
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

MESTRADO EM GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCIANA DA COSTA FEITOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE: ELEMENTOS 

PARA A COMPREENSÃO DA DINÂMICA DOS LUGARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN  
2013 

 



 
 

LUCIANA DA COSTA FEITOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A REGIONALIZAÇÃO DA SÁUDE NO RIO GRANDE DO NORTE: ELEMENTOS 

PARA A COMPREENSÃO DA DINÂMICA DOS LUGARES 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte como requisito para a obtenção 
do título de Mestre. 
 
Orientador: Prof. Dr. Aldo Dantas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Natal/RN 

 2013 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

MESTRADO EM GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte como requisito para a obtenção 
do título de Mestre. 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

____________________________________________________ 
Prof. Dr. Aldo Dantas  

(Orientador) 
 
 
 

____________________________________________________ 
Prof. Dr. Cipriano Maia de Vasconcelos 

(Membro interno - UFRN) 
 
 

____________________________________________________ 
Prof. Dr. Raul Borges Guimarães  

(Membro externo – UNESP) 
 
 
 
 

 
 
 

NATAL/RN  
2013 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Não é possível hoje fazer boa administração em 

escala pública ou privada sem uma sólida cultura 

geográfica ou sem o concurso de um geógrafo.” 

 

Pierre George em “A Geografia Ativa”, 1968. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a coerência entre a regionalização 

instituída pelo Plano Diretor de Regionalização do SUS no Rio Grande do Norte e as 

especificidades dos lugares, uma vez que a regionalização do Sistema Único de 

Saúde é, atualmente, a principal estratégia da política do Ministério da Saúde para 

garantir resolutividade às demandas do sistema em seus diferentes níveis de 

complexidade. A pesquisa utilizou-se da análise teórico-normativa da documentação 

do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte 

que tem a regionalização como eixo estruturante e do uso do geoprocessamento, 

expresso pela cartografia digital, considerado elemento-chave e instrumento 

indispensável para o monitoramento do território. A partir das mediações empíricas 

entre o que está proposto nas normas e a dinâmica territorial do Sistema Único de 

Saúde pudemos concluir que há um descompasso entre a política de regionalização 

estabelecida pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte e a 

realidade da assistência à saúde que se dá nos lugares. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS), legitimado pela Constituição Brasileira de 

1988, é um sistema normativo que busca garantir o direito universal, integral e 

equânime à saúde para toda a população residente em território nacional. Trata-se 

de uma política de Estado defendida pelo texto constitucional e que necessita da 

pactuação entre os entes da Federação para o cumprimento efetivo de suas metas. 

A base de sustentação das prerrogativas constitucionais e da legislação do 

Sistema Único de Saúde é o território político, entendido como a “jurisdição de um 

Estado, a projeção espacial de sua soberania e de sua autoridade” (CATAIA, 2011, 

p. 117). Trata-se daquilo que podemos chamar de território normado, “o espaço 

submetido a uma lei e um poder jurídico” (SANTOS, 1994, p. 3), uma vez que a 

norma é a célula do organismo jurídico. Para REALE (2007, p. 95), “o que 

efetivamente caracteriza uma norma jurídica é o fato de ser uma estrutura 

proposicional enunciativa de uma forma de organização ou de conduta, que deve ser 

seguida de maneira objetiva e obrigatória”.  

Para ser válida, “a norma jurídica deve ser estabelecida por um órgão 

competente” (REALE, 2007, P. 106). A lei somente pode ser elaborada pelo Poder 

Legislativo, com a sanção do Chefe do Poder Executivo. Em se tratando de uma lei 

federal, caso da Constituição, ela deve ser elaborada pelo Congresso Nacional e 

sancionada pelo Presidente da República. A atual Carta Magna do Brasil é a lei 

fundamental que distribui a competência dos elementos institucionais do Estado, 

fixando as atribuições conferidas à União, ao Distrito Federal, aos Estados e aos 

Municípios. 

As legislações de nível estadual e municipal são submetidas às 

prerrogativas da Constituição, cuja finalidade é manter a coesão política das ações 

do Estado. Na estrutura organizacional do SUS cada ente federado é responsável 

pela manutenção de uma parte do sistema que tem caráter complementar aos 

demais. Logo, as normas jurídicas que compõem o texto da Constituição Federal e a 

legislação do SUS expressam uma dimensão da solidariedade geográfica chamada 

solidariedade institucional (CASTILLO et al, 1997), formada pela coesão política 

estabelecida em um território político-administrativo delimitado por fronteiras a partir 

de uma regulação normativa. 
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Uma das premissas do ordenamento jurídico do SUS, expresso no artigo 

198 da Constituição, é a adoção de “uma rede regionalizada e hierarquizada [que] 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

descentralização, com direção única em cada esfera do governo; atendimento 

integral e participação da comunidade” (BRASIL, 1988).  Esta prerrogativa expressa 

nitidamente a estrutura coesa e solidária entre os entes federados que engendrou a 

organização do SUS. 

Mas apesar de a regionalização figurar como a principal concepção de 

organização das ações e serviços do sistema desde a sua constituição, onde cada 

ente deveria reafirmar o seu caráter complementar trabalhando de forma coesa, 

houve durante vários anos na política da saúde brasileira uma estrutura que permitiu 

aos municípios manterem relações diretas com a União a partir da implantação das 

chamadas Normas Operacionais Básicas.  

Somente a partir da promulgação da Norma Operacional de Assistência à 

Saúde (NOAS/2001-2002) e, mais recentemente, do “Pacto Pela Saúde”, lançado 

em 2006, a regionalização assumiu papel de destaque no cenário regulatório do 

SUS e os estados ficaram encarregados de elaborar o Plano Diretor de 

Regionalização (PDR) com o objetivo de definirem os recortes regionais capazes de 

integrar toda a rede de serviços. 

No dia 28 de junho de 2011 foi sancionado pela presidência da república o 

Decreto n° 7.508, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080, de 19 de 

setembro de 1990) e reafirma o papel central da regionalização como estratégia da 

organização do Sistema Único de Saúde em território nacional. De acordo com o 

artigo 2° do referido decreto é Região de Saúde um  

 

 

espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde. (BRASIL, 2011) 

 

 

É com base nesta concepção que os estados definem o recorte de atuação 

regional em suas jurisdições administrativas. No Rio Grande do Norte, a partir do 
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Plano Diretor de Regionalização do SUS implantado no ano de 2008, foram 

instituídas oito regiões de saúde sob este modelo que buscam dar maior 

resolutividade às demandas do sistema.  

Tomando por base essas prerrogativas e adotando a premissa de que “a 

norma, para a geografia, pode ser vista como o resultado da tensão e/ou da 

harmonia entre objetos e ações que constituem o espaço geográfico” (ANTAS JR., 

2005, p. 61, grifos nossos), o objetivo do nosso trabalho é analisar a coerência entre 

a regionalização instituída pelo Plano Diretor de Regionalização do SUS no Rio 

Grande do Norte e as especificidades dos lugares. 

Para tal análise, consideramos a materialidade “esse componente 

imprescindível do espaço geográfico, que é, ao mesmo tempo, uma condição para a 

ação; uma estrutura de controle, um limite à ação; um convite à ação” (SANTOS, 

[1996] 2008, p. 321), como a principal variável de estruturação das regiões de saúde 

no território, pois “nada fazemos hoje que não seja a partir dos objetos que nos 

cercam” (SANTOS, [1996] 2008, p. 321). 

Partimos da ideia de que “as regiões são subdivisões do espaço: do espaço 

total, do espaço nacional e mesmo do espaço local; são espaços de conveniência, 

lugares funcionais do todo, um produto social” (SANTOS, 1994, p. 1). Portanto, 

carregam em sua gênese a coerência entre os lugares que a compõem em virtude 

das condições locais de ordem técnica (equipamentos, infraestrutura, acessibilidade) 

e organizacional (leis locais, impostos, relações trabalhistas). 

Estes princípios de método pressupõem que  

 

 

ao invés de atentarmos, portanto, apenas aos dados mais imóveis e 
visíveis das regiões – seus marcos político-administrativos, sua 
homogeneidade paisagística, sua configuração natural -, mais 
coetâneo seria verificar quais os atores presentes, as densidades 
técnicas das atividades desenvolvidas, assim como o grau de 
autonomia (ou dependência) que as combinações de objetos e ações 
permitem àquela sub-totalidade do espaço geográfico. (CONTEL, 
2009, p. 138)  

 

 

A região não pode ser tomada como um absoluto, pois sua existência não é 

autônoma. É a funcionalização dos eventos no lugar que produz uma forma, um 
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arranjo, um tamanho do acontecer. Daí não trabalharmos com uma concepção 

hierárquica e geométrica do espaço.  

Nossa investigação pretende adotar as estratégias transescalares (VAINER, 

2001) como recurso metodológico para a análise dos processos que configuram a 

vida de relações entre os habitantes do lugar na busca por serviços de saúde e as 

ações da política de saúde em suas diversas esferas de atuação, pois “qualquer 

projeto (estratégia) de transformação envolve, engaja e exige táticas em cada uma 

das escalas em que hoje se configuram os processos sociais, econômicos e 

políticos” (VAINER, 2001, p. 147). 

Os processos que configuram a estrutura organizacional do Sistema Único 

de Saúde no Rio Grande do Norte não se explicam por si e em si, mas fazem parte 

de uma teia de relações que envolvem diversos níveis escalares. Para GUIMARÃES 

(2009, p. 31) 

 

 

considerar o município isolado de seu contexto regional tem gerado 
dificuldades por parte das instâncias centrais para formular políticas 
públicas mais globais. Como as unidades da federação devem 
obedecer, necessariamente, a divisão jurídico-administrativa do país, 
esta condição impõe um limite que é, não raras vezes, artificial. 
Afinal, os processos de adoecer e morrer se assemelham ou se 
diferenciam independente dos cidadãos viverem em um município ou 
em outro, assim como as respostas que os serviços de saúde 
oferecem a cada uma das situações de saúde exigem fluxos e ações 
que podem extrapolar fronteiras até mesmo entre estados. 

