoiar a formulação de políticas e implantação de APS;

• Manter o foco no desenvolvimento de mecanismos de participação social como elemento

crítico para o êxito da APS;

• Construir capacidades para gerenciar as mudanças em cada nível de referência da APS.

3.2 - As fases da implantação do PSF referidas às NOBs ( NOBs 91, 93, 96,  NOAS-

SUS 01/2001 e NOAS SUS 01/2002)

O conjunto de idéias e experiências que marcaram as décadas de 60 e 70 foram

incorporadas na agenda do movimento sanitário nos anos 80, num contexto de grave crise

econômica e institucional, que favoreceu o debate político na área da saúde, cujos

resultados se fizeram sentir nos avanços da Constituição de 1988 e em mudanças concretas

no sistema. Entretanto, a consolidação dos princípios do SUS encontrou uma conjuntura

bastante adversa nos anos 90, enfrentando obstáculos de ordem estrutural e conjuntural.

Contudo pode-se registrar que  há um relativo consenso no que diz respeito aos

avanços no âmbito da descentralização e do acesso universal. De acordo com

LEVCOVITZ, LIMA & MACHADO (2001, p.271) podemos apontar alguns aspectos que

dão respaldo à esta afirmativa:



• No âmbito da descentralização e relações entre gestores: - a transferência progressiva de

responsabilidades, atribuições e recursos do nível federal para estados e principalmente

municípios; - o estabelecimento das comissões intergestores como instâncias efetivas de

negociação e decisão;

• No âmbito da atenção aos usuários: - ampliação do acesso em termos de população assistida e

ações oferecidas pelo SUS;  - experiências inovadoras de diversos estados e municípios  no

sentido da mudança do modelo de atenção (adscrição da clientela, vínculo, integralidade das

ações); - mudança nas práticas de atenção em várias áreas (Ex: saúde mental); - expansão de

estratégias de agentes comunitários de saúde e saúde da família em todo o país; - melhoria de

indicadores de saúde em diversos pontos do país;

• No âmbito da gestão e organização do sistema: - aumento da capacidade gestora e experiências

inovadoras de gestão e organização da rede em diversos estados e municípios; - expansão

efetiva da oferta de serviços para áreas até então desassistidas.

Deve-se assinalar que algumas experiências inovadoras visando a consolidação do

SUS, desenvolvidas por inúmeras secretarias estaduais e municipais de saúde no campo da

gestão dos serviços, têm disponibilizado alternativas para ampliar a capacidade de

regulação, principalmente na relação entre o setor público e privado (viabilização de

negociação e pactos com prestadores de serviço) e estabelecer novos mecanismos de

fortalecimento do controle social sobre serviços de saúde (criação de ouvidorias

independentes).

No campo do desenvolvimento de tecnologias assistenciais essas experiências

conformaram um conjunto de proposições voltadas para a desospitalização (atendimento

domiciliar e interdisciplinaridade das práticas) e a desinstitucionalização (ênfase na

atenção básica de saúde e ambulatorial )  (MS, 2.002).

Por outro lado, LEVCOVITZ, LIMA & MACHADO (2001, p. 271) identificam

algumas dificuldades na implementação do SUS que ratificam e/ou influenciam o objeto da

minha proposta de investigação. Assim, temos:

• No âmbito da descentralização e relação entre gestores: - imprecisão e pouca clareza na

definição do papel do gestor estadual, com riscos de fragmentação do sistema; - conflitos



acentuados e competitividade nas relações entre gestores nos diversos níveis (federal-estadual-

municipal, estadual-estadual, estadual-municipal e municipal-municipal);

• No âmbito da atenção aos usuários: - persistência de desigualdades no acesso; - persistência de

distorções no modelo de atenção (medicalização, uso inadequado de tecnologias); - problemas

no âmbito da qualidade e resolutividade da atenção em diversos serviços do SUS em todo o

país;

• No âmbito da gestão e organização do sistema; - heterogeneidade da capacidade gestora entre

os diversos estados e municípios; - persistência de distorções relacionadas ao modelo anterior:

superposição e excesso de oferta de algumas ações, insuficiências de outras, pouca integração

entre serviços.

Outras dificuldades na implementação do SUS dizem respeito à relação público-

privado, devido a regulação incipiente sobre os prestadores privados do SUS e do setor

privado supletivo, à multiplicidade de novas formas de articulação público-privado

(terceirizações, fundações, cooperativas, etc.) e à heterogeneidade da capacidade gestora

entre os diversos estados e municípios.

Conforme já proposto na introdução/justificativa do presente texto os problemas

relativos ao acesso universal, entendidos neste trabalho como cobertura da população pelos

serviços de saúde, a falta de integração entre os serviços e a integralidade da atenção,

traduzida pelo direito de acesso a todos os outros níveis de complexidade, de acordo com

as necessidades de cada caso, para que haja continuidade na atenção à saúde, constituem-se

no grande e atual desafio da implementação do SUS: resolver/encaminhar a relação

profissionais de saúde – unidades de saúde – usuários.

A resolução deste problema está influenciada pela existência do Programa Saúde da

Família (PSF) que, desde 1994, propõe-se a introduzir novas práticas assistenciais, ampliar

o acesso da população aos serviços, reorganizar a atenção básica, construir o sistema de

referência e contra-referência, ser resolutivo, humanizar a relação profissional-usuário e

reorientar o sistema municipal de saúde.

A ampliação da cobertura, pensada como direito universal de acesso aos serviços e

ações de saúde e a garantia da continuidade da atenção, quando necessária, aos outros

níveis de complexidade do sistema, representada pela existência de sistemas de referência

e contra-referência, de acordo com as diretrizes do PSF, permitem avançar em direção à



integralidade da atenção, consolidando uma das proposições centrais da Reforma Sanitária

Brasileira.

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi criado em 1991 pelo

Ministério da Saúde,  influenciado pelo sucesso do Programa de Agentes de Saúde do

Ceará, implementado entre 1986 e 1988 como experiência-piloto financiada pelo Programa

de Emergência para o Combate aos Efeitos da Seca.

VIANA & DAL POZ (1998, p. 18) afirmam que o PACS é um antecessor do PSF

pois introduziu elementos que se tornaram alicerces da sua concepção. Entre estas

variáveis que se tornaram centrais para a construção do PSF estão o enfoque na família e

não o indivíduo como ação programática; o agir preventivo, através de uma  visão ativa da

intervenção na saúde, favorecendo a reorganização da demanda e “(...) a concepção de

integração com a comunidade e de um enfoque menos reducionista sobre a saúde, não centrado

apenas na intervenção médica”.

O Programa Saúde da Família foi concebido a partir de uma reunião realizada nos

dias 27 e 28 de dezembro de 1993 em Brasília, convocada pelo Gabinete do Ministro da

Saúde. Sua formulação foi influenciada não só pelo êxito do PACS como pela pressão dos

secretários municipais de saúde no sentido da obtenção de verbas para a expansão do

programa a outros profissionais de saúde e a introdução de mudanças no modo de operar a

atenção básica.

Deve-se ressaltar que a presença nesta reunião das secretarias estaduais e

municipais, de consultores internacionais e especialistas em atenção básica, além dos

técnicos do Ministério teve um peso significativo na formulação do PSF, porque as

experiências inovadoras nas regiões Sul e Sudeste47 contribuíram para a implantação do

PACS nessas regiões, superando a etapa inicial de confinamento do programa nas regiões

Norte e Nordeste.

O documento inicial do PSF, de 1994, assinado pelo então Ministro da Saúde

Henrique Santillo apresentava o programa como um instrumento capaz de influir na

organização do SUS e na municipalização da saúde, implementando os princípios de

Universalização, Descentralização, Integralidade e Participação da Comunidade. Sua

implantação visava inicialmente a cobertura de cerca de 32 milhões de pessoas, vivendo

em áreas de risco e excluídas do acesso aos serviços de saúde. O “Mapa da Fome do

IPEA” balizou esta seleção.



Segundo o mesmo documento, o PSF se propunha a desenvolver prioritariamente

“(...) ações de proteção e promoção à saúde dos indivíduos e da família, tanto adultos quanto

crianças, sadios ou doentes, de forma integral e contínua” (MS, 1994, p.5).

Nas bases do programa estava explícito que a equipe de saúde seria vinculada ao

nível local do SUS, que teria a responsabilidade de assegurar a referência e contra-

referência, o processo de supervisão e a educação continuada.

A transferência do PSF da Fundação Nacional de Saúde para a Secretaria de

Assistência à Saúde (SAS), deliberada em 1995, pelo então Ministro Adib Jatene, foi

marcada por alguns fatos extremamente significativos: o rompimento com a concepção de

programa vertical - tradicionalmente operado por convênio; o reconhecimento da sua

importância dentro do Ministério e a sinalização para outra forma de institucionalização do

PSF.

Na verdade, conforme assinalam VIANA & DAL POZ (1998), AGUIAR (1998) e

d’AGUIAR (2001), a partir da sua transferência para a SAS iniciaram-se as discussões

sobre mudanças  na  forma de remuneração – de convênio para a tabela do SIA-SUS - e

sobre os tetos de transferências de recursos para os estados. Além disso, naquele instante,

o PSF perdia o seu caráter de programa e adquiria o de estratégia para a (re)

organização da atenção básica e (re) orientação do modelo assistencial  (MS, 1997).

Assim, o PSF transforma-se num instrumento fundamental para reverter o modelo

de atenção tradicional por outro modelo centrado na família, incorporando ações que

extrapolam as práticas essencialmente curativas, vinculadas a uma concepção mais ampla

do processo saúde-doença e às novas relações de compromisso e co-responsabilidade entre

os profissionais de saúde e os usuários.

Em outras palavras, a transferência do programa para a SAS consolidou o caráter

do  PSF como estratégico para a organização da atenção básica intrinsecamente articulada

com os demais níveis de complexidade do sistema municipal de saúde.

Entretanto, esse novo “status” adquirido pelo Saúde da Família, conforme aponta

AGUIAR (1998), não foi reproduzido nem adquiriu destaque especial nos documentos

oficiais do Ministério da Saúde a partir de 1995, deixando que a dubiedade entre o

caráter de estratégia e de programa permanecesse, comprometendo, de certa forma, a

compreensão e o   alcance da proposta.

                                                                                                                                                                                                    
47 Refiro-me às experiências do Médico de Família em Niterói e da Medicina Comunitária  do Grupo
Hospitalar Conceição em Porto Alegre. São Paulo contribuiu com a experiência de implantação do Programa
do Consultório Médico de Família (AGUIAR, 1998).



Com relação ao acesso universal e o sistema de referência e contra-referência, o

PSF tem enfrentado inúmeras dificuldades, apontadas em muitos trabalhos e depoimentos

de atores importantes na área da saúde.

O ex-Ministro ABID JATENE (1999), por exemplo, assim se expressou com

relação aos custos da Atenção Básica e à incorporação de tecnologia:

“(...) Então é preciso que não associemos o atendimento básico, os

Programas de Saúde da Família e de Agentes Comunitários de

Saúde à redução de custo, não é isso. Nós vamos criar acesso para a

população e provavelmente o custo vai aumentar o custo global. Se

não fosse assim os países de primeiro mundo não tinham aumentado o

custo da assistência da saúde. E todos os países aumentaram os custos.

Por quê? Porque se introduziu coisas novas. A insuficiência renal crônica

era praticamente um atestado de óbito. Hoje a insuficiência renal crônica

significa utilização de rim artificial e o indivíduo fica em diálise durante

anos e aí se diz: “faz o transplante e sai da diálise”. Sair da diálise

significa que vai gastar com imuno-supressor, uma vez que o número de

transplantados já chegou a um número tal que o volume de imuno-

supressores ultrapassa os gastos para fazer transplantes. Então na medida

em que nós ampliamos a tecnologia, vamos ampliando os custos,

especialmente se não tiver controle dos equipamentos. Segundo a

ABIMED, São Paulo hoje tem 76 aparelhos de ressonância nuclear

magnética e 420 tomógrafos; isso é muito mais do que tem o Canadá

inteiro e, entretanto, a maioria dos serviços de emergência que precisam

de tomógrafos não tem este equipamento. Isso é uma desorganização que

precisa ser controlada (...)” (MS, 1999, p. 12).  (grifos meus)

MÜLLER (1999), referindo-se à incorporação de tecnologia, afirma que o PSF

difere bastante dos outros modelos de organização do sistema e também dos modelos de

formação dos recursos humanos para desenvolvê-lo, porque exige que seus profissionais da

equipe de saúde tenham um maior conhecimento, pois têm que incorporar conhecimentos

de Psicologia, Ciências Sociais, um pouco de Planejamento e Epidemiologia. Assim a

incorporação de tecnologia se dá praticamente no nível do conhecimento, o que implica em

políticas de formação.



A conseqüência deste maior conhecimento se traduz na possibilidade deste

profissional ou desta equipe resolver mais problemas e, em contrapartida, irá se ver diante

de muitas situações de saúde que não poderá resolver. Sobre este ponto, MÜLLER (1999)

faz uma colocação importante sobre a integralidade:

“(...) Assim ele vai precisar ter a referência, ter o diagnóstico, o

encaminhamento, a internação, a especialidade, etc. No entanto, a

articulação com a referência ainda não vem sendo pensada, ou vem

sendo pensada de forma casual, fragmentada. Não se trata de crítica,

é uma constatação. É fundamental que se comece a pensar nesta

referência, pois o papel indutor do modelo da atenção básica, Saúde da

Família, sobre o sistema de referência é pequeno, a menos que sejam

encontradas outras formas de se fazer isso, a exemplo de outros países,

onde os recursos para exame,  laboratório, internação, são gerenciados

pelo Programa Saúde da Família. Para avançar é necessário superar

este nó, uma vez que o papel indutor, hoje, da organização saúde da

família é limitado na organização da referência e ele vai precisar de

ter mais referência sob pena de se desmoralizar, se deslegitimizar

diante da população (...)” (MS, 1999, p. 28). (grifos meus)

Ainda sobre este aspecto CANTARINO (1999) faz a seguinte observação, que

também ratifica  meu objeto de trabalho:

“(...) O PSF não vê o homem fragmentado e tem, obrigatoriamente, que

oferecer um atendimento sistemático e contínuo ao longo da vida da

pessoa. A vinculação da população necessariamente exige que ela

esteja sob a responsabilidade que não se esgota no nível primário de

atenção mas que tem que percorrer todo o nível do sistema, inclusive

até o nível terciário e quaternário, se necessário . Portanto, estimula

esse vínculo dos profissionais, criando também um vínculo afetivo e de

confiança com os usuários, criando uma função social para esse

profissional (...)” (MS, 1999, p. 29). (grifos meus)

No trabalho de d’AGUIAR (2001) o autor explicita sua  preocupação  com a

inexistência de normas ministeriais direcionadas para o processo de construção do sistema

de referência e contra-referência, o que pode tanto dificultar sua implementação e/ou



operacionalização, como afetar diretamente o princípio constitucional da integralidade da

atenção constante dos objetivos do PSF e, conseqüentemente, sua resolutividade. Além

disso, a inexistência de mecanismos de controle e avaliação de desempenho das referência

permite que instituições conveniadas ou contratadas para a prestação de serviços pratiquem

a seleção dos atendimentos, admitindo apenas os economicamente viáveis.

Segundo VIANA (2000), o PSF, implantado a partir de 1994, juntamente com a

NOB/96, o PACS e as novas modalidades gerenciais dos hospitais públicos (organizações

sociais, cooperativas dos profissionais de saúde e a terceirização da gerência dos hospitais)

faz parte do processo de reforma incremental do sistema público de saúde. Este processo é

definido como um conjunto de modificações no desenho e operação da política, que podem

ocorrer, separada ou simultaneamente, nas formas de organização dos serviços (mudanças

nos sistemas e nas unidades prestadoras), nas modalidades de alocação de recursos e

formas de remuneração da ações de saúde ou ainda no modelo de prestação de serviços

(modelo assistencial). Qualquer modificação numa dessas variáveis terá repercussão nas

demais (VIANA & DAL POZ, 1998).

Nesta perspectiva, o PSF, que vem contribuindo para a concretização do SUS com

sensíveis alterações no modelo assistencial tradicional, tanto no aspecto de alocação de

recursos quanto na forma de organização  dos serviços, pode ser considerado como sendo

uma estratégia de reforma incremental do sistema de saúde no Brasil, em virtude das

mudanças importantes que sinaliza na forma de remuneração das ações de saúde,

superando a forma de pagamento por procedimentos, nas formas de organização dos

serviços e nas práticas de atenção à saúde no nível local e, em última análise, no processo

de descentralização preconizado nas diretrizes do SUS.

Com a implantação do PSF, e especialmente a partir da NOB 96, acelerou-se a

substituição da forma de pagamento por atos/procedimentos. As discussões daquele

momento e as subseqüentes deixaram claro que algumas atividades não deveriam ser

remuneradas com base na produção, enfatizando-se as alternativas de remuneração do tipo

“per capita”, consideradas como modalidades que mais se coadunavam aos objetivos

da nova proposta.

A remuneração para o programa, a partir da sua transferência para a Secretaria de

Assistência à Saúde (SAS), passou a ser feita pela tabela de procedimentos do SIA/SUS

(somente para os municípios previamente cadastrados) com um valor de tabela duas vezes

maior que o atribuído ao mesmo procedimento fora do contexto do PSF, superando a

forma anterior de convênio entre o MS/Estados/Municípios com exigência de



contrapartidas. Deve-se assinalar que de forma não prevista nas normas, foi estabelecido

um teto financeiro para os municípios que já operavam com o PSF.

A obrigatoriedade do município estar habilitado em alguma condição de gestão

prevista pela NOB 93 (incipiente, parcial e semiplena) para implantar o PSF e, a partir daí

cadastrar as unidades do programa no SIA/SUS, concorreu para que o PSF se

transformasse num instrumento de pressão para acelerar o movimento dos municípios em

busca de uma destas formas de gestão.

Por outro lado, o PSF sinalizou para os técnicos do Ministério da Saúde que havia

necessidade de combinar  os diferentes tipos de remuneração pelas ações de saúde, em

virtude das limitações do pagamento por procedimentos que não se adequavam a todos os

tipos de ações, sendo que outras atividades tinham melhor remuneração por outros

critérios, como transferências “per capita” (MS, 1997; VIANA &  DAL POZ, 1998)

O PSF tornou-se uma peça fundamental para as alterações propostas na NOB SUS

01/96. Seu principal instrumento de mudança foi o PAB, que além de introduzir a nova

forma de remuneração “per capita” para os municípios com repasse automático destes

recursos “fundo a fundo”, isto é, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais

de Saúde. Também previu adicionais (parte variável do PAB) para aqueles municípios que

aderissem  ao PACS/PSF, o que vem provocando uma rápida expansão do programa e uma

tendência de transformá-lo no modelo para expandir e reorganizar a atenção básica, porta

de entrada dos sistemas municipais.

Entendo, desta maneira, que a NOB 96 não só ratifica a condição estratégica do

PSF para a consolidação do SUS, através da reforma do modelo de atenção à saúde, como

também define, com mais nitidez, as novas formas de gestão para Estados (Avançada e

Plena do Sistema Estadual) e Municípios  (Plena da Atenção Básica e Plena do Sistema

Municipal) e as responsabilidades para os três níveis de governo, deixando em evidência a

responsabilidade do gestor municipal (SMS) de coordenar todos os serviços de saúde em

seu território, à medida que generaliza a transferência automática de recursos e induz maior

autonomia municipal.

Portanto, à Secretaria Municipal de Saúde compete, por um lado, coordenar a

estratégia do PSF, que envolve desde o recrutamento, seleção, capacitação continuada e

pagamento dos recursos humanos para as equipes, e por outro estabelecer contatos com a

Secretaria Estadual de Saúde e com a CIB para a definição dos fluxos de referência e



contra-referência para os serviços de maior complexidade, garantindo a assistência integral

e contínua ao cidadão.48

Com a NOB/96, o PSF se expande aceleradamente devido inclusive a perspectiva

favorável de incremento de financiamento que criou nos gestores. Em janeiro de 2001, o

PSF estava implantado em 27 estados da federação e representava uma cobertura de cerca

de 90% dos municípios brasileiros (MS, 2002). Embora o número de municípios com

equipes de PSF seja elevado, a cobertura populacional se situa em torno de um terço dos

habitantes do País. Este fato pode ser atribuído em parte, às inúmeras dificuldades para a

implantação do Programa nos grandes centros urbanos49. Há um evidente predomínio da

implantação do PSF nos pequenos municípios50 (IDEM).

Assim, nos municípios com menos de 5000 habitantes, a cobertura é praticamente

de 100% (uma equipe PSF), enquanto que nos municípios entre 5000 e 10000 habitantes,

uma equipe cobre de 30 a 50% dos seus habitantes.

Entretanto, em 2000, entre os 223 grandes municípios (mais de 100.000 habitantes),

53 deles (24%), correspondendo a uma população de 13,7 milhões de habitantes (16,2% do

total) ainda não tinham implantado o PSF, portanto, com índice de cobertura de 0%.

Outros 54 municípios (24% do total) abrigando 34,8 milhões de habitantes, o índice de

cobertura do PSF atinge até 10%, devido a experiências-piloto em suas sedes ou a

implantação do Programa em áreas de risco. Em 87 municípios (39% do total) com

população de aproximadamente 30 milhões, os índices de cobertura variam entre 10 e

50%, significando um processo de implantação em andamento, diversificado em relação à

coexistência ou à estratégia de reorganização/substituição do modelo. Nas capitais os

índices de cobertura oscilam entre 0 e 10%, evidenciando problemas para implantação,

constituindo-se num grande desafio para os gestores do sistema de saúde (IDEM).

                                                                
48 Cabe também a SMS a implantação de um sistema de informações em saúde e a elaboração de relatórios de
gestão para acompanhamento, avaliação de desempenho e evolução do trabalho das equipes e a organização
da comunidade.
49 Entre os fatores que são atribuídos para justificar as dificuldades de implantação do PSF nas grandes
cidades está na forma atualmente adotada de financiamento para a Atenção Básica e de incentivos financeiros
ao PSF. Segundo os gestores municipais, os incentivos para o PSF  são insuficientes e inadequados para as
grandes cidades e acarretam  um agravamento na duplicidade de gastos entre a rede básica tradicional e o
novo modelo. Além disso, os mecanismos disponíveis para o gestor de avaliação, regulação e negociação
com os prestadores privados conveniados ao SUS são frágeis e em permanente contradição com as pressões
demandadas pelo aumento da cobertura (MS, 2002).
50 Nos grandes centros urbanos apenas 11 milhões de habitantes são atendidos pelo PSF, correspondendo a
13% da população total (IDEM, 2002).



Assim, diferentemente das anteriores, a NOB 96 deixou evidente o seu

propósito de induzir a mudança do modelo assistencial, através de incentivos à

estruturação do PSF/PACS.

Esta fase pode ser caracterizada também pela intensificação da  participação dos

estados no processo de implantação do PSF, que passaram a ser responsáveis pela

coordenação da elaboração da proposta de PPI, instrumento enfatizado pela NOB 96 para

garantir a atenção integral através do acesso universal aos serviços de saúde especializados

dentro do território do próprio município ou por referência a outro. Esta pactuação se dá

sempre através da relação gestor-gestor, fortalecendo a gestão do SUS e os espaços

permanentes de negociação, especialmente as CIBs e CITs.

A implantação da NOB 96 favoreceu o avanço do processo de descentralização

e da universalização do acesso pela expansão da atenção básica mas, por outro lado,

deixou evidente as dificuldades dos municípios ofertarem saúde integral e contínua

para os seus cidadãos, diante dos inúmeros problemas que ainda impedem a

construção dos seus sistemas de referência (LEVCOVITZ, LIMA & MACHADO,

2001).

Segundo SOUZA (2001) estes problemas evidenciaram a necessidade de se

criarem mecanismos capazes de ampliar o grau de articulação entre os sistemas

municipais de saúde e de fortalecer as Secretarias Estaduais de Saúde para

cumprirem sua função de regulação para garantir a organização de redes

assistenciais regionalizadas, hierarquizadas e resolutivas.

Para dar conta destes desafios, em janeiro de 2001, através da Portaria nº95, o

Ministério da Saúde publicou a Norma Operacional da Assistência à Saúde, NOAS SUS

01/200151, que traz um conjunto de novas estratégias, formuladas a partir da visão de que,

neste momento, o avanço do processo de implantação do SUS necessitava da ampliação

das responsabilidades dos municípios para garantir o acesso aos serviços de atenção básica,

do estabelecimento da regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços, de

busca de maior eqüidade e da organização de um sistema funcional de saúde .

Portanto, neste período, caracterizado pela edição da NOAS/2001, direcionada para

organizar os níveis de complexidade da atenção e para a intensificação da regionalização, o

                                                                
51 A NOAS SUS 01/01 foi produto de quase um ano de discussões entre o Ministério da Saúde  as
representações nacionais dos secretários estaduais e municipais de saúde e o Conselho Nacional de Saúde
(SOUZA, 2001).



Estado passa a ter um papel fundamental para a reorganização do sistema, ficando o

Município com a responsabilidade total pela organização da atenção básica.

A NOAS SUS 01/01 deverá conduzir à construção de um modelo regionalizado

para o SUS, superando, desta forma, o seu caráter municipalista autárquico e isto vai

depender fundamentalmente da atuação das Secretarias Estaduais. As estratégias

apresentadas nesta norma de 2001 visam superar as barreiras burocráticas de acesso e “(...)

garantir a universalidade e a integralidade do SUS” para afastar o risco de (...) atomização do SUS

em milhares de sistemas locais ineficientes, iníquos e não resolutivos”

(COSEMS RJ, 2001, p. 153).

A NOAS SUS 01/01, tendo o processo de regionalização como estratégia de

hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior eqüidade, consolida suas

propostas estratégicas voltadas para este fim em três grandes grupos, que SOUZA (2001, p.

453) assim descreve resumidamente:

• “Elaboração do Plano Diretor de Regionalização e diretrizes para organização regionalizada da

assistência [sob a responsabilidade das  Secretarias Estaduais de Saúde e Distrito Federal],

visando à conformação de sistemas de atenção funcionais e resolutivos nos diversos níveis.

• Fortalecimento das capacidades gestoras do SUS, que compreende um conjunto de estratégias

voltadas para consolidar o caráter público da gestão do sistema, por meio da instrumentalização

dos gestores estaduais e municipais para o desenvolvimento de funções como

planejamento/programação, regulação, controle e avaliação, incluindo instrumentos de

consolidação de compromissos entre gestores.

• Atualização dos critérios e do processo de habilitação de estados e municípios às condições de

gestão do SUS, visando torná-lo coerente com o conjunto de mudanças propostas.”

A edição da NOAS 2002, neste sentido, reafirmou os princípios já consagrados do

comando único sobre os prestadores de serviços de média e alta complexidade e fortaleceu

as condições existentes de gestão dos estados sobre as referências intermunicipais,

delimitando as responsabilidades de cada esfera de governo na gestão dos serviços de

saúde e redefinindo a questão da alocação dos recursos financeiros entre os gestores

estaduais e municipais, revigorando, assim, os mecanismos existentes de regulação do

sistema.

Acrescente-se que o Ministério da Saúde, através do Projeto Reforço à

Reorganização do SUS - REFORSUS, prevê investimentos em equipamentos básicos para



os municípios onde o PSF estiver implantado, no sentido de equipar as unidades saúde da

família adequadamente para a atenção básica à saúde.

O PSF deve ser entendido como um projeto estruturante do SUS e desta forma

analisado. Isto porque o programa não se limita à atenção básica, na medida em que

“invade” os níveis de atenção secundário e terciário e sua equipe, especialmente o médico

e a enfermeira, pode se  responsabilizar pelo usuário e sua família acompanhando-o na

atenção especializada, inclusive hospitalar. Conforme registra TEIXEIRA apud PAIM

(1999, p. 485): “(...) haverá situações em que o médico de família, respeitados os preceitos éticos

em relação aos seus colegas do hospital, discutiria procedimentos diagnósticos e terapêuticos, além

de proceder visitas hospitalares durante a internação do seu paciente.”



4.  O Estado do Rio de Janeiro, o PSF e a Referência/Contra-Referência: um “macro-

olhar” no nível Estadual.

4.1 Caracterização histórica e geopolítica do Estado do Rio de Janeiro

4.1.1 Aspectos físicos do Estado52

O Estado do Rio de Janeiro localiza-se na Região Sudeste que é a região

geoeconômica mais importante do país, sendo responsável,  juntamente com São Paulo,

Minas Gerais e Espírito Santo, por mais de 50% do PIB brasileiro e uma das principais

portas de entrada do Brasil, estrategicamente bem localizado em relação ao Mercosul.

Com  uma área de 43.864,3 km2, o Rio de Janeiro está dividido em 92 municípios,

agrupados em oito Regiões de Governo.

 O Estado do Rio de Janeiro possui algumas especificidades que o distinguem dos

outros estados: sua capital detém cerca de 5.628.913 habitantes (39.11%), podendo, por

isso, ser comparada a um Estado; a cidade do Rio de Janeiro, antiga capital da República,

possui uma rede de serviços de saúde de origem federal, estadual e municipal, de baixa,

média e alta complexidade concentrada na região metropolitana, com diferenças intra e

interregionais acentuadas, apresentando um perfil  epidemiológico de demandas e

necessidades distintas, com doenças características do desenvolvimento coexistindo com as

da pobreza.