 

 

Desta feita, a análise da coerência entre a regionalização instituída pelo 

Plano Diretor de Regionalização do SUS no Rio Grande do Norte e as 

especificidades dos lugares demanda o conhecimento do uso do território, “definido 

pela implantação de infraestruturas, para as quais estamos igualmente utilizando a 

denominação sistemas de engenharia, mas também pelo dinamismo da sociedade” 

(SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 21). Não se trata da concepção de território 

enquanto elemento estático, mas constante, por isso a ideia de uso, que não 

respeita necessariamente o recorte artificial político-administrativo.  
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Sendo assim, o objetivo geral e os pressupostos teóricos de nossa pesquisa 

foram desagregados em quatro objetivos específicos que nortearam a estrutura e 

metodologia do trabalho. Tais objetivos foram: 

 

1. Compreender a dimensão da solidariedade institucional na política de 

saúde a partir do dispositivo das normas e da pactuação sobre as 

ações do SUS pelo Estado. 

2. Analisar a concepção de região e a estrutura das regiões de saúde no 

estado do Rio Grande do Norte 

3. Analisar o grau de cobertura aos serviços e equipamentos de saúde 

pela população. 

4. Compreender os novos mecanismos de articulação federativa no 

processo de integralidade da assistência à saúde  

 

No primeiro objetivo mostramos como a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, e a criação do Sistema Único de Saúde, viabilizaram a dimensão 

da solidariedade institucional a partir das novas atribuições legais dos entes 

federados e da necessidade de pactuação entre os mesmos para o cumprimento 

das prerrogativas jurídicas estabelecidas pelo SUS. Vimos como o poder regulatório 

das normas subsidiou o planejamento das ações de saúde no estado do Rio Grande 

do Norte e se a estrutura coesa e complementar entre os entes federados foi de fato 

posta em prática, conforme prega a Constituição.  

A partir daí, o segundo objetivo analisou especificamente a inserção da 

regionalização nas normativas do Sistema Único de Saúde. Para tanto, resgatamos 

a concepção de região adotada pelo Ministério da Saúde para a organização do 

SUS e analisamos a estrutura física e de gestão das regiões de saúde no atual 

desenho proposto pelo Plano Diretor de Regionalização do Rio Grande do Norte.  

Tendo em mãos o conhecimento das diferentes situações encontradas no 

território pudemos analisar o grau de cobertura aos serviços e equipamentos de 

saúde, nosso terceiro objetivo, a partir da localização geográfica dos equipamentos 

e dos serviços de saúde e o seu correspondente populacional no estado do Rio 

Grande do Norte.  
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O conjunto desses elementos nos deu subsídios para caracterizar a 

regionalização da saúde no Rio Grande do Norte a partir da dinâmica dos lugares, 

tendo a materialidade como condição para a ação e levando em consideração a 

necessidade de articulação das diversas escalas geográficas. Com isso, pudemos 

constatar as disparidades territoriais entre as diferentes regiões estabelecidas pelo 

Plano Diretor de Regionalização e analisar a existência de novos mecanismos de 

articulação federativa para garantir a integralidade da assistência à saúde no 

território norte-rio-grandense, nosso quarto objetivo.  

Por fim, fizemos as devidas considerações evidenciado a necessidade de 

um maior conhecimento do componente territorial pelo ente federado estado, já que 

sua principal atribuição é ser o coordenador das políticas e serviços de saúde em 

sua jurisdição administrativa e de quem a regionalização prescinde para ser 

resolutiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

PARTE I 
OS PACTOS TERRITORIAIS: A SAÚDE COMO POLÍTICA DE ESTADO 

 

1.1. A Constituição de 1988, o SUS e a Dimensão da Solidariedade 

Institucional 

 

“Dois de fevereiro de 1987: ‘ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A 

Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação vai mudar.’ [...]. Hoje, cinco de 

outubro de 1988, no que tange à Constituição, a Nação mudou.” (GUIMARÃES, 

2008, p. 595). Com estas palavras o Deputado Ulysses Guimarães, então 

Presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, iniciou o discurso de 

promulgação da atual Carta Magna da República Federativa do Brasil.  

Pretendendo ser “a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à 

mudança” (GUIMARÃES, 2008, p. 601), a Constituição de 1988 inaugurou mais um 

pacto territorial (SANTOS, 2007) da história brasileira, composto pelo “conjunto de 

mudanças propostas visando a um uso do território coerente com um projeto de país 

e parte essencial desse projeto” (SANTOS, 2007, p. 133).  

O território, “base material da vida mas cujo uso é, em última instância, 

regulado pelo Estado” (SANTOS, 1986, p. 21), sofreu mudanças no que concerne à 

divisão dos poderes, à autonomia dos entes federados, à distribuição de recursos 

financeiros e à responsabilidade da gestão dos serviços essenciais.   

A Constituição Brasileira de 1988 redesenhou a estrutura organizativa da 

federação ao proferir no artigo 18 que “a organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”. Na interpretação 

jurídica, “a autonomia consiste, tecnicamente, na maior ou menor capacidade que 

tem uma entidade para resolver, sem interferência de terceiros, problemas que lhe 

são peculiares.” (REALE, 2007, p. 107). 

Contudo, na prática os estados federados não são totalmente autônomos, já 

que estão subordinados ao Estado nacional, de quem a soberania é uma qualidade 

exclusiva. Para LEME (1992, p. 5), “a necessidade de preservação da integridade do 

Estado central é que confere os limites à autonomia das unidades federadas, 
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estando, prerrogativas e limites, obrigatoriamente consagrados em um grande pacto 

nacional: a Constituição”. 

 A saúde como “direito de todos e dever do Estado”1, garantida no texto 

constitucional a partir da institucionalização do Sistema Único de Saúde, possui o 

caráter central de respeitar a estrutura coesa da federação brasileira. Para Eugênio 

Vilaça MENDES (1996), o SUS vai muito além do SUS enquanto mero sistema de 

acesso aos serviços de saúde, pois explicita os papéis federativos, redistribui as 

competências, descentraliza os recursos e democratiza as decisões.  

A reforma na política de saúde brasileira foi importante conquista da 

sociedade no que se refere às atribuições do Estado enquanto responsável pela 

regulação e gestão dos serviços essenciais da população. O artigo 196 da 

Constituição é uma consequência do disposto no artigo 1°, que prega a dignidade da 

pessoa humana como fundamento da República; no artigo 3°, que tem o bem de 

todos os cidadãos como um dos objetivos centrais da República; no artigo 5°, que 

versa sobre a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade e à segurança, 

abrangendo esta o direito à integralidade física e moral e à saúde; e no artigo 6°, 

onde a saúde é vista como direito social.  

Neste sentido, as prerrogativas estabelecidas na Constituição e 

incorporadas pela legislação do Sistema Único de Saúde expressam uma dimensão 

da solidariedade geográfica chamada solidariedade institucional, que “nasce da 

coesão política estabelecida em um território circunscrito e delimitado por fronteiras 

políticas, onde tem vigência um conjunto de normas e uma autonomia de ação” 

(CASTILLO et al, 1997, p. 81).  

A concepção de solidariedade aqui utilizada possui a mesma conotação da 

solidariedade social proposta por Emile DURKHEIM (1999) como base para a 

organização da sociedade, uma vez que a solidariedade social é gerada pela 

consciência coletiva e responsável pela coesão (ligação) entre as pessoas. Trata-se 

de chamar a atenção para a realização de tarefas comuns, mesmo que o projeto não 

seja comum, pois  

 

                                                           
1
 Conforme o Artigo 196 da Constituição Federal Brasileira de 1988, “A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.” 
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“onde existe a solidariedade social, apesar de seu caráter imaterial, 
ela não permanece no estado de pura potencialidade, mas manifesta 
sua presença através de efeitos sensíveis. Onde é forte, inclina os 
homens uns para os outros, coloca-os frequentemente em contato, 
multiplica as ocasiões que têm de se relacionar. [...]. Quanto mais os 
membros de uma sociedade são solidários, mais mantêm relações 
diversas seja uns com os outros, seja com o grupo tomado 
coletivamente.” (DURKHEIM, 1999, p. 31). 

 

 

Para o autor, o número dessas relações é necessariamente proporcional ao 

das regras jurídicas que as determinam, já que “a vida geral da sociedade não pode 

se estender num ponto sem que a vida jurídica nele se estenda ao mesmo tempo e 

na mesma proporção.” (DURKHEIM, 1999, p. 32). Durkheim concebia que a vida 

social tende inevitavelmente a tomar uma forma definida e a se organizar. Sendo 

assim, o Direito entendido como “um conjunto de normas ou regras de conduta” 

(BOBBIO, 2001, p. 22) é a expressão mais estável e duradoura dessa organização.  

Por sua vez, o sentido institucional deste tipo de solidariedade geográfica 

também está intimamente ligado à esfera jurídico-normativa, pois “a instituição 

nasce ali onde surge e toma forma uma certa disciplina de condutas individuais, 

destinadas a conduzi-las a um fim comum.” (BOBBIO, 2001, p. 35). Uma sociedade 

organizada, uma instituição, é constituída por um grupo de indivíduos que 

disciplinam suas atividades com o objetivo de perseguir um fim comum, ou seja, um 

fim que não poderia ser alcançado por indivíduos sozinhos e isolados. 

Logo, a base de sustentação da solidariedade institucional é o território 

político, delimitado e regido por um arcabouço jurídico-normativo. O conjunto de 

normas constitucionais que atuam no território de jurisdição do Estado brasileiro tem 

a finalidade de manter a coesão política dos entes federados, uma vez que  

 

 

todos os estados da federação estão submetidos a um mesmo 
ordenamento jurídico [e] são solidários entre si porque obedecem a 
uma mesma legislação, possivelmente perseguem um objetivo 
comum, partilham da soberania nacional, constituem-se como parte 
de uma mesma totalidade” (CASTILLO et al, 1997, p. 82).  
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A solidariedade institucional tem um papel muito importante na maneira 

como os lugares se constituem, uma vez que são as ações do Estado que viabilizam 

(ou inviabilizam) a manutenção de determinadas atividades. De acordo com 

SANTOS (2008, p. 152),  

 

 

“uma norma pública age sobre a totalidade das pessoas, das 
empresas, das instituições e do território. Essa é a superioridade da 
ação do Estado sobre outras macro-organizações. Nem as 
instituições supranacionais, nem as empresas multinacionais têm 
esse poder”  

 

 

Logo, “o conjunto de leis nacionais, estaduais e municipais [que] tem 

vigência sobre um território circunscrito politicamente são razão suficiente para 

condicionar a posição de fixos e a qualidade e quantidade de fluxos no território” 

(CASTILLO et al, 1997, p. 80). O conjunto de atos normativos que regulamenta o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde possui os mesmos atributos, pois o grau 

de responsabilidade pela gestão do sistema deve ser complementar entre a União, 

os estados e os municípios. No entanto, tais prerrogativas só possuem validade 

dentro dos limites de jurisdição do território.  

Por isso as fronteiras se constituem em importante elemento para a 

manutenção da solidariedade institucional, uma vez que garantem a função legal 

(RAFFESTIN, 1993) de atuação das políticas territoriais. A função legal da fronteira 

está sempre presente, pois “delimita uma área no interior da qual prevalece um 

conjunto de instituições jurídicas e normas que regulamentam a existência e as 

atividades de uma sociedade política” (RAFFESTIN, 1993, p. 167 e 168). 

As reflexões na geografia sobre a conceituação e semântica do termo 

fronteira são extensas e fogem aos objetivos deste trabalho. Entretanto, para os fins 

de nossa análise, trabalhamos com algumas proposições que consideramos 

indispensáveis para o entendimento do papel das fronteiras na constituição e 

manutenção das políticas territoriais, dentre elas a política de saúde.  

À parte das questões de escopo teórico-metodológico, o que todos os 

autores que refletem sobre as fronteiras estão de acordo é quanto ao seu poder de 

circundar e proteger um dado conjunto de normas produzidas internamente no 
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território nacional. Segundo FOUCHER (2009, p. 25), “a fronteira é, para o Estado, 

um teatro onde a legitimidade de seu poder é observada com atenção”.  

A peculiaridade do papel das fronteiras para a nossa análise não se 

restringe apenas à sua função legal de salvaguardar as normas jurídicas nos limites 

do território nacional, mas à estruturação de uma malha de fronteiras internas 

(MARTIN, 1993) que determinam até onde vão os poderes de jurisdição de cada 

ente da federação.  

O que estamos chamando de fronteiras internas são os limites político-

administrativos de cada ente federado, pois ao tratar os entes da federação como 

unidades autônomas, o texto constitucional de 1988 lhes garantiu a possibilidade de 

criarem leis próprias para a manutenção de suas competências. Portanto, estados e 

municípios não são simples envelopes político-administrativos, mas unidades de 

jurisdição circunscritas por fronteiras e com certo grau de autonomia.  

As fronteiras internas do território brasileiro têm valor fundamental na 

construção do poder nacional, pois dividem o território em unidades funcionais ao 

poder do Estado. Logo, “são elementos constituintes da configuração territorial e, 

portanto, participam da integração do território.” (CATAIA, 2008, p. 18). 

A partir daí podemos compreender a dimensão da solidariedade institucional 

na política de saúde brasileira a partir do dispositivo das normas e do grau de 

responsabilidade dos órgãos de gestão em cada ente federado, pois a estrutura do 

Sistema Único de Saúde foi pensada para ser coesa, tanto política quanto 

administrativamente, da escala do município à escala da nação. 

A Constituição Federal estabeleceu as principais diretrizes e exigiu dos 

estados e municípios uma adequação dentro dos seus limites de competência. Do 

ponto de vista da saúde, a Constituição do estado do Rio Grande do Norte, 

promulgada em 03 de outubro de 1989, afirma no artigo 128 que “ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constituem 

um sistema único” (RIO GRANDE DO NORTE, 1989). Portanto, a Constituição 

Estadual reforça e reafirma as prerrogativas estabelecidas pela Constituição Federal 

no tocante à organização e gestão do sistema. 

O Ministério da Saúde tornou-se o órgão responsável pela gestão do 

sistema no nível federal, enquanto que nos níveis estadual e municipal tal 
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responsabilidade ficou a cargo das secretarias estaduais e municipais de saúde. De 

acordo com ARRETCHE (2005, p. 294), 

 

 

[...] na estrutura institucional do SUS, o governo federal ficou 
encarregado das funções de financiamento e coordenação 
intergovernamental, enquanto os municípios se responsabilizaram 
pela gestão dos programas locais. A função dos governos estaduais 
passou a ser de dar suporte aos sistemas municipais.   

 

 

A promulgação da Lei Orgânica da Saúde (LOS) e as normas operacionais 

básicas foram os instrumentos de pactuação, ou seja, a legitimação da solidariedade 

institucional, utilizados pelo Estado para dar coesão política e administrativa ao 

Sistema Único de Saúde nos níveis federal, estadual e municipal. Tais diretrizes 

tinham por finalidade organizar o sistema respeitando os princípios da Constituição 

de 1988, que elevou o direito à saúde “à categoria de direito subjetivo público, num 

reconhecimento de que o sujeito é detentor do direito e o Estado o seu devedor” 

(CARVALHO, 2005, p. 1).  

Os gestores do SUS passaram a ter o dever constitucional de organizar o 

sistema a partir da articulação entre as escalas de atuação, da União ao Município. 

Sendo assim, no próximo item veremos como o poder regulatório das normas 

subsidiou o planejamento das ações de saúde no Rio Grande do Norte e se a 

estrutura coesa e complementar do sistema entre os entes federados foi de fato 

posta em prática.  
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1.2. O Poder Regulatório das Normas: a pactuação das ações de saúde no 

estado do Rio Grande do Norte 

 

O artigo 1° da Lei Orgânica da Saúde (Lei n° 8.080/90) dispõe que as suas 

normas reguladoras abrangem todas as ações e serviços de saúde, sejam os 

executados pelo poder público, sejam os executados pela iniciativa privada. O jus 

imperii imanente no poder público e o poder-dever de controle que o Estado exerce 

sobre os serviços de interesse social e de relevância pública exigem do Estado 

atuação regulatória e fiscalizadora, uma vez que “o bem comum não pode ficar à 

mercê de interesses individuais, por mais legítimos que sejam. Ele se sobrepõe ao 

particular, para melhor proteger o coletivo.” (CARVALHO, 2006, p. 21). 

Na concepção dos juristas, na medida em que protege o interesse superior 

da coletividade, a ação do poder público ampara, direta ou indiretamente, o 

interesse do indivíduo. Portanto, “as ações e serviços de saúde, por estarem 

diretamente ligados ao direito à vida, devem sofrer fiscalização e controle do poder 

público à altura do bem que protege: a vida. Esse deve ser o seu limite” 

(CARVALHO, 2006, p. 23). 

Esta pequena introdução ao pensamento jurídico relativo à saúde nos 

mostra o tamanho da responsabilidade que o Estado tem em salvaguardar o direito 

à vida da população quando regula as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. 

Por isso o poder regulatório das normas surge como uma força imperativa na 

estrutura organizacional e operacional do sistema em todos os seus níveis 

escalares. 

A Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, teve o papel constitucional de legitimar as atribuições instituídas 

na “Seção II: DA SAÚDE” da atual Carta Magna do Estado brasileiro. Para tanto, 

respeitando a estrutura da federação, distribuiu os deveres legislativos dos órgãos 

gestores do Sistema Único de Saúde em três esferas de atuação, a saber: I) no 

âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; II) no âmbito dos estados e do Distrito 

Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; III) no âmbito do 

município, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente. 
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O estado do Rio Grande do Norte, assim como todos os outros entes 

federados, ficou condicionado a normatizar as ações de saúde em seu território de 

jurisdição a partir das prerrogativas determinadas pela Lei Orgânica da Saúde. 

Desta feita, foi criado um arcabouço jurídico-legal para a Secretaria Estadual de 

saúde, iniciando a nova fase desta instituição. Ela passou a ser, definitivamente, a 

coordenadora e principal executora dos serviços de saúde no estado. 

No entanto, antes da promulgação da LOS, a Portaria n° 4.370/88/MPAS, 

instituída no âmbito ministerial, apontou para a necessidade de mudanças 

estruturais importantes nas Secretarias Estaduais de Saúde que viabilizassem a 

absorção dos serviços de anterior responsabilidade do INAMPS. Conforme Cipriano 

Maia de VASCONCELOS (1997), a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio 

Grande do Norte (SESAP/RN) instituiu em 1989 o Grupo de Trabalho para 

Reestruturação Administrativa da Secretaria de Saúde Pública/RN, a partir da 

Portaria Estadual 470/89.  

O grupo, “que contou com a consultoria de um técnico da OPAS, produziu 

um diagnóstico de situação, proposta de estrutura e passos para sua implantação” 

(VASCONCELOS, 1997, p. 139), onde optou por uma forma de gestão que 

atendesse à possibilidade de relações horizontais entre as unidades administrativas 

do estado e estivesse em conformidade com os preceitos emanados pela Reforma 

Sanitária e a constituição do SUS. No entanto,  

 

 

“essa proposta não se viabilizou e a reforma se resumiu à criação da 
COCA (Coordenadoria de Controle e Avaliação dos Serviços) 
incorporando formalmente as funções (de controle) antes 
desempenhadas pelo INAMPS sem, no entanto, alterar a estrutura 
vigente.” (VASCONCELOS, 1997, p. 141). 

 

 

Foi nesse contexto de resistência burocrática que a Secretaria Estadual de 

Saúde passou a coordenar as ações de saúde impostas a partir da promulgação da 

Lei Orgânica da Saúde e das respectivas Normas Operacionais Básicas (NOB) que 

desenharam a estrutura do SUS ao longo dos anos seguintes. 

A literatura acerca da legalidade ou ilegalidade das normas operacionais na 

política de saúde é extensa e foge aos aspectos deste trabalho. Trata-se de uma 
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discussão jurídica a respeito da validade constitucional de se instituírem normas 

complementares ao que foi determinando pela Constituição e pela Lei Orgânica da 

Saúde. No entanto, tal processo ocorreu e é em cima dele que iremos trabalhar. As 

normas operacionais básicas foram decisivas para a estruturação política, 

administrativa e territorial do Sistema Único de Saúde, pois condicionaram a forma 

de gestão e regulação do sistema e a implementação de fixos de saúde no território. 

A ideia originalmente concebida pelas normas operacionais foi descentralizar 

a política, administração e financiamento do SUS para as esferas estadual e 

municipal, seguindo a tendência de descentralização e democratização da 

Constituição.  

Em 1991, ano da promulgação da Lei Orgânica da Saúde, a pasta da saúde 

no Rio Grande do Norte foi preenchida pelo médico Luiz Gonzaga Bulhões, que no 

primeiro plano de trabalho da gestão “diagnostica a situação da secretaria como 

caótica e revela as dificuldades na obtenção de informações e as discrepâncias nas 

disponíveis” (VASCONCELOS, 1997, p. 131). Sendo assim, elenca como 

prioridades de trabalho a reorganização dos serviços de saúde com base nos 

princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Saúde; a informatização da instituição nas 

áreas: administrativa, controle e avaliação dos serviços e central de marcação de 

consultas; e capacitação e desenvolvimento de Recursos Humanos em todos os 

níveis (SESAP/RN, 1991). 