4.1.2  Aspectos econômicos

A atividade econômica no Estado do Rio de Janeiro têm registros históricos a partir

do século XVI, com a aceleração do processo de colonização iniciado após 1567 (expulsão

dos franceses), traduzido pela distribuição de doações de lotes, ficando restrita à extração

do pau-brasil pelos portugueses, que deram continuidade à esta atividade iniciada pelos

franceses. Do total da exportação desta madeira para Portugal o Rio de Janeiro contribuía

com a metade.

O período do “ciclo do ouro” das Minas Gerais, iniciado no século XVIII, provocou

profundas mudanças na estrutura econômica do Rio de Janeiro e até no seu perfil urbano.

                                                                
52 ALMANAQUE BRASIL 200/2001; ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO/2002; SES. Saúde em Alta. Relatório de Gestão 1999 – 2000 – 2001 – 2002.



Por um lado, com o privilegiamento do porto do Rio para a saída das barras de ouro em

direção a  Portugal, deixando, como em todo processo de colonização, um mínimo de

capitalização interna, o que explica o desenvolvimento de Minas Gerais e Rio de Janeiro e,

por outro, nessa mesma fase, com os governadores empreendendo inúmeras

transformações urbanas, mesmo debaixo de rigoroso controle de Portugal.

No século XIX, com a chegada da família real, o Rio passou a ser a capital do

Brasil  e de Portugal. Esta situação perdurou até a Independência, quatorze anos depois,

quando tornou-se sede política e administrativa do Império. Nessa ocasião, a província do

Rio contava com uma população de 80.000 habitantes e desenvolvia uma pequena

atividade industrial têxtil e alimentar. Em 1852, já sediava a metade das sessenta e quatro

indústrias existentes no País, para onde convergiam os pequenos investimentos e o próprio

capital estrangeiro53, caracterizando o Rio de Janeiro como um pequeno exemplo da

industrialização moderna, com capitais nacionais, empresas transacionais e estatais.

A cidade, na primeira década do século XX, possuía 700.000 habitantes e um

mercado interno significativo, que respaldava o processo de acumulação primitiva de

capital comercial ou bancário no Rio, em função da sua condição de centro portuário

importante. Neste período, enquanto perdurou a alta da cotação do café no mercado

internacional, 40% da indústria nacional se concentrava no Rio de Janeiro mas, na segunda

década, a partir da queda da sua cotação, a situação inverteu-se. O mercado internacional

passou a transferir capitais paulistas da agricultura para a indústria e São Paulo, em 1919,

com 3,1% da produção industrial contra 28,5% do Rio, assumiu definitivamente a

liderança.

O Brasil, após a crise internacional de 1929, gerada pela quebra da bolsa de valores

de Nova Iorque, passou a conviver com o nascimento de um processo de ampliação do

mercado interno, dadas as dificuldades de importações. Assim, em 1940 e 1950,

acelerando a industrialização do país, surgiram a Companhia Siderúrgica Nacional em

Volta Redonda  e a Petrobrás, com sede no Rio de Janeiro. Desta forma, a industrialização

transformou definitivamente o perfil da estrutura econômica brasileira, transferindo para

São Paulo o eixo do desenvolvimento econômico, em razão da migração da massa de

investimentos de capitais nacionais e estrangeiros, seguindo as tendências adotadas pelo

empresariado local.

                                                                
53 O Barão de Mauá (Irineu Evangelista de Souza) , político, banqueiro e industrial associa-se ao capital
inglês e faz inúmeros investimentos no Rio. Entre eles está a primeira estrada de ferro do Brasil, ligando o
Rio a Petrópolis, fundada em 1845.



Entretanto, o Estado do Rio de Janeiro continuou sendo um dos mais importantes

estados no cenário industrial do País, sediando importantes indústrias como: a metalúrgica,

com destaque para a indústria naval, têxtil, farmacêutica, de alimentos e a química,

responsável por cerca de um quarto da indústria de transformação.

Apesar de dificuldades, principalmente, a de não possuir uma infra-estrutura

eficiente para a construção de um sólido parque industrial no interior do estado e mesmo

para a periferia da própria cidade do Rio de Janeiro, o estado tem procurado superá-las,

criando condições e atrativos para o desenvolvimento de novas indústrias. Podendo-se

comprovar pela instalação de numerosas empresas de setores sofisticados como

informática e biotecnologia.

O Estado do Rio de Janeiro tem na agricultura seu maior problema, já que depende

do fornecimento de outros estados, embora no norte fluminense ainda sobreviva um setor

canavieiro apesar dos investimentos maciços do setor do álcool em São Paulo.

O Estado do Rio de Janeiro passou por dois episódios políticos-administrativos que

acarretaram profundas transformações em  sua estrutura organizacional: a saída da capital

do País da cidade do Rio de Janeiro para Brasília em 1960 e a fusão do recém-criado

Estado da Guanabara com o antigo Estado do Rio de Janeiro em 1975.

Mesmo com a crise econômica das décadas de 70 e 80, os anos 90 sinalizaram para

a reversão deste quadro de refluxo econômico: o recrudescimento da atividade industrial

no sul do estado, respaldado pela infra-estrutura criada e a proximidade com os grandes

centros consumidores do País; regiões consideradas pólos de atração de investimentos na

Baixada Fluminense; a produção de petróleo e gás natural, a maior do país, localizada na

Bacia de Campos na região norte fluminense.

4.1.3 Aspectos históricos e geopolíticos

O Estado do Rio de Janeiro é produto da fusão do extinto Estado da Guanabara

(atual município do Rio de Janeiro) com o antigo Estado do Rio de Janeiro, ocorrida em

1975, após um longo período de discussões, iniciadas em 1960, com a transferência da

capital federal do Rio de Janeiro para Brasília54.

                                                                
54 Nesse período, o contexto político teve uma influência decisiva, reforçando os pareceres técnicos
favoráveis à essa decisão, pois, com a fusão, as forças políticas de oposição ao regime militar, hegemônicas
no Estado da Guanabara seriam neutralizadas pelas correntes políticas conservadoras que predominavam no
antigo estado do Rio de Janeiro (PARADA, 2001).



O “velho” Estado do Rio de Janeiro possuía uma economia predominantemente

agropecuária e inexpressivo parque industrial, com exceção da Companhia Siderúrgica

Nacional (CSN), do Complexo Petroquímico da Refinaria Duque de Caxias  e da Fábrica

Nacional de Motores, também no município de Duque de Caxias. Por outro lado,

constituía-se num grande reduto eleitoral, devido a grandes contingentes de trabalhadores

que moravam nas cidades-dormitório da Baixada Fluminense, extremamente pobres. O

Estado da Guanabara, ao contrário, além de expressivos setores industriais e de serviços,

caracterizava-se, historicamente, pela consciência política da sua população, devido ao fato

de ter sido capital federal e capital cultural, sendo palco de inúmeros acontecimentos e

eventos significativos da nossa história.

A criação do Estado do Rio de Janeiro tem seu marco histórico na Constituição

Federal de 1946, que previu a mudança da Capital para o planalto central do país e a

transformação do Distrito Federal no Estado da Guanabara. É, portanto, sob a égide desta

Constituição que vai se efetivar a transferência da Capital para Brasília. A partir desta

identificação, cada momento deste processo histórico pode ser explicitado

cronologicamente. Assim, em 1959, surge o primeiro projeto dispondo sobre a fusão,

elaborado pelo economista e sociólogo Paulo de Assis Ribeiro, a pedido do Centro

Industrial do Rio de Janeiro (BRASILEIRO, 1979).

O Estado da Guanabara nasceu oficialmente em 21 de abril de 1960, com a

mudança da capital para Brasília. Alguns anos mais tarde, 1966, no início do regime de

exceção, o deputado Paulo Duque apresentou o projeto de lei número 2.529 à Assembléia

Legislativa do Estado da Guanabara, estabelecendo critérios para a fusão do Estado do Rio

de Janeiro com o do Rio de Janeiro.

Em 08 de junho de 1973, a Lei Complementar nº14 estabeleceu oito regiões

metropolitanas no País, deixando claro que a exclusão da Região Metropolitana do Rio de

Janeiro era um  indício de que a fusão estaria por vir. Assim, em 1º de julho de 1974,

mediante a Lei Complementar número 20, que dispunha sobre a criação de Estados e

Territórios, foi decidida a fusão dos dois Estados e, como um dos seus subprodutos, a

criação do Município do Rio de Janeiro. Pelo mesmo dispositivo foi estabelecida a Região

Metropolitana do Rio de Janeiro.

Em 15 de março de 1975, foi  oficializada a instalação do Estado e do Município do

Rio de Janeiro com a posse do Governador Faria Lima, do Prefeito Marcos Tamoyo, do



Rio de Janeiro e do Prefeito Fabrício, de Niterói55. Neste mesmo ano, o Prefeito da Cidade

do Rio de Janeiro editou o seu primeiro decreto regulamentando os processos

administrativos da Prefeitura.

Finalmente, em 1º de março de 1977, o processo de implantação do Município do

Rio de Janeiro foi completado no seu aspecto institucional, com a instalação da primeira

Câmara de Vereadores, pois, até então, a atividade legislativa do Município vinha sendo

exercida pelo Estado (IDEM).

 

4.1.3.1  A participação da Secretaria de Estado de Saúde na organização da Saúde no

Estado do Rio de Janeiro    

Quanto à saúde, a fusão exigiu a criação de uma nova Secretaria de Estado de

Saúde, que começou com dificuldades para superar os grandes desafios criados pela

absorção de unidades de saúde complexas do antigo Estado da Guanabara. As secretarias

estadual e municipal, conseqüências da fusão, ficaram sujeitas à disputa de poder entre os

grupos políticos remanescentes dos antigos estados, dificultando, assim, a repartição dos

equipamentos de saúde dos dois estados, agravada pela omissão do grupo de trabalho

encarregado desta questão, que sequer esboçou o perfil das futuras redes de serviços

estadual e municipal (PARADA, 2001).

Ainda assim, houve alguma racionalidade na distribuição dos equipamentos de

saúde: as unidades consideradas como referência estadual foram repassadas para a nova

Secretaria de Estado56 (hospitais gerais que atendiam a demanda da população da Região

Metropolitana e alguns hospitais especializados); as unidades predominantemente

caracterizadas pelo atendimento à população municipal foram incorporadas na nova

Secretaria Municipal57 (IDEM).

Nos primeiros anos de fusão, em função do acervo hospitalar herdado do antigo

Estado da Guanabara, o recém criado Estado do Rio de Janeiro passou a prestar

                                                                
55 Entre as duas novas entidades é assinado um protocolo que formaliza, em caráter provisório, a prestação de
serviços de competência do Município e dos demais atos de governo pela estrutura administrativa do Estado.
56 Os hospitais gerais com perfil metropolitano Getúlio Vargas, Carlos Chagas, Olivério Kramer (hoje
Alberto Schweitzer), Rocha Faria e Pedro II foram estadualizados.
57 Os hospitais Souza Aguiar, Salgado Filho, Miguel Couto, Paulino Werneck, Lourenço Jorge e o Instituto
de Internação Arthur Villaboin ficaram na Secretaria Municipal de Saúde. O mesmo critério foi adotado para
os hospitais especializados: o Hospital Jesus, Barata Ribeiro, Salles Neto, Nossa senhora do Loreto e as
maternidades permaneceram na Secretaria  Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; os Institutos e os demais
hospitais especializados, considerados referência estadual foram transferidos para o estado.  A rede de
centros médicos não foi objeto de disputa.



principalmente assistência médica curativa, mudando, desta forma, seu tradicional perfil de

atuação voltado às ações de saúde pública58.

Algumas observações devem ser feitas sobre este período: o acervo hospitalar

repassado para o estado revestiu-se de grande importância política, tendo em vista estar

localizado no município do Rio de Janeiro, onde a população possui uma tradição cultural

e política, exigindo, por isso, do estado, a superação de uma cultura institucional de saúde

pública para a prática assistencial curativa; em função das características do novo

município, as relações na área da saúde com o estado e com os outros municípios, desde o

início, foram tensas e conflituosas, dando desdobramentos visíveis na conformação do

sistema de saúde estadual.

O contexto político nacional que marcou o período final dos anos 70 até o início

dos 80, de retomada/construção do Estado de Direito, democrático e de representação

popular, repercutiu intensamente no campo da saúde, através da inserção de parcelas deste

setor no processo de redemocratização do País e da Saúde, especialmente pela

incorporação dos princípios da universalização do acesso e da descentralização das ações

de saúde como garantia para o controle social sobre as políticas públicas. Em 1978, com a

eleição dos novos prefeitos, o tema da municipalização da saúde, enfatizado na 3ª

Conferência Nacional de Saúde em 1960, voltou fortalecido nas formulações para a área da

saúde, apresentadas por inúmeras prefeituras. Neste sentido, algumas iniciativas isoladas

foram observadas no Estado do Rio de Janeiro que, posteriormente, contribuíram para a

consolidação da descentralização e municipalização.

No período que antecedeu as AIS, apesar da construção de alguns postos de saúde

na Baixada Fluminense59 e da realização de alguns convênios60 com a Previdência Social,

que já demonstrava sintomas evidentes de crise financeira, a Secretaria Estadual de Saúde

em nada inovou ou deu sinais de algum planejamento ou de implantação de plano ou

sistema estadual de saúde, dando seqüência, apenas, a rotinas e programas formulados pelo

Ministério da Saúde.

                                                                
58 A cultura institucional, voltada para ações essencialmente de saúde pública, especialmente para as de
caráter preventivo, transformou-se num forte obstáculo para que a Secretaria de Saúde “da fusão” se
adequasse à assistência curativa. Também, nesse período, o gerenciamento das novas unidades hospitalares
acarretou impactos no orçamento destinado à saúde estadual, visto que o montante proposto como
contrapartida para cobrir o custeio desses novos serviços era pouco significativo em comparação ao aporte de
recursos federais acordados para esta finalidade. Este fato contribuiu para a queda de qualidade dos serviços
prestados por essas unidades transferidas (PARADA, 2001).
59 Nessa época a Baixada Fluminense era constituída pelos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu,
Nilópolis e São João de Meriti.
60 A modalidade de convênio era a de pré-pagamento (subsídio fixo) e destinava-se à captação de recursos
extra orçamentários relativos ao atendimento dos segurados da Previdência pelas unidades estaduais.



A implantação das AIS61 no Estado do Rio de Janeiro apresentou aspectos

peculiares. Primeiramente, deve-se registrar a posição de omissão da Secretaria Estadual

de Saúde na condução do processo de implementação das AIS; a seguir, a presença

incisiva e independente da Previdência Social, representada pela Direção Geral e pela

Superintendência Regional62, criando condições propícias para que o Instituto Nacional de

Assistência Médica da Previdência Social assumisse a direção das ações e se transformasse

no fator de transformação do padrão de assistência à saúde no estado e no país (IDEM).

Esta ação, na prática, foi traduzida pela formulação de novas modalidades de

convênio com as prefeituras sem a participação ativa do estado nas discussões63, que se

limitava apenas a assiná-los. Isto resultou, em curto prazo, na expansão destes convênios

para quase todos os municípios do Estado.

O governo do Estado do Rio de Janeiro, durante o período 1982 -1986, mesmo

criando o primeiro instrumento formal de articulação com as instâncias federais e

municipais de saúde, a Comissão Interinstitucional de Saúde (CIS), pouco se empenhou na

condução/formatação do sistema estadual de saúde, administrando o modelo assistencial de

forma conservadora, sem iniciativas inovadoras tanto na área tecnológica de diagnose e

terapia como na de gestão, que manteve a decisão centralizada, priorizando, apenas,

atividades típicas de saúde pública64.

Esta situação foi modificada com a eleição do novo governo estadual, período que

envolveu o final das AIS e o início da implantação do SUDS. Neste sentido, o recém

empossado secretário estadual de saúde, comungando com a visão política de dinamização

do processo de municipalização da saúde, assumiu a condução das AIS no Estado, a

presidência da CIS  e iniciou a construção de um sistema estadual de saúde coerente com o

                                                                
61 As AIS podem ser consideradas como o produto do Plano de Reorientação da Assistência à Saúde no
Âmbito da Previdência Social – o Plano do Conselho Consultivo da Administração de Saúde Previdenciária
(CONASP), que previa a racionalização dos gastos com a saúde, através da revisão/regulação dos convênios
e contratos com o setor privado de saúde e a intensificação do uso das unidades públicas da rede de serviços
de saúde.
62 A experiência bem sucedida do Projeto Niterói teria levado a presidência do INAMPS desenvolver as AIS
no Estado do Rio de Janeiro.
63 Na entrevista concedida pelo então Secretário Estadual de Saúde Eduardo Costa a Roberto Parada fica-se
conhecendo a posição política do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no período entre 1982 e 1986, que
justificaria, segundo o entrevistado, o distanciamento da SES na condução desse processo. Segundo ele, a
democratização teria chegado aos estados da federação mas não ao Governo da República, que estaria se
utilizando dos convênios com os municípios para enfraquecer o poder de oposição da maioria dos
governadores recém eleitos.
64 Ratificando esta posição a Secretaria de Saúde passou a chamar-se Secretaria de Estado de Saúde e
Higiene, dada a impossibilidade de mudar para Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, conforme proposta
inicial (PARADA, 2001).



contexto político-sanitário do Estado65 e do País.  A SES também tomou a iniciativa de

conduzir o Programa Especial de Saúde da Baixada (PESB) com o caráter de plano

microrregional que, segundo CORDEIRO E EDUARDO COSTA apud PARADA (2001)

poderia ser considerado “o embrião do Programa Saúde da Família”66 .

A eleição de novos governantes estaduais em 1986, no contexto político nacional

de transição democrática, reforçou a idéia do Estado como a instância de poder mais

adequada para conduzir as políticas de saúde regionais, acarretando mudanças no seu perfil

de atuação política no âmbito regional e das relações com os municípios e com o governo

federal. Entretanto, estas transformações ocorreram em ritmos e tempos diferenciados, de

acordo com as características de cada unidade federativa.

O resgate do papel do Estado na condução das políticas de saúde regional, como

desdobramento do processo de redemocratização do País, foi colocado em prática no

Estado do Rio de Janeiro pelo governo eleito para o período de 1987/1990, recolocando-o

como centro das transformações da política de saúde. Deve-se ressaltar que a

institucionalização do SUDS foi fundamental para a efetivação do processo de

descentralização no Estado. Para isto, ainda na vigência das AIS, a SES/RJ procurou se

adequar para desempenhar suas novas funções e conduzir a mudança do modelo de

atenção, dentro dos seus limites territoriais, introduzindo transformações significativas na

sua estrutura organizacional67.

Com o SUDS, dois grandes desafios se colocaram para o Estado, a condução do

processo de regionalização e o estabelecimento de relações com os prestadores privados,

pois ambos se confrontavam diretamente com a cultura institucional e a forma tradicional

de atuação da SES.

No final deste período, a SES elaborou a Proposta Básica para o Plano Diretor do

Sistema Único de Saúde no Rio de Janeiro, propondo a ordenação dos serviços de saúde do

Estado de acordo com as diretrizes de regionalização e hierarquização. Deve-se ressaltar

que na construção do sistema estadual de saúde estava prevista a vinculação entre o

gerenciamento de unidades federais e estaduais, a implementação de Sistemas Integrados e

                                                                
65 Com a criação da Subsecretaria para a Municipalização, a Secretaria de Saúde pode aprofundar e expandir
os convênios para os municípios, que passaram a ser feitos com base na produção de serviços. Entretanto
permaneceram os problemas para a integração do município do Rio de Janeiro
66 O PESB era integrado por uma rede de unidades mistas com emergência de 24 horas , ambulatório,
laboratório de análises clínicas e radiologia, com pessoal técnico para dar assistência integral a uma
população adscrita. Foi instituído um Conselho Gestor em cada unidade, iniciativa precursora também do
controle social com a participação da população no controle das ações e serviços de saúde.



Institutos de Referência para pacientes com riscos específicos e/ou de alto custo e

complexidade tecnológica68 (IDEM).

A conformação do Sistema Estadual de Saúde, a SES/RJ propunha que os hospitais

avaliados como sendo de referência ou destinados a pacientes crônicos  passassem a ser

gerenciados pelo Estado69 e, por outro lado, que os seus hospitais gerais fossem

transferidos para a SMS. Na consecução desta proposta política, os hospitais do INAMPS

foram estadualizados e transformados em Institutos, que passaram a desenvolver,

especialmente, cuidados especializados de saúde: doenças do coração (Hospital das

Laranjeiras), cirurgia (Hospital de Ipanema), traumato-ortopedia (Hospital de Traumato-

Ortopedia). Apenas o  Hospital dos Servidores do Estado (HSE) transformou-se em

Instituto Estadual de Saúde.

A atuação da SES/RJ, no sentido de organizar a saúde no estado neste período,

pode ser avaliada pelas inúmeras iniciativas direcionadas à descentralização e

municipalização, como, por exemplo: repasse de unidades federais e municipais para os

municípios; transferência de responsabilidades de contratação, controle e avaliação dos

serviços de terceiros, inclusive os privados e filantrópicos, como enfrentamento do desafio

colocado pelo SUDS para a regulação dos serviços privados; extinção das Coordenadorias

Regionais de Saúde (que permaneciam sob a direção da Previdência – Superintendência

Regional); descentralização de vários procedimentos técnicos e administrativos (LIMA,

2001).

Contudo, diante das dificuldades com relação a repasses financeiros e acordos

políticos que envolveram os governos  federal e estadual, grande parte das propostas do

Plano Diretor do SUS no Estado, que objetivava evidenciar as barreiras que se

interpunham à formulação do Sistema Estadual de Saúde foi inviabilizada.

Os primeiros anos da década de 90 foram marcados por transformações políticas

profundas na área da Saúde, que interferiram no processo de implantação do Sistema

Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro, conduzido pela SES/RJ. De um lado, na

esfera federal, as mudanças introduzidas pelas NOBs 01/91 e 01/92 nos mecanismos de

repasse financeiro dos recursos federais com a adoção do “pós-pagamento” por produção,

                                                                                                                                                                                                    
67 Entre as mudanças, foram criadas as Superintendências: de Serviço de Saúde e de Saúde Coletiva; de
Planejamento, de Orçamento e de Finanças; de Administração de desenvolvimento de Recursos Humanos e
as Subsecretarias de Assuntos do Interior, conhecida como da “Municipalização”.
68 Dentro desses critérios foram estadualizados o Hospital de Cardiologia das Laranjeiras, o Hospital de
Ipanema – cirurgia, Hospital dos Servidores do Estado e o Hospital de Traumato-Ortopedia. Os hospitais
gerais do estado seriam municipalizados e os de doenças crônicas do MS estadualizados.



para custeio da assistência ambulatorial e hospitalar, formalizadas numa relação direta com

a esfera municipal, num processo considerado como recentralizador, esvaziaram  o papel e

o poder do Estado na  coordenação da implementação dos sistemas de saúde municipais.

Na esfera estadual, a postura política descontínua adotada pela SES/RJ resultou em

resistência ao novo modelo adotado através das portarias do MS e pela edição das NOBs

91 e 92, assumindo posições críticas em relação à implementação do SUS e de

distanciamento com relação às discussões em curso70  (PARADA, 2001; LIMA, 2001).

Na realidade, a edição da NOB SUS 01/91 pouco contribuiu para clarear o papel do

Estado no processo de municipalização da saúde, porque, se por um lado, a

regulamentação foi importante para o processo de descentralização das ações e serviços de

saúde, no que se referia ao seu financiamento, por outro lado, excluiu as secretarias dos

estados dos convênios por ela definidos, com isso permitindo o acesso direto dos

municípios com a União, sem a participação do nível estadual de direção do SUS.

As dificuldades no primeiro ano de implementação do Sistema Único de Saúde no

Estado podem ser sintetizadas em alguns aspectos:

• Estadualização dos hospitais federais (INAMPS) no Município do Rio de Janeiro sem repasse

de recursos financeiros, impossibilitando sua manutenção, resultando na sua devolução ao

governo federal;

• Evasão significativa de médicos e  profissionais de saúde por causa dos baixos salários e

condições de trabalho (unidades sucateadas e sem manutenção);

• Diversidade e complexidade das relações intergovernamentais e de articulação entre as redes

de serviços existentes (MACHADO, 2001; PARADA, 2001).

Essa situação inicial, acrescida a outras que surgiram durante a década de 90, têm

dificultado a definição do papel do Estado na construção do SUS no Rio de Janeiro.

4.1.3.2 O Estado do Rio de Janeiro: Alguns dados demográficos e epidemiológicos

Os dados abaixo relacionados explicitam uma parcela das desigualdades existentes

no Estado e, conseqüentemente, sua responsabilidade em refletir sobre elas e agir,

                                                                                                                                                                                                    
69 Como indica PARADA (2001), seriam quatro hospitais do INAMPS, dois do MS, quatro da SMS,
permanecendo subordinados ao estado os seis hospitais da SES.
70 Em 1993, o governo estadual devolveu ao Governo Federal os hospitais do INAMPS, anteriormente
estadualizados, em virtude das dificuldades surgidas em relação aos repasses de recursos financeiros.



coordenando e avaliando, ininterruptamente, a implementação das ações de saúde

pactuadas com os gestores municipais no sentido de superá-las.

O Estado do Rio de Janeiro apresenta uma distribuição desigual da sua população

residente, com mais de 60% concentrada na região Metropolitana (I e II) enquanto nas

regiões Noroeste e Centro-Sul estão os menores contingentes populacionais. Este fato tem

reflexos tanto na oferta de serviços quanto na capacidade instalada.

A população com mais de 60 anos aumentou cerca de 4,1% entre 1996 e 2001,

representando 9,8% da população total do Estado e os menores de cinco anos 8,4%. Estas

duas faixas etárias são consideradas prioritárias para o planejamento de políticas de saúde,

sendo que o grupo dos idosos tem uma implicação crescente na organização da oferta de

serviços, dada sua relação com as mudanças no perfil epidemiológico. Da mesma forma, a

faixa etária entre 10 e 19 anos que representa 18,6% da população.

Com relação aos dados epidemiológicos, alguns estão diretamente relacionados

com as ações de controle que devem ser desenvolvidas pela atenção básica.

Assim, entre as causas de internação feitas pelo SUS no Estado, as de maior

freqüência estão relacionadas à gravidez, parto e puerpério, sendo que 25% do total destas

internações são relativas à faixa etária entre 10 e 19 anos.

Com maior número de internação estão as Doenças do Aparelho Circulatório e

Respiratório; entre os idosos, as internações por Doença Respiratória Aguda têm

aumentado significativamente entre 1999 e 2000, passando de 35,45 para 42,2% do total

das internações, exigindo, por isso, um rede básica capacitada para atender os problemas

de saúde desta faixa etária.

Nas internações por especialidade existe grandes diferenças entre as regiões, mas o

que chama a atenção é o número de leitos destinados à saúde mental e doenças de longa

permanência em alguns municípios.

A Tuberculose é um dos problemas mais graves a ser enfrentado e controlado pelos

serviços de atenção básica. Em  2000, a taxa de incidência (casos novos) chegou perto dos

100 casos por 100.000 habitantes, atingindo, principalmente, os municípios de Duque de

caxias, São João de Meriti, Magé, Niterói, São Gonçalo, Belford Roxo, Rio de Janeiro,

Nova Iguaçu e Queimados, considerados prioritários pelo programa de controle

desenvolvido pela SUSC/SES/RJ.

A hanseníase é endêmica no Rio de Janeiro e esta realidade se expressa pelas altas

taxas de detecção da doença (em 1997 houve um aumento de 19%).



 A mortalidade materna é muito alta no Estado e varia com as regiões, sendo a

Região Norte a que apresenta as maiores taxas, 140 óbitos por 100.000 nascidos vivos, e a

Região Noroeste as menores, 19, 5 óbitos por 100.000 nascidos vivos. O fato importante é

que cerca de 76% desses óbitos poderiam ser evitados através de acompanhamento do pré-

natal e atenção ao parto. O percentual de mães adolescentes é alto no Rio de Janeiro,

chegando a 21%. Entretanto, todas as regiões apresentam percentuais superiores, com

exceção do Médio Paraíba, Metropolitana I e Serrana.

A mortalidade infantil diminuiu no Estado, principalmente em função do seu

componente neonatal, que vem apresentando uma tendência permanente de queda.

4.2 O Estado do Rio de Janeiro: O Plano Diretor de Regionalização do Estado do Rio

de Janeiro (PDR) e a Construção de Sistemas de Referência e Contra-Referência.

O Plano Diretor de Regionalização, uma das estratégias  formuladas pela Norma

Operacional da Assistência à Saúde NOAS US 01/01, editada pela Portaria MS/GM nº 95

de 26 de janeiro de 2001, representa o resultado de um esforço de planejamento dinâmico e

permanente em saúde, elaborado e coordenado pela SES, em parceria com as SMS, para

orientar o processo de regionalização, explicitando as prioridades de intervenção

direcionadas à solução dos problemas de saúde da população e à garantia de acesso dos

cidadãos aos demais níveis de atenção.

4.2.1 A Metodologia utilizada pela SES

De acordo com a NOAS SUS 01/2001 o gestor estadual é o responsável pela

condução do processo de regionalização da assistência à saúde, que envolve a interlocução

permanente com os gestores municipais e entre os próprios municípios, visando a

formulação de uma proposta que viabilize a construção de sistemas funcionais e

resolutivos de saúde, baseada  nas diretrizes operacionais de territorialização e

hierarquização da assistência.