Além disso, há referências ao processo de municipalização, à elaboração do 

Plano Estadual de Saúde e a um estudo sobre organização dos serviços para 

definição do modelo assistencial, no entanto, não são especificadas proposições 

para a democratização da política de saúde, conforme preconiza a Lei 8.080. Para 

VASCONCELOS (1997, p. 132), “apesar de fazer referência aos princípios e 

diretrizes do SUS, nota-se uma falta de sincronia entre a lógica fragmentada do 

plano e a noção de integralidade incorporada pela Lei do SUS”. 

Mariza Sandra de Souza ARAÚJO (2000), ao desenvolver uma análise 

sobre a institucionalização do SUS no Rio Grande do Norte que corrobora com as 

proposições de Cipriano Maia de VASCONCELOS (1997), acrescenta que o fato da 

NOB-91 ter estabelecido uma relação convenial direta com os municípios para 

habilitação ao SUS também contribuiu como componente aguçador do 
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enfraquecimento da Secretaria Estadual de Saúde enquanto ente coordenador das 

políticas de saúde no Rio Grande do Norte. 

As mudanças no rumo da política nacional de saúde, após o Impeachment 

do Presidente Collor, provocaram, em 1993, a edição da NOB-93 durante o governo 

de Itamar Franco, após uma série de reuniões entre o Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) e a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) a respeito de estratégias que 

consolidassem o processo de descentralização das ações do SUS. A NOB/93 teve 

como principal objetivo regulamentar o processo de municipalização da saúde no 

território nacional. 

Tentando seguir a normativa oriunda do nível federal a gestão da 

SESAP/RN adotou como prioridade em seu plano de atuação a “descentralização 

das ações e dos serviços de saúde, com a implementação do processo de 

municipalização, baseado na NOB-93.” (SESAP/RN, 1994). Contudo, não houve 

alteração significativa na condução da política estadual de saúde, pois a própria 

instalação da Comissão Intergestores Bipartite “só se concretizou em função da 

pressão do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), que passou a 

exigir o avanço da municipalização.” (VASCONCELOS, 1997, p. 135).  

Em março de 1994, foram estabelecidas novas metas de planejamento e 

reorientação da gestão da SESAP/RN quando Nilma Rodrigues, ex-secretária de 

saúde de Natal, assumiu a pasta da saúde estadual, período em que realizou um 

“diagnóstico que reconhece a gravidade da situação de saúde da população, a 

precariedade dos serviços e a dificuldade financeira, propondo então, metas que 

possam reverter a situação.” (VASCONCELOS, 1997, p. 136). Dentre as metas 

elencadas que seguiram as recomendações de cunho ministerial, as principais 

foram: a continuidade do processo de municipalização, a implantação do PACS 

(Programa de Agentes Comunitários de Saúde) e a implantação do PSF (Programa 

Saúde da Família) em 36 municípios.  

O processo de municipalização instituído pela NOB/93 só foi efetivamente 

posto em prática durante a sua gestão, quando foram viabilizadas as 

 

 

assinaturas de convênios de municipalização da gestão dos serviços 
básicos para novos municípios, ultrapassando a casa dos 60 
municípios, mas sem o necessário apoio técnico à reorganização dos 
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serviços. [...]. No entanto, as metas referentes ao PACS e ao PSF 
não se concretizaram.” (VASCONCELOS, 1997, p. 136).  

 

 

A implantação do PSF como diretriz estratégica da gestão estadual se 

justifica na própria política de saúde de nível nacional, pois em 1993 o Governo 

Federal iniciou um processo de mudanças no âmbito da atenção básica, por meio da 

implantação do PACS-PSF, visando consolidar este tipo de atenção como porta de 

entrada do sistema, a fim de diminuir o modelo centrado no atendimento hospitalar. 

Além disso, a adesão municipal ao PACS-PSF representava um maior repasse de 

dinheiro do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para o Fundo Municipal de Saúde 

(FMS). 

Entretanto, no ano de 1994 somente quatro municípios do estado aderiram à 

proposta do PACS-PSF, onde foram constituídas 18 equipes. Além disso,  

 

 

“a vinculação do programa [foi] feita através de convênio direto com o 
Ministério da Saúde, de forma que a Secretaria Estadual de Saúde 
se colocou como mera espectadora do processo. A ampliação do 
programa para 36 municípios não se concretizou, pois os esforços da 
gestão se concentraram no processo de habilitação dos municípios à 
NOB-93” (ARAÚJO, 2000, p. 62). 

 

 

Para Cipriano Maia de VASCONCELOS (1997), no período de 1991 a 1994 

as propostas do SUS não foram concretizadas à nível estadual, embora tenham sido 

referenciadas nos planos e projetos. Por falta de uma reforma institucional da 

gerencia estadual ficou clara “a distância entre o discurso inscrito nos documentos e 

a prática institucional operada por seus agentes e dirigentes.” (VASCONCELOS, 

1997, p. 137). 

Em meio a esse “caos” administrativo o médico Ives Bezerra tomou posse 

na Secretaria Estadual de Saúde em 1995, prometendo instituir uma reforma no 

setor. Para isso, foi chamado um grupo de técnicos da OPAS que tinha como 

representante o sanitarista Eugênio Vilaça Mendes. A equipe deu orientações à 

Secretaria Estadual de Saúde sobre “a necessidade de se incluir na proposta 

reorganizativa um projeto estruturante com base no PSF que pudesse dar conta 
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da construção de um novo modelo assistencial pro estado.” (ARAUJO, 2000, p. 66, 

grifo nosso). 

A adequação à NOB-93 foi posta como prioridade e ao final de 1995 oitenta 

por cento dos municípios do estado encontravam-se municipalizados.  No entanto, 

“o apelo técnico da consultoria da OPAS, apesar de trazer a discussão do PSF para 

as instâncias da SESAP, não foi assumido como proposta operacional a ser 

encampada pelos processos de reformas organizacionais.” (ARAÚJO, 2000, p. 70). 

A adesão ao Programa Saúde da Família só foi tida como prioridade pela 

Secretaria Estadual de Saúde depois da implementação, a nível nacional, da NOB-

96, promulgada na gestão de Fernando Henrique Cardoso com o objetivo de 

 

 

[...] promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder 
público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da 
atenção à saúde dos seus munícipes (Artigo 30, incisos V e VII, e 
Artigo 32, Parágrafo 1º, da Constituição Federal), com a conseqüente 
redefinição das responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal e 
da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS. 
(BRASIL, 1996) 

 

 

A referida Norma Operacional Básica estabeleceu um novo modelo de 

transferência de recursos financeiros federais para estados e municípios: o Piso de 

Atenção Básica (PAB), com duas variantes, fixo e variável. O PAB fixo representava 

uma transferência per capita pela cobertura da atenção básica nos municípios, ou 

seja, os valores eram estipulados a partir do número de habitantes por ano. O PAB 

Variável era destinado aos municípios que adotavam programas de cunho 

estratégico pelo Ministério da Saúde, sobretudo o PSF. 

A possibilidade de receber mais ou menos recurso em função da adoção de 

determinado programa fez com que “o PSF [se expandisse] ao longo da década de 

1990 por todo o país sob indução do Ministério da Saúde, por meio dos incentivos 

do PAB variável, que prevê pagamentos adicionais por equipe em funcionamento” 

(GIOVANELLA e MENDONÇA, 2008, p. 605) 

O incentivo financeiro do Ministério da Saúde agilizou a proposta de 

implantação do PSF no discurso da SESAP/RN. No entanto, apesar de constar nos 

planos “as estratégias operacionais dentro do sistema, que significavam um 
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movimento de articulação entre os diversos setores e áreas programáticas, não 

foram explícitas.” (ARAÚJO, 2000, p. 76). 

Somente em 1998 o PSF foi assumido como prioridade dentro da instância 

administrativa da saúde estadual, embora as metas estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde não tenham sido cumpridas. No quadro abaixo vemos a evolução de 

implantação do Programa de 1994 a 2000, primeiro ano de expansão do PSF a nível 

nacional e último ano de vigência da NOB-96. 

 

QUADRO 01: Evolução da Implantação do PSF no Rio Grande do Norte (1994 a 2000) 

 
Ano 

N° de 
Equipes do 

PSF 

 
Municípios 

Cobertura 
Populacional 

Meta 
Prevista pelo 

MS 

Meta 
Alcançada 
pela SESAP 

1994 – 1996 18 04 0,6% Sem 
definição 

____ 

1997 18 04 06% 40 equipes 45,0% 

1998 35 21 5,9% 58 equipes 60,3% 

1999 102 54 17% 104 equipes 93,1% 

2000 184 86 23,2% 190 equipes 96,8% 

Fonte: ARAÚJO, Mariza Sandra de Souza. Água Mole em Pedra Dura? As mudanças 
organizacionais na Secretaria de Saúde Pública após a implantação do Programa Saúde da 
Família. Recife: FIOCRUZ, 2000. Mestrado em Saúde Pública. 

 

Para ARAÚJO (2000, p. 88), “o fato da SESAP não estabelecer metas 

próprias reforça sua dependência normativa ao Ministério da Saúde”. O não 

rompimento com as práticas centralizadoras firmadas no âmbito do Ministério foi um 

elemento que gerou obstáculos nas mudanças organizacionais.  

A NOB-96 representou para o Ministério da Saúde um fortalecimento no seu 

papel de ente centralizador das tomadas de decisões a nível nacional, pois, com a 

consolidação do repasse Fundo a Fundo, os estados e municípios que não 

aderissem à referida norma “teriam de arcar com os custos políticos e fiscais de 

deixar o SUS e, portanto, manter a oferta de serviços com seus próprios 

orçamentos” (ARRETCHE, 2005, p. 302). Desse modo, “a adesão à NOB-96 

[significou] para os governos locais uma limitada autonomia para decidir sobre seus 

próprios programas de saúde.” (ARRETCHE, 2005, p. 302). 

O percurso pela institucionalização do Sistema Único de Saúde no Rio 

Grande do Norte por meio das pactuações normativas nos mostra que a estrutura 
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coesa e complementar do sistema seguindo o pacto federativo foi quebrada, uma 

vez que o ente estado não conseguiu colocar em prática a função de coordenador 

do SUS em sua jurisdição administrativa, ora por desarranjos organizacionais 

internos, ora pela centralização do Ministério da Saúde.  