Esses sistemas serão constituídos por redes de serviços de saúde intermunicipais,

hierarquizadas por níveis de complexidade de atenção e regionalizadas em microrregiões

de saúde nas diversas regiões do Estado.

Cabe, portanto, ao Estado regionalizar a assistência à saúde visando dar ao sistema

maior eficácia, eficiência e eqüidade, através da organização e articulação regional da



oferta e do acesso aos serviços em todos os níveis de atenção. A construção de sistemas de

referência e contra-referência, pactuados formalmente entre os gestores, pretende garantir a

continuidade de cuidados e a integralidade das ações de saúde.

Para alcançar estes objetivos a SES-RJ utiliza-se da Programação Pactuada e

Integrada (PPI), um importante instrumento que permite e fortalece a relação entre os

principais atores interessados e envolvidos na formulação e consolidação desta proposta. A

negociação permanente entre gestores tem facilitado o levantamento de informações

importantes para a formulação do Plano Diretor de Regionalização no Estado.

O trabalho que o Centro de Programação em Saúde (CPS), vinculado à

Subsecretaria de Planejamento e Desenvolvimento (SPD) da SES do Estado do Rio de

Janeiro, vem desenvolvendo em relação à PPI, coloca em prática uma metodologia que

privilegia a interação/participação entre representantes das secretarias de saúde dos

municípios e da SES/RJ, visando desenvolver mecanismos técnicos e financeiros que

possibilitem garantir as referências intermunicipais para o acesso da população a serviços

de saúde de média e alta complexidade.

A partir de 1998, desenvolveu-se um processo de pactuação entre os gestores, que

permitiu, após a sua implantação em janeiro de 1999, a definição dos tetos financeiros

globais da assistência para todos os municípios do Estado, independentemente da sua

habilitação em qualquer uma das condições de gestão propostas pela NOB SUS 01/96, e a

explicitação da parcela de recursos para garantir a referência intermunicipal nos

municípios-pólo regionais.

Assim, por deliberação da CIB/RJ71, respondendo às críticas e contemplando as

reivindicações formuladas pelos municípios com relação aos tetos financeiros

hospitalares72, que não tinham o mesmo tratamento destacado dado ao teto financeiro

ambulatorial nas reuniões, foi criada em abril de 1998 a Comissão PPI, coordenada pelo

CPS/SPD da SES/RJ, com a finalidade de elaborar uma proposta para implementar a PPI

no Estado em curto prazo (LIMA, 2001).

                                                                
71 Conforme assinala LIMA (2001), durante o período de maio de1997 até dezembro de 1998, a CIB/RJ
caracterizou-se por adotar uma prática de tomada de decisão “aberta” à participação municipal e sempre
buscando a negociação e o consenso e não a decisão pelo voto. A presença sempre crescente dos secretários
municipais, que passaram a ver as reuniões da CIB/RJ como um espaço importante de discussão e decisão
sobre  políticas de saúde não só para o Estado mas também para os municípios,  acabou por ampliar a
participação municipal e se tornar num importante mecanismo de fiscalização e pressão.
72 Até fins de 1997, a assistência hospitalar não possuía tetos financeiros, mas apenas cotas de Autorização de
Internação Hospitalar (AIH) ou cotas físicas que eram distribuídas pelos diversos municípios. A fixação de
novos tetos  hospitalares foi baseada em estudo sobre a série histórica da produção hospitalar nos diversos
municípios. Os valores com os tetos estipulados foram encaminhados por ofício para os Municípios com
capacidade hospitalar instalada  (Ver LIMA, 2001).



Para discutir, encaminhar e implementar as propostas em andamento, a Comissão

PPI reuniu-se inúmeras vezes e foram realizadas duas oficinas de trabalho com a

participação de profissionais representando as Secretarias Municipais de Saúde de diversas

regiões do Estado. Coube ao Centro de Programação em Saúde conduzir e executar as

atividades operacionais definidas pela Comissão, através de um grupo técnico da CPS/SPD

e duas consultorias contratadas pela SES/RJ (LIMA, 2001; PDR, 2001/2004).

A Comissão PPI trabalhou com objetivos específicos para viabilizar a

implementação e a operacionalização da PPI no Rio de Janeiro: formular proposta técnica

de parâmetros físicos de necessidades de atenção à saúde; formatar um método para

distribuir recursos entre os municípios, levando em consideração critérios populacionais,

capacidade instalada, características regionais e processos de negociação entre gestores;

propor  mecanismos e instrumentos gerenciais capazes de viabilizar a pactuação entre os

gestores municipais e avaliar o cumprimento das metas acordadas no processo de

programação; propor a revisão do teto financeiro do Estado de acordo com as necessidades

de atenção à saúde e elaborar proposta de revisão dos tetos financeiros dos municípios em

conformidade com as necessidades de atenção à saúde e critérios utilizados na PPI.

 A Comissão PPI, sem alterar os critérios tradicionais de programação, baseados na

população, capacidade instalada e parâmetros para a utilização de serviços, formulou uma

proposta de revisão dos tetos financeiros para ser executada em curto prazo, introduzindo,

como novidade, a valorização da pactuação entre gestores para o estabelecimento das

referências intermunicipais.

A revisão do teto financeiro global do Estado do Rio de Janeiro implicou numa

avaliação tecnicamente minuciosa dos parâmetros físicos de utilização dos serviços

adotados pela SES/RJ desde 199573. A proposta contendo os novos parâmetros, aprovada

em junho de 1998 por técnicos das Regiões em oficina de trabalho, associada à estimativa

da população para 1998, favoreceu ao cálculo do teto ambulatorial “ideal” para o Estado.

A segunda vertente de trabalho proposta pela Comissão PPI, a revisão do

mecanismo de alocação de recursos entre municípios, resultou no desenvolvimento de um

instrumento de pactuação intergestores, a Ficha de Programação Pactuada e Integrada

(FPPI), com a finalidade de fortalecer as relações entre os gestores e os compromissos

estabelecidos com relação às transferências financeiras entre municípios referentes à

                                                                
73 Comparou-se os antigos parâmetros com a análise de série histórica de produção do Estado (1994 a 1997),
a produção de outros estados, parâmetros utilizados por outras secretarias estaduais de alguns tipos de
serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, fornecidos pelos consultores à SES (Ver LIMA, 2001 e PDR/RJ
2001/2004).



atenção ambulatorial, permitindo a organização da oferta de serviços para o acesso da

população.

Conforme afirma LIMA (2001), a FPPI, de formato e conteúdo semelhantes à Ficha

de Referência Intermunicipal (FRI), deixava claro o montante de recursos financeiros do

teto ambulatorial que deveria ser transferido entre os municípios para a realização de

procedimentos de média e alta complexidade. A visibilidade  advinda dessa iniciativa

contribuiu para que os municípios que referenciavam recursos passassem a exercer o

controle em relação a sua origem, destino, valor e aplicação assistencial, reforçando  sua

capacidade de fiscalizar e cobrar  a execução dos procedimentos referenciados aos

municípios-pólo (IDEM).

Neste processo de implementação da programação no Estado, a velocidade para o

estabelecimento de compromissos intergestores com relação às referências e de pactuação

através do preenchimento da FPPI foi diferenciada entre as regiões, de acordo com o grau

de integração/articulação entre os municípios.

Por outro lado, a digitação das fichas enviadas pelos municípios à SES/RJ foi

rápida, em virtude de terem sido processadas em um sistema específico desenvolvido pela

CISA/SPD/SES/RJ, facilitando, assim, a emissão de relatórios, análises sobre as

referências intermunicipais e a constituição da parcela “Referência” dos novos tetos

financeiros municipais, que passaram a vigorar logo após a sua aprovação na CIB/RJ, em

fevereiro de 1999.

Em virtude da pactuação entre os municípios ter sido baseada em valores referentes

a 1998 fornecidos pela SES/RJ e continuarem defasados em função do teto  financeiro

global estadual continuar inalterado, a Comissão PPI acabou por rever o método para

definir os tetos financeiros municipais, passando a considerar, para efeito de cálculo, a

proporção (percentual) da população de 1998 de cada Município em relação a do estado

aplicada à população total do Estado em 1995.

 Esta população fictícia multiplicada pelos parâmetros de programação utilizados

em 1995 forneceu, como produto, uma programação físico-orçamentária que pode ser

apropriada ou não pelos municípios, dependendo da capacidade instalada existente em  seu

território.

Se essa capacidade instalada para executar os procedimentos ambulatoriais

programados realmente existir, os recursos devem ser alocados diretamente como parte do

teto financeiro municipal, caso contrário, três hipóteses podem ocorrer:



• Para os procedimentos 74 da Fração de Assistência Especializada (FAE), por consenso, todos os

municípios devem executar, os recursos são alocados diretamente no teto financeiro municipal;

• Para os outros procedimentos da FAE considerados de Média Complexidade, o município tem

autonomia para alocar 30% dos recursos a eles referentes diretamente no seu teto financeiro.

Para isto, o gestor deve comunicar a sua decisão na FPPI;

• Com relação aos procedimentos de Alta Complexidade e pelo menos 70% da FAE, a escolha

do município de referência é decisão exclusiva do gestor, que deve formalizar os pactos na

FPPI.

No que diz respeito à Terapia Renal Substitutiva (TRS), a nova metodologia

proposta pela Comissão PPI não foi aplicada. O cálculo da parcela relativa a esse

procedimento e da Diálise Peritonial Ambulatorial Contínua (CAPD) passou a ser feito em

função da produção apresentada pelos municípios no Sistema de Informações Ambulatorial

do SUS (SIA – SUS) em 1998, isto é, da existência, funcionamento e produção dos centros

de terapia renal (LIMA, 2001; PDR/RJ 2001/2004).

O mesmo aconteceu com a parcela de procedimentos de Hemoterapia, que teve a

sua programação baseada em proposta do Hemo-Rio, adaptada pelo CPS/SPD/SES/RJ,

considerando a hemo-rede e  seu funcionamento.

Após a revisão dos tetos financeiros municipais, estes passaram a ser constituídos

pelas parcelas: Piso da Atenção Básica (PAB), FAE/Alta Complexidade Parcial,

Referências Intermunicipais, Procedimentos Hemoterápicos e TRS.

Conforme observação da Comissão, as parcelas delimitaram os recursos a serem

faturados pelos municípios pelo conjunto dos procedimentos a eles referidos. E como os

recursos fixados não podiam ser transferidos para outras parcelas, alguns procedimentos de

maior complexidade acabaram  sendo privilegiados. A forma encontrada para garantir o

atendimento às referências intermunicipais nos valores e quantidades pactuados e a

continuidade das atividades de TRS e hemoterapia foi a de não permitir que os municípios

preenchessem as Fichas de Programação Orçamentária (FPO) com valores inferiores aos

indicados na programação do teto financeiro.

No período entre maio e novembro de 1999 foram adotadas algumas medidas para

garantir a construção das referências intermunicipais e reforçar as condições de pactuação

entre os gestores, como, por exemplo: a aprovação pela CIB/RJ do cronograma de revisão

                                                                
74 Estes procedimentos são: AVEIANM (item de programação 21) Consultas Médicas (item 22),
Procedimentos Odontológicos (item 25), Radiodiagnóstico Básico (parte do item 6) e Patologia Clínica



quadrimestrais da pactuação intermunicipal; o aumento do tetos financeiros municipais em

maio de 1999 (primeira revisão) e a introdução de “subtetos” pela portaria conjunta

SES/SAS-MS (Secretaria de Assistência à Saúde). No Estado do Rio de Janeiro foram

acrescentadas as parcelas “Oncologia” e “Medicamentos Excepcionais” às já existentes. A

decisão anterior em relação a TRS e hemoterapia foi igualmente mantida, isto é, a

programação nas FPOs não pode conter valores para esses procedimentos inferiores aos

indicados na programação do teto financeiro.

Além disso, nos meses de outubro e novembro de 1999, com a presença do corpo

técnico da SES, a maioria dos municípios do Estado procederam a revisão das pactuações

efetuadas em abril anterior. O produto final foi a alteração dos valores de referência de

acordo com as novas negociações intergestores. Em novembro de 1999 também procedeu-

se a reprogramação do teto financeiro do Estado, calculada  em novas bases75.

Em virtude do aumento dos recursos destinados às parcelas do teto referente aos

grupos de alta complexidade considerados especiais, Oncologia, Hemoterapia e TRS, foi

criada uma nova parcela “Câmara de Compensação Intermunicipal” com a finalidade de

facilitar ao gestor municipal alocar valores ali especificados, na área ambulatorial ou

hospitalar, com base em possíveis “nós” em um desses níveis de atenção, assim como

garantir a eqüidade do acesso a estas especialidades e o pagamento aos prestadores sem

prejudicar/onerar o restante da assistência.

A proposta para viabilizar a PPI apresentada pela Comissão PPI permitiu, com sua

implementação pelo Centro de Programação em Saúde (CPS), da SES/RJ, reunir um

conjunto de informações técnicas e sócio-políticas sobre os municípios e elaborar o Plano

Diretor de Regionalização da Saúde no Estado do Rio de Janeiro (PDR/RJ).

 A regionalização no Rio de Janeiro será implementada gradativamente até o ano

2004, tendo por base os quadros consolidados com as referências intermunicipais de média

e alta complexidade de cada região do Estado, produzidos pelo processo desenvolvido

através da PPI da Assistência no Estado. Estes quadros consolidados serão apresentados

                                                                                                                                                                                                    
Básica (parte do item 10).
75 Os valores próprios foram calculados com base nos parâmetros de programação de 1998, capacidade
instalada de agosto de 1999, produção do primeiro semestre de 1999 e população de 1995, ajustada
proporcionalmente para 1998.
Os procedimentos oncológicos foram calculados em separado, porque a assistência oncológica, a partir de
julho de 1999, passou a ser considerada prioridade pela SES e, por isso,  a parcela da Oncologia do teto
financeiro recebeu maior volume de recursos financeiros. A Comissão de Oncologia do Estado passou  a ser
responsável pela política de assistência oncológica no Estado. Os recursos alocados foram baseados em
estudos dos fluxos elaborados com base na PPI de Oncologia e em estudos específicos. A parcela TRS foi
elaborada pelo CPS da SES/RJ em conjunto com a Comissão de Nefrologia com base na maior produção dos
meses de agosto, setembro e outubro de 1999.



neste trabalho mais adiante, quando for apresentada a proposta constante no PDR/RJ para

cada região de saúde.

Atualmente o Estado possui noventa e dois municípios, que estão divididos em oito

regiões geográficas pelo Centro de Informação e Dados do Rio de Janeiro (CIDE), órgão

da Secretaria de Estado de Planejamento: Baixada Litorânea, Centro-Sul,  Médio Paraíba,

Metropolitana (I e II), Noroeste, Norte, Serrana e Baía da Ilha Grande76.

Até o final de 2002, 73 municípios estavam habilitados pela NOB 96 na condição

Plena da Atenção Básica (80,12%) e 18 em Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde

(19, 78%).

A Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro para elaborar o Plano Diretor de

Regionalização do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com  metodologia adotada,

utilizou, de uma forma geral, a mesma divisão geográfica e a população foi distribuída por

regiões, microrregiões, módulos assistenciais e municípios. As adaptações realizadas para

atender aos fluxos preexistentes de necessidades de saúde foram definidas pela própria

população. A  Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por ter um considerável

contingente populacional, capacidade instalada e acesso, foi subdividida em duas (I e II).

Ainda pelo método, a SES programou em julho de 2001 nas nove regiões do

Estado, Oficinas Descentralizadas de Planejamento da Regionalização da Assistência à

Saúde visando a conformação do desenho da regionalização da saúde no Estado para,

através dele, possibilitar o planejamento  integrado entre os gestores estadual e municipais

dos sistemas funcionais de saúde77 e realizou em julho de 2001, em eventos

descentralizados, nove Oficinas de Planejamento Estratégico da Regionalização da

Assistência à Saúde no Estado do Rio de Janeiro, uma em cada região de saúde,

objetivando discutir e pactuar a implantação da NOAS SUS 01/2001 e aumentar o

entendimento sobre o processo de gestão e regionalização da saúde no Estado e propostas e

perspectivas de ação da SES/RJ. Os temas propostos para discussão foram: regionalização

da atenção básica e regionalização da média e alta complexidade no Estado.

Após a identificação dos principais desafios, problemas e dificuldades foram

elaboradas estratégias de intervenção que permitissem a reversão dos problemas e/ou

dificuldades e construído, como produto final de cada Oficina de Trabalho, um Plano

                                                                
76 O desenho das regiões para a área da saúde foi aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em
outubro de 2001 e pelo Conselho Estadual de Saúde em dezembro de 2001.
77 A SES pretendeu com essa iniciativa dar continuidade ao processo de construção coletiva e democrática de
integração regional iniciada com o I seminário de Planejamento Estratégico em Saúde do Estado do Rio de
janeiro, em novembro de 1999.



Estratégico para a assistência à saúde, na perspectiva de induzir os gestores municipais à

desenvolverem ações mais eficientes e eficazes em parceria com o Estado, construindo

uma identidade mais coletiva.

Assim, com base no Plano Estratégico piloto a Secretaria Estadual de saúde pode

não só pactuar com os gestores municipais a Agenda Estadual de Saúde, o Plano Diretor de

Regionalização, o Plano de Investimentos e o Plano Estadual de Saúde como consolidar no

Centro de Programação em Saúde da Subsecretaria de Planejamento e Desenvolvimento o

Plano Diretor de Regionalização.

O Plano Diretor de Regionalização da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, optando

pela microrregionalização e configuração de módulos assistenciais atendeu a critérios

geográficos, de população, acessibilidade, capacidade instalada e de oferta de serviços,

incluindo o nível de complexidade atual ou a ser desenvolvido, conforme explicitado no

Plano Diretor de Investimento, e decisão política dos gestores, visando capacitar o

município a ser sede de módulo assistencial.

A proposta da SES tem caráter prospectivo e deverá ser implementada até o ano

2004. Durante este período serão criadas algumas condições necessárias para adequa-la ao

modelo proposto. Na proposta atual estão registrados os fluxos de referência e a nova

configuração das regiões de saúde.

De acordo com a NOAS SUS 01/2002 todos os municípios deverão estar

habilitados em uma das modalidades de gestão e oferecer  integralmente  procedimentos

considerados mínimos da Média Complexidade.

A PPI da Assistência no Rio de Janeiro consolidou os quadros com as referências

municipais para cada região, de acordo com a complexidade existente, ofertada e pactuada,

em cada um deles. Desta forma, estes municípios são responsáveis pela garantia do acesso

da população a determinados grupos de procedimentos, classificados como de média ou

alta complexidade, listados nas NOAS 2001 e 2002, e  que são os seguintes:

1) Média Complexidade – Grupos de Procedimentos:

08 – Cirurgias ambulatoriais, incluindo punções, drenagens, etc.;

09 – Procedimentos traumáticos – ortopédicos;

10 – Ações especializadas de Odontologia  ;

11 – Patologia clínica;

12 – Anatomopatologia e Citopatologia;

13 – Radiodiagnóstico – mielografia, mamografia , tomografia;



14 – Exames ultrassonográficos – oftalmológicos, cardiológicos (Eco, etc)

17 – Diagnose – oftalmologia, cardiologia (EEG), otorrino, fonoaudiologia, colposcopia,

urologia , gastroenterologia, laringoscopia;

18 – Fisioterapia – órtese;

19 – Terapias Especializadas – ginecologia, urologia, psicologia, oftalmologia, litotripsia,

cardiologia, pneumologia, reabilitação;

21 – Prótese e órteses – colostomia, bolsa;

26 – Hemodinâmica – cateterismo;

32 – Medicina Nuclear – cintilografia;

35 – Tomografia computadorizada.

2) Alta Complexidade -  Grupos de Procedimentos;

08 – Cirurgias ambulatoriais especializadas – oftalmologia;

13 – Radiodiagnóstico – mielografia, arteriografia, portografia, aortografia;

19 - Terapias Especializadas – litotripsia;

26 – Hemodinâmica – cateterismo, estudo de metabolismo, metabolismo das câmaras

cardíacas, tratamento do hipertireoidismo graves;

31 – Ressonância magnética;

32 – Medicina Nuclear – cintilografia, tratamento da policitemia Vera e Doença de Graves;

33 – Radiologia Intervencionista – drenagem biliar, pielografia, tratamento de isquemia,

quimioterapia arterial, drenagem cutânea.

A seguir, na descrição detalhada de cada região de saúde os procedimentos

referenciados pelos  municípios  (média e alta complexidade) serão indicados apenas pelos

números correspondentes, de acordo com a listagem acima, extraída dos quadros

consolidados pela PPI da Assistência. Da mesma maneira, a condição de gestão (criada

pela NOB SUS 01/96) de cada município aparecerá representada pela sigla

correspondente: GPAB (Gestão Plena  da Atenção Básica) ou GPSM (Gestão Plena do

Sistema Municipal) seguida, entre parênteses, do ano da habilitação.

4.2.2  O Plano Diretor de Regionalização e as Regiões de Saúde do Estado do Rio de

Janeiro

4.2.2.1 - REGIÃO DE SAÚDE DA BAÍA DA ILHA GRANDE



Ø Características da Região:

Ocupa um território de rara beleza, situado entre o mar e a montanha e

localizada ao sul do Estado do Rio de Janeiro, fazendo limite com o Estado de São

Paulo. Destaca-se pela presença de uma indústria naval e das usinas de energia

nuclear em Angra dos Reis, que contrasta com a atividade agrícola, tradicional,

especialmente da cultura da banana e com a da pesca, desenvolvida pelas colônias de

pescadores localizadas ao longo do seu litoral. A abertura da BR 101 propiciou à

região agilidade nas atividades industriais e um crescente desenvolvimento turístico.

É a única região do Estado do Rio de Janeiro que ainda possui índios no seu

território.

Três municípios, Angra dos Reis, com 119.180 habitantes, na condição de  GPSM78

(1998);   Paraty, com 29.521 habitantes, na condição GPAB79 (1998) e Mangaratiba, com

24.854 habitantes, na condição de GPAB (1998) compõem a região, que tem uma

população total de 173.555 habitantes, representando 1.20% da população do Estado.

A proposta de regionalização da saúde para esta região, de acordo com o PDR/RJ é

a de conformá-la em dois Módulos Assistenciais (I e II). A referência da região para alta

complexidade80 e de Pólo para média complexidade II deverá ser Angra dos Reis. Os

                                                                
78 A condição anterior, pela NOB SUS 01/93, era a de Gestão Semiplena.
79 A condição anterior, pela NOB SUS 01/93 era a de Gestão Parcial.
80 Terapia Renal Substitutiva – TRS, Hemoterapia, Urgência e Emergência, Maternidade de Alto Risco e
Tomografia Computadorizada.



procedimentos de Média Complexidade III não realizados na região serão encaminhados

para outras regiões, de acordo com a PPI da Assistência.

O PDR prevê intervenções estratégicas para esta Região: Assistência Farmacêutica,

Sistemas de Informação para Gestão, Atenção Materno-infantil, Integração com os

municípios na área de saúde, Saúde da Família, Promoção da Saúde e Vigilância em

Saúde.

4.2.2.2 - REGIÃO DE SAÚDE DA BAIXADA LITORÂNEA

Ø Características da Região:

A Região da Baixada Litorânea possui grandes áreas de restinga  baixada,

conformando um litoral recortado por várias lagoas e grandes extensões de praia, o

que propiciou a sua transformação em pólo de atração turística e de veraneio, com

grande demanda localizada para o mercado imobiliário. Este crescimento nos últimos

30 anos fez desenvolver a sua malha urbana de forma indiscriminada e sem

planejamento, acarretando impactos ambientais, sanitários e urbanos ainda não

absorvidos pelas cidades para um desenvolvimento sustentável. A produção olerícola

e a cultura da banana se desenvolvem junto às encostas da Serra do Mar e a de cana-

de-açúcar, a rizicultura e a bovino-cultura nos vales de dos rios São João e Una.



A região é composta por nove municípios: Araruama, com 82.717 habitantes,

GPAB (1998); Iguaba Grande, com 15.052 habitantes, GPAB (1998); São Pedro da

Aldeia: 63.009 habitantes, GPAB (1998); Saquarema com 52.464 habitantes, GPAB

(1998); Cabo Frio, com 126.894 habitantes, GPAB (1998); Armação de Búzios, com

18.179 habitantes; Casimiro de Abreu, com 22.052 habitantes, GPAB (1998); Arraial do

Cabo 23.864 habitantes, GPAB (1998) e Rio das Ostras, com 36.769 habitantes, GPAB

(1998).  A região tem uma população de 441.000 habitantes, que corresponde a 3,06% do

total da população estadual.

A proposta da SES (PDR/RJ) de regionalização da saúde e construção de um

sistema funcional e resolutivo de assistência à saúde na Região inclui a sua divisão em

duas microrregiões, Baixada Litorânea I (BL I)  e Baixada Litorânea II (BL II); a

indicação de Cabo Frio como referência para as especializações81 ; a implantação em

São Pedro da Aldeia da Central de Regulação  para controlar/regular os fluxos de

referência e contra-referência  e a priorização das  seguintes intervenções na região82:

atenção materno-infantil, integração com os municípios na área de saúde, Saúde da

Família e Promoção e Vigilância em Saúde.

4.2.2.3 - REGIÃO DE SAÚDE CENTRO-SUL

                                                                
81 Cabo Frio deverá ser referência para Terapia Renal Substitutiva, Hemoterapia, Cirurgia Cardíaca e Exames
de Hemodinâmica.
82 Essa prioridades foram acordadas entre os participantes das Oficinas de Planejamento Estratégico de
Regionalização da Assistência à Saúde em julho de 2001.



Ø Características da Região

Região de tradição cafeeira hoje tem sua economia sustentada pela

agropecuária, oleicultura e o turismo rural. A sua proximidade com a Capital do

Estado e, conseqüentemente com o processo de expansão industrial centrado na

Região Metropolitana e no Vale do Médio Paraíba, pouco influenciou no

desenvolvimento da região, exceto para algumas localidades. Por outro lado, em

decorrência da atividade industrial e urbanização acelerada, gerou-se um grave

problema ambiental para a região, a poluição do Rio Paraíba do Sul. A inibição do

aproveitamento hídrico do Rio Paraíba do Sul teve reflexos na pesca e no turismo. A

intensificação das atividades de veraneio vem provocando a ocupação segmentada do

solo, principalmente nos municípios próximos à região metropolitana. O Município

de Três Rios é o destaque da Região em virtude do importante entroncamento

rodoferroviário e da produção industrial de alimentos e material ferro viário. Deve-se

registrar que o potencial de fornecimento de matéria prima para o processamento de

alimentos contribui para que a região tenha destaque na sua atividade agropecuária.



A Região Centro-Sul é constituída por onze municípios: Três Rios, com 71.962

habitantes, GPAB83 (1998); Areal, com 9.843 habitantes, GPAB (1998); Comendador

Levy Gasparian, com  7.922 habitantes, GPAB (1998); Sapucaia, com 17.147 habitantes,

GPAB (1998); Paraíba do Sul, com 37.376 habitantes, GPAB (1998); Vassouras84, na

condição de GPAB (1998); Miguel Pereira, GPAB (1998); Paty do Alferes, com 25.565

habitantes, GPAB (1998) Engenheiro Paulo de Frontin, com 12.163 habitantes, GPAB85

(1999); Mendes, com 7.306 habitantes, GPAB (1998); Paracambi, com 40.412 habitantes,

GPSM (1999). A população da Região é de 294.987 habitantes, representando 2.05% da

população total do Estado.

As propostas da SES (PDR/RJ) para a regionalização da saúde e construção de

sistemas funcionais e resolutivos na Região incluem a sua divisão em duas microrregiões,

Centro-Sul I  e Centro-Sul II; a indicação dos Municípios de Três Rios e Vassouras

para atuarem como referências especializada para TRS, Hemoterapia e na área hospitalar

de maior complexidade; a implantação de Central de Regulação  no Município de Três

Rios, para regulação dos fluxos de referência e contra-referência intermunicipal e a

priorização das seguintes intervenções para a Região: Assistência Farmacêutica, Atenção

Materno-infantil, expansão e interiorização da rede estadual pública de hemoterapia e

hematologia, Integração com ao municípios na área da saúde, Saúde da Família,

Promoção e Vigilância em saúde e qualificação dos profissionais.

4.2.2.4 - REGIÃO DE SAÚDE  MÉDIO PARAÍBA

                                                                
83 A sua condição de Gestão anterior era a de Gestão Parcial.
84 Pela NOB SUS 01/93 a sua condição anterior de gestão era Parcial.
85 Pela NOB SUS 01/03 a sua condição de gestão era Incipiente.



Ø Características da Região86

A peculiaridade desta Região do Médio Paraíba é a sua paisagem, com

formações diversificadas, que conformam o grande vale do curso médio do Rio

Paraíba do Sul e as áreas cobertas por floresta nativa nas maiores altitudes, onde está

localizado o Parque Nacional de Itatiaia.

O parque industrial significativo não só dá sustentação a diversas atividades

produtivas como coloca a Região do Médio Paraíba na  segunda posição em

desenvolvimento econômico do Estado. Esta situação e a perspectiva de acelerada

modernização das atividades e de ampliação de mercados pode ser atribuída em grande

parte à proximidade de grandes centros urbanos dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e

Minas Gerais.

Entretanto, o crescimento industrial e a ocupação desordenada do solo, se por um

lado favoreceu o crescimento de vários setores da atividade econômica, como a indústria, o

turismo, a pecuária, comércio e serviços, por outro gerou graves problemas decorrentes do

desenvolvimento industrial e conflitos no uso da terra, agravados pela falta de políticas

direcionadas ao controle ambiental. A superação desses graves poderá proporcionar à

região condições de crescer economicamente de forma homogênea e sustentável.

                                                                
86 Informações extraídas do Plano Estadual de Saúde e do Plano Diretor de Regionalização .



A Região do Médio Paraíba é formada por onze municípios: Pirai, 22.079

habitantes, GPAB87 (1998); Pinheiral, 19.079 habitantes, GPAB (1998); Barra do Pirai,

88.475 habitantes, GPAB (1998); Volta Redonda, 242.046 habitantes, GPAB (1998);

Valença, 66.290 habitantes, GPAB; Rio das Flores, 7.615 habitantes, GPAB (1998);

Resende, 104.482 habitantes, GPSM88 (1998); Itatiaia, 24.729 habitantes, GPAB (1998);

Quatis, 10.699 habitantes, GPAB (1998); Porto Real, 12.092 habitantes, GPAB; Barra

Mansa, 170.593 habitantes, GPAB (1998) e Rio Claro, 16.232 habitantes, GPAB (1998). A

população da Região é de 784.813 habitantes, correspondendo a 5,46% da população total

do Estado.

As propostas da SES (PDR/RJ) para a regionalização da saúde e construção de

sistemas funcionais e resolutivos na Região incluem: a sua divisão em duas microrregiões,

Médio Paraíba I (MP I) e Médio Paraíba II (MP II); a indicação de Volta Redonda

como referência em Oncologia; Barra do Pirai, Barra Mansa, Valença e Volta Redonda

em Terapia Renal Substitutiva e Volta Redonda, Valença, Barra Mansa e Resende  em

Hemoterapia; a implantação de Central de Regulação em Volta Redonda para regular o

fluxo de referência e contra-referência dos pacientes intermunicipais e a priorização das

intervenções acordadas para a região: Sistema de Informação para Gestão, Assistência

Farmacêutica, Atenção Materno-infantil, integração com os municípios na área da saúde,

Saúde da Família, Promoção e Vigilância em Saúde e qualificação do profissional.

4.2.2.5 - REGIÃO DE SAÚDE METROPOLITANA I

                                                                
87 A sua condição de gestão anterior (NOB SUS 01/93) era Incipiente.
88 A sua condição anterior era Semiplena (NOB SUS 01/93).



Ø Características da Região

O grande desenvolvimento econômico transformou a Região Metropolitana

num espaço de considerável força política e de permanente tensão social, devido

principalmente a distribuição desigual dos equipamentos urbanos e dos serviços que

não atendem as necessidades primárias da população. O aumento do desemprego e da

exclusão social gerando graves distorções sociais podem ser visualizadas e sentidas no

crescimento das ocupações desordenadas do solo, da marginalidade e da degradação

ambiental.

Dos doze municípios que compõem a Região Metropolitana, o Rio de Janeiro é o

ponto polar da região. Este fato pode ser atribuído à tradição cultural e política, localização

geográfica invejável, propiciando um fluxo permanente de turistas, à intensa atividade de

exportação e importação de produtos produzidos no grande parque industrial da região

escoados através do porto do Rio de Janeiro e da malha viária federal e estadual existente.

Outra característica da Região é o seu potencial científico e tecnológico e um

significativo mercado consumidor.



A Região Metropolitana é composta pelos municípios do Rio de Janeiro, com

5.851.914 habitantes, GPSM89 (1999); Itaguaí, 81.952, GPSM90 (1999); Seropédica,

65.020 habitantes, GPAB (1999); Duque de Caxias, 770.865 residentes, GPSM91 (1998);

Magé,  205.699 habitantes, GPAB (1998); Nova Iguaçu, 750.487 habitantes, GPSM

(1998); Mesquita, 164.879 habitantes (ainda sem condição de gestão); Japeri, 83.160

habitantes, GPAB (1998); Queimados, 121.688 habitantes, GPAB (1998); São João de

Meriti, 449.299 habitantes, GPSM (1998); Belford Roxo, 433.120 residentes, GPSM

(1998) e Nilópolis, 153.572 habitantes, GPAB (1998). A Região Metropolitana I tem

9.131.585 habitantes, correspondendo a 63,55% da população total do Estado.

As propostas da SES (PDR – RJ) para a regionalização da saúde e construção de

sistemas funcionais e resolutivos na Região Metropolitana I (Metro I) incluem a sua

conformação em cinco microrregiões (Metro I, Metro I.2, Metro I.3, Metro I.4 e Metro

I.5); a indicação do Município do Rio de Janeiro como Pólo Estadual para alta

complexidade (oncologia, TRS, hematologia, hemoterapia, transplante, cirurgia cardíaca,

neurologia e outras); a manutenção da Central de Regulação já existente para regular o

fluxo de pacientes em toda a Região e a intervenção na Região de acordo com as

prioridades estratégicas acordadas: Atenção Materno-infantil, integração na área da saúde

com os outros municípios, Saúde da Família e a modernização da gestão de unidades de

saúde.

                                                                
89 A condição de gestão anterior era Incipiente (NOB SUS 01/93)
90 A condição anterior era Semiplena (NOB SUS 01/93)
91 A condição anterior era Semiplena.



4.2.2.6 - REGIÃO DE SAÚDE METROPOLITANA II

Ø Características da Região

A região Metropolitana II também se beneficia pela proximidade dos grandes

centros de consumo e oferece reais possibilidades de atrair investimentos pelos espaços

livres que dispõe, pela estrutura viária federal e estadual que possui e pela grande

potencialidade para o turismo ambiental.

Na região está localizado um complexo universitário de reconhecida qualidade,

responsável pela colocação no mercado de trabalho de recursos humanos qualificados

e de escolaridade diversificada.

Por outro lado, apresenta uma intensa degradação ambiental da Baía da Guanabara,

taxas de desemprego significativas e uma visível falta de estrutura político-administrativa

para estimular o desenvolvimento econômico da Região.

A Região Metropolitana II está formada pelos Municípios de Niterói, com 458.465

residentes e GPSM92 (1999); Maricá, 76.556 habitantes e GPAB93 (1998);  São Gonçalo,

889.828 habitantes e GPAB (1998); Itaboraí, 187.127 habitantes e GPSM (1998); Tanguá,

26.001 residentes e GPAB (1998); Silva Jardim, 21.239 habitantes e GPAB (1998) e Rio

                                                                
92 A sua condição de gestão pela NOB SUS 01/93 era Semiplena.
93 Condição anterior: Parcial (NOB/93).



Bonito, 49.599 habitantes e GPAB (1998). A população da Região é de 1.708.815

habitantes, correspondendo a 11,89 % da população Estadual.

As propostas da SES (PDR – RJ) para a regionalização da saúde e construção de

sistemas funcionais e resolutivos na Região incluem a sua conformação em quatro

Microrregiões (Metro II.1, Metro II.2, Metro II.3   e Metro II. 4); a indicação dos

Municípios de Niterói94 e São Gonçalo como Municípios – Pólo para  Alta Complexidade;

a implantação de uma Central de Regulação Regional em Niterói (regulação do fluxo de

usuários intermunicipal) e as seguintes prioridades estratégicas de intervenção: Sistema de

Informação para a Gestão, integração na área da saúde com os outros Municípios, Saúde

da Família, modernização da gestão de unidades de saúde e auditoria, Acompanhamento e

Avaliação da Qualidade SUS/RJ.

4.2.2.7 - REGIÃO DE SAÚDE NOROESTE

                                                                
94 Para Alta Complexidade, Niterói será Pólo para procedimentos de Tratamento Renal Substitutivo,
hemoterapia, oncologia e oftalmologia e São Gonçalo será Pólo para cirurgia cardíaca, tratamento renal
substitutivo,  hemoterapia.
Niterói é Pólo Estadual para oftalmologia e será Pólo Regional para Média e Alta Complexidade II e III.



Ø Características da Região

O fato mais significativo observado nos últimos anos na Região Noroeste é o

êxodo rural, fazendo diminuir consideravelmente a população dessas áreas. Entre as

causas prováveis está o seu esvaziamento econômico ocasionado pelas limitações

impostas à comercialização de sua produção agropecuária e o mau uso das terras e

pela  pecuária extensiva.

Observa-se que a região está voltada, como uma tendência de desenvolvimento,

para o setor agro-alimentar, principalmente o de beneficiamento da carne, leite e  frutas. E,

nesse aspecto, sobressai o município de Itaperuna, que além de reunir as condições para ser

o pólo industrial de alimentos, apresenta crescimento nas atividades metalúrgicas, de

mecânica e material elétrico leve.

A Região apresenta uma inserção acentuada na indústria de confecção, baseada em

pequenas e micro empresas que mantém um grande número de pessoas empregadas, e um

potencial econômico considerável representado pelas  atividades extrativas (mármore,

calcário e granito) em alguns municípios e da indústria de pedras ornamentais em Santo

Antônio de Pádua.

A Região Noroeste é composta por 14 municípios: Natividade, 15.119 habitantes e

GPAB (1998); Porciúncula, 15.941 habitantes e GPAB (1999); Varre e Sai, 7.851

habitantes e GPAB (1998); Itaperuna, 86.687 habitantes e GPSM95 (1998); Lajes do

Muriaé, 7.897 residentes e GPAB (198); São José de Ubá, 6.424 habitantes e GPAB

(1998); Bom Jesus de Itabapoana, 33.632 habitantes e GPAB96 (1998); Italva, 12.612

habitantes e GPAB (1998); Cardoso Moreira, 12.579 habitantes e GPAB (1998); Aperibé,

7.998 habitantes e GPAB; Itaocara, 22.999 habitantes e GPAB; Santo Antônio de Pádua,

38.693 e GPAB; Cambuci, 14.617 residentes e GPAB e Miracema, 27.042 e GPAB

(1998). A população da Região é de 283.049 habitantes, representando 1,97% da

população total do Estado.

As propostas da SES (PDR – RJ) para a regionalização da saúde e construção de

sistemas funcionais e resolutivos na Região incluem a sua conformação em duas

microrregiões: Noroeste I (NO I) e Noroeste II (NO II); a indicação de Itaperuna97 como

Pólo de Cirurgia Cardíaca, Bom Jesus de Itabapoana e Itaperuna como Pólo para TRS e

                                                                
95 Condição de gestão anterior: Parcial (NOB/93)
96 Condição de gestão anterior: Parcial (NOB/93)
97 Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana atendem a municípios de Minas Gerais e Espírito Santo.



Hemoterapia e Santo Antônio de Pádua como  Pólo de TRS; a implantação  da Central de

Regulação em Itaperuna para organizar o Sistema de Referência  e Contra-Referência e a

intervenção na região, tendo como prioridades estratégicas a Atenção Materno-infantil,

Promoção e Vigilância em saúde e Integração com os municípios da área na saúde.

4.2.2.8 - REGIÃO DE SAÚDE NORTE

Ø Características da Região

A Região Norte do Estado do Rio de Janeiro teve o seu desenvolvimento

econômico relacionado às indústrias açucareira e do álcool. Apesar da crise que

enfrenta nesses setores, ainda se constituem nos alicerces da economia regional.

Entretanto, a desmobilização gradativa da agricultura e da lavoura de subsistência

tem contribuído para o aumento do setor informal e  do processo migratório.

Por outro lado, outras atividade sugiram com força suficiente para provocar a

retomada do desenvolvimento econômico e social da região, principalmente a extração do

petróleo e do gás natural na Bacia de Campos. Como conseqüência do apoio logístico que



oferece, o Município de Macaé está tendo um crescimento desordenado da sua malha

urbana, contribuindo para a proliferação de submoradias.

A região conta com alguns setores em visível expansão: agroindústria, fruticultura,

indústria de vestuário e de cerâmica e com a Universidade do Norte Fluminense – UENF,

localizada na cidade de Campos dos Goytacazes, idealizada para atuar na área da pesquisa

de beneficiamento das culturas regionais, através de cursos de formação e pós-graduação.

A Região Norte possui 684.409 habitantes, correspondendo a 4,7% da população

total do Estado e está constituída por oito Municípios: Macaé, 131.550 habitantes e GPAB

(1998); Carapebus, 8.651 habitantes e GPAB (1998); Conceição de Macabu, 18.706

habitantes e GPAB (1998); Quissamã, 13.668 habitantes e GPAB98 (1998); Campos dos

Goytacazes, 406.511 habitantes e GPAB (1998); São Fidelis, 36.774 habitantes e GPAB

(1998); São João da Barra, 27.503 habitantes e GPAB (1998) e São Francisco de

Itabapoana, 41.046 habitantes e GPAB (1998).

As propostas da SES (PDR – RJ) para a regionalização da saúde e construção de

sistemas funcionais e resolutivos na Região incluem a sua conformação em duas

microrregiões, Norte I (N I) e  Norte II (N II); a indicação do Município de Campos dos

Goytacazes para ser a referência especializada de alta complexidade na Região (TRS,

Oncologia e Hemoterapia) e a sede da Central de Regulação a ser implantada; a

intervenção na Região de acordo com as prioridades estratégicas acordadas: Atenção

Materno-infantil, integração com os outros Municípios na área da  saúde; Saúde da

Família; modernização da gestão de unidades de saúde; Promoção e Vigilância em Saúde e

Auditoria, Acompanhamento e avaliação da Qualidade SUS/RJ.



4.2.2.9 - REGIÃO DE SAÚDE SERRANA

Ø Características da Região

O seu desenvolvimento econômico é considerado frágil pelo conjunto das

atividades desenvolvidas na Região, que está geograficamente separado, ocupando

duas   áreas distintas, com produções econômicas bem diferenciadas.  A primeira,

com maior dinamismo, abrangendo os Municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e

Terezópolis, envolve o turismo, a cultura de hortigrangeiros nos vales existentes entre

as montanhas dessa região e uma tradicional atividade industrial. A segunda, de fraco

desempenho econômico, conseqüente da substituição da cultura do café por outras

mantidas em terrenos empobrecidos com baixos índices de produtividade. A

produção de cimento nos Municípios de Cordeiro e Cantagalo, embora significativa,

ainda não conseguiu reverter este quadro de fragilidade econômica.

A Região Serrana (SR) tem uma população de 873.837 habitantes, representando

5,3% da população total do Estado. Possui dezesseis municípios: Petrópolis, 286.348

habitantes e GPAB; Terezópolis, 139.019 habitantes e GPSM99; Guapimirim, 37.940

                                                                                                                                                                                                    
98 Condição de gestão anterior: Parcial (NOB/93)
99 Condição de gestão anterior (NOB/93): Parcial.



habitantes e GPSM (1998); São José do Vale do Rio Preto, 19.292 habitantes e GPAB

(1998); Carmo, 25.288 habitantes e GPAB (1998); Sumidouro, 14. 168 habitantes e GPSM

(1998); Nova Friburgo, 173.321 habitantes e GPSM (1998); Cachoeiras de Macacu, 48.460

habitantes e GPSM (1998); Bom Jardim, 22.643 habitantes e GPAB100 (1999); Duas

Barras, 10.310 habitantes e GPAB (1998); Macuco, 4.879 habitantes e GPAB (1998);

Cordeiro, 18.594 habitantes e GPAB (1998); Cantagalo, !9.809 habitantes e GPAB (1998);

São Sebastião do Alto, 8.400 habitantes e GPAB (1998); Trajano de Morais, 10.030

habitantes e GPAB (1998) e Santa Maria Madalena, 10.336 habitantes e GPAB (1998)

As propostas da SES (PDR/RJ) para a regionalização da saúde e construção de

sistemas funcionais e resolutivos na Região incluem a sua conformação em três

microrregiões (Serrana I (SR I), Serrana II (SR II) e Serrana III (SR III); a indicação

dos Municípios de Petrópolis, Terezópolis e Nova Friburgo como Pólos para referência

especializada; a implantação de uma Central de Regulação em Terezópolis para regular os

fluxos de referência e contra-referência intermunicipais; intervenção na Região de acordo

com as prioridades estratégicas acordadas pelos municípios com a SES/CPS/RJ:

implantação do Sistema de Informação para a Gestão, expansão e interiorização da Rede

Estadual Pública de Hemoterapia e Hematologia; gestão de recursos para a saúde,

integração com os municípios na área da saúde; modernização da gestão de unidades de

saúde e a Promoção da Saúde.

4.2.3  O Projeto de Integração Regional: A construção da Rede de Centrais de

Regulação das Ações de Saúde.

O processo de regionalização da saúde  implementado no Estado do Rio de Janeiro,

de forma  prospectiva, tem como ponto central o cumprimento das diretrizes da NOAS de

territorialização e hierarquização e dos princípios de acesso universal, eqüidade e

integralidade da assistência, para garantir à população o direito de assistência em todos

níveis de complexidade do sistema.

A divisão do Estado em regiões e microrregiões de saúde considerando as

características locais, as condições sanitárias da população, a capacidade instalada dos

municípios, o acesso aos serviços e o pacto firmado entre os gestores exige do poder

estadual a criação de novos operacionais. Para isso, a SES em parceria com as SMS está

implementando a rede de centrais de regulação das ações de saúde, com a finalidade de

                                                                
100 Condição de gestão anterio (NOB/93): Parcial



ordenar e controlar a oferta de serviços referente a internações hospitalares, consultas

especializadas e exames de alta e média complexidade, através de sistemas de

comunicação informatizados e interconectados.

Esse processo de regulação visa facilitar o acesso aos serviços de saúde nos

diversos níveis de atenção de maneira responsável e ágil, com critérios regulatórios

pactuados e transparentes entre gestores, representantes das unidades de saúde e das

comunidades. Busca-se, assim, poupar o usuário da peregrinação a que é submetido para

ter o seu problema de saúde resolvido.

São dez centrais de regulação101 distribuídas estrategicamente pelo Estado, sendo

nove Núcleos Regionais que atendem as regiões definidas no PDR (dezembro de 1999) e

uma Central Estadual de Regulação de UTI Neonatal e Gestação de Alto Risco.

As Centrais de Regulação atuam também como instrumento de regionalização,

controle dos pactos assistenciais, organização do fluxo de autorização de internações e

procedimentos de alto, controle dos tetos financeiros, além da regulação clínica da

assistência prestada.

Os Núcleos Regionais, em virtude dos alarmantes indicadores de mortalidade

materna observados e da preocupação com a assistência aos recém–natos de risco

priorizada no programa de humanização do pré-natal e nascimento do MS e das novas

responsabilidade atribuídas às SES e SMS na organização da rede de atenção à mulher e

regulação da assistência hospitalar à gestação de alto risco, passaram a incorporar a

atribuição de regular a assistência neonatal e obstétrica em todo o Rio de Janeiro.

Os objetivos gerais do Sistema de Regulação são: a regionalização da Rede de

Núcleos de Regulação; a Implantação da Central de Regulação Estadual e a regulação da

assistência obstétrica e neonatal no Estado do Rio de Janeiro. O sistema de regulação tem,

como objetivos específicos, servir de instrumento para organização regionalizada das ações

de saúde e da regionalização da assistência ao pré-natal e nascimento, de forma

humanizada e segura; assegurar transporte adequado para um referenciamento responsável,

integrando a assistência ambulatorial e hospitalar; definir critérios de regulação para todas

as especialidades reguladas e estruturar um sistema de monitoramento e avaliação dos

indicadores de desempenho das ações desenvolvidas pelos Núcleos e pela Central de

Regulação.

                                                                
101 Há possibilidade de ser implantado um Núcleo Regional da Baía da Ilha Grande, que no momento está
integrado à Região do Médio Paraíba.



Com relação especificamente ao pré-natal e parto, cabe à Central de

Regulação, como pólo Estadual, a responsabilidade de regular os leitos obstétricos de

alto risco das unidades vinculadas ao Programa de Gestação de Alto Risco, os leitos

de UTI adulto, para referenciamento de gestantes e puérperas em risco de vida; os

procedimentos hospitalares e obstétricos no pré-parto de alto risco; as consultas de

pré-natal de alto risco e os leitos de UTI Neonatal. Também centraliza a regulação

clínica e coordena a Central de Transporte. O sistema de regulação atribuiu aos

Núcleos Regionais de Regulação da Ações de Saúde as funções de regular os

procedimentos hospitalares obstétricos de médio e baixo risco (pré-parto  e parto) e

todos os leitos e procedimentos ambulatoriais de alta complexidade; capacitar a

equipe do complexo regulatório para a regulação das ações de saúde, com base nos

critérios regulatórios; controlar a execução dos pactos assistenciais; possibilitar aos

municípios o monitoramento da execução dos seus tetos financeiros (hospitalar e de

alta complexidade), e permitir que o controle e avaliação dos municípios faça a

autorização das internações (AIH)  e dos procedimentos de alta complexidade (

APAC ).

O setor transporte, importante para o sistema de regulação, deve transportar
adequadamente os recém-nascidos que necessitem de  deslocamento inter-hospitalar,
evitando que os mesmos cheguem nas unidades de saúde com o estado clínico
agravado (hipotermia, hiper ou hipohidratados, hipoglicemia), e as gestantes de alto-
risco que necessitem de UTI móvel de adulto, assim como as gestantes sem risco de
vida, porém com feto que sabidamente necessitará de UTI neonatal,  para as unidades
de saúde previamente contatadas.

A implementação do processo de regionalização e integração102 da rede de centrais

de regulação do Estado do Rio de Janeiro  terá como sustentação o pleno funcionamento

das centrais de regulação nas nove regiões do estado e como diretriz o Plano Diretor de

Regionalização. Tanto a organização como o desempenho das atividades das centrais de

regulação dependerão principalmente do envolvimento dos gestores municipais em todo o

processo de implementação e da sua utilização correta como instrumento gerencial das

ações de saúde, tendo em vista que esses contribuem decisivamente para:

• A garantia da disponibilização na central de todos os leitos e procedimentos de alta

complexidade (próprios, conveniados e contratados) existentes em sua área de abrangência;

• A organização da rede de serviços de saúde, atendendo os pressupostos de hierarquização;

                                                                
102 Esse processo, conforme o PDR, será conduzido de forma gradual, dada a sua conhecida complexidade. A
regulação de todas as especialidades de forma regionalizada será iniciada pelos Núcleos da Baixada
Litorânea e Médio Paraíba para depois expandir-se pelos outros.  A regulação obstétrica será iniciada em
todos os Núcleos de maneira regionalizada.



• A adesão e monitoramento da pactuação da assistência (PPI);

• A garantia da manutenção de informações atualizadas no sistema sobre internação, alta,

solicitação de tratamentos ambulatoriais de alta complexidade e outros dados necessários para

o processo regulatório;

• A utilização da central como instrumento de controle dos recursos públicos, através da

compatibilização da AIH com as informações referenciadas pela central, condicionando o

pagamento à autorização prévia, através da incorporação da PPI e do PDR no processo

regulatório, usando as informações geradas pelo sistema de regulação para  repactuação

permanente.

4.2.4 A Rede Estadual de Serviços de Alta Complexidade



O Plano Diretor de Regionalização do Estado do Rio de Janeiro, baseado na PPI da

assistência, definiu 14 Pólos para ações em saúde de alta complexidade que foram

distribuídos pelas nove regiões de saúde. Alguns pólos, em função da sua capacidade

instalada, podem ter sua atuação limitada apenas à sua própria região, enquanto outros são

capazes de oferecer serviços mais abrangentes, envolvendo outras regiões e/ou o estado

como um todo.  Além disso, eles se diferenciam de acordo com o grupo de procedimentos

que oferecem,  significando que um município pode ser considerado pólo para alguns

procedimentos de alta complexidade e necessitar referenciar para outros municípios os

procedimentos que não executa.

No quadro1 estão relacionados os municípios-pólo, as condições de gestão de cada

um e os procedimentos que oferecem.

A rede de referência para a alta complexidade está sendo implementada com ritmos

e tempos diferenciados em cada região, em virtude da existência de redes de referências

com especialidades já pactuadas e relativamente estruturadas, enquanto outras ainda se

encontram nos estágios iniciais de negociação entre os gestores.

Cabe assinalar que o fluxo de pacientes atendidos nas referencias pactuadas entre os

gestores municipais neste estágio da implementação da regionalização da saúde, ainda se

faz  quase que exclusivamente por  migração expontânea, visto que as referências ainda

não estão formalizadas e aprovadas na CIB/RJ e não existem protocolos de referência e

contra-referência para garantir, com segurança, o acesso às especialidades e a continuidade

dos cuidados assistenciais à saúde. As referências são, de um modo geral, regionais,

existindo, porém, movimento significativo de pacientes que se deslocam para locais

distantes dos seus locais de residência por maior facilidade de acesso aos serviços.

Quadro 1  - Municípios-pólo para alta complexidade de cada região de saúde do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a

condição de gestão e tipo de procedimentos ofertados. PDR/CPS/SES/RJ 2001 2004.



Região de Saúde Município-pólo C. de Gestão Procedimentos de Alta Complexidade

Baía da Ilha Grande Angra dos Reis GPSM

TRS, Urgência e Emergência, Hemoterapia, Maternidade de Alto Risco e

Tomografia computadorizada

Baixada Litorânea Cabo Frio GPAB

TRS, Urgência e Emergência, Hemoterapia, Hemodinâmica e Tomografia

Computadorizada.

Baixada Litorânea Cabo Frio GPAB

TRS, Urgência e Emergência, Hemoterapia, Hemodinâmica e Tomografia

Computadorizada.

Vassouras GPAB

TRS, Urgência e Emergência, Hemoterapia, Maternidade de Alto Risco.

Centro-Sul

Três Rios GPAB

TRS, Urgência e Emergência e Tomografia Computadorizada.

Médio Paraíba Volta Redonda GPSM

TRS, Procedimento em Oncologia, Hemoterapia, radioterapia,

quimioterapia, Maternidade de Alto Risco, Tomografia Computadorizada

e Medicina Nuclear.

Rio de Janeiro

(Pólo Estadual)

GPSM

Todos os procedimentos de Alta Complexidade: Transplante, TRS,

Urgência e Emergência, Oncologia, Quimioterapia, Radioterapia,

Neurocirurgia, Hemoterapia, Hemodinâmica, Cirurgia cardíaca,

Ressonância Magnética, Maternidade de Alto Risco, Tomografia

computadorizada,

Metropolitana I Nova Iguaçu

(Pólo Regional) GPSM

Hemodinâmica, Cirurgia Cardíaca, Radioterapia e Tomografia

Computadorizada

Metropolitana II Niterói

(Pólo Estadual)

GPSM

Oftalmologia (referência estadual), e para referência regional:

TRS, Urgência e Emergência, Oncologia, Neurocirurgia, Hemoterapia,

Maternidade de Alto Risco, Tomografia Computadorizada e Medicina

Nuclear .

Noroeste Itaperuna

(Pólo Regional)

GPSM Oncologia, Hemoterapia, Cirurgia Cardíaca, Radioterapia, Quimioterapia,

Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada e Medicina

Nuclear.

Campos dos

Goytacazes

(Pólo Estadual)

e   referência

regional

GPAB

Cirurgia Cardíaca (Pólo Estadual) e referência regional  para TRS,

Hemoterapia, Hemodinâmica, Maternidade de Alto Risco e Tomografia

computadorizada.Norte

Macaé GPAB

TRS, Urgência e Emergência, Neurocirurgia, Hemoterapia, Tomografia e

Medicina Nuclear

Petrópolis GPAB

Terezópolis GPSMSerrana

Nova Friburgo GPSM

Os três Municípios juntos realizam quase a totalidade dos procedimentos

de Alta Complexidade. Petrópolis é o Pólo Estadual para procedimentos

prolongados.

Fonte: Elaboração própria, baseado nos dados do PDR 2001/2004 e SES/RJ

Os principais grupos de procedimentos de alta complexidade são: Oncologia, Hemoterapia,

Terapia Renal Substitutiva (TRS), Ortopedia e Traumatologia, Neurocirurgia e Cirurgia

Cardíaca. Estão distribuídos no estado da seguinte maneira:



Ø Oncologia.

A rede do SUS de serviços oncológicos em quimioterapia e radioterapia no Estado é

constituída de 24 unidades, incluindo 03 hospitais recém municipalizados no Município do

Rio de Janeiro (Andaraí, Lagoa e Cardoso Fontes). Os Hospitais de Bonsucesso e dos

Servidores do Estado são públicos federais e não cadastrado pela SES para fins de

pagamento. As unidades foram cadastradas por níveis de complexidade, facilitando o

processo de regionalização e hierarquização. Por regiões, a rede de assistência oncológica

no Rio de Janeiro está assim distribuída nas Regiões:

♦ Norte (Campos dos Goytacazes) – 03 unidades – radioterapia (RT)  e quimioterapia

(QT), de natureza jurídica  privada com fins lucrativos;

♦ Nordeste (Itaperuna) – 01 Unidade privada (QT) com fins lucrativos;

♦ Médio Paraíba (Volta Redonda) – 02 unidades  privadas com fins lucrativos (QT e

RT);

♦  Serrana (Petrópolis) – 02 unidades  privadas com fins lucrativos (QT e RT);

♦ Metropolitana II (Niterói) – 01 unidade pública/universitária (RT) e 02 unidades

privadas com fins lucrativos (RT);

♦ Metropolitana I  (Rio de Janeiro) – 01 unidade privada com fins lucrativos (RT), 05

pública/universitárias (RT), 01 pública/Estadual  (só Hematologia) e 03

pública/Municipal (Clinica Oncológica)

Ø Hemoterapia

A rede de referência de sangue e hemoderivados do estado é coordenada pelo

hemocentro coordenador - HEMORIO, referência estadual em hematologia e hemoterapia,

que possui atribuições específicas103. No momento existem quatro hemocentros regionais

com as mesmas atribuições do hemocentro coordenador, funcionando como pólos

regionais: Vassouras, Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo e Niterói. O outro

componente da rede, a hemoterapia, executa funções de coleta, processamento e transfusão

                                                                
103 As atribuições são: coletar, armazenar, processar, transfundir, distribuir, realizar sorologia, desenvolver
ações de ensino e realizar tratamento de doenças hematológicas.



para a própria unidade e localiza-se em sua maioria na rede hospitalar e nos institutos

especializados situados na Cidade do Rio de Janeiro104.