As normas operacionais reafirmaram o poder centralizador do Ministério da 

Saúde ao regularem para todo o território nacional e com os mesmos atributos a 

forma de implementação da política de saúde. Mais do que isto, foram estruturas 

que privilegiaram a instância municipal nas suas atribuições, causando imprecisão e 

pouca clareza na definição do papel do gestor estadual. Tal processo desarticulou 

uma das premissas orientadoras do Sistema Único de Saúde: a regionalização. 

Ao se dar conta do fato, o Ministério da Saúde mudou a lógica de gestão e 

organização do sistema ao instituir a regionalização como elemento norteador da 

política de saúde em todo o território nacional. Contudo, utilizou a mesma estratégia 

de tempos passados: decisões via norma operacional básica. Sendo assim, vejamos 

como os efeitos das normas gerais de caráter regional foram sentidos no Rio Grande 

do Norte. 
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PARTE II 
A REGIONALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

2.1. A Concepção de Região da Política de Saúde 

 

A regionalização enquanto estratégia de atuação do Estado na política de 

saúde foi tida como eixo estruturante desde a Constituição Federal de 1988, quando 

ficou decidido que as ações e serviços de saúde compõem uma rede regionalizada e 

hierarquizada, a partir de três diretrizes: l) descentralização, ll) atendimento integral 

e lll) participação da comunidade. No entanto, o que se verificou desde a 

implementação do SUS foi um privilégio à autonomia municipal na gestão dos 

serviços de saúde, sobretudo a partir do dispositivo das normas operacionais 

básicas, que autorizavam vínculos contratuais e repasses financeiros diretos entre o 

Ministério da Saúde e as secretarias municipais de saúde.  

O que nasceu para ser um pacto de gestão com descentralização 

regionalizada transformou-se em um pacto com descentralização via 

municipalização autárquica (PESTANA e MENDES, 2004), onde a gestão do 

sistema de serviços de saúde, no âmbito local, virou responsabilidade maior dos 

municípios. Todavia, conforme asseguram os autores, tal modelo organizacional 

“transforma cada município num sistema fechado, o que leva a deseconomias de 

escala, fragmentação dos serviços e perda da qualidade.” (PESTANA E MENDES, 

2004, p. 18). 

Após ter visto que o modelo organizacional via municipalização autárquica 

não estava respondendo aos princípios do SUS o Ministério da Saúde, mais uma 

vez via norma operacional, instituiu a obrigatoriedade da gestão a partir da 

regionalização, tentando fazer valer as prerrogativas constitucionais.  

No ano de 2001 foi editada a Norma Operacional de Assistência à Saúde 

(NOAS), que tinha por objetivo estabelecer o processo de regionalização como 

estratégia dos serviços de saúde na busca de maior equidade. A partir da NOAS 

todos os estados da federação ficaram encarregados de elaborar o Plano Diretor de 

Regionalização como documento norteador da gestão.  
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Além disso, a norma devolveu às secretarias estaduais de saúde a função 

de intermediadoras entre as demandas municipais e a resolutividade do poder 

central (Ministério da Saúde). No ano de 2002 a NOAS foi reeditada com o intuito de 

se corrigirem algumas disparidades acerca do processo de implantação das regiões 

de saúde no território brasileiro. 

Após quatorze anos de gestão sob os dispositivos das normas operacionais 

básicas, em 2006 a política de saúde brasileira passou por um processo de 

avaliação e reestruturação deliberativa que culminou na série “Pacto Pela Saúde”, 

conjunto de documentos que instituiu as novas regras de gestão e regulamentação 

do sistema, desde o nível local até o federal.  

Um dos documentos da série é o caderno “Regionalização Solidária e 

Cooperativa: orientações para a sua implementação no SUS”, que reafirmou a 

importância da regionalização na organização do sistema e reformulou a concepção 

de região e as atribuições dos estados e municípios para a sua implantação. Mais 

uma vez, o Plano Diretor de Regionalização é o documento que orienta as ações de 

cada estado da federação. 

Tomando por base essas considerações podemos observar que a 

regionalização tornou-se uma ferramenta de planejamento a serviço do Estado para 

organizar a distribuição e acessibilidade da rede de serviços do Sistema Único de 

Saúde. No entanto, a concepção teórica de região e a sua operacionalização por 

meio da regionalização foram incorporadas à literatura da gestão da saúde a partir 

de bases teórico-metodológicas geográficas, sobretudo daquela geografia 

desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sendo 

assim, faz-se importante resgatar a evolução da concepção de região e 

regionalização trabalhada pelo IBGE para entendermos as diretrizes da política de 

saúde brasileira. 

A primeira proposta de divisão regional do Estado brasileiro desenvolvida 

pelo IBGE deu-se no ano de 1941, quando Fabio Guimarães (chefe da seção de 

estudos geográficos do Conselho Nacional de Geografia) incorporou o conceito de 

região natural introduzido por Delgado de Carvalho em 1913 como “base para dar 

suporte às políticas territoriais do Estado brasileiro” (GUIMARÃES, 2008, p. 37).  

As preocupações que embasaram a proposta de Fabio Guimarães diziam 

respeito à finalidade estatística de comparação dos dados entre as regiões ao longo 
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do tempo, pois “as regiões naturais apresentavam a vantagem da estabilidade 

relativa ao período das atividades humanas” (GUIMARÃES, 2008, p. 37). Sendo 

assim, o território nacional foi dividido nas regiões Norte, Nordeste, Leste, Sul e 

Centro-Oeste como base para a organização censitária do país e os censos de 

1940, 1950 e 1960 foram sistematizados mediante a referida regionalização. 

No ano de 1968 o IBGE editou uma nova proposta de divisão regional em 

substituição à divisão por regiões naturais. Os pesquisadores chegaram à conclusão 

que não seria suficiente definir uma única divisão regional para diferentes 

finalidades, como a proposta outrora, pois as dinâmicas do território nacional 

possuíam peculiaridades que deveriam ser abordadas sob diferentes perspectivas. 

Portanto, “a nova divisão regional do Brasil implicou em três divisões, que 

representaram diferentes ‘modelos’ de divisões regionais, visando cada uma delas 

oferecer quadros territoriais que melhor se ajustassem às necessidades do Estado.” 

(PERIDES, 1994, p. 89). 

A primeira dessas divisões utilizou o critério de homogeneidade, resultando 

na divisão do Brasil em regiões homogêneas. O geógrafo Pedro Pinchas GEIGER, 

ao publicar em 1968 o estudo “Divisão do Brasil nas Chamadas Regiões 

Homogêneas”, considerava que “ao se realizar uma nova divisão regional do país, 

[caberia] verificar, para cada região, qual o elemento mais dinâmico, no sentido da 

organização da vida regional, ou o que mais [interferisse] na evolução dos outros 

fenômenos geográficos”. (GEIGER, 2006, p. 202).  

As regiões homogêneas foram definidas como forma de organização em 

torno da produção e expressas por combinações de características físicas, sociais e 

econômicas. Era um modelo de região com fins eminentemente estatísticos, pois 

permitia a individualização de áreas que se identificavam dentro de determinado 

nível de relação. Neste sentido, foram criadas as chamadas microrregiões 

homogêneas, ou seja, as menores unidades da divisão regional do Brasil para fins 

de produção de informação e compilação estatística. 

A segunda concepção da divisão regional, que se materializou no estudo 

“Divisão do Brasil em Regiões Funcionais Urbanas”, de 1972, tinha como critério a 

vida de relações entre as diferentes porções do território. Sendo assim, a malha 

urbana brasileira representaria a base sobre a qual deveriam se apoiar a evolução 

dessas regiões. A metodologia utilizada foi a mesma trabalhada por Michel 
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ROCHEFORT para a análise da rede urbana francesa, onde se buscavam identificar 

os centros polarizadores da rede urbana, a dimensão da área de influência desses 

centros e os fluxos que se estabeleciam nessas áreas, a partir da análise da 

distribuição de bens e serviços.  

A terceira proposta tentou combinar os critérios de homogeneidade e vida de 

relações, visando determinar um modelo de divisão regional que pudesse servir para 

fins de planejamento. Foram as chamadas “regiões de planejamento”, que definiram 

áreas para a intervenção de diversos órgãos de desenvolvimento regional como, por 

exemplo, as superintendências de desenvolvimento.  

No ano de 1978 foram retomados os estudos acerca da rede urbana 

brasileira, resultando no trabalho “Regiões de Influência das Cidades” (REGIC), de 

1987, onde foram introduzidos novos critérios para a definição das regiões 

funcionais urbanas. Desta vez, os pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística trabalharam com a teoria das localidades centrais, proposta por Walter 

CHRISTALLER (1933).  

Segundo essa teoria, a frequência da demanda gera padrões de localização 

diferenciados, ou seja, bens e consumo de serviços frequentes podem ser 

oferecidos por centros acessíveis a uma população mais próxima, tendo mercado 

mínimo e alcance espacial reduzido. Enquanto isso, os bens e serviços de uso mais 

raros tendem a localizar-se em um menor número de centros de hierarquia mais 

elevados.  

A proposta de regionalização concebida pela política de saúde e efetivada a 

partir da NOAS, segundo Raul Borges GUIMARÃES (2004), baseou-se na visão 

“ibgeana” de divisão regional, pois concebeu “a totalidade espacial como um 

somatório das partes, abstraindo-se as variáveis mais significativas para a 

identificação de suas características mais homogêneas.” (GUIMARÃES, 2004. p. 9). 

Além disso, a divisão regional estabelecida pela referida portaria só tinha sentido 

quando pensada em par com a hierarquização, onde o nível mais complexo era visto 

como o mais importante da rede.  

Para Umberto Catarino PESSOTO (2010), a regionalização proposta pela 

NOAS 2001 e 2002 teve como pressuposto a formação de regiões de saúde 

funcionais, conforme podemos observar na passagem abaixo: 
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O processo de regionalização deverá contemplar uma lógica de 
planejamento integrado, compreendendo as noções de 
territorialidade, na identificação de prioridades de intervenção e de 
conformação de sistemas funcionais de saúde, não 
necessariamente restritos à abrangência municipal, mas respeitando 
seus limites como unidade indivisível, de forma a garantir o acesso 
dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários para a 
resolução de seus problemas de saúde, otimizando os recursos 
disponíveis. (BRASIL, 2002, p. 9, grifos nossos) 

 

Não obstante, a referida norma operacional também permitia a formação de 

microrregiões de saúde como menor base territorial de planejamento regionalizado. 