O último componente da rede, constitui-se nas Unidades Transfusionais, que

atendem aos municípios do interior e são supridas pelos serviços de maior complexidade,

que se encarregam do armazenamento e das provas de compatibilidade, antes da liberação

das bolsas de sangue. Adicionalmente, existem duas unidades que realizam somente coleta

no estado: uma em Santo Antônio de Pádua e outra em Duque de Caxias.

As referências para sangue e hemoderivados já estão determinadas em cada

região, sendo que alguns municípios possuem condições de suprirem as próprias

necessidades e serem referência para outros.

Ø Terapia Renal Substitutiva (TRS)

 

A rede de referência de Alta Complexidade para procedimentos de TRS é

constituída de 74 unidades prestadoras desse serviço especializado, distribuídas por

todas as regiões de saúde. A hemodiálise participa com 92,2 % dos procedimentos e os

serviços de TRS estão localizados principalmente nas regiões Metropolitana I e II,

que acompanham perto de 76% dos pacientes usuários desses serviços no estado.

Da mesma forma que acontece com a hemorrede, em todas as regiões de saúde do

estado existem municípios de referência microrregional e/ou regional para estes

procedimentos de alta complexidade, conforme descrito na análise do PDR.

Ø Ortopedia e Traumatologia

Nessa área, os procedimentos de alta complexidade, de acordo com a Portaria

SAS/MS/nº42, só poderão ser cobrados por hospitais previamente credenciados.

Contudo, até março de 2002, o cadastro de unidades mostrou que das nove regiões

apenas três, Metropolitana I , II e Serrana possuem unidades credenciadas, sendo a

concentração maior no Município do Rio de Janeiro. Somente a partir dos relatórios

analíticos sobre os prestadores de serviços, integrantes do SUS nessa área, que foram

apresentados e aprovados pela CIB/RJ em março de 2002 é foram iniciados os

                                                                
104 A sorologia tem ficado a cargo do Hemorio, embora seja função dos Serviços de Hemoterapia. A
diferença entre os Hemonúcleos e os hemocentros regionais esta´ na abrangência  microrregional destes
últimos.



contatos e reuniões regionais no sentido de serem estabelecidos pactos entre os

gestores para garantir a assistência nessas especialidades.

O Plano Diretor de Regionalização, nesse sentido, ressalta que se observa maior

estrangulamento nas internações para procedimento de média complexidade, que são de

baixa remuneração, o que não invalida a necessidade de se estimular a alta complexidade

em algumas áreas.

Ø Neurocirurgia

Este procedimento de alta complexidade está regulamentado pela Portaria

GM/MS nº2920 de 9 de junho de 1998, que estabeleceu critérios de classificação dos

serviços de neurocirurgia habilitados a realizar procedimentos de Neurocirurgia I, II

ou III, de complexidades crescentes correspondentes à cobertura populacional de

50.000, 200.000 e 500.000 habitantes respectivamente.

Observando o quadro de cadastro hospitalar do Rio de janeiro, elaborado pelo

CDCT/SPC/SES/RJ, pode-se verificar que:

• Somente a Região da Baía da Ilha Grande não possui nenhum serviço credenciado em

quaisquer das modalidades previstas;

• A Baixada Fluminense, que integra a Região Metropolitana I com vários municípios

populosos, também não possui serviços habilitados;

• As outras regiões de saúde do estado possuem uma razoável oferta de serviços, habilitados em

um ou mais dos níveis de complexidade.

Ø Cirurgia Cardíaca

Em virtude das determinações ministeriais, que estabeleceram mecanismos

para a organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência Cardiovascular

e normas de classificação e cadastramento de centros de referência em assistência

cardiovascular de alta complexidade (nível I e II), laboratórios de eletrofisiologia e

hospitais gerais com serviço de implante de marcapasso cardíaco permanente, o

Centro de Programação em Saúde da SES/RJ passou a adotar o cadastro dos

procedimentos de alta complexidade na área da assistência cardiovascular, enquanto



procede o cadastramento dos serviços e estabelecimentos de protocolos e fluxos de

referência na especialidade.

4.3 -  O PSF no Estado do Rio de Janeiro.

O Programa Saúde da Família no Estado do Rio de Janeiro passou a ser olhado

efetivamente como uma estratégia de reorganização da atenção básica e de reorientação do

sistema de saúde a partir de 1999. Desde então o Estado vem aprimorando o seu papel de

sensibilizar os municípios, treinar pessoal e coordenar os Pólos de Capacitação de recursos

humanos para o programa.

Esta visão está registrada em diversos eventos, avaliações, oficinas e seminários

regionais e ações desenvolvidas pela SES, no sentido de ajudar os municípios na pactuação

horizontal, intergestores municipais, e vertical, junto à Comissão Intergestores Tripartite.

A partir de 1999, a SES iniciou, através de contatos agendados diretamente com os

gestores municipais e de oficinas de trabalho, a negociação de pactos municipais/regionais

como tentativa simultânea de elaboração do Plano de Regionalização da Saúde e de

sensibilização para a adesão ao PSF.

 A construção da Agenda Estadual de Saúde de 2001 teve seu ponto central no

Primeiro Seminário de Integração Regional em Saúde do Estados do Rio de Janeiro,

realizado em novembro de 2000, quando foram definidos inicialmente os eixos comuns às

metas, objetivos e indicadores dessa Agenda. Esse evento impulsionou o processo de

regionalização, ao qual se somou, posteriormente, as determinações constantes da NOAS

SUS 01/2001.

Nesse seminário, cada Região apontou os macro-problemas considerados

prioritários, que balizaram a formulação do planejamento estratégico para a Integração

Regional em Saúde. Entre eles:

• Insuficiência de cobertura do PACS/PSF;

• Ações da área materno-infantil deficientes;

• Dificuldade do usuário em obter medicamentos;

• Dificuldade de acesso aos serviços de média e alta complexidade;

• Dificuldade de realização de exames e procedimentos diagnósticos;

• Insuficiência gerencial do SUS;

• Insuficiente atendimento à demanda de sangue, componentes e derivados;

• Insuficiência das atividades de promoção à saúde e baixa integração regional;



• Baixa resolubilidade hospitalar.

A Agenda Estadual de Saúde 2001 considerou o PSF como eixo estruturante da

atenção básica e da ampliação da  sua resolubilidade e, por isso, uma das prioridades da

gestão estadual. Além disso, reafirmou que essa estratégia incorpora os princípios do SUS

de universalização, descentralização, integralidade e participação da comunidade.

Esse entendimento sobre o PSF também foi ratificado no Relatório do Seminário de

Saúde Pública no Rio: Obstáculos e Soluções105, publicado pelo Conselho Regional de

Medicina do Rio de Janeiro. Entre as análises e proposições relacionadas com o Município

do Rio de Janeiro, estavam: a ampliação da rede básica de atenção para as regiões mais

carentes da cidade; a articulação da rede pública com o PSF e PACS, visando garantir um

sistema de referência com resolutividade e estruturar, nas diversas regiões do município,

ambulatórios de especialidades (policlínicas) para receber os pacientes referenciados pelas

unidades básicas, desafogando os hospitais.

Em relação ao PSF no Estado do Rio de Janeiro, o Secretário de Saúde106, diante do

diagnóstico da situação geral da saúde encontrada pela nova gestão Estado, considerou o

programa “estagnado”, afirmando que a intenção do estado, trabalhando junto com os

municípios, era a de reverter  esse quadro, porque a questão central, envolvendo o PSF, é

“que ele tem que fazer parte integrante do sistema e, preferencialmente, a sua porta de

entrada. Esse é um investimento político importante para a ampliação da rede básica,

através de um modelo que tem como filosofia a integralidade”. (grifos meus)

O PSF no Estado do Rio de Janeiro até 1998 só cobria 307.050 pessoas, passando

para 1.384.031 no final de 2000 e 1.411.000 até julho de 2001. Nos quadros abaixo, pode-

se acompanhar a implantação do PSF/PACS no Estado do Rio de Janeiro.

Quadro 2: Implantação do PSF no Estado do Rio de Janeiro - 1994/1997

Ano Base Municípios com convênio ESF

Estimativa  de Cobertura

populacional  %

População

Beneficiada

1994 02 10 0.3 34.500

1995 02 10 0.3 34.500

1996 03 41 1.1 141.450

1997 07 41 1.0 141.450

                                                                
105 O Seminário de Saúde Pública no Rio: Obstáculos e Soluções foi realizado por iniciativa do CREMERJ
em parceria com a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro em
agosto de 2001.
106 O Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro no período de 1999 a 2002 foi o Dr. Gilson Cantarino
O’Dayer.



Fonte: elaboração própria, baseados nos dados do MS/SAS/COSAC - Projeto Avaliação do PSF, 2002.

    Quadro3:  Implantação do PSF/PACS no Estado do Rio de Janeiro - 1998/Dez.2002

ExistentesAno Base Municípios com

convênio ESF ACS

Estimativa de Cobertura

Populacional %

População

Beneficiada

1998 80 89 1.669 2.38 300.005

1999 70 113 1.260 3.03 395.461

2000 87 401 3.338 10.74 1.384.031

2001 90 707 5471 16.75 2.438.556

2002 90 840 6.525 19, 91 2.898.606

    Fonte: SES/RJ - 2002

   Nota: População e famílias estimadas calculadas com base na estimativa de população para

    o ano de 2001  (Portaria  nº 1634 de 12/09/2001.

De 1994, ano do lançamento oficial do Programa Saúde da Família, até 1996, o

Estado do Rio de Janeiro registrou a implantação piloto do PSF em alguns dos seus

Municípios - Duque de Caxias, Campos dos Goytcazes e Volta Redonda, sob a forma de

convênio com o Ministério da Saúde.

 Já na vigência da NOB 96, que exigia dos Municípios a habilitação em alguma

forma de gestão para o cadastramento das equipes do PSF para fins de remuneração, em

fins de 1998, dos 91 municípios do estado 80 encontravam-se em condições de efetuar a

adesão por convênio junto a SES/RJ para serem encaminhadas à CIB.

A posição assumida pela SES/RJ de estabelecer contatos agendados ou através de

oficinas de trabalho com os gestores municipais, com o propósito de reunir

informações/dados locais necessárias ao processo de regionalização, levou a Secretaria de

Estado de Saúde do Rio de Janeiro a desabilitar dez municípios pelo não cumprimento das

normas estabelecidas pela Portaria nº 1886 de 18/12/97 que regulamenta o processo de

adesão ao PFS107.

Em 2000, 2001 e 2002 a estratégia adotada pela SES no sentido de sensibilizar os

gestores municipais, através da pactuação municipal/regional, visando tanto a elaboração

                                                                
107 Além de estar habilitado ou na GPAB ou na GPSM os municípios, de acordo com a portaria, devem
submeter a proposta de adesão ao CMS para avaliação e aprovação; as áreas (ruas e bairros)  prioritárias
devem ser definidas; o município deve adequar as unidades básicas de saúde para possibilitar maior
resolutividade da assistência prestada (adequação física e equipamentos), garantindo sua relação com os
níveis de maior complexidade (fluxo de referência e contra-referência); definir a modalidade de contratação
dos profissionais das equipes; a proposta de adesão  deve ser encaminhada formalmente para a SES para que
seja pactuado na CIB os recursos que serão alocados no município e para que esta providencie junto ao
Sistema de Informações do SUS, o cadastramento das unidades básicas de saúde do município nas quais



da Agenda Estadual e da proposta de integração regional da saúde pela regionalização,

quanto a ampliação da adesão ao PSF, resultou num considerável aumento de projetos de

implantação e de reorganização da atenção básica encaminhados à SES, contendo plano e

cronograma  de implantação e a determinação de referências intermunicipais. Em 2002, a

SES começou o processo de implantação das pactuações acordadas entre os gestores.

Em todos os municípios onde o Programa está sendo desenvolvido, a SES/RJ

realizou atividades de capacitação em diversas áreas108, envolvendo cerca de 1.200

profissionais e assessorou os municípios em questões pertinentes ao planejamento em

saúde, à informação, à logística de unidades e a recursos humanos. Em 1999, através da

Resolução SES/RJ nº 1375/99 instituiu o Pólo de Capacitação, Formação e Educação

Permanente109, no sentido de reforçar a articulação entre ensino, pesquisa e serviço,

objetivando formar recursos humanos para o PSF.

4.3.1  - O PSF nas Regiões de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Na distribuição do PSF pelas regiões de saúde pode-se observar, de uma forma

geral, a evolução numérica das equipes de saúde da família e o percentual com relação à

cobertura da população, sendo que somente as Regiões Centro-Sul, Metropolitana II e

Noroeste atingiram a percentuais superiores a 50% de cobertura. Entretanto, a diversidade

existente entre os municípios destas e das outras regiões, que serão analisadas neste

trabalho deverá sinalizar para situações diferenciadas em função da população e das

realidades locais. (Quadro 1, em anexo)

A figura da página 127 permite a visão da distribuição quantitativa das ESF pelas

Regiões de Saúde do Rio de Janeiro.

Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde entre 15 de junho e 15 de julho de

2002 no Estado do Rio de Janeiro, avaliando 715 equipes Saúde da Família das 788

existentes em fins deste mesmo mês, mostrou que a maior parte está implantada entre 7 e

12 meses (43,9%); 13,8% da equipes estão implantadas entre 19 e 24 meses; 12,1% entre

                                                                                                                                                                                                    
serão instaladas as ESF; promover, com apoio as SES, a capacitação dos profissionais que integram as
equipes do PSF.
108 As áreas incluíam: pré-natal de baixo risco, DST/AIDS, doenças cardiovasculares, e fatores de rico,
hanseníase, tuberculose, dengue, aleitamento materno, imunização, doenças prevalentes na infância e manejo
dos sistemas de informação em atenção básica (SIAB).
109 O Pólo é formado por seis Núcleos, distribuídos da seguinte maneira: Universidade Federal Fluminense
(UFF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO),
Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO), Universidade Severino Sombra (USS) e Faculdade de



13 e 18 meses, 8,2% entre 4 e 6 meses; 6,3% entre 31 e 36 meses e 4,8% entre 37 e 48

meses. O tempo médio de atuação das ESF é de 18,33 meses. (Quadro 2 e gráfico 1, em

anexo)

Das equipes avaliadas, 64,4% atuam em área urbana, 24,6% em área rural e

11,0% em ambas as áreas. Cerca de 67,4% das ESF prestam assistência a uma

população entre 2.400 e 4.500 indivíduos. Das demais, 21,1% cobrem menos de 2.400

pessoas; 10,7% mais de 4.500 e 0,8% não sabem avaliar.

Nesse sentido, pode-se registrar que o cálculo feito pela SES com relação ao

número de equipes necessárias para oferecer cobertura total está estimado pela

proporção de 2400 pessoas por equipe, correspondendo a 3.2 pessoas por família.

Entretanto, para efeito de cálculo de cobertura da população de cada município, a

SES/RJ se utiliza da média do  número de pessoas atendidas pela ESF, 3450 pessoas

(média entre 2400 e 4500),  que também é base para a remuneração do incentivo

Em 99,6% das equipes PSF do Estado do Rio de Janeiro existe área de abrangência

definida e em 78,2% dos casos foi constatado a existência de mapa de abrangência na

unidade de saúde.

Para a avaliação da evolução do PSF nos municípios das regiões do estado estamos

utilizando a tipologia desenvolvida pelo Núcleo de Economia  Social, Urbana e Regional

(NESUR) do Instituto de Economia da Universidade de Campinas (UNICAMP)110 para

classificar os municípios brasileiros.

                                                                                                                                                                                                    
Medicina de Campos (FMC). O Pólo também se propõe  promover inovações curriculares introduzindo
conteúdos da Estratégia de Saúde da Família.
110 A tipologia desenvolvida pelo NESUR – CAMPINAS, considerando diversas variáveis, criou seis estratos
par classificar os municípios: pequenos (de classe 1 e 2),  médios (de classe 3), grandes (de classe 4), de
periferia (de classe 5) e de capital (de classe 6, incluindo também municípios que não são capitais). Assim,
temos:
classe 1: população entre 716 e 2874 habitantes; classe 2: de 2883 a 16.916 hab.; classe 3: de 16.927 a 44.029
hab.; classe 4: de 44.106 a 145.725 hab.; classe 5: de 145.318 a 385.996 hab.; classe 6: de 388.250 a 1.220.
248 e +.
A classificação do NESUR utilizou as seguintes variáveis endógenas ao método hierárquico de classificação:
- PEA ocupada nos setores de comércio de mercadorias, transporte e comunicação e nos serviços auxiliares
de atividade econômica; - PEA em ocupações administrativas, técnicas, científicas, artísticas e assemelhadas;
- Renda média familiar per capita; Índice de consumo de bens, que corresponde média geométrica das
proporções dos seguintes bens: telefone, automóvel, rádio, geladeira, tv colorida, freezer e máquina de lavar;
- Anos médio de estudo da população; Índice de infra-estrutura que compreende a média geométrica das
proporções de domicílios com rede geral de água, rede geral de esgoto ou fossa séptica, lixo coletado e
energia elétrica.
O método de agrupamento hierárquico (cluster analysis) se propõe formar grupos homogêneos segundo
algumas características de interesse consideradas num mesmo grupo, e municípios não semelhantes em
grupos distintos. A premissa do método é a diferença entre os municípios em princípio e, através de processo
interativo, vão juntando-se pares de observação com um maior grau de similaridade, cuja distância é pequena
com similares e grandes com não similares. Esta tipologia foi utilizada na pesquisa efetuada pelo Ministério
da Saúde coordenado  pela professora doutora Ana Luiza d’Ávila Viana. MS (2000).



4.3.1.1 - Região Metropolitana I (Quadro 3 , em anexo )

Nesta região, dos seus doze municípios, cinco estão no estrato de capitais (Belford

Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Rio de janeiro e São João de Meriti); três na de

periferia (Magé, Mesquita e Nilópolis) e quatro na de grande porte (Itaguaí, Japeri,

Queimados e Seropédica).

Quanto ao aumento de ESF e da cobertura, observa-se que dos seis municípios no

estrato de capital, dois ampliaram o número de ESF e aumentaram a cobertura, sem atingir

5%  da população (Rio de Janeiro e Belford Roxo) e os outros quatro não expandiram as

suas ESF, mantendo a cobertura abaixo de 15%; dos três municípios de estrato de periferia,

apenas Magé aumentou o número de ESF, ampliando a cobertura da população para

26.18%, sendo que Mesquita ainda não havia aderido ao PSF e Nilópolis manteve o

mesmo número de equipes e a cobertura abaixo de 15%. Os quatro municípios

classificados como de estrato de grande porte, nenhum aumentou o número de ESF até

dezembro de 2002, sendo que Seropédica manteve a cobertura em torno de 25,78%, e os

demais (Itaguaí, Japerí e Queimados) abaixo de 15%.

A Região Metropolitana I conta com 123 ESF, que cobrem 4,60% da população,

correspondendo a 424.710 habitantes ou 128.700 famílias.

4.3.1.2 - Região Metropolitana II  (Quadro 4, em anexo )

Dos sete municípios da Região, de acordo com a classificação NESUR, dois estão

no estrato de capital (Niterói e São Gonçalo); um no estrato de periferia (Itaboraí); dois no

de grande porte (Maricá e Rio Bonito) e dois no de médio porte (Silva Jardim e Tanguá).

Em 2002, nos municípios de capital não se verificou aumento do número de ESF,

permanecendo as coberturas de 48,62% em Niterói e 68,36% em São Gonçalo; o

município de periferia aumentou em 35 o número de ESF, ampliando a cobertura para

68,05%; nos dois de grande porte, somente um (50%) implantou novas ESF, ampliando a

cobertura para 34,40% e nos dois de médio porte um manteve inalterado (50%) aumentou

o número de ESF, ampliando a cobertura para 127,67%.

Na Região Metropolitana II estão implantadas (dados de dezembro de 2002) 300

ESF, correspondendo a 59,62% de cobertura da população.

                                                                                                                                                                                                    



Em 2002, as ESF da Região Metropolitana (I e II) encaminharam para as

referências dos módulos assistenciais da região os seguintes procedimentos de média

complexidade ambulatorial e de internação hospitalar:

Quadro 4 - Exames complementares solicitados pelas ESF  da Região Metropolitana do Estado do Rio
de Janeiro - 1999 a  2002.

1999 2000 2001 2002Exames  \  Ano
Nº % Nº % Nº % Nº %

Patologia Clínica 6.230 43.14 31.776 62.88 101.828 67.85 674.587 88.11
Radiodiagnóstico 1.752 12.13 4.096 8.11 10.683 7.12 24.271 3.17
Cito Cérvico Vaginal 2.548 17.64 6.812 13.48 18.768 12.51 31.107 4.06
Ultrassonografia
Obstétrica

704 4.87 1.701 3.37 4.598 3.06 9.326 1.22

Outros 3.210 22.22 6.148 12.16 14.199 9.46 26.322 3.44
TOTAL 14.444 100.00 50.533 100.00 150.076 100.00 765.613 100.00
Fonte: quadro elaborado pelo autor com dados do SIAB, fornecidos através da SES/RJ – Coordenação
do PSF, 2003.

Quadro 5 - Encaminhamentos efetuados pelas ESF  na Região Metropolitana do Estado do Rio de
Janeiro - 1999 a  2002.

1999 2000 2001 2002Encaminhamentos \  Ano
Nº % Nº % Nº % Nº %

Atendimento Especializado 1.947 93.83 8.110 90.28 13.799 82.75 32.426 84.30
Internação Hospitalar 52 2.51 338 3.76 727 4.36 1.512 3.93
Urgência e Emergência 76 3.66 535 5.96 2.149 12.89 4.527 11.77
TOTAL 2.075 100.00 8.983 100.00 16.675 100.00 38465 100.00
Fonte: quadro elaborado pelo autor com dados do SIAB disponibilizados pela SES/RJ – Coordenação
do PSF, 2003.

4.3.1.3 - Região Noroeste Fluminense (Quadro 5, em anexo )

Esta Região é constituída por 13 municípios. Destes, oito estão classificados no

estrato de pequeno porte (classes 1 e 2); quatro no de médio porte (classe 3) e um no de

grande porte (classe 4).

Dos municípios de pequeno porte, quatro aumentaram o número de ESF e a

cobertura da população, sendo que Cambuci e Natividade atingiram coberturas superiores a

100%, Aperibé a 84,10% e apenas Porciúncula ficou abaixo de 50%; três não ampliaram as

ESF, L. do Muriaé, São João De Ubá e Varre e Sai, mas mantiveram coberturas superiores

a 100% do ano anterior e Italva que ainda não aderiu ao PSF; dos quatro municípios de

médio porte, três elevaram o número de ESF e aumentaram a cobertura, ficando Bom Jesus

de Itabapoana com 60,71%, Itaocara com 29,99% e Miracema com 37,94%. Santo Antônio

de Pádua não ampliou o número de ESF, mantendo a cobertura anterior de 52,60%. O

único município da Região classificado de grande porte, Itaperuna, aumentou o número de

ESF, ampliando a cobertura para 43,25%.



As 52 ESF implantadas na Região Noroeste Fluminense cobrem 27,80 % da

população, correspondendo a 196.678 habitantes ou 59.599 famílias.

As ESF da Região Noroeste Fluminense encaminharam para as referências dos

módulos assistenciais da região os seguintes procedimentos de média complexidade

ambulatorial e de internação hospitalar:

             Quadro 6  -  Exames complementares solicitados pelas ESF  na Região Noroeste Fluminense

                                             do Estado do Rio de Janeiro -   2000 a  2002.

2000 2001 2002Exames  \  Ano
Nº % Nº % Nº %

Patologia Clínica 20.671 74.77 19.621 70.55 35.681 59.13
Radiodiagnóstico 3.018 10.92 3.791 13.63 7.940 13.16
Cito Cérvico Vaginal 225 0.81 458 1.65 3.285 5.44
Ultrassonografia
Obstétrica

738 2.67 443 1.59 1.595 2.64

Outros 2.994 10.83 3.499 12.58 11.846 19.63
TOTAL 27.646 100.00 27.812 100.00 60.347 100.00

                Fonte: elaboração própria com dados do SIAB disponibilizados pela SES/RJ /Coordenação
                 do PSF, 2003.

Quadro 7  - Encaminhamentos efetuados pelas Equipes Saúde da Família (ESF) na

Região Noroeste Fluminense  do  Estado do Rio de Janeiro - 2000 a  2002.

2000 2001 2002Encaminhamentos \  Ano
Nº % Nº % Nº %

Atendimento Especializado 925 70.61 1.974 79.66 4.556 72.53
Internação Hospitalar 345 26.34 392 15.82 1.019 16.22
Urgência e Emergência 40 3.05 112 4.52 707 11.25
TOTAL 1.310 100.00 2.478 100.00 6.282 100.00

             Fonte: elaboração própria  com dados do SIAB disponibilizados pela SES/RJ/Coordenação
             do PSF,  2003.

4.3.1.4 - Região Norte Fluminense (Quadro 6, em anexo )

Dos nove municípios que constituem a região, três são de pequeno porte

(classes 1 e 2); quatro de médio porte (classe 3); um de grande porte (classe 4) e um de

capital (classe 6).

Dos três municípios de pequeno porte, Cardoso Moreira não tem cadastro de PSF,

Carapebus não ampliou as ESF, mantendo a cobertura anterior de 116,53% e Quissamã,

que implantou mais 1 ESF passando a ter uma cobertura de 122,68%; dos quatro



municípios de médio porte apenas um tem PSF, Conceição de Macabu, implantado em

2002, cobrindo 18,23% da população, os demais, São Fidelis, São Francisco de Itabapoana

e São João da Barra não têm ESF; Macaé, o município de grande porte da região,

aumentou as ESF, cobrindo em 2002, 38,01% da população e o município de porte de

capital, Campos dos Goytacazes, que também elevou o número de equipes, passou a cobrir

27,75 da população.

O PSF na Região Norte Fluminense, com 57 ESF, cobre 27,80 % da população,

correspondendo a 196.678 habitantes ou 59.599 famílias.

As ESF da região encaminharam os seguintes procedimentos de média complexidade

ambulatorial e internações para as referências dos módulos assistenciais:

Quadro 8 - Exames complementares solicitados pelas ESF  na Região Norte Fluminense do Estado
 do Rio de Janeiro -   1999 a  2002.
1999 2000 2001 2002Exames  \  Ano

Nº % Nº % Nº % Nº %
Patologia Clínica 3.495 79,14 16.915 77,40 24.709 73,01 37.793 71,95
Radiodiagnóstico 408 9,25 1.800 8,24 3.063 9,05 5.252 10,00
Cito Cérvico Vaginal 70 1,58 497 2,27 2.101 6,20 2.789 5,31
Ultrassonografia
Obstétrica

134 3,03 390 1,78 414 1,22 808 1,54

Outros 309 7.00 2.254 10,31 3.560 10,52 5.882 11,20
TOTAL 4416 100,00 21856 100,00 33.847 100,00 52.524 100,00
Fonte: elaboração própria, baseado em dados do SIAB disponibilizados pela SES/RJ/Coordenação do
PSF, 2003.

Quadro 9 -  Encaminhamentos efetuados pelas ESF da Região Norte Fluminense do Estado
do Rio de Janeiro - 1999 a  2002.
1999 2000 2001 2002Encaminhamentos \  Ano

Nº % Nº % Nº % Nº %
Atendimento Especializado 580 86,18 4.820 83,44 8.391 89,10 11.963 89,70
Internação Hospitalar 28 4,16 295 5.10 266 2,82 400 3,00
Urgência e Emergência 65 9,66 663 11,46 761 8,08 973 7,30
TOTAL 673 100,00 5776 100,00 9418 100,00 13336 100,00
Fonte: elaboração própria, baseada em dados do SIAB disponibilizados pela SES/RJ/Coordenação
PSF, 2003.

4.3.1.5 - Região Serrana (Quadro 7, em anexo )

A Região possui 16 Municípios. Destes, sete são de pequeno porte (classes 1 e 2);

cinco de médio porte; dois de grande porte e dois de periferia.



Dos municípios de pequeno porte, Duas Barras não está cadastrado no PSF, Trajano

de Moraes não possui ESF, Carmo, Macuco, Santa Maria Madalena não ampliaram as suas

ESF e mantiveram as coberturas de 67,28%, 71,90% e 67,17% respectivamente. São

Sebastião do Alto e Sumidouro também mantiveram o número de ESF e as super

coberturas de 122,24% e 120,51%. Entre os municípios de médio porte, Bom Jardim,

Cantagalo, Cordeiro e São José do Vale do Rio Preto implantaram novas ESF e ampliaram

a cobertura da população para 60,31%, 138,15%, 73,32% e 69,83% respectivamente e

apenas Guapimirim manteve o mesmo número de equipes e a cobertura de 8,81% da

população. Os dois municípios de grande porte da região, Cachoeiro de Macacu e

Terezópolis, aumentaram o número de ESF e elevaram a cobertura da população para

27, 89% e 24,62%. Com relação aos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis,

classificados como de estrato de periferia, ambos ampliaram o número de ESF, fazendo

com que a cobertura da população atingisse 17,84% e 24,97%.