Portanto, vemos que o Sistema Único de Saúde tentou introduzir as chamadas 

“regiões de planejamento” do IBGE, ao mesclar a concepção de regiões 

homogêneas com as regiões funcionais da teoria das localidades centrais. 

A proposta de regionalização lançada no Pacto Pela Saúde, em 2006, 

trabalha com a ideia de regiões solidárias e cooperativas, formadas a partir das 

diferentes dinâmicas territoriais. O Pacto facultou autonomia aos estados e 

municípios para extrapolarem os limites jurídico-administrativos de seus territórios e 

constituírem-se em regiões de saúde interestaduais, intramunicipais e 

internacionais, ou seja, a saúde passou a ser vista enquanto fenômeno que não 

respeita, necessariamente, as linhas jurídicas estabelecidas entre os entes 

federados e, portanto, demanda uma regionalização própria. 

No entanto, tal proposta não foi colocada em prática pelos estados da 

federação brasileira, que ainda trabalham com a ideia de contiguidade territorial 

onde as regiões são formadas por municípios limítrofes a um município “pólo” que 

exerce o papel de centralidade no que se refere à rede de serviços do SUS, como 

na proposta das regiões funcionais urbanas. Este encaminhamento teórico-

metodológico reforçou o viés “ibgeano” de divisão territorial ao resultar na 

delimitação de espaços contínuos circunscritos aos limites jurídico-administrativos 

dos municípios e estados brasileiros.  É uma estratégia que reforça a lógica 

determinada pela polarização de um município-sede, envolvendo um raio de 

abrangência de outros municípios vizinhos.  

O grande motivador desta ordem regional foi o controle do repasse de 

recursos federais para a aplicação nos limites jurídico-administrativos dos estados e 

municípios, pois ainda há no SUS certa inércia de financiamento que manteve os 
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mecanismos do antigo INAMPS, o que se refletiu na forma de pagamento de 

serviços pelo sistema de produção com base em minuciosa tabela de procedimentos 

vinculados ao atendimento de determinados programas (PESSOTO, 2010).  

Sendo assim, qualquer proposta de regionalização que extrapole ou 

modifique as fronteiras internas dos estados e municípios é interpretada pelo gestor 

estadual como perda de autonomia na capacidade resolutiva do sistema na 

jurisdição territorial que lhe é de atribuição. 

Em 2011, o Decreto n° 7.508 reafirmou a importância da regionalização 

como ferramenta de planejamento e operacionalização da gestão do SUS em todo o 

território nacional e definiu a região de saúde como um  

 

 

“espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 
transporte compartilhadas, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde” (BRASIL, 2011, p. 1) 

 

 

Esta proposta reforça aquela apresentada no Pacto pela Saúde e vê a 

região como um ente constituído com base na diversidade das situações e arranjos 

de cada lugar.  Podemos dizer que ela aproxima-se da visão de região proposta por 

Pierre GEORGE (1975), qual seja, “uma porção de espaço definida e qualificada por 

certo número de caracteres comuns, cuja especificidade depende da forma e da 

intensidade das relações entre o meio e os grupos humanos que o ocupam” 

(GEORGE, 1975, p. 11). 

No entanto, a principal novidade instituída pelo Decreto n° 7.508 foi a 

organização da assistência regional por meio das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS), entendidas como “conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 

níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da 

assistência à saúde” (BRASIL, 2011, p. 1).  

O Ministério da Saúde legitimou a diretriz de organização do SUS em redes 

de atenção com a publicação da Portaria n° 4.279, de 30 de dezembro de 2010. 

Esta normativa, que foi incorporada como um dos eixos do Decreto n° 7.508, tem 

por objetivo  



 
 

43 
 

“superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de 
Saúde e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do 
Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a assegurar ao usuário o 
conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e 
eficiência.” (BRASIL, 2010, p. 89) 

 

 

De acordo com Eugênio Vilaça MENDES (2011), as propostas das RAS são 

recentes e foram originadas nas experiências de sistemas integrados de saúde 

surgidos na primeira metade dos anos 90 nos Estados Unidos. Dali avançaram pelos 

sistemas públicos da Europa Ocidental e para o Canadá, até atingirem, 

posteriormente, países latino-americanos. 

Teoricamente, a política de saúde compreende que “as redes não são, 

simplesmente, um arranjo poliárquico entre diferentes atores dotados de certa 

autonomia, mas um sistema que busca aprofundar e estabelecer padrões estáveis 

de inter-relações” (MENDES, 2011, P. 79). Embora não explicite a base teórica que 

dá suporte a esta afirmação, Eugenio Vilaça MENDES (2011) mostra no livro “As 

Redes de Atenção à Saúde” que a proposta de redes incorporada pelo sistema de 

saúde agrupou as concepções da Sociologia, da Psicologia Social, da Administração 

e da Tecnologia da Informação. 

Noção considerada como eminentemente geográfica no “Dicionário da 

Geografia” dirigido por Pierre GEORGE (1970), as redes podem ser enxergadas 

segundo ao menos três pontos: 

 

 

a) polarização de pontos de atração e difusão, que é o caso das 
redes urbanas; b) projeção abstrata, que é o caso dos meridianos e 
paralelos na cartografia do globo; c) projeção concreta de linhas de 
relações e ligações, que é o caso das redes hidrográficas, das redes 
técnicas territoriais e, também, das redes de telecomunicações 
hertzianas, apesar da ausência de linhas e com uma estrutura física 
limitada aos nós” (SANTOS, 2008, p. 263) 

 

 

Nessa perspectiva, Leila DIAS (1995) complementa que a rede apresenta a 

propriedade de conexidade, isto é, através da conexão de seus nós ela, 

simultaneamente, tem a potencialidade de solidarizar ou de excluir, de promover a 

ordem e a desordem. Além disso, a rede é uma forma particular de organização e, 
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no âmbito dos processos de integração, de desintegração e de exclusão espacial ela 

“aparece como instrumento que viabiliza duas estratégias: circular e comunicar” 

(DIAS, 1995, p.147). 

As redes são, portanto, animadas por fluxos, “mas não prescindem de fixos 

– que constituem suas bases técnicas – mesmo quando esses fixos são pontos” 

(SANTOS, 2008, p. 277). Logo, do ponto de vista geográfico,  

  

 

“uma visão atual das redes envolve o conhecimento da idade dos 
objetos e de sua longevidade e, também, da quantidade e da 
distribuição desses objetos, do uso que lhes é dado, das relações 
que tais objetos mantêm com outros fora da área considerada, das 
modalidades de controle e regulação de seu funcionamento” 
(SANTOS, 2008, p. 263). 

  

 

O Ministério da Saúde define a RAS como “arranjos organizativos de ações 

e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por 

meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado”. (BRASIL, 2010, p. 89). É uma proposta que visa 

estabelecer conexões entre os diferentes tipos de atenção à saúde, desde o nível 

mais básico até o nível mais especializado.  

A organização da RAS depende da definição das regiões de saúde e do rol 

de ações e serviços que serão estabelecidos em cada região. Entre os seus 

atributos, os principais para a operacionalização da gestão em redes são: 1) 

população e territórios definidos com amplo conhecimento de suas necessidades; 2) 

extensa gama de estabelecimentos de saúde e 3) Atenção Primária em Saúde 

(APS) estruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada do sistema.  

Sendo assim, apesar de não adotar uma base teórico-metodológica 

geográfica, a organização da RAS prescinde do componente territorial, sobretudo da 

materialidade, para ser eficaz. Os pontos de conexões entre as redes só poderão 

ser delimitados a partir dos fluxos gerados pela localização e distribuição dos fixos 

no território.  

Traçadas as concepções teóricas que subsidiaram o planejamento e a 

normatização da política de saúde no âmbito nacional, nos próximos itens veremos 

como esse processo foi instituído no Rio Grande do Norte, primeiro pela implantação 
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e estrutura de gestão das regiões de saúde no estado e depois pela configuração 

territorial da atual rede de serviços do SUS. 

. 

2.2. A Estrutura de Gestão da Regionalização da Saúde no Rio Grande do 

Norte 

 

O processo de regionalização da saúde no Rio Grande do Norte teve início 

no ano de 1975, com a elaboração de um projeto pela equipe da Secretaria Estadual 

de Saúde, sob a supervisão e orientação de técnicos da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e Organização Panamericana de Saúde. 

O modelo proposto contemplava os estados do Polígono das Secas2 instituído pela 

SUDENE e tinha como objetivo descentralizar a administração para promover um 

atendimento mais imediato às comunidades de forma regionalizada e assim 

melhorar os índices de saúde. 

 No período, o estado do Rio Grande do Norte era composto por 150 

municípios e foi dividido em cinco regiões assistenciais. No entanto, para a definição 

das regiões “não foram consideradas as características sanitárias e epidemiológicas, 

visto que no período não existiam dados que pudessem subsidiar estudos nessas 

áreas” (VASCONCELOS e PINHEIROS, 2008). A equipe técnica considerou a 

polaridade vigente nas regiões administrativas do estado em função de critérios 

como população, renda, transporte, infraestrutura e distância entre os municípios, tal 

como a proposta das “regiões de planejamento” elaboradas pelo IBGE para a época.    

Posteriormente, houve um redesenho da estrutura acima apresentada e o 

estado passou a contar com 07 unidades regionais que tinham por finalidade 

executar, no restante do estado, as ações implementadas pela Secretaria Estadual 

de Saúde. As regiões foram denominadas Diretorias Regionais de Saúde (DIRES) e 

“estavam diretamente subordinadas a uma coordenação no nível central da 

Secretaria de Saúde Pública.” (VASCONCELOS e PINHEIROS, 2008). Os 

                                                           
2
 O Polígono das Secas foi oficialmente criado em 1936 com o objetivo de regulamentar e disciplinar 

a execução de planos de defesa contra os efeitos da denominada seca do Nordeste.  O Decreto-Lei 
nº 63.778, de 11 de dezembro de 1968, delegou à SUDENE a competência de declarar, observada a 
legislação específica, quais os municípios pertencentes ao Polígono das Secas. Atualmente, a área 
do Polígono abrange municípios do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e do norte de Minas Gerais.   
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municípios sedes das DIRES eram: São José de Mipibu, Natal, João Câmara, Santa 

Cruz, Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros. 

 O objetivo principal das DIRES era descentralizar a administração da 

Secretaria de Saúde, interiorizar o processo de decisão e dinamizar a assistência 

regional. Para isso, contava com uma estrutura de Diretoria, Setor Administrativo, 

Centro de Treinamento, Almoxarifado e Assessoria Técnica Regional. 