A Região Serrana tem 79 ESF implantadas, que dão uma cobertura de 32,14% da

população, correspondendo a 272.544 habitantes ou 82.589 famílias.

As 79 ESF existentes na Região Serrana encaminharam os seguintes procedimentos

de média complexidade ambulatorial e de internação para as referências dos módulos

assistenciais:

Quadro 10 -  Exames complementares solicitados pelas ESF na Região Serrana do Estado
 do Rio de Janeiro - 1999 a  2002.

1999 2000 2001 2002Exames  \  Ano
Nº % Nº % Nº % Nº %

Patologia Clínica 23.942 75,57 70.007 76,06 72.820 73,60 83.323 66,78
Radiodiagnóstico 3.230 10,20 7.873 8,55 8.121 8,21 15.364 12,31
Cito Cérvico Vaginal 1.938 6,11 5.081 5,52 6.667 6,74 9.074 7,27
Ultrassonografia
Obstétrica

1.003 3,17 2.306 2,50 2.365 2,39 3.253 2,61

Outros 1.568 4,95 6.769 7,37 8.969 9,06 13.768 11,03
TOTAL 31.681 100,00 92.036 100,00 98.942 100,00 124.782 100,00

Fonte: elaboração própria, baseada em dados do SIAB disponibilizados pela SES/RJ/Coordenação
PSF, 2003.

Quadro 11 - Encaminhamentos efetuados pelas ESF na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro -
1999 a  2002.

1999 2000 2001 2002Encaminhamentos \  Ano
Nº % Nº % Nº % Nº %

Atendimento
Especializado

1.434 55,41 6.532 64,99 7.967 72,19 10.172 71,03

Internação Hospitalar 464 17,93 917 9,13 934 8,46 1.084 7,57
Urgência e Emergência 690 26,66 2.601 25,88 2.136 19,35 3.065 21,40



TOTAL 2.588 100,00 10.050 100,00 11.037 100,00 14.321 100,00
Fonte: elaboração própria, baseado em dados do SIAB disponibilizados pela
SES/RJ/Coordenação PSF, 2003.

4.3.1.6 - Região Litorânea  (Quadro 8, em anexo )

Região com nove municípios, sendo um de pequeno porte (classes 1 e 2), quatro de

médio porte (classe 3) e quatro de grande porte (classe 4).

Iguaba Grande, município de pequeno porte, elevou o número de ESF para 07 em

2002, cobrindo 151,16% da população; dos quatro municípios de médio porte, Arraial do

Cabo e Casimiro de Abreu aumentaram o número de ESF e as coberturas populacionais

atingiram os patamares de 84, 99% e 90, 62%; Armação de Búzios manteve as 12 ESF e a

super cobertura de 216,55% e Rio das Ostras não está cadastrado no PSF. Entre os quatro

municípios de grande porte, Araruama e Saquarema não aumentaram o número de ESF e

mantiveram as coberturas de 32,23% e 44,51%, enquanto que Cabo Frio e São Pedro da

Aldeia implantaram novas ESF e elevaram a cobertura para 33,4% e 15,81%.

A Região com 62 ESF cobre 46,50% da população, correspondendo a 213.913

habitantes ou 64.822 famílias. Estas equipes encaminharam para as referências dos

módulos assistenciais desta região de saúde os seguintes procedimentos de média

complexidade ambulatorial e de internação:

Quadro 12 - Exames complementares solicitados pelas ESF  na Região da Baixada Litorânea do Estado
do Rio de Janeiro - 1999 a  2002.

1999 2000 2001 2002Exames  \  Ano
Nº % Nº % Nº % Nº %

Patologia Clínica 3.848 67,49 7.735 65,87 21.731 60,21 25.548 58,32
Radiodiagnóstico 652 11,43 1.421 12,09 5.545 15,37 5.295 12,08
Cito Cérvico Vaginal 210 3,68 964 8,21 2.503 6,93 4.102 9,36
Ultrassonografia
Obstétrica

453 7,95 701 5,97 1.612 4,47 1.818 4,15

Outros 539 9,45 923 7,86 4.701 13,02 7.047 16,09
TOTAL 5.702 100,00 11.744 100,00 36.092 100,00 43.810 100,00
Fonte: elaboração própria, baseada nos dados do SIAB  disponibilizados pela SES/RJ/Coordenação
PSF, 2003.

Quadro 13 - Encaminhamentos efetuados pelas ESF  na Região da Baixada Litorânea
do Estado do Rio de Janeiro 1999 a  2002.

Encaminhamentos \  Ano 1999 2000 2001 2002



Nº % Nº % Nº % Nº %
Atendimento
Especializado

809 62,32 1.129 74,71 5.369 79,75 7.624 74,53

Internação Hospitalar 164 12,64 214 14,17 513 7,63 755 7,38
Urgência e Emergência 325 25,04 168 11,12 850 12,62 1.850 18,09
TOTAL 1.298 100,00 1.511 100,00 6.732 100,00 10.229 100,00
Fonte: elaboração própria, baseada nos dados do SIAB  disponibilizados pela SES/RJ/Coordenação
PSF,       2003.

4.3.1.7 - Região Médio Paraíba (Quadro 9, em anexo )

Dos doze municípios que compõem a Região, quatro são de pequeno porte (classes

1 e 2), três de médio porte (classe 3), três de grande porte (classe 4) e dois de periferia

(classe 5).

Dos quatro municípios de pequeno porte, apenas Porto Real aumentou o
número de ESF e atingiu o patamar de super cobertura da população de 136,62%.
Quatis, Rio Claro e Rio das Flores mantiveram o mesmo número de ESF e as
coberturas correspondentes de 63,09%, 83,40% e 88,94%. Entre os municípios
classificados como de médio porte, Itatiaia não está cadastrado no PSF e Pinheiral e
Pirai ampliaram o número de ESF, passando a cobrir 120,34% e 138,33% as
respectivas populações. Resende foi o único município de grande porte que ampliou o
número de ESF, passando a cobrir 32,24% da população; Barra do Pirai não se
cadastrou ao PSF e Valença até dezembro de 2002 não havia implantado ESF. 0s dois
municípios de periferia, Barra Mansa e Volta Redonda implantaram novas ESF
passando a cobrir 26,16% e 15,51% das respectivas populações municipais.

Na Região do Médio Paraíba estão implantadas 63 ESF, que cobrem 27,31%
da população total, correspondendo a 217.369 habitantes ou 65.869 famílias. Os
procedimentos de média complexidade ambulatorial, os especializados e as
internações encaminhadas por estas equipes para as referências nos módulos
assistenciais da região estão assim discriminados:

Quadro 14 - Exames complementares solicitados pelas ESF  na Região do Médio Paraíba
do Estado do Rio de Janeiro -2000 a  2002.

2000 2001 2002Exames  \  Ano
Nº % Nº % Nº %

Patologia Clínica 35.609 80,11 36.498 73,41 35.607 57,67
Radiodiagnóstico 3.898 8,77 4.928 9,92 8.472 13,73
Cito Cérvico Vaginal 2.495 5,62 4.657 9,37 9.381 15,19
Ultrassonografia
Obstétrica

967 2,18 1.404 2,83 2.123 3,44

Outros 1.478 3,32 2.227 4,47 6.158 9,97
TOTAL 44.447 100,00 49.714 100,00 61.741 100,00

              Fonte: elaboração própria, baseada nos dados do SIAB disponibilizados pela
               SES/RJ/CoordenaçãoPSF, 2003.



Quadro 15 - Encaminhamentos efetuados pelas ESF  na Região do Médio Paraíba
do Estado do Rio de Janeiro - 2000 a  2002.

2000 2001 2002Encaminhamentos \  Ano
Nº % Nº % Nº %

Atendimento Especializado 6.878 91,48 10.125 89,44 17.599 85,99
Internação Hospitalar 209 2,78 500 4,42 929 4,54
Urgência e Emergência 431 5,74 696 6,14 1.936 9,47
TOTAL 7.518 100,00 11.321 100,00 20.464 100,00

                    Fonte: elaboração própria, baseada nos dados do SIAB disponibilizados
                     pela SES/RJ/Coordenação PSF, 2003.

4.3.1.8 - Região Centro Sul Fluminense (Quadro 10, em anexo )

A Região está constituída por onze municípios, sendo: três de pequeno porte

(classes 1 e 2); sete de médio porte (classe 3) e um de grande porte (classe 4).

Os três municípios de pequeno porte, Areal, Conselheiro Luiz Gasparian e

Engenheiro Paulo de Frontin elevaram o número de ESF e atingiram super coberturas de

população: 103,06%, 128,96% e 113,34%, respectivamente. Entre os sete municípios de

médio porte, apenas Paracambi e Paty do Alferes não implantaram novas ESF, mantendo

os mesmos percentuais de cobertura da população: 50,61% e 92,48%. Com exceção de

Mendes, com uma cobertura de  99,18% do PSF, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Sapucaia

e Vassouras também aumentaram o número de ESF mas atingiram níveis de super

cobertura (acima de 100%): 112,95%, 136,90%, 139,13% e 130,43% respectivamente.

Vassouras, único município de grande porte da região, implantou novas ESF e o nível de

cobertura ficou em 71,18%.

Esta região conta com 85 ESF, que cobrem 98,18% da população total,

correspondendo a 293249 habitantes ou 88.863 famílias. Os procedimentos de média

complexidade, de especialidades e as internações referenciadas para os municípios dos

módulos assistenciais da região estão descriminados desta forma:

Quadro 16 - Exames complementares solicitados pelas ESF  na Região Centro Sul Fluminense
do Estado do Rio de Janeiro  (de 1999 a  2002)

1999 2000 2001 2002Exames  \  Ano
Nº % Nº % Nº % Nº %

Patologia Clínica 23.799 76,07 18.421 58,07 36.878 62,32 64.252 65,79
Radiodiagnóstico 3.845 12,29 4.408 13,89 7.854 13,27 10.515 10,76



Cito Cérvico Vaginal 2.407 7,69 3.171 9,99 4.181 7,06 6.897 7,07
Ultrassonografia
Obstétrica

268 0,86 1.308 4,12 1.748 2,96 2.539 2,59

Outros 969 3,09 4.417 13,93 8.516 14,39 13.469 13,79
TOTAL 31.288 100,00 31.725 100,00 59.177 100,00 97.672 100,00
Fonte: elaboração própria, baseado em dados do SIAB disponibilizados pela  SES/RJ/Coordenação
PSF, 2003.

Quadro 17 - Encaminhamentos efetuados pelas ESF  na Região Centro Sul Fluminense
do Estado do Rio de Janeiro - de 1999 a  2002.

1999 2000 2001 2002Encaminhamentos \  Ano
Nº % Nº % Nº % Nº %

Atendimento Especializado 3.876 73,59 35.548 95,31 14.940 83,87 18.313 84,36
Internação Hospitalar 330 6,26 660 1,76 1.168 6,56 1.342 6,18
Urgência e Emergência 1.061 20,15 1.090 2,93 1.705 9,57 2.053 9,46
TOTAL 5.267 100,00 37.298 100,00 17.813 100,00 21.708 100,00
Fonte: quadro elaborado pelo autor com dados do SIAB disponibilizados pela SES/RJ – Coordenação
do PSF, 2003.

4.3.1.9 - Região Baía da Ilha Grande (Quadro 11, em anexo )

É a menor Região do Estado do Rio de Janeiro e possui três municípios, sendo um

de grande porte (classe 4) e dois  de médio porte.

Entre os municípios de médio porte, Parati ampliou o número de ESF e atingiu o

nível de cobertura de 57,10% e Mangaratiba continuou sem ESF implantada. O Município

de Angra dos Reis, de grande porte, aumentou o número de ESF, atingindo o grau de

cobertura de 39,17%. Esta região tem 19 ESF implantadas, cobrindo 36,58% da população

total, correspondendo a 65.559 habitantes ou 19.866 famílias. Os procedimentos de média

complexidade, de especialidades e as internações que foram encaminhadas para os

municípios de referência dos módulos assistenciais da região estão assim distribuídos:

Quadro 18 - Exames complementares solicitados pelas ESF  na Região da Baía da Ilha Grande
do Estado  do Rio de Janeiro - 2000 a  2002.

2000 2001 2002Exames  \  Ano
Nº % Nº % Nº %

Patologia Clínica 16.773 77,54 18.332 78,92 18.435 66,76
Radiodiagnóstico 1.149 5,32 1.303 5,62 2.272 8,23
Cito Cérvico Vaginal 1.823 8,43 1.748 7,53 3.496 12,66
Ultrassonografia
Obstétrica

502 2,32 556 2,39 783 2,83

Outros 1.382 6,39 1.287 5,54 2.630 9,52
TOTAL 21.629 100,00 23.226 100,00 27.616 100,00

                Fonte: quadro elaborado pelo autor com dados do SIAB disponibilizados pela
                SES/RJ/Coordenação PSF/2003.

                Quadro 19 - Encaminhamentos efetuados pelas ESF  na Região da Baía da Ilha Grande
                                       do Estado do Rio de Janeiro - 2000 a  2002.

2000 2001 2002Encaminhamentos \  Ano
Nº % Nº % Nº %



Atendimento
Especializado

2.961 77,34 3.354 85,87 5.326 84,67

Internação Hospitalar 237 6,18 137 3,50 234 3,73
Urgência e Emergência 631 16,48 415 10,62 730 11,60
TOTAL 3.829 100,00 3.906 100,00 6.290 100,00

                Fonte: quadro elaborado pelo autor com dados do SIAB disponibilizados pela
                SES/RJ/Coordenação do PSF, 2003.

4.3.2 – A produção do PSF no Estado do Rio de Janeiro

As 840 ESF111 implantadas no Estado do Rio de Janeiro até dezembro de 2002

cobriam 19,91% da população do estado, correspondendo a 2.898.606 habitantes ou

878.365 famílias. Nesse ano, essas equipes encaminharam 1.234.104 pedidos de exames

complementares, sendo 975.226 de patologia clínica, correspondendo a 79,03% do total;

70.131 (5,68%) de citologia cérvico vaginal e 22.245 de ultra-sonografias obstétricas

(1,80%). Entre os encaminhamentos, 107979 (82,37%) foram para atendimento

especializado e 7.275 (5,55%) para internação hospitalar.

Quadro 20 -  Exames complementares solicitados pelas ESF do Estado  do Rio de Janeiro - de 1999 a
2002.

1999 2000 2001 2002Exames  \  Ano
Nº % Nº % Nº % Nº %

Patologia Clínica 61.314 70,05 217.907 72,25 332.417 69,42 975.226 79,03
Radiodiagnóstico 9.887 11,29 27.663 9,17 45.288 9,45 79.381 6,44
Cito Cérvico Vaginal 7.173 8,19 21.068 6,98 41.083 8,57 70.131 5,68
Ultra-sonografia
Obstétrica

2.562 2,93 8.613 2,86 13.138 2,75 22.245 1,80

Outros 6.595 7,54 26.365 8,74 46.958 9,81 87.121 7,05
TOTAL 87.531 100,00 301.616 100,00 478.884 100,00 1.234.104 100,00

Fonte: elaboração própria, baseada nos dados do dados do SIAB disponibilizados pela SES/RJ /
Coordenação PSF/2003

Quadro 21 - Encaminhamentos efetuados pelas ESF do Estado do Rio de Janeiro - 1999 a
2002.

1999 2000 2001 2002Encaminhamentos \  Ano
Nº % Nº % Nº % Nº %

Atendimento Especializado 8.646 72,64 66.903 87,71 65.919 83,04 107.979 82,37
Internação Hospitalar 1.040 8,73 3.214 4,21 4.637 5,84 7.275 5,55
Urgência e Emergência 2.217 18,63 6.159 8,08 8.824 11,12 15.841 12,08
TOTAL 11.903 100,00 76.276 100,00 79.380 100,00 131095 100,00
Fonte: elaboração própria, baseada em dados do SIAB disponibilizados pela
SES/RJ/CoordenaçãoPSF/2003

                                                                
111 Segundo o Ministério da Saúde, em 2003, o Estado do Rio de Janeiro possui  856 ESF implantadas.



4.3.3 - O PSF e a garantia de acesso

Entre os materiais e equipamentos de infra-estrutura necessários para garantir as

necessidades demandadas pelas populações cobertas, não estão disponíveis para as ESF,

com uma freqüência acima de 50%, os seguintes: material para pequena cirurgia (66,2%);

lanterna (72,6%); oftalmoscópio (87,5%), sonar (54%); impressora (83,5%) e

microcomputador (81,5%). Os demais itens (quadro 12, em anexo), estão sempre

disponíveis com incidências superiores a 50%.

Quanto ao acesso aos medicamentos necessários para dispensação à população na

atenção básica, os mais ausentes são: digoxina comp.0.25 mg (52,3%) e o diclofenaco

potássico comp. 50 mg (51,4%). Em 96,4% dos casos, a dispensação dos medicamentos é

feita pelas ESF. (Quadro 13, em anexo)

Todos os serviços de referência estão disponíveis em mais de 60,9% das 715 equipes

avaliadas pela pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em julho de 2002 no Estado do

Rio de Janeiro e a disponibilidade de exames complementares é suficiente entre 76,9% e

95,9% das equipes avaliadas para todos os itens. As referências para as internações nas

clínicas básicas estão disponíveis na ordem de 79,35% e insuficientes em 20,7% dos casos.

Ficou constatado (Quadros 14 e 15 em anexo) a inexistência de referências para

fisioterapia, neurologia (consulta médica) e oftalmologia em mais de 10% das equipes

pesquisadas. Da mesma forma, a internação hospitalar especializada só está disponível em

60,9% dos 677 casos estudados, de acordo com este trabalho do MS.
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ANEXO
Quadro 15 - Disponibilidade de exames complementares

Sim Não Insuficiente Total

 Freqüência % Freqüência % Freqüência % Freqüência %
pesquisa de baar 636 93,9 6 0,9 35 5,2 677 100
dosagem de uréia,
creatinina e ácido úrico 659 94,4 2 0,3 37 5,3 698 100
elisa para hiv 595 87,8 2 0,3 81 11,9 678 100
glicemia plasmática 664 95,8 1 0,1 28 4,0 693 100
Hemograma completo 670 95,9 1 0,1 28 4,0 699 100
urina (cultura) 625 89,8 20 2,9 51 7,3 696 100
urina (sumário) 669 95,8 1 0,1 28 4,0 698 100
tipagem sanguínea 669 95,8 29 4,2 698 100
Vdrl 660 94,6 38 5,4 698 100
Citopatologia de colo de
útero 563 83,2 5 0,7 109 16,1 677 100
Colposcopia 498 76,9 34 5,2 116 17,9 648 100
Eletrocardiografia 585 84,9 4 0,6 100 14,5 689 100
rx sem contraste 611 87,9 5 0,7 79 11,4 695 100
Ultrassonografia obstétrica 547 79,2 9 1,3 135 19,5 691 100

                     Fonte: MS/julho/2002

Quadro14 - Disponibilidade de serviços de referência

Sim Não Insuficiente Total

 Freqüência % Freqüência % Freqüência % Freqüência %

fisioterapia 518 77,2 10 1,5 143 21,3 671 100

saúde mental (consulta psiquiátrica) 506 75,3 6 0,9 160 23,8 672 100

internação hospitalar nas clínicas

básicas 548 79,3 143 20,7 691 100

internação hospitalar especializada 412 60,9 8 1,2 257 38,0 677 100

cardiologia (consulta médica) 547 78,7 2 0,3 146 21,0 695 100

neurologia (consulta médica) 425 61,8 16 2,3 247 35,9 688 100

oftalmologia (consulta médica) 426 62,2 25 3,6 234 34,2 685 100

ortopedia (consulta médica) 496 72,2 5 0,7 186 27,1 687 100

serviços de pronto atendimento 601 86,5 3 0,4 91 13,1 695 100

pronto socorro (risco de vida) 577 83,7 6 0,9 106 15,4 689 100
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Fonte: MS – Pesquisa/2002

Quadro 15

Quadro 14 - Disponibilidade de serviços de referência

Sim Não Insuficiente Total

 Freqüência % Freqüência % Freqüência % Freqüência %
Fisioterapia 518 77,2 10 1,5 143 21,3 671 100
saúde mental (consulta
psiquiátrica) 506 75,3 6 0,9 160 23,8 672 100
internação hospitalar nas clínicas
básicas 548 79,3 143 20,7 691 100
internação hospitalar especializada 412 60,9 8 1,2 257 38,0 677 100
Cardiologia (consulta médica) 547 78,7 2 0,3 146 21,0 695 100
neurologia (consulta médica) 425 61,8 16 2,3 247 35,9 688 100
Oftalmologia (consulta médica) 426 62,2 25 3,6 234 34,2 685 100
ortopedia (consulta médica) 496 72,2 5 0,7 186 27,1 687 100
serviços de pronto atendimento 601 86,5 3 0,4 91 13,1 695 100
pronto socorro (risco de vida) 577 83,7 6 0,9 106 15,4 689 100

Fonte: MS/Julho/2002

Proporção de equipes de saúde da família que dispõem de serviços de 
referência para especialidades

Rio de Janeiro - 2002
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Quadro 13 - Itens farmacêuticos disponíveis para dispensação à população atendida pela ESF

Sim Não Total

 Freqüência % Freqüência % Freqüência %
Benzilpenicilina benzatina
1.200.000 ui 630 88,7 80 11,3 710 100
Amoxacilina caps 500mg 379 53,4 331 46,6 710 100
Captopril comp 25 mg 579 81,7 130 18,3 709 100
Carbamazepina comp 200 mg 432 60,9 277 39,1 709 100
Fenobarbital comp 100 mg 414 58,4 295 41,6 709 100
Digoxina comp 0,25 mg 338 47,7 371 52,3 709 100
Metronidazol comp 250 mg 669 94,2 41 5,8 710 100
Nistatina creme vaginal 420 59,2 290 40,8 710 100
Metronidazol geléia vaginal 658 92,7 52 7,3 710 100
Neomicina + bacitracina pomada 557 78,5 153 21,5 710 100
Dexametasona pomada 610 86,0 99 14,0 709 100
Ácido acetil salicílico comp 100 mg 655 92,3 55 7,7 710 100
Aminofilina comp 100 mg 663 93,5 46 6,5 709 100
Ampicilina comp 500 mg 601 84,6 109 15,4 710 100

Cimetidina comp 200 mg 498 70,2 211 29,8 709 100

Diclofenaco potássico comp 50 mg 345 48,6 365 51,4 710 100

Furosemida comp 40 mg 670 94,5 39 5,5 709 100
                      Fonte: MS/julho/2002

QUADRO 12

2.5 - Materiais e equipamentos disponíveis

Sim Não
Sim, mas sem

condições de uso Total

 Freqüência % Freqüência % Freqüência % Freqüência %
Geladeira exclusiva para vacina 502 71,3 187 26,6 15 2,1 704 100
Aparelho de aerosol, nebulizador
ou espaçador 475 67,5 198 28,1 31 4,4 704 100
Balança de adulto 668 94,9 28 4,0 8 1,1 704 100
Balança infantil 670 95,2 16 2,3 18 2,6 704 100
Glicosímetro 402 57,1 219 31,1 83 11,8 704 100
Material para pequena cirurgia 237 33,8 458 65,2 7 1,0 702 100
Material para retirada de pontos 482 68,5 211 30,0 11 1,6 704 100
Termômetro 677 96,3 24 3,4 2 0,3 703 100
Estetoscópio 687 97,6 17 2,4 704 100
Tensiômetro/esfigmomanômetro 691 98,2 13 1,8 704 100
Lanterna 191 27,2 503 71,7 8 1,1 702 100
Oftalmoscópio 88 12,6 609 86,9 4 0,6 701 100
Otoscópio 385 54,8 291 41,4 27 3,8 703 100
Mesa ginecológica 586 83,4 110 15,6 7 1,0 703 100
Espéculos ginecológicos 578 82,5 117 16,7 6 0,9 701 100
Foco 570 81,2 115 16,4 17 2,4 702 100
Sonar 322 45,7 367 52,1 15 2,1 704 100
Estetoscópio de Pinard 615 87,6 83 11,8 4 0,6 702 100
Impressora 116 16,5 566 80,4 22 3,1 704 100
Microcomputador 129 18,3 550 78,1 25 3,6 704 100
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Quadro 12 – PSF/RJ - Materiais e equipamentos disponíveis

Sim Não
Sim, mas sem

condições de uso Total

 Freqüência % Freqüência % Freqüência % Freqüência %

Geladeira exclusiva para vacina 502 71,3 187 26,6 15 2,1 704 100
Aparelho de aerosol, nebulizador
ou espaçador 475 67,5 198 28,1 31 4,4 704 100
Balança de adulto 668 94,9 28 4,0 8 1,1 704 100
Balança infantil 670 95,2 16 2,3 18 2,6 704 100
Glicosímetro 402 57,1 219 31,1 83 11,8 704 100
Material para pequena cirurgia 237 33,8 458 65,2 7 1,0 702 100
Material para retirada de pontos 482 68,5 211 30,0 11 1,6 704 100
Termômetro 677 96,3 24 3,4 2 0,3 703 100
Estetoscópio 687 97,6 17 2,4 704 100
Tensiômetro/esfigmomanômetro 691 98,2 13 1,8 704 100
Lanterna 191 27,2 503 71,7 8 1,1 702 100
Oftalmoscópio 88 12,6 609 86,9 4 0,6 701 100
Otoscópio 385 54,8 291 41,4 27 3,8 703 100
Mesa ginecológica 586 83,4 110 15,6 7 1,0 703 100
Espéculos ginecológicos 578 82,5 117 16,7 6 0,9 701 100
Foco 570 81,2 115 16,4 17 2,4 702 100
Sonar 322 45,7 367 52,1 15 2,1 704 100
Estetoscópio de Pinard 615 87,6 83 11,8 4 0,6 702 100

Impressora 116 16,5 566 80,4 22 3,1 704 100

Microcomputador 129 18,3 550 78,1 25 3,6 704 100
            Fonte:MS/julho/2002
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Quadro 3

REGIÃO METROPOLITNA I - JANEIRO/2001 A DEZEMBRO/2002
PSF
2001

PSF
2002

Municípios         Gestão/ano

População
Total

Famílias
Estimadas

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF -2001

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF - 2002

%Aumento
da

Cobertura

2001/2002

Evolução do
PSF no

Município
2001/2002

Necessidade de
ESF para

Cobertura Total

Belfor Roxo GPSM / 98 442.012 133.943 14 04 3.12 14 06 4.68 +1.56 +02 178
D.Caxias Semiplena/

GPSM / 98
783.517 237.429 28 28 12.33 30 28 12.33 0.00 0.00 298

Itaguaí GPSM / 99 84.231 25.525 01 01 4.10 05 01 4.10 0.00 0.00 34
Japeri GPAB / 98 85.294 25.847 02 01 4.04 02 01 4.04 0.00 0.00 35
Magé GPAB / 98 210.861 63.897 16 15 24.54 16 16 26.18 +0.74 01 72
Mesquita 0 168.041 50.922 00 00 70 0,0 0.0 0.00 0.0 0.0 70
N.Iguaçu GPSM / 98 764.879 231.782 30 25 11.28 30 25 11.28 0.0 0.0 294
Nilópolis GPAB / 98 153.017 46.369 05 05 11.27 05 05 11.27 0.0 0.0 59
Queimados GPAB /  98 124.495 37.726 04 04 11.08 04 04 11.08 0.0 0.0 48
Rio de
Janeiro

GPSM / 99 5.897.485 1.787.117 631 19 1.11 631 23 1.35 +0.24 +04 2434

S.J.Meriti GPSM / 98 452.109 137.003 12 09 6.87 12 09 6.87 0.0 0.0 179
Seropédica GPAB / 98 66.906 20.275 05 05 25.78 05 05 25.78 0.0 0.0 23
TOTAIS 9.232.847 2.797.835 748 116 4.33 754 123 4.60 +0.27 +07 3724
Fonte: FONTE:  Quadro elaborado pelo autor com dados fornecidos pela SES/RJ -  COORDENAÇÃO DO  PSF e PACS – 2003

Nota: * Qualificadas na CIB;   ** Informações do SIAB; GPSM – Gestão Plena do Sistema Municipal; GPAB – Gestão Plena da atenção Básica
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Quadro 4

REGIÃO METROPOLITNA II - JANEIRO/2001 A DEZEMBRO/2002
PSF
2001

PSF
2002

Municípios         Gestão/ano

População
Total

Famílias
Estimadas

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF -2001

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF - 2002

%Aumento
 da

Cobertura

2001/2002

Evolução do
PSF no

Município
2001/2002

Necessidade de
ESF para

Cobertura Total

Itaboraí GPSM / 98 192.649 58378 43 03 5.37 44 38 68,05 + 62,68 + 35 42
Maricá GPAB / 98 80.241 24.315 04 04 17.20 04 04 17.20 0.0 0.0 29
Niterói GPSM / 99 461.204 139.759 65 65 48.62 65 65 48.62 0.0 0.0 127

Rio Bonito GPAB / 98 50.144 15.195 03 03 20.64 05 05 34,40 +13,76 +02 16
São Gonçalo GPAB / 98 903.333 273.737 179 179 68.36 179 179 68.36 0.0 0.0 197
Silva Jardim GPAB / 98 21.619 6.551 08 08 127,67 08 07 111,71 - 15,96 - 1,0 02

Tanguá GPAB / 98 26.665 8.080 02 0.0 0.00 02 02 25.88 +25.88 +02 09
TOTAIS 1.735.855 526.015 304 262 52.07 307 300 59,62 +7.55 +38 422

Fonte: Fonte: FONTE:  Quadro elaborado pelo autor com dados fornecidos pela SES/RJ -  COORDENAÇÃO DO  PSF e PACS – 2003

Nota: * Qualificadas na CIB;   ** Informações do SIAB
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Quadro 1

SITUAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR REGIÃO DE SAÚDE JANEIRO/2001 A
DEZEMBRO/2002

ESF

ANO 2001

ESF

ANO 2002

REGIÕES População

total

Famílias

Estimadas

Qual.

*

Exist.

**

Qual.

*

Exist.

**

%

Cobertura

PSF  2001

%

Cobertura

PSF  2002

Evolução

das ESF

2001/2002

Evolução

Da

Cobertura

Necessidade

de ESF para

Cobertura

Total

METROPOLITANA I 9.232.847 2.797.835 748 116 754 123 4,33 4,60 +7 ESF +0,27% 3.724

METROPOLITANA II 1.735.855 526.015 304 262 307 30O 52,07 59,62 +38 ESF +7,55% 422

NOROESTE 300.514 91.064 95 31 95 52 35,59 59,70 +21ESF +24,11% 72

NORTE 707.475 214.386 42 41 56 57 19,99 27,80 +16ESF +7.81% 238

SERRANA 847.989 256.967 14 67 152 79 27,26 32,14 +12ESF +4.88% 274

LITORÂNEA 460.029 139.402 52 47 65 62 35,25 46,50 +15ESF +11,25% 135

MÉDIO PARAÍBA 795.931 241.192 61 40 154 63 17,34 27,31 +23ESF +9,97% 268

CENTRO SUL 298.685 90.511 100 66 104 85 76,23 98,18 +19ESF +21,85% 38

BAÍA ILHA GRANDE 179.220 54.309 17 16 21 19 30,80 36,58 +3ESF +5,78% 56

TOTAL 14.558.545 4.411.681 1.533 686 1.708 840 16,26 19,91 +154ESF +3,65 5.227

FONTE:  Quadro elaborado pelo autor com dados fornecidos pela SES/RJ -  COORDENAÇÃO DO  PSF e PACS – 2003

Nota: * Qualificadas na CIB;   ** Informações do SIAB
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Quadro 11

REGIÃO BAÍA DA ILHA GRANDE – JANEIRO/2001 A DEZEMBRO/2002
PSF
2001

PSF
2002

Municípios             Gestão/ano

População
Total

Famílias
Estimadas

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF –
2001

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF - 2002

%Aumento
 da

Cobertura

2001/2002

Evolução do
PSF no

Município
2001/2002

Necessidade de
ESF para

Cobertura Total

Angra dos Reis GPSM / 98 123.307 37.366 12 12 33.57 12 14 39.17 5.60 +02 37
Mangaratiba GPAB / 98 25.705 7.789 01 0.0 0.00 01 0.0 0.00 0.00 0.0 11
Parati GPAB / 98 30.208 9.154 04 04 45.68 08 05 57.10 +11.42 +01 08
TOTAIS 179.220 54.309 17 16 30.80 21 19 36.58 +5.78 +03 56

 Fonte: Fonte: FONTE:  Quadro elaborado pelo autor com dados fornecidos pela SES/RJ -  COORDENAÇÃO DO  PSF e PACS – 2003

Nota: * Qualificadas na CIB;   ** Informações do SIAB

Quadro 10

REGIÃO SUL FLUMINENSE – JANEIRO/2001 A DEZEMBRO/2002
PSF
2001

PSF
2002

Municípios         Gestão/ano

População
Total

Famílias
Estimadas

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF –
2001

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF - 2002

%Aumento
 da

Cobertura

2001/2002

Evolução do
PSF no

Município
2001/2002

Necessidade de
ESF para

Cobertura Total

Areal GPAB / 98 10.043 3.043 02 02 68.70 03 03 103.06 34.36 +01 01
C L Gasparian GPAB / 98 8.026 2.432 02 02 85.97 03 03 128.96 +42.99 +01 0.0
Eng. P. Frontin GPAB / 98 12.176 3.690 05 03 85.00 05 04 113.34 +28.34 +01 01
Mendes GPAB / 98 17.393 5.271 07 02 39.67 07 05 99.18 +59.51 +03 02
Miguel Pereira GPAB / 98 24.435 7.405 09 02 28.24 09 08 112.95 +84.71 +06 02
Paracambi GPSM / 99 40.901 12.394 06 06 50.61 06 06 50.61 0.00 0.0 11
Paraíba do Sul GPAB / 98 37.800 11.455 14 14 127.78 16 15 136.90 +9.12 +01 01
Paty do Alferes GPAB / 98 26.114 7.913 07 07 92.48 07 07 92.48 0.00 0.0 04
Sapucaia GPAB /  98 17.358 5.260 07 05 99.38 07 07 139.13 +39.75 +02 0.0
Três Rios GPAB / 98 72.699 22.030 28 13 61.69 28 15 71.18 +9.49 +02 15
Vassouras GPAB / 98 31.740 9.618 13 10 108.70 13 12 130.43 +21.73 +02 01
TOTAIS 298.685 90.511 100 66 76.23 104 85 98.18 +21.95 +19 38
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 Fonte: Fonte: FONTE:  Quadro elaborado pelo autor com dados fornecidos pela SES/RJ -  COORDENAÇÃO DO  PSF e PACS – 2003

Nota: * Qualificadas na CIB;   ** Informações do SIAB

Quadro 8

REGIÃO LITORÂNEA – JANEIRO/2001 Á DEZEMBRO/2002
PSF
2001

PSF
2002

Municípios         Gestão/ano

População
Total

Famílias
Estimadas

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF –
2001

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF - 2002

%Aumento
 da

Cobertura

2001/2002

Evolução do
PSF no

Município
2001/2002

Necessidade de
ESF para

Cobertura Total

Araruama GPAB / 98 85.626 25.947 08 08 32.23 08 08 32.23 0.00 0.0 28
Arm. de Búzios GPAB / 98 19.118 5.793 12 12 216.55 12 12 216.55 0.00 0.0 0.0
Arraial do Cabo GPAB / 98 24.355 7.380 06 05 70.83 06 06 84.99 +14.16 +01 04
Cabo Frio GPAB / 98 133.341 40.406 08 08 20.70 13 13 33.64 +12.94 +05 43
Casim. de Abreu GPAB / 98 22.841 6.922 03 0.0 0.00 08 06 90.63 +90.63 +06 04
Iguaba Grande GPAB / 98 15.976 4.841 05 05 107.97 07 07 151.16 +43.19 +02 0.0
Rio das Ostras GPAB / 98 39.046 11.832 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 16
São Pedro Aldeia GPAB / 98 65.472 19.840 02 02 10.54 03 03 15.81 +5.27 +01 24
Saquarema GPAB /  98 54.254 16.441 08 07 44.51 08 07 44.51 0.00 0.0 16
TOTAIS 460.029 139.402 52 47 35.25 65 62 46.50 +11.25 15 135

 Fonte: Fonte: FONTE:  Quadro elaborado pelo autor com dados fornecidos pela SES/RJ -  COORDENAÇÃO DO  PSF e PACS – 2003

Nota: * Qualificadas na CIB;   ** Informações do SIAB
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Quadro 9

REGIÃO MÉDIO PARAÍBA – JANEIRO/2001 À DEZEMBRO/2002
PSF
2001

PSF
2002

Municípios         Gestão/ano

População
Total

Famílias
Estimadas

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF –
2001

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF - 2002

%Aumento
 da

Cobertura

2001/2002

Evolução do
PSF no

Município
2001/2002

Necessidade de
ESF para

Cobertura Total

Barra do Piraí GPAB / 98 89.614 27.156 0.0 0.0 0.00 00 0.0 0.00 0.00 0.0 37
Barra Mansa GPAB / 98 171.470 51.961 13 02 4.02 39 13 26.16 +22.14 +11 58
Itatiaia GPAB / 98 25.792 7.816 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 11
Pinheiral GPAB / 98 20.068 6.081 07 04 68.77 07 07 120.34 +51.57 +03 01
Pirai GPAB / 98 22.447 6.802 04 04 61.48 09 09 138.33 +76.85 +05 0.0
Porto Real GPAB / 98 12.626 3.826 04 04 109.30 05 05 136.62 +27.32 +01 0.0
Quatis GPAB / 98 10.939 3.314 02 02 63.09 02 02 63.09 0.00 0.0 03
Resende GPSM / 98 106.995 32.424 10 09 29.02 10 10 32.24 3.22 01 35
Rio Claro GPAB /  98 16.547 5.014 04 04 83.40 04 04 83.40 0.00 0.0 03
Rio das Flores GPAB / 98 7.758 2.351 02 02 88.94 02 02 88.94 0.00 0.0 01
Valença GPAB / 98 66.963 20.292 06 0.0 0.00 06 0.0 0.00 0.00 0.0 28
Volta redonda GPSM / 98 244.715 74.156 09 09 12.68 70 11 15.51 +2.83 +02 91
TOTAIS 795.931 241.192 61 40 17.34 154 63 27.31 +9.97 +23 268

 Fonte: Fonte: FONTE:  Quadro elaborado pelo autor com dados fornecidos pela SES/RJ -  COORDENAÇÃO DO  PSF e PACS – 2003

Nota: * Qualificadas na CIB;   ** Informações do SIAB
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Quadro 5

REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE – JANEIRO/2001 À  DEZEMBRO/2002
PSF
2001

PSF
2002

Municípios         Gestão/ano

População
Total

Famílias
Estimadas

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF -2001

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF - 2002

%Aumento
 da

Cobertura

2001/2002

Evolução do
PSF no

Município
2001/2002

Necessidade de
ESF para

Cobertura Total

Aperibé GPAB / 98 8.205 2.486 03 01 42.05 03 02 84.10 +42.05 +01 01
B J. Itabapoana GPAB / 98 34.084 10.332 14 02 20.24 14 06 60.71 +40.46 +04 08
Cambuci GPAB / 98 14.565 4.414 06 0.0 0.00 06 06 142.12 +142.12 +06 0.0
Italva GPAB / 98 12.593 3.816 05 0.0 0.00 05 0.0 0.00 0.00 0.00 05
Itaocara GPAB / 98 23.007 6.972 10 01 15.00 10 02 29.99 +14.99 +01 08
Itaperuna GPSM / 98 87.754 26.592 11 08 31.45 11 11 43.25 +11.80 +03 26
L.do Muriae GPAB / 98 7.950 2.409 03 03 130.19 03 03 130.19 0.00 0.00 0.0
Miracema GPAB / 98 27.282 8.267 10 01 12.65 10 03 37.94 +25.29 +02 08
Natividade GPAB /  98 15.178 4.599 07 04 90.92 07 06 136.38 +45.46 +02 0.0
Porciúncula GPAB / 99 16.110 4.882 07 0.0 0.00 07 02 42.83 +42.83 +02 05
S.A. de Pádua GPAB / 98 39.357 11.926 14 06 52.60 14 06 52.60 0.00 0.0 10
S. J .De Ubá GPAB / 98 6.479 1.963 02 02 106.50 02 02 106.50 0.00 0.0 01
Varre e Sai GPAB / 98 7.940 2.406 03 03 130.35 03 03 130.35 0.00 0.0 0.0
TOTAIS 300.514 91.064 95 31 35.59 95 52 59. 70 +24. 11 +21 72

FONTE:  Quadro elaborado pelo autor com dados fornecidos pela SES/RJ -  COORDENAÇÃO DO  PSF e PACS – 2003

Nota: * Qualificadas na CIB;   ** Informações do SIAB
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Quadro 7

REGIÃO SERRANA – JANEIRO/2001 À DEZEMBRO/2002
PSF
2001

PSF
2002

Municípios         Gestão/ano

População
Total

Famílias
Estimadas

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF –
2001

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF - 2002

%Aumento
 da

Cobertura

2001/2002

Evolução do
PSF no

Município
2001/2002

Necessidade de
ESF para

Cobertura Total

Bom Jardim GPAB / 99 22.880 6.933 07 03 45.24 07 04 60.31 +15.07 +01 06
Cach.Macacu GPAB / 99 49.473 14.992 03 02 13.95 11 04 27.89 +13.94 +02 17
Cantagalo GPAB / 98 19.979 6.054 08 07 120.88 08 08 138.15 +17.27 +01 0.0
Carmo GPAB / 98 15.384 4.62 06 03 67.28 06 03 67.28 0.00 0.0 03
Cordeiro GPAB / 98 18.821 5.703 06 03 54.99 06 04 73.32 18.33 +01 04
Duas Barras GPAB / 98 10.363 3.140 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 04
Guapimirim GPSM / 98 39.151 11.864 01 01 8.81 01 01 8.81 0.00 0.0 15
Macuco GPAB / 98 4.798 1.454 01 01 71.90 01 01 71.90 0.00 0.0 01
Nova Friburgo GPAB /  98 174.087 52.754 24 08 15.85 24 09 17.84 +1.99 +01 64
Petrópolis GPAB / 98 290.139 87.921 21 17 20.21 51 21 24.97 +4.76 +04 100
SM Madalena GPAB / 98 10.273 3.113 04 02 67.17 04 02 67.17 0.00 0.0 02
SJV Rio Preto GPAB / 98 19.761 5.988 06 03 52.38 06 04 69.83 17.45 +01 04
S Sebast. Alto GPAB / 98 8.467 2.566 03 03 122.24 03 03 122.24 0.00 0.0 01
Sumidouro GPAB / 98 14.314 4.338 05 05 120.51 05 05 120.51 0.00 0.0 01
Terezópolis GPAB / 98 140.144 42.468 15 09 22.16 15 10 24.62 +2.48 +01 48
Traj. Moraes GPAB / 98 9.955 3.017 04 0.0 0.00 04 0.0 0.00 0.00 0.0 04
TOTAIS 847.989 256.967 114 67 27.26 152 79 32.14 +4.88 +12 274

 Fonte: Fonte: FONTE:  Quadro elaborado pelo autor com dados fornecidos pela SES/RJ -  COORDENAÇÃO DO  PSF e PACS – 2003

Nota: * Qualificadas na CIB;   ** Informações do SIAB
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Quadro 6

REGIÃO NORTE FLUMINENSE – JANEIRO/2001 À DEZEMBRO/2002
PSF
2001

PSF
2002

Municípios         Gestão/ano

População
Total

Famílias
Estimadas

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF -2001

Qual.
*

Exist.
**

%
População

Coberta
PSF - 2002

%Aumento
 da

Cobertura

2001/2002

Evolução do
PSF no

Município
2001/2002

Necessidade de
ESF para

Cobertura Total

Campos GPAB / 98 410.220 124.309 20 20 16.82 31 33 27. 75 +10.93 +13 138
Carapebus GPAB / 98 8.882 2.692 03 03 116.53 03 03 116.53 0.00 0.0 01
Card. Moreira GPAB / 98 12.551 3.803 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 05
Conc. Macabu GPAB / 98 18.920 5.733 0.0 0.0 0.00 02 01 18.23 +18.23 +01 07
Macaé GPAB / 98 136.145 41.256 15 14 35.48 15 15 38. 01 +2.53 +01 42
Quissamã GPAB / 98 14.061 4.261 04 04 98.14 05 05 122. 68 24.54 +01 01
São Fidelis GPAB / 98 37.043 11.225 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 15
SF Itabapoana GPAB / 98 41.990 12.724 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 17
SJ. Da Barra GPAB /  98 27.663 8.383 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 12
Totais 707.475 214.386 42 41 19.99 56 57 27. 80 +7. 81 +16 238

Fonte:  Quadro elaborado pelo autor com dados fornecidos pela SES/RJ -  COORDENAÇÃO DO  PSF e PACS – 2003

Nota: * Qualificadas na CIB;   ** Informações do SIAB
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(Quadro 2)
 TABELA  1 -  IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

1.1 - Tempo de funcionamento das ESF
 Meses Frequência % % Válido % Acumul.

< 3 21 2,9 3,0 3,0
4 - 6 58 8,1 8,2 11,1
7 - 12 312 43,6 43,9 55,0
13 - 18 86 12,0 12,1 67,1
19 - 24 98 13,7 13,8 80,9
25 - 30 32 4,5 4,5 85,4
31 - 36 45 6,3 6,3 91,7
37 - 48 34 4,8 4,8 96,5
> 48 25 3,5 3,5 100,0

 Total 711 99,4 100,0  
S/Resposta  4 0,6   
Total  715 100,0   
Fonte: MS – pesquisa /2002

GRAFICO  1

FONTE: MS – PESQUISA/2002

Proporção de Equipes de Saúde da Família por tempo 
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Anexo 2

OS MÓDULOS ASSISTENCIAIS NO PDR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ø REGIÃO DE SAÚDE DA BAÍA DA ILHA GRANDE

O Módulo Assistencial I está constituído pelos municípios: 1) Angra dos Reis,

com 219 leitos credenciados ao SUS é referência para os grupos de procedimentos 31 e 35

e TRS de alta complexidade e para os grupos 13, 14, 17, e 19 de média complexidade. Este

município referencia para Niterói os procedimento de média complexidade (17)  e de alta

complexidade (19, 26 e 32) para Petrópolis e Rio de janeiro e 2) Paraty, com 48 leitos

distribuídos pelas especialidades básicas, referencia procedimentos de alta (31, 35, e 32) e

de média complexidade (11, 12, 13, 14, 17 e 19) para o Angra dos Reis e Rio de Janeiro.

O Módulo Assistencial II está constituído pelo Município de Mangaratiba, com

57 leitos credenciados pelo SUS, que referencia procedimentos de média (8, 11, 13, 17, 19,

e 21) e alta (32 e 35) complexidade para o Rio de Janeiro. Os procedimentos de média

complexidade I devem ser realizados pelo próprio município.

Ø REGIÃO DE SAÚDE DA BAIXADA LITORÂNEA

A Microrregião BL I está subdividida em  três Módulos Assistenciais (BL I.1; BL

I.2 e BL I.3) e terá Araruama e São Pedro da Aldeia como Pólos Microrregionais para

procedimentos de média complexidade II e III  não realizados pelos municípios

vizinhos112.

O módulo BL I.1  está constituído por: 1) Araruama, sede do módulo, com 137

leitos credenciados pelo SUS, que é referência para procedimentos de média

complexidade (13, 8, 11, 14 e 17 e mais gasometria, espermograma, Beta HCG, Elisa (anti-

HIV 1 e 2), cultura para BAAR e EEG) e  referencia os procedimentos de média

complexidade para Niterói (14, 19) e Rio de Janeiro (11, 17 e 19) e de alta complexidade

para Cabo Frio (13 e 26) e Niterói (35); 2) Iguaba Grande , sem nenhum leito hospitalar,

                                                                
112 Os procedimentos de média complexidade III que não realizados por esses municípios, a SES/PDR/RJ
admite a possibilidade de serem encaminhados para fora da microrregião, em função da realidade atual e
potencial em relação a capacidade instalada na Região e Microrregião.
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referencia os procedimentos de média complexidade113 (11 e 17 ) para São Pedro da

Aldeia,  Araruama (13) e Rio de Janeiro (11, com 2 procedimentos) e os de alta

complexidade para Cabo Frio (13 e 26)  e Rio de Janeiro (35).

O módulo BL I.2  é constituído pelo Município de São Pedro da Aldeia, com 50

leitos hospitalares114, que referencia  procedimentos de média complexidade para o Rio de

Janeiro (11, 17 e 18), Niterói (12, 14, e 17) e Araruama (13) e é referência para

procedimentos de média complexidade (11, 17)115;  o módulo BL I.3 possui apenas o

Município de Saquarema, com 60 leitos credenciados ao SUS, que referencia os

procedimentos de média complexidade para Araruama (8, 11, 13, 14 e 17), Niterói (8, 17,

19, 12 e 21) e Rio de Janeiro (11,12, 14, 17, e 21) e os de alta para Cabo Frio (13 e 26),

Rio de Janeiro (35) e Niterói (35).

A Microrregião BLII está dividida em quatro módulos assistenciais (BL II.1; BL

II.2; BL II.3 e BL II.4) e o Município de Casimiro de Abreu deverá ser o Pólo para

Média complexidade II e Cabo Frio o Pólo para Média complexidade II e III (para as

quais deverá capacitar-se) e Pólo Regional para cardiologia.

O módulo BL I.1 está  constituído pelos municípios: 1) Cabo Frio, com 207 leitos

credenciados referencia os procedimentos de média complexidade para Niterói (8 e 14) e

Rio de Janeiro (14, 11 e 12) e os de alta complexidade estão aguardando a

complementação da pactuação (não havia até fins de 2002); 2) Armação de Búzios, que

não possui leitos hospitalares e referencia os procedimentos de média complexidade para o

Rio de Janeiro116 (11, 12 e 17), Niterói (12 e 14) e Araruama (13) e os de alta

complexidade para Cabo Frio (13 e 26); o módulo BL I.2  possui apenas um Município,

Casimiro de Abreu117, com 87 leitos, e encaminha os  procedimentos de média

complexidade para o Rio de Janeiro (11), Araruama (13) e Niterói (14 e 17) e os de alta

complexidade para Cabo Frio (13 e 26).

O módulo BL I.3  é constituído somente pelo Município de  Arraial do Cabo , com

82 leitos credenciados, que referencia os procedimentos de média complexidade para

Araruama (13), Rio de Janeiro (11), Niterói (12 e 14) e São Pedro da Aldeia (11 e 17) e os

                                                                
113 Os procedimentos de média complexidade I e II que não são realizados por Iguaba Grande deverão ser
encaminhados para o Pólo da Região para esses procedimentos – Araruama.
114 72% desses leitos estão localizados na Cl. Médica.
115 São Pedro da Aldeia é também referência para procedimentos: TSH, rubéola anticorpos IGG, Elisa (Anti-
HIV 1 e 2), coleta de lavado brônquico, curva glicêmica, espermograma, Beta HCG, cultura para
identificação de bactérias e cultura de urina.
116 Os procedimentos de média complexidade I não realizados na Cidade deverão ser encaminhados  para
Cabo Frio e os de média complexidade II também deverão ser canalizados, gradativamente para Cabo Frio.
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de alta complexidade para o Rio de Janeiro (35). O município, com os investimentos feitos

na microrregião, terá condições futuras de oferecer procedimentos da Média Complexidade

II para a sua população e dos outros municípios da microrregião.

O módulo BL I.4 tem um único Município: Rio das Ostras118. Não possui leitos

hospitalares e referencia os procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro

(11, 12 e 17), São Pedro da Aldeia (11) e Araruama (13) e os de alta complexidade para

Cabo Frio (26) e Rio de Janeiro (35).

Ø 4.2.2.3 - REGIÃO DE SAÚDE CENTRO-SUL

A Microrregião Centro-Sul I está dividida em dois módulos assistenciais: CS I.1

e CS I.2   e a referência para Média Complexidade II e III deverá ser o Município de Três

Rios.

O módulo CS I.1 inclui os municípios: 1) Três Rios, Município-sede , com 247

leitos, que deverá, gradativamente, realizar procedimentos de média complexidade (ainda

referenciados para o Rio de Janeiro e Vassouras) para atender a sua população e a dos

municípios da microrregião. Referencia atualmente  procedimentos de média

complexidade para o Rio de Janeiro (8, 11 e 17) e Vassouras (17 e 21) e os de alta

complexidade para o Rio de janeiro (32 mais tratamento de policitemia Vera) e é

referência para diversos procedimentos de média complexidade119 e para tomografia na

alta complexidade; 2) Areal 120, com 30 leitos distribuídos pelas atividades básicas,

referencia procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro (11), Vassouras

(13), Niterói, Sapucaia e São José do Vale do Rio Preto (17) e de alta para Três Rio (35);

3) Comendador Levy Gasparian, sem leitos cadastrados no SUS, referencia

procedimentos de média complexidade para Três Rios (11 e 17), Niterói (14 e 17) e

Vassouras (14)  de alta para o Rio de Janeiro (31 e 35) e Três Rios (35) e 4) Sapucaia,

com 21 leitos cadastrados, distribuídos pelas especialidades básicas, referencia

                                                                                                                                                                                                    
117 Os procedimentos de média complexidade III não realizados no município deverão ser encaminhados para
Cabo Frio, Pólo da Microrregião.
118 Segundo o documento consultado, O Plano Diretor de Regionalização 2001/2004, o gestor municipal
comprometeu-se a construir um hospital com recursos próprios do Município, explicitado no Plano Diretor
de Investimentos. Este fato foi fundamental para a escolha do município para ser sede durante o período
desse Plano.
119 Entre eles: colangiografia venosa com tomografia, rubéola, anti-HBS, ELISA (anti HIV 1 e 2), coleta de
lavado brônquico TSH, Beta HCG, clister opaco, fenotipagem do sistema Rh e urografia venosa com
nefrotomografia.
120 Areal referencia todos os procedimentos de média complexidade I para Três Rios, Município – sede.
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procedimentos de média complexidade para Terezópolis (grupos 12 e 17), Friburgo (13 e

17), Duas Barras (17) e Rio de Janeiro (17) e de alta para o Rio de Janeiro (32) e Três Rios

(25).   .

O módulo CS I.2 é constituído pelo Município de Paraíba do Sul, com 61 leitos,

que referencia procedimentos de média complexidade para Três Rios (11), Vassouras

(12, 13 e 14), Petrópolis (14 e 17) e de alta para o Rio de Janeiro (26).

A Microrregião Centro Sul II está composta por quatro módulos assistenciais

(CS II.1, CS II.2, CS II.3 e CS II.4). O Município-Pólo para média complexidade deverá

ser Vassouras.

O modulo CS II.1 está constituído pelo Município de Vassouras, com 346

leitos121, que referência procedimentos de média complexidade para  Barra do Piraí

(13), Niterói (14, 17, e 19), Rio de Janeiro (14 e 17) e de alta para Petrópolis (19), Rio

de Janeiro (26 e 32) e Barra do Piraí (35) e é referência para vários procedimentos de

média complexidade (12,13,14, 17, 19 e 21).

O módulo CS II.2 é composto pelos municípios: 1) Miguel Pereira, sede  do

módulo, com 67 leitos cadastrados, distribuídos pelas especialidades básicas, referencia

procedimentos de alta complexidade para Barra do Piraí (35) e os procedimentos que

não realiza de média complexidade II e III para o Rio de janeiro (11), Vassouras (13)

e Niterói (17). Deverá realizar todos os procedimentos do elenco mínimo de média

complexidade; 2) Paty do Alferes, sem nenhum leito credenciado aos SUS, referencia os

procedimentos de média complexidade para Vassouras (11, 13, 14 e 17), Niterói (14),

Petrópolis (14 e 17) e os de média complexidade I (elenco mínimo) que não realiza

para o município-sede do módulo (Miguel Pereira) e os de alta para Três Rios (35) e

Barra do Piraí (35).

O módulo CS II.3 é formado pelos municípios: 1) Engenheiro Paulo de Frontin,

com 144 leitos cadastrados ao SUS. Referencia122 os procedimentos de média

complexidade para Mendes (11), Rio de Janeiro (11), Barra do Piraí (13), Vassouras (13 e

14), Niterói (14 e 17) e os de alta para o Rio de Janeiro (26) e Barra do Piraí (35); 2)

Mendes, com 45 leitos cadastrados, referencia procedimentos de média complexidade para

                                                                
121  De acordo com a capacidade instalada e a possibilidade de expansão prevista pelo PDI (Plano Diretor de
Investimento), Vassouras poderá tornar-se referência microrregional para média complexidade II e III.
122 Essas  referências pactuadas deverão ser redirecionadas para Vassouras até o final da implementação deste
Plano.



193

o Rio de Janeiro (11), Vassouras (11,13, e 17), Barra do Piraí (13), Niterói (14, 17, e 19) e

de alta para o Rio de Janeiro (32 e 35).

O módulo CS II.4  só tem um município: Paracambi, com 1.835 leitos contratados

ao SUS  referencia procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro (11 e 14)

e para São João de Meriti, Nova Iguaçu e Vassouras (17).

Ø 4.2.2.4 - REGIÃO DE SAÚDE  MÉDIO PARAÍBA

A Microrregião Médio Paraíba I está dividida em cinco módulos assistenciais

(MP I.1, MP I.2, MP I.3 e MP I.4) e o Município de Barra do Piraí deverá ser o Pólo

para referência em Média Complexidade I e II.

O módulo MP I.1  só possui um município: Barra do Piraí, com 726 leitos

credenciados ao SUS referencia os procedimentos de média complexidade para o Rio de

Janeiro (11, 17 e 19), Valença (17),  Volta Redonda (17) e os de alta para o Rio de Janeiro

(13 e 26), Petrópolis (32), Volta Redonda (32). É referência 123 para tomografia e para

vários procedimentos de média complexidade (mamografia, etc.). O módulo MP I.2

também tem um município: Piraí, com 63 leitos credenciados, que referencia os

procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro (11, 17 e 19), Valença (17) e

Volta Redonda (17) e os de alta para Petrópolis (19) e Volta redonda (19 e 35).