Posteriormente, em função do processo de municipalização instituído pela 

NOB-93 e reforçado pela NOB-96, o estado saiu do papel de executor para o de 

apoiador e coordenador das políticas de saúde. Sendo assim, as Diretorias 

Regionais foram refuncionalizadas e passaram a denominar-se, no ano de 1995, 

Escritórios Técnicos de Apoio aos Municípios (ETAM).  

Para tanto, foram criadas mais 03 estruturas regionais com sede nos 

municípios de Currais Novos, Assu e Patu, totalizando nove escritórios, mas na 

prática essas estruturas administrativas não funcionaram e o desenho organizativo 

das antigas Diretorias Regionais continuou no processo de gestão da SESAP. 

A principal diferença de proposta das DIRES para os ETAM é que as 

primeiras atuavam como uma espécie de “subsecretarias” em suas regiões 

administrativas, enquanto que os Escritórios passaram a ter a finalidade de dar 

suporte ao processo de municipalização da assistência que se iniciara no estado. No 

entanto, de acordo com a “Coordenadora de Planejamento e Controle de Serviços 

de Saúde” da SESAP/RN, a proposta dos ETAM não se concretizou por que  

 

 

“[...] o estado naquele momento não estava preparado para esse 
processo, ele estava preparado para a execução das ações e isso 
entrou num processo de competição com o município. Afinal, qual o 
papel do estado e qual o papel do município? E o município começou 
a receber recursos fundo a fundo, começou a captar profissionais até 
da própria Secretaria de Saúde do Estado mais preparados e colocar 
nas suas equipes pra dar assessoria, então o estado caiu numa 
lacuna, num grande vazio e esses escritórios também foram 
morrendo enquanto proposta.” (informação verbal3) 

 

 

                                                           
3
 Entrevista concedida por OLIVERA, Terezinha Guedes Rego de. Entrevista I. (novembro de 2012). 

Entrevistador: Luciana da Costa Feitosa. Natal, 2012. 
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A fala da gestora corrobora com os argumentos que apresentamos no 

primeiro capítulo sobre a desarticulação, do ponto de vista institucional, da 

coordenação das ações de saúde pelos entes federados. Esse impasse 

administrativo fez com que, no ano de 2001, a SESAP/RN mudasse a organização 

dos ETAM dotando-os “de autonomia administrativa e financeira. Nessa ocasião, 

promoveu nova mudança de nomenclatura, passando os Escritórios à denominação 

de Unidades Regionais de Saúde Pública (URSAP), através do decreto nº 15.419 de 

abril de 2001” (VASCONCELOS e PINHEIROS, 2008). As URSAP ficaram 

responsáveis por supervisionar, coordenar e assessorar as políticas e os serviços de 

saúde pertencentes à Secretaria Estadual de Saúde e/ou municípios sob sua 

jurisdição.  

Por meio das URSAP o estado constituiu as bases regionalizadas de gestão 

administrativa da secretaria que existem até hoje. O estado do Rio Grande do Norte 

foi então dividido em 06 Unidades Regionais de Saúde Pública, mais a GRANDE 

NATAL, (composta por cinco municípios da Região Metropolitana de Natal), 

conforme podemos visualizar no quadro abaixo: 

 

QUADRO 02: Composição das URSAP no Rio Grande do Norte 

URSAP Municípios Município Sede População 

I URSAP 27  São Jose do Mipibu 312.963 habitantes 

II URSAP 26  Mossoró 504.040 habitantes 

III URSAP 25  João Câmara 229.356 habitantes 

IV URSAP 25  Caicó 282.098 habitantes 

V URSAP 21  Santa Cruz 170.060 habitantes 

VI URSAP 37  Pau dos Ferros 234.971 habitantes 

GRANDE NATAL 5  Natal 1.043.321 habitantes 

Fonte: VASCONCELOS, Cipriano Maia de e PINHEIRO, Themis Xavier de Albuquerque. 
Implementação da Regionalização da Saúde no RN. Natal: Observatório NESC/UFRN, 
2008. 

 

É importante destacar que essa divisão regional não alterou o desenho 

antes estabelecido pelos ETAM e pelas DIRES. Houve apenas uma mudança no 

modelo de atuação de cada unidade regional sem, no entanto, haver qualquer outro 

estudo que delimitasse uma nova área de atuação para as regionais. Portanto, a 
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Secretaria Estadual de Saúde ainda mantém uma estrutura de divisão regional do 

estado com base nas regiões implementadas pela SUDENE em 1975. 

No MAPA 01 podemos visualizar a regionalização instituída pela SESAP/RN 

para a administração das políticas de saúde do estado. 
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No mesmo ano foi sancionada pelo Ministério da Saúde a NOAS-2001, a 

primeira Norma Operacional que enfatizou a regionalização do SUS como estratégia 

fundamental para o avanço da descentralização e ampliação do acesso aos serviços 

de saúde. Sendo assim, o estado do Rio Grande do Norte deu início ao processo de 

elaboração do seu primeiro Plano Diretor de Regionalização seguindo as 

recomendações do Ministério da Saúde. 

A NOAS seguiu o modelo “ibgeano” de divisão regional e definiu que os 

estados poderiam “se dividir em macrorregiões, regiões e/ou microrregiões de 

saúde.” (BRASIL, 2002, p. 10). Além disso, compreendeu que a menor base 

territorial de planejamento regionalizado poderia conter um ou mais módulos 

assistenciais, definido como “módulo territorial com resolubilidade correspondente ao 

primeiro nível de referência, constituído por um ou mais municípios, com área de 

abrangência mínima a ser estabelecida para cada Unidade da Federação” (BRASIL, 

2002, p. 10).  

Essa diretriz provocou uma fragmentação do território norte-rio-grandense 

em 04 macrorregiões, 15 microrregiões e 26 módulos assistenciais, estabelecidos 

pelo PDR e representados no MAPA 02 e MAPA 03.  
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Ao instituir uma gestão regionalizada a NOAS apontou para a necessidade 

de ganhos de escala e de melhoria da atenção. Apesar do mérito de introduzir uma 

definição de região de saúde e importantes instrumentos para o planejamento 

regional, como o Plano Diretor de Regionalização, a NOAS recebeu algumas críticas 

no sentido de que:  

 

1. Os módulos assistenciais tinham uma definição muito rígida, estritamente 

técnica e normativa, o que dificultava a criação de regiões de saúde mais 

coerentes com a realidade dos lugares e com a própria noção de região com 

conteúdos provenientes de diferentes escalas geográficas; 

2. A organização assistencial pela regionalização tinha como foco principal a 

média e alta complexidade em detrimento de uma visão também voltada para 

a Atenção Básica;  

3. A NOAS tinha como essência “o primado da eficácia como conceito tomado 

da economia, mais uma vez mantendo-se a tônica econômico-financeira sob 

a lógica da descentralização da saúde” (ELIAS et al, 2001, p. 17);  

4. As regiões criadas foram concebidas sem expressão política, dificultando a 

descentralização da pactuação política e da efetivação do Plano Diretor de 

Regionalização e da Programação Pactuada e Integrada (PPI) (FLEURY e 

OUVERNEY, 2007). 

 

Por todos esses motivos, Eugenio Vilaça MENDES (2011) explicita que a 

NOAS foi “uma norma que não pegou”. No estado do Rio Grande do Norte também 

não foi diferente. Para a Coordenadora de Planejamento dos Serviços de Saúde da 

SESAP/RN,  

 

 

“o que ficou da NOAS foi a parte da PPI4, a parte de regionalização 
mesmo não aconteceu. [...]. Houve participação dos municípios muito 
mais em função da PPI do que encarar o que seria uma região. A 
fragilidade na negociação ainda era muito grande, pois o secretario 
[municipal] de saúde muitas vezes mandava um digitador para as 
reuniões da CIB porque ele não entendia a essência da pactuação, 

                                                           
4
 A Programação Pactuada e Integrada (PPI) foi instituída durante a NOAS e tem por objetivo 

organizar a rede de serviços, dando transparência aos fluxos estabelecidos e definir, a partir de 
critérios e parâmetros pactuados, os limites financeiros destinados à assistência da população própria 
e das referências recebidas de outros municípios.  
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mas [somente] o sistema onde ele iria mandar e receber o dinheiro.” 
(informação verbal5) 

 

 

A excessiva quantidade de recortes territoriais dificultou a resolutividade das 

demandas do sistema, pois as regiões tornaram-se estruturas eminentemente 

burocráticas. Os diferentes modelos regionais, que muitas vezes agregavam os 

mesmos municípios, gerou uma série de conflitos no âmbito da Secretaria Estadual 

de Saúde sobre a quantidade de repasses financeiros e termos de compromisso de 

gestão, deixando o caráter coeso e complementar do Sistema Único de Saúde mais 

uma vez relegado ao segundo plano. 

Em 2006, com o lançamento do Pacto Pela Saúde, novas diretrizes foram 

preconizadas para a regionalização do sistema de saúde, baseadas no 

fortalecimento da pactuação política entre os entes federados e na diversidade 

econômica, cultural e social para a redefinição das regiões de saúde. De acordo com 

LIMA e VIANA (2011, p. 48) 

 

 

“O Pacto Pela Saúde inicia um novo ciclo de descentralização do 
SUS ao buscar maior coerência e aproximação entre os conteúdos 
do território e as lógicas de sistema e descentralização. [...]. Isso 
torna o processo atual de regionalização mais complexo do que 
aquele relacionado à descentralização político-administrativa do 
SUS, do ponto de vista analítico, institucional e político.” 

 

 

Se o SUS deve ser único no território nacional, assegurando os mesmos 

princípios e diretrizes a toda a população, ele não se realiza da mesma forma em 

todos os lugares, devido às diferentes heranças e heterogeneidades territoriais. 

Logo, a regionalização precisa ser um processo político para lidar com a diversidade 

do próprio SUS em sua relação com o território brasileiro.  

Sendo assim, com o advento dessas novas diretrizes ministeriais, o Rio 

Grande do Norte iniciou um estudo de reestruturação do sistema a partir do projeto 

“Apoio Institucional à Implementação da Regionalização da Saúde no RN”, por meio 

da Carta Acordo BR/LOA/0500130.01 firmada entre a Universidade Federal do Rio 

                                                           
5
 Entrevista concedida por OLIVERA, Terezinha Guedes Rego de. Entrevista I. (novembro de 2012). 

Entrevistador: Luciana da Costa Feitosa. Natal, 2012. 
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Grande do Norte, Secretaria Estadual de Saúde e a OPAS/OMS e executada 

através do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) da UFRN. 