O módulo MP I.3  é formado por Volta Redonda, com 445 leitos credenciados ao

SUS. Referencia124 os procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro (14,

17) e Niterói (14 e 17).  O módulo MP I.4  é constituído pelo Município de Pinheiral , que

não possui nenhum leito cadastrado e referencia os procedimentos de média complexidade

para Barra Mansa (13 e 17) e Volta Redonda (13, 17 e 21) e os de alta para o Rio de

Janeiro (26) e Volta redonda (32 e 35). O módulo MP I.5  é formado pelos municípios: 1)

Valença, sede, com 350 leitos hospitalares credenciados ao SUS. Referencia os

procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro (11, 14, e 9), Barra do Piraí

(17) e Volta Redonda (19); 2) Rio das Flores, sem nenhum leito credenciado. Referencia

                                                                
123 Os procedimentos que o município não realiza de média complexidade II e III deverão ser encaminhados
para o Pólo Regional – Volta Redonda.
124 As referências de alta complexidade para o município de Volta Redonda não constam dos quadros
elaborados pela PPI da Assistência.
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os procedimentos de média complexidade125 para o Rio de Janeiro (11, 14 e 17), Valença

(12 e 14) e Volta Redonda (21) e os de alta para Barra do Piraí (35).

A  Microrregião do Médio Paraíba II (MP II) está dividida em três módulos

Assistenciais (MP II.1, MP II.2 e MP II.3) e deverá ter  Barra Mansa como Pólo para

Média Complexidade I e II. O modulo MP II.1 está composto pelos municípios: 1) Barra

Mansa126, que dispõe de 336 leitos credenciados ao SUS e referencia os procedimentos de

média complexidade para o Rio de Janeiro       (11, 14, 17, 19 e 21) e os de alta para o Rio

de Janeiro (13, 26, 32 e 33), Volta redonda (32) e Petrópolis (19); 2) Rio Claro , que possui

27 leitos credenciados ao SUS e referencia os procedimentos de média complexidade127

para o Rio de Janeiro (11), Barra mansa (12, 13 e 17), Niterói (14 e 17) e Volta Redonda

(17) e os de alta para Cabo Frio (13 e 26) e Niterói (32 e 35).

O módulo MP II.2 está conformado pelos municípios: 1) Resende , com 158 leitos

hospitalares credenciados128 referencia os procedimentos de média complexidade para

Niterói (8) e Rio de janeiro (12 e 17) e os de alta para Niterói (8), Rio de Janeiro (13 e 26),

Volta redonda (32) e Petrópolis (19); 2) Porto Real . Não possui leito credenciados e

referencia os procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro (11), Barra

Mansa (12 e 18), Niterói (13 e 21) e Volta Redonda (17 e 19) e os de alta para Volta

Redonda (32 e 35); 3) Quatis129, com 272 leitos credenciados referencia os procedimentos

de média complexidade para Volta Redonda (11, 13, 14, 19 e 17), Barra do Piraí (13),

Resende (17), Niterói (17 e 19) e Barra Mansa (17) e os de alta para Volta Redonda (32 e

35).

O módulo MP II.3 só tem um município: Itatiaia, com 43 leitos distribuídos pelas

especialidades básicas e mais a Psiquiátrica, referencia os procedimentos de média

complexidade para o Rio de Janeiro (11 e 19), Barra Mansa (13), Niterói (14 e  17) e Volta

Redonda (21) e os de alta para Volta Redonda (32 e 35)

                                                                
125 Os procedimentos constantes do elenco mínimo da média complexidade que Rio das Flores não realiza
deverão ser encaminhados para Valença.
126 Barra Mansa é referência para os procedimentos de média complexidade: coleangiografia, esôfago, hiato,
duodeno, estômago, urografias, EEG, laringoscopia, ileoscopia, mamografia e exame cérvico vaginal e
microflora.
127 Os procedimentos mínimos quando não são realizados pelo município deverão ser encaminhados para

Barra Mansa – sede.
128 Os procedimentos de média complexidade I e II não realizados no município deverão ser encaminhados,
em 1ª opção, para Barra Mansa  - Pólo  Microrregional – e depois para Volta Redonda que é Pólo Regional.
129 Quatis é referência para alguns procedimentos como exame citopatológico cérvico vaginal microflora,
plegias, assistência respiratória pré pós-operatório e recuperação funcional pós cirúrgico.
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Ø 4.2.2.5 - REGIÃO DE SAÚDE METROPOLITANA I

A  Microrregião Metro I só possui um Módulo Assistencial, o Metro I.1, com

apenas um município: Rio de janeiro, com 18.018 leitos distribuídos por várias

especialidades, inclusive a Alta Complexidade. A sua capacidade ambulatorial é

abrangente, realizando procedimentos de todos os níveis de atenção, sendo o único pólo

estadual para diversos procedimentos, inclusive transplantes.

A  Microrregião Metro I. 2 está dividida em dois módulos assistenciais e não

possui pólo microrregional para procedimentos de Média Complexidade II e III que devem

ser encaminhados para Nova Iguaçu130 quando houver necessidade. O módulo Metro I.2.1

é constituído pelo Município de Itaguaí, com 179 leitos credenciados que referencia os

procedimentos de média complexidade (11, 14, 17 e 19) e os de alta (13, 26, 31, 32 e 35)

para o Rio de Janeiro131 e o modulo Metro I. 2. 2, formado pelo Município de

Seropédica, sem leitos hospitalares, que referencia132 também os procedimentos de média

complexidade (8, 11, 12, 13, 17, e 19) e os de alta (26, 32 e 35) para o Rio de Janeiro.

A  Microrregião Metro I. 3 está conformada em dois módulos assistenciais  e, de

acordo com a PPI da Assistência, o Município de Duque de Caxias deverá ser o futuro pólo

para Média Complexidade II e III. O módulo Metro I. 3. 1 é composto pelo Município de

Duque de Caxias133, com 1.469 leitos credenciados e distribuídos pelas diversas

especialidades, que referencia os procedimentos de alta complexidade (8, 11, 13, 26, 32) e

os de média complexidade (8, 17, 19 e 21) para o rio de janeiro. O módulo Metro I. 3. 2 só

tem um município: Magé134, com 347 leitos cadastrados e distribuídos pelas

especialidades. Referencia os procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro

(8, 17, 19, e 21), para Terezópolis (11, 14, e 17) e Niterói (19) e os de alta para o Rio de

Janeiro (26 e 35) e Terezópolis (32 e 35).

A Microrregião Metro I. 4 está dividida em quatro Módulos Assistenciais, com

um município cada e deverá ter  Nova Iguaçu como Município-Pólo para Média

                                                                
130 Nesse sentido, o Município de Nova Iguaçu deverá capacitar-se para atender esta demanda (Plano Diretor
de Investimento – PDI)
131 Com a implementação do Plano Diretor de Regionalização, os procedimentos de média complexidade não
realizados pelos próprios Municípios deverão ser encaminhados para Nova Iguaçu, que deverá capacitar-se
para atender essa demanda (PDI).
132 O fluxo dos pacientes deverá ser o mesmo de Itaguaí.
133 O Município de Duque de Caxias, de acordo com o PRD/RJ, atualmente está realizando procedimentos de
média e alta complexidade ambulatorial.
134 Magé está realizando procedimentos de média complexidade ambulatorial. Os procedimentos desse nível
de complexidade não realizados pelo próprio município deverão ser encaminhados, prioritariamente, para
Duque de caxias.
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Complexidade I e II. Dessa maneira, o módulo  Metro I. 4.1 é formado apenas pelo

Município de Nova Iguaçu, com 1.108 leitos, que é referência para diversos

procedimentos de média e alta complexidade. Os procedimentos de média complexidade

não realizados no município (7, 8, 11, 14, 17, 19 e 21)  e os de alta complexidade (8, 11, 13

e 33) são referenciados para o Rio de Janeiro. O módulo Metro I. 4. 2  é composto pelo

Município de Japeri135, com 180 leitos credenciados ao SUS. Referencia os procedimento

de média complexidade para Nilópolis (11, 13, 14 e 17), Rio de Janeiro (11, 12, 17 e 21) e

Nova Iguaçu (19) e os de alta para Nova Iguaçu (35).

O módulo Metro I. 4. 3 é composto pelo Município de Queimados, que possui

165 leitos hospitalares136 e referencia os procedimentos de média complexidade para Nova

Iguaçu (11, 13, 17 e 19) e Rio de Janeiro (11 e 21) e os de alta para Nova Iguaçu (11, 13,

26, 32, 33, e 35) e Rio de janeiro (32). O módulo Metro I. 4.4 é formado somente pelo

Município de Mesquita, que realiza, atualmente, alguns procedimentos de média e alta

complexidade ambulatoriais e referencia os demais procedimentos de média complexidade

e os de alta para o Rio de janeiro e Nova Iguaçu.

A Microrregião Metro I. 5 está constituída por três municípios que formam três

módulos assistenciais (Metro I. 5.1; Metro I. 5.2 e Metro I. 5.3). O módulo Metro I. 5.1

é composto pelo Município de São João de Meriti, que possui 846 leitos credenciados ao

SUS distribuídos pelas especialidades e referencia os procedimentos de média

complexidade (8, 11, 14, 17, 19, e 21) e os de alta (8, 32, e 35) para o Rio de Janeiro. No

módulo Metro I. 5.2 está o Município de Belford Roxo , com 201 leitos credenciados e

divididos pelas clínicas básicas que encaminha os procedimentos de média complexidade

para o Rio de Janeiro (8, 11, 13, 14 e 19) e Nova Iguaçu (12, 13, 14, e 17) e os de alta para

o Rio de Janeiro (8, 13, 26, 31, 32, 33, e 35). O terceiro módulo da microrregião, o Metro

I. 5. 3, é constituído pelo Município de Nilópolis137, com 431 leitos hospitalares

credenciados e distribuídos por diversas clínicas especializadas. Este município referencia

os seus procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro (11, 14, 17 e 19) e

Nova Iguaçu (17) e os de alta para o Rio de Janeiro (32) e Nova Iguaçu (35).

                                                                
135 Japeri realiza procedimentos de média complexidade ambulatorial.
136O Município de Queimados está realizando procedimentos de média complexidade ambulatorial.
137 Nilópolis é referência para os procedimentos de média complexidade de artrografia, USG, ecografias,
espermograma, TSH, Beta HCG, ELISA (anti-HIV 1 e 2) e EEG e de alta complexidade para tiroxina , T4 e
curva glicêmica.
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Ø 4.2.2.6 - REGIÃO DE SAÚDE METROPOLITANA II

A  Microrregião Metro II. 1 está dividida em dois Módulos Assistenciais. O

módulo METRO II.1.1 , composto pelo Município de Niterói , que conta com 2.387 leitos

cadastrados como retaguarda hospitalar para quase todas as especialidades. Os

procedimentos de média complexidade são encaminhados para o Rio de Janeiro (13) e São

Gonçalo (17) e os de alta para Cabo Frio (26) e São Gonçalo (26). O módulo METRO

II.1.2 é formado pelo Município de Maricá, com 86 leitos hospitalares que dão suporte às

principais clínicas básicas. O Município referencia os procedimentos de média

complexidade para o rio de Janeiro (11, 17 e 19), Magé (12) e Niterói 913, 14, 17 e 19).

A  Microrregião Metro II. 2 está constituída de um Módulo Assistencial,

composto pelo Município de São Gonçalo, que deverá ser um dos Pólos da Região para

Média Complexidade. Assim, o módulo METRO II. 2. 1 com 1.646 leitos hospitalares

credenciados e distribuídos pelas especialidades assistenciais. O município referencia os

procedimentos de média complexidade para Niterói (11, 17 e 19) e Rio de Janeiro (11) e os

de alta complexidade para o Rio de Janeiro (11, 13, 26 e 32), Niterói (32) e Petrópolis (19).

A Microrregião Metro II.3 está conformada por um único Módulo Assistencial

(Metro II.3.1) com dois Municípios: - Itaboraí, Município-sede do módulo, com 1.129

leitos hospitalares credenciados ao SUS, divididos pelas clínicas básicas, referencia os

procedimentos de média complexidade para Niterói (13, 14, 17 e 21)  e os de alta

complexidade para o Rio de Janeiro (13, 32, e 35);   - Tanguá, município adscrito a

Itaboraí, com  160 leitos hospitalares e todos destinados à Clínica Psiquiátrica, encaminha

os procedimentos de média complexidade I para Itaboraí e os demais, de média

complexidade, para Niterói (8, 10, 13, 14, 17 e 19) e Rio de Janeiro (8, 14 e 17). Os

procedimentos de alta complexidade são referenciados para Niterói (13), São Gonçalo (35)

e Cabo Frio (26).

A  Microrregião Metro II.4 está conformada em dois Módulos Assistenciais e
como não há Pólo microrregional, os procedimentos de Média Complexidade II e III não
realizados pelos dois Municípios devem ser referenciados para  Niterói – Pólo da Região.
O módulo METRO II. 4. 1 é constituído pelo Município de Silva Jardim, com 14 leitos

distribuído pelas especialidades básicas,  referencia os procedimentos para o Rio de Janeiro
e o módulo METRO II. 4. 2, formado pelo Município de Rio Bonito, com 712 leitos
credenciados, referencia os procedimentos de média complexidade para  Maricá (11) e

Niterói (13) e os de alta complexidade para Cabo Frio (13 e 26) e Rio de Janeiro (32 e 35).

Ø 4.2.2.7 - REGIÃO DE SAÚDE NOROESTE
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De acordo com o PDR/RJ a Microrregião NO I está dividida em quatro Módulos

Assistenciais (NO I. 1, NO I. 2, NO I. 3 e NO I. 4) e a referência para Média

Complexidade deverá ser Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana. O módulo NO I. 1 está

formado pelos Municípios: - Natividade , Município-sede com 47 leitos hospitalares.

Referencia os procedimentos de média complexidade para Campos (8 e 17), Itaperuna (11

e 17), Rio de Janeiro (11) e Bom Jesus do Itabapoana (13) e os de alta complexidade para

Bom Jesus do Itabapoana (35); - Varre e Sai138, com 33 leitos cadastrados e ocupados

pelas clínicas básicas. Referencia os procedimentos de média complexidade para Campos

(11, 17, 19 e 21), Rio de Janeiro (11), Itaperuna (11, 12, 17 e 19) e Bom Jesus do

Itabapoana (13);              - Porciúncula, com 29 leitos credenciados ao SUS, distribuídos

pela clínicas básicas. Referencia 139 os procedimentos de média complexidade para o Rio de

Janeiro 911), Campos (8, 17 e 19) e Bom Jesus do Itabapoana (13) e os de alta

complexidade para Bom Jesus de Itabapoana (35).

No Módulo Assistencial NO I. 2 , de acordo com o PDR/RJ, Itaperuna deverá ser o

Município –sede, tendo como Municípios adscritos Laje do Muriaé e São José de Ubá.

Itaperuna possui 587 leitos disponíveis e distribuídos por diversas especialidades.

Referencia 140 os procedimentos de média complexidade para Campos (14 e 17), Rio de

Janeiro (11 e 21); - Laje do Muriaé, com 52 leitos contratados, distribuídos pelas

especialidades básicas. Referencia os procedimentos de média complexidade para o Rio de

Janeiro (11 e 21), Itaperuna (13 e 17) e Campos (17) e os de alta complexidade para

Itaperuna (35); - São José de Ubá. Não possui nenhum leito contratado pelo SUS.

Referencia os procedimentos de média complexidade para Campos (17), Bom Jesus do

Itabapoana (13), Rio de Janeiro (11 e 21) e Itaperuna (8, 9, 11, 12 e 17) e os de alta

complexidade para Bom Jesus do Itabapoana (35).

O Módulo Assistencial NO I. 3 é constituído por um único Município: Bom Jesus

do Itabapoana. É o Pólo Microrregional para procedimentos de Média Complexidade,

possui 443 leitos contratados, distribuídos pelas especialidades básicas e referencia os

procedimentos de média complexidade para Campos (8) e Rio de Janeiro (11) e os de alta

complexidade para Petrópolis (19).

                                                                
138 Os procedimentos de Média Complexidade I não realizados no Município deverão ser referenciados para
Natividade.
139 Os procedimentos de Média Complexidade I deverão ser encaminhados para Natividade.
140 Para os procedimentos de alta complexidade a pactuação ainda não constava do consolidado da PPI da
Assistência par a região (PDR/RJ). A referência é o Rio de janeiro.
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O Módulo Assistencial NO I. 4 está constituído pelo Município de Italva, sedo do

módulo e, como Município adscrito, Cardoso Moreira. Italva possui 42 leitos hospitalares,

distribuídas pelas clínicas básicas referencia os procedimentos de média complexidade

para Itaperuna (8, 11, 17, e 19), Bom Jesus do Itabapoana (13) Rio de Janeiro (11 e 21) e

Campos (17 e 19) e os de alta complexidade para Itaperuna (32) e Bom Jesus do

Itabapoana (35). Cardoso Moreira141 não conta com nenhum leito cadastrado e referencia

os procedimentos de média complexidade para Campos dos Goytacazes, Bom Jesus de

Itabapoana e Rio de janeiro, os de alta complexidade para Campos dos Goytacazes e Bom

Jesus do Itabapoana.

A Microrregião NO II, conforme proposta do PDR/RJ, está dividido em quatro

Módulos Assistenciais (NO II.1, NO II.2, NO II.3 e NO II.4) e não deverá ter Pólo

microrregional para Média Complexidade em função da análise da capacidade instalada e

do fluxo intermunicipal, que sinalizam para a possibilidade desses procedimentos serem

absorvidos com resolutividade pelo nível regional.

Dessa forma, o módulo NO II. 1, formado pelo Município de Aperibé com 35

leitos contratados para as clínicas médica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica, referencia os

procedimentos de média complexidade para Niterói (8 e 17), Rio de Janeiro (11), Campos

(12) e Bom Jesus do Itabapoana (13) e os de alta complexidade para Bom Jesus do

Itabapoana (35). No módulo NO II. 2 está o Município de Itaocara com 63 leitos

credenciados ao SUS, utilizados pelas clínicas básicas. Referencia os procedimentos de

média complexidade para o Rio de Janeiro (8, 11), Campos (17) e Itaperuna (13 e 17) e os

de alta complexidade para Itaperuna (19  e 35).

O módulo NO II. 3 está constituído por dois Municípios: - Santo Antônio de

Pádua, com 201 leitos credenciados e distribuídos pelas especialidades básicas. As suas

referências para os procedimentos de média complexidade são  os Municípios do Rio de

Janeiro (11 e 21), Niterói (8, 14, 17, e 19) e Bom Jesus do Itabapoana (13) e para os

procedimentos de alta complexidade os Municípios de Petrópolis (19), Campos (32) e Bom

Jesus de Itabapoana (35); - e Cambuci142, que possui 80 leitos credenciados e destinados

para as clínicas básicas e referencia os procedimentos de média complexidade para

Campos (8 e 17), Bom Jesus do Itabapoana (13) e Rio de Janeiro (11) e os de alta para

                                                                
141 Nesse Município adscrito os procedimentos de Média Complexidade I são referenciados para Italva (sede
do módulo) e os outros procedimentos de média complexidade deverão ser referenciados para Italva ou Bom
Jesus do Itabapoana.
142 Os procedimentos do Mínimo da Média Complexidade não realizados por Cambuci deverão ser
referenciados para Bom Jesus de Itabapoana.



200

Bom Jesus de Itabapoana (35). No módulo NO II. 4 está localizado o Município de

Miracema com 55 leitos contratados ao SUS e disponíveis para as clínicas básicas. As

suas referências para os procedimentos de média complexidade são os Municípios de

Campos (8 e 19), Rio de Janeiro (11 e 21) e Itaperuna (11 e 13)  e para os de alta o

Município de Bom Jesus de Itabapoana (35).

Ø 4.2.2.8 - REGIÃO DE SAÚDE NORTE

A Microrregião Norte I (N I), de acordo com a proposta do CPS/SES/RJ, está

dividida em três Módulos Assistenciais (N I. 1, N I. 2 e N I. 3). O módulo N I. 1 é

constituído pelo Município de Macaé, com 269 leitos cadastrados ao SUS,

disponibilizados para as clínicas básicas. Referencia os procedimentos de média

complexidade para Campos (13, 14, 17 e 19), Rio de Janeiro (17 e 21) e Niterói (21) e os

de alta complexidade para o Rio de Janeiro (19); o módulo N I. 2 está formado por dois

Municípios: - Conceição de Macabu (sede do módulo) com 101 leitos cadastrados.

Referencia os procedimentos de média complexidade para Campos (8, 11, 12, 13, 14 e 17)

e Rio de Janeiro (11) e os de alta complexidade para Campos (8, 32 e 35); - Carapebus .

Não tem leitos cadastrados ao SUS e referencia os procedimentos de média complexidade

para Campos (11, 12, 13, 17 e 19) e Quissamã (18 e 19) e os de alta complexidade para

Campos (26 e 35).

O módulo N I. 3 é integrado apenas pelo Município de Quissamã, com 40 leitos

credenciados, distribuídos pelas clínicas básicas mais a de Reabilitação e Tisiologia.

Referencia os procedimentos de média complexidade (11, 14, e 17) e os de alta

complexidade (32 e 35) para Campos.

A Microrregião ,  conforme proposta do CPS/SES/RJ, está dividida em três

Módulos Assistenciais (N II. 1, N II. 2 e N II. 3). O módulo N II. 1 conta apenas com o

Município de Campos dos Goytacazes, com 1251 leitos cadastrados, destinados às

clínicas básicas mais a Tisiológica. Referencia os procedimentos de média complexidade

(11) e os de alta para (19) para o Rio de Janeiro. O módulo  N II. 2 é formado apenas pelo

Município de São Fidelis, com 128 leitos distribuídos pelas clínicas básicas. Referencia os

procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro (11) e Campos (13, 14 e 17) e

os de alta complexidade para Campos (32 e 35).

O módulo N II. 3 tem dois Municípios: - São João da Barra,  com  25 leitos

cadastrados, disponibilizados para as clínicas básicas. Referencia os procedimentos de
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média complexidade para Campos (8, 13, 14, 17 e 19) e Rio de Janeiro (11) e os de alta

complexidade para Campos (8, 13, 26, 32 e 35); - São Francisco de Itabapoana, com 43

leitos cadastrados, distribuídos pelas clínicas básicas. Sua referência para os procedimentos

de média complexidade (8, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19) e de alta complexidade (13, 26, 32,

e 35) é o Município de Campos.

Ø 4.2.2.9 - REGIÃO DE SAÚDE SERRANA

A Microrregião SR I é constituída pelo Município de Petrópolis, formando um

Módulo Assistencial, o módulo SR I. 1 com 1.973 leitos cadastrados, distribuídos pela

clínicas básicas. Este município é a referência regional para procedimentos de média e alta

complexidade. Referencia os procedimentos de média complexidade (11, 17 e 19) e os de

alta complexidade (11, 13, 26, 32, e 33) para o Rio de Janeiro.

A  Microrregião SR II está dividida em cinco Módulos Assistenciais (SR II. 1,

SR II. 2, SR II.3, SR II.4 e SR II.5). O módulo SR II. 1 é formado pelo Município de

Terezópolis, Pólo Regional, referência para média e alta complexidade, com 401 leitos

cadastrados, distribuídos pelas clínicas básicas. Referencia procedimentos de média

complexidade (11 e 17) e de alta complexidade (32) para o Rio de Janeiro. O módulo SR

II. 2 é constituído pelo Município de Guapimirim, com 26 leitos cadastrados e

distribuídos pelas básicas. Referencia os procedimentos de média complexidade para o Rio

de Janeiro (11, 14 e 17), Petrópolis (13 e 14) e Terezópolis (13 e 17) e os de alta

complexidade para Terezópolis (13 e 35), Petrópolis (19) e Rio de Janeiro (32).

O Município de São José do Vale do Rio Preto, que forma o módulo      SR II. 3,

possui 49 leitos credenciados ao SUS, distribuídos pelas clínicas básicas e referencia os

procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro (11) e Petrópolis (14) e os de

alta complexidade para Cabo Frio (13 e 26) e Petrópolis (19). O Município de Carmo

constitui o módulo SR II. 4. Possui 470 leitos cadastrados, distribuídos pelas clínicas

básicas e referencia os procedimentos de média complexidade para Friburgo (13),

Terezópolis (13 e 17), Petrópolis (14 e 17) e Duas Barras (17) e os de alta complexidade

para Nova Friburgo (35).  O quinto módulo dessa microrregião, módulo SR II. 5, é

formado pelo Município de Sumidouro, com 27 leitos cadastrados ao SUS,

disponibilizados para as clínicas básicas. As referências para os procedimentos de média

complexidade  são os Municípios de Terezópolis (13) e Duas Barras (11 e 17) e para
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procedimentos de alta complexidade os Municípios de Terezópolis (13 e 35) e Rio de

janeiro (32)

 A Microrregião SR III, de acordo com a proposta do CPS/SES/RJ, está dividido

em 06 Módulos Assistenciais (SR III.1, SR III.2, SR III.3, SR III.4, SR III.5 e SR III.6)

e tem o Município de Nova Friburgo como o terceiro Pólo da Região para Média e Alta

complexidade.

O módulo Assistencial SR III.1 é composto pelo Município de Nova Friburgo.

Conta com 699 leitos cadastrados ao SUS, distribuídos pelas clínicas básicas e referencia

os procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro (11), Niterói (14 e 17),

Petrópolis (17) e Duas Barras (17) e os de alta complexidade para Petrópolis 919),

Itaperuna (26) e Rio de Janeiro (32). O Município de Cachoeiras de Macacu forma o

módulo SR III.2. Possui  97 leitos cadastrados ao SUS distribuídos pelas clínicas básicas e

referencia os procedimentos de média complexidade para Niterói (8, 14, e 17), Friburgo

(12 e 13) e Terezópolis (14) e os de alta complexidade para Nova Friburgo (26 e 35).

 O módulo SR III. 3 é composto por dois Municípios: - Bom Jardim (sede), com

53 leitos cadastrados, disponibilizados para as clínicas básicas, referencia os

procedimentos de média complexidade para Niterói (8, 14, e 17), Rio de Janeiro (11 e 17)

e Terezópolis (11 e 13) e os de alta complexidade para o Rio de Janeiro (26, 33 e 32),

Nova Friburgo (35) e Terezópolis (35); - Duas Barras . Este Município possui 26 leitos

cadastrados e distribuídos principalmente pelas clínicas básicas e referencia os

procedimentos de média complexidade para o Rio de Janeiro (11) e Friburgo (13 e 17) e os

de alta complexidade para Terezópolis (13 e 32) e Itaperuna (26).

O Módulo Assistencial SR III. 4 é composto por três municípios:  - Macuco143 não

possui leitos cadastrados. Referencia os procedimentos de média complexidade para o Rio

de Janeiro (11), Friburgo (13 e 17), Petrópolis (14), Niterói (17) e Cordeiro (18) e os de

alta complexidade para Nova Friburgo (35);  - Cordeiro144 conta com 13 leitos

cadastrados, distribuídos pela clínicas básicas. Referencia os procedimentos de média

complexidade para o Rio de Janeiro (11), Friburgo (13), Niterói (14) Petrópolis (14 e 17) e

Duas Barras (17) e os de alta complexidade para o Rio de Janeiro (32) e Nova Friburgo

(35); - Cantagalo possui 25 leitos cadastrados e distribuídos pelas clínicas básicas. É o

Município-sede deste módulo e referencia os procedimentos de média complexidade para o

                                                                
143 Este Município é referência par EEG. Os procedimentos de Média Complexidade I não realizados pelo
próprio Município deverão ser encaminhados para Cantagalo – sede deste módulo assistencial.
144 Cordeiro deverá encaminhar para o Município-sede – Cantagalo -  os procedimentos do Mínimo da Média
não realizados.



203

Rio de Janeiro (11), Terezópolis (12), Friburgo (13), Niterói (14), Petrópolis (14 e 17) e

Cordeiro (18) e os de alta complexidade para o Rio de Janeiro (26) e Nova Friburgo (35).

O Município de São Sebastião do Alto forma o Módulo Assistencial     SR III. 5.

Conta com 39 leitos, distribuídos principalmente pelas clínicas básicas e referencia os

procedimentos de média complexidade para Terezópolis (12), Friburgo (13 e 17), Duas

Barras (17) e Rio de Janeiro (17) e os de alta complexidade para o Rio de Janeiro (13 e 32)

e Nova Friburgo (35). O sexto Módulo Assistencial SR III. 6 é constituído por dois

municípios: - Trajano de Morais possui 35 leitos cadastrados, distribuídos pelas clínicas

básicas e a cirúrgica. Referencia os procedimentos de média complexidade para o Rio de

Janeiro (11, 13 e 17), Duas Barras (17) e Cordeiro (18) e os de alta complexidade para o

Rio de Janeiro (13, 26, 32, e 35); - Santa Maria Madalena dispõe de 46 leitos cadastrados

ao SUS e referencia os procedimentos de média complexidade para o rio de Janeiro (11),

Terezópolis (12), Friburgo (13 e 17), Niterói (14), Petrópolis (14), Duas Barras (17) e

Cordeiro (18) e os de alta complexidade para o Rio de Janeiro (26) e Nova Friburgo (35).