O projeto teve como objetivo contribuir para a qualificação da gestão do 

Sistema Único de Saúde no RN e, como resultado, definiu 08 novas regiões de 

saúde para o estado, sendo 06 delas nos mesmos recortes das URSAP. Como 

novidade houve a institucionalização da Região de Saúde Metropolitana e a criação 

da Região de Saúde de Açu, que ficou sem sede de URSAP no território e 

subordinada administrativamente à II URSAP (Mossoró) e III URSAP (João Câmara).  

Essas regiões foram implementadas no atual Plano Diretor de 

Regionalização e são o atual modelo de organização e pactuação de compromissos 

de gestão da rede de serviços do SUS no estado, conforme podemos observar no 

MAPA 04. 
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A principal novidade, do ponto de vista da gestão, no processo de 

implementação das novas regiões de saúde no estado foi a criação dos Colegiados 

de Gestão Regional (CGR), que foram instituídos a partir do Pacto Pela Saúde e 

“configuram-se como instâncias de cogestão permanente dos espaços regionais 

definidos nos Planos de Regionalização” (BRASIL, 2006, p. 18).  

De acordo com LIMA e VIANA (2011, p. 57), 

 

 

“os CGR possibilitam preencher aquilo que chamamos de vazio de 
governança regional no SUS. Eles são espaços privilegiados para a 
identificação de problemas, a definição de prioridades e de soluções 
para a organização da rede assistencial”. 

 

 

A aprovação dos Colegiados de Gestão Regional no Rio Grande do Norte 

deu-se no ano de 2008, quando foram validadas as oito regiões já definidas no novo 

desenho regional. No entanto, até os dias de hoje existe uma duplicidade de 

organização administrativa e de governabilidade das políticas regionais de saúde, 

pois coexistem na estrutura institucional da SESAP/RN o modelo regional instituído 

pelas URSAP e o modelo organizativo das Regiões de Saúde definidas no PDR. 

O Plano Estadual de Saúde da gestão 2008-2010, com vigência para os 

anos de 2010 e 2011, mas que até o ano de 2012 ainda servia de base para o 

planejamento das políticas de saúde do estado afirma no item “Regionalização” que  

 

 

“apesar de avanços significativos ocorridos nas últimas décadas com 
a implantação do SUS, a estrutura organizacional da SESAP/RN 
encontra-se defasada, gerando um circuito confuso e desarticulado 
de fluxo e comunicação intersetorial marcado pela fragmentação e 
descoordenação das ações executadas na referida secretaria.” (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2010, p. 42) 

 

 

Podemos constatar o fragmento acima com a visualização do organograma 

da Secretaria Estadual de Saúde (FIGURA 01) que, até hoje, não possui um setor 

específico para a coordenação da política de regionalização instituída no Pacto Pela 

Saúde e regulamentada pelo Decreto n° 7.508, mesmo sendo esta a principal diretriz 



 
 

58 
 

de organização e planejamento assistencial do SUS preconizado pelo Ministério da 

Saúde.  

 

FIGURA 01: Organograma da Secretaria Estadual de Saúde do RN 

 

Fonte: SESAP/RN, 2012. 

 

Todo o processo de pactuação e deliberação das políticas regionais feitas 

atualmente no nível estadual concentram-se na “Coordenadoria de Planejamento e 

Controle de Serviços de Saúde (CPCS)”, que abriga outras quatro 

subcoordenadorias. O único setor específico para a coordenação dos processos de 

regionalização é o das “Unidades Regionais de Saúde Pública”, mas que não 

mantém relações institucionais diretas com o processo de pactuação estabelecido 

nas regiões do PDR, pois sua função é apenas dar apoio técnico ao processo de 

trabalho dos municípios.  
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Mesmo na CPCS não há qualquer referência às comissões intergestores, 

responsáveis pelo processo de pactuação da assistência e articulação entre os 

diversos entes federados, o que faz com que não haja, institucionalmente, um 

“núcleo duro” responsável por pensar e planejar o processo de regionalização 

organizado nos moldes da atual política de saúde nacional. 

 Com a promulgação do Decreto n° 7.508 os CGR passaram a responder 

pelo nome de Comissões Intergestores Regionais (CIR), o que lhes deu a 

possibilidade de pactuarem metas no âmbito regional sem a necessidade de 

aprovação da CIB. No entanto, ainda nos dias de hoje não houve uma organização 

completa dessas instancias no nível estadual. 

Conforme vimos anteriormente, a regionalização instituída pela SESAP/RN a 

partir do Pacto Pela Saúde dividiu o território norte-rio-grandense em 08 regiões de 

saúde. No entanto, o consolidado de municípios que formou a Região de Saúde de 

Açu e a Região de Saúde Metropolitana ficou sem a jurisdição de referência das 

URSAP, causando desarticulação institucional no processo de trabalho e de 

pactuação entre as regiões, uma vez que as URSAP são, ainda, as únicas 

instâncias administrativas da Secretaria que possuem sede e pessoal próprios, já 

que funcionam como uma espécie de “subsecretaria” nos seus municípios de 

jurisdição. 

Sendo assim, ainda hoje as duas regiões de saúde não possuem sede 

administrativa própria para a pactuação de suas necessidades, o que inviabiliza o 

processo de negociação entre os gestores. Além disso, os municípios que compõem 

a Região de Saúde de Assu estão subordinados administrativamente à II URSAP 

(Mossoró) e III URSAP (João Câmara), pois foram desmembrados dessas unidades 

regionais para a composição da nova região estabelecida pelo Pacto. 

Além disso, a supremacia da Região de Saúde Metropolitana quanto à oferta 

de serviços e equipamentos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde em 

função de agregar os municípios de maior porte do estado, sobretudo a capital 

Natal, dificulta o processo de negociação e pactuação entre os gestores. De acordo 

com dados da SESAP/RN para o ano de 2012, consta em ata da Comissão 

Intergestores Regional apenas 03 reuniões dos municípios membros da referida 

região de saúde.  
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Ocorre que tais municípios acabam por funcionar como sistemas de saúde 

fechados em si mesmos, embora pactuem com todo o restante do estado, por meio 

da PPI, a prestação de serviços à saúde para a população. Todavia, desde agosto 

de 2012 o município de Parnamirim deixou de pactuar encaminhamentos oriundos 

de outros municípios por alegar não ter capacidade resolutiva em sua jurisdição 

administrativa na prestação de serviços de saúde da população que não reside no 

próprio município. Embora seja uma postura inconstitucional, pois fere o preceito de 

universalidade do sistema de saúde, até novembro de 2012 a posição do município 

estava mantida, comprometendo ainda mais a articulação entre as comissões 

intergestores regionais. 

Sendo assim, depois de analisarmos a estrutura de gestão da regionalização 

instituída no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde vejamos como estão 

configuradas, do ponto de vista material, as regiões de saúde do estado. 

 

2.3.  A Configuração Territorial da Rede de Assistência à Saúde no Rio 

Grande do Norte 

 

Para Milton SANTOS (2008, p. 272), “as decisões nacionais interferem sobre 

os níveis inferiores da sociedade territorial por intermédio da configuração 

geográfica, vista como um conjunto”. A normatização da política de saúde instituída 

no âmbito ministerial tem o poder de estruturar as ações e serviços de saúde em 

todo o território nacional, “mas somente em cada lugar ganham real significação” 

(SANTOS, 2008, p. 272). 

A configuração pesa diferentemente nos diversos lugares, segundo seu 

conteúdo material. Logo, é a materialidade que condiciona as ações das políticas 

territoriais devendo ser considerada, neste caso, a principal variável de estruturação 

das regiões de saúde no território. Partimos da ideia de configuração territorial como 

sendo “o território mais o conjunto de objetos existentes sobre ele; objetos naturais e 

objetos artificiais” (SANTOS, 2008b, p. 83).  

Portanto, sabendo que o Decreto n° 7.508 regulamenta a regionalização 

como a principal diretriz de organização dos serviços de saúde no território nacional 

e que a Portaria n° 2.479 estabelece as Redes de Atenção à Saúde como estratégia 

para aperfeiçoar o funcionamento do SUS, podemos analisar a viabilidade dessas 
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normas a partir da estrutura física de cada uma das regiões de saúde instituídas 

pelo PDR, uma vez que sua principal atribuição é garantir a oferta necessária de 

serviços e equipamentos de saúde à população que compõe o referido recorte.  

A principal atribuição da RAS é servir de articuladora entre os diferentes 

níveis de atenção que compõem a estrutura do SUS e, com isso, organizar a direção 

dos fluxos entre as linhas de cuidado nas regiões. Neste sentido, “a Atenção 

Primaria à Saúde é o centro de comunicação da RAS e tem um papel chave na sua 

estruturação como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado” (BRASIL, 2010, 

p. 90). 

A atual Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), expressa pela Portaria 

n° 2.488, de 21 de outubro de 2011, direciona este nível de atenção como “o contato 

preferencial dos usuários, a principal porta de entrada do sistema e centro de 

comunicação da Rede de Atenção à Saúde” (BRASIL, 2011). Sendo assim, 

estabelece que a Atenção Básica deva cumprir algumas funções para contribuir com 

o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, quais sejam: 

 

1. Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais 

elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado 

se faz sempre necessária; 

2. Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, 

utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, 

por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 

intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação 

dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais; 

3. Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos 

singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os 

pontos de atenção das RAS.  

4. Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob 

sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em 

relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a 

programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos 

usuários. 
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Como neste primeiro momento estamos preocupados em dar conta da 

estrutura material que viabiliza o funcionamento do SUS no estado do Rio Grande 

do Norte, nos concentraremos na Função 01 da Atenção Básica, que é “ser a 

modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais alto grau de 

descentralização e capilaridade”. Portanto, através do MAPA 05, podemos constar a 

presença desse nível de atenção em todos os municípios do estado, em maior ou 

menor grau, conforme o porte populacional dos municípios norte-rio-grandenses.  
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A consolidação da Atenção Básica como contato preferencial do usuário ao 

sistema de saúde vem sendo viabilizada no país por meio da adoção da Estratégia 

Saúde da Família (ESF), tida como eixo estruturante do sistema. A ESF é entendida 

como uma reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a 

implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde que são 

responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias. 

Conforme a Portaria n° 2.488, considera-se equipe de saúde da família a 

existência de equipe multiprofissional composta por “médico generalista ou 

especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde” (BRASIL, 2011). Portanto, de acordo com dados 

obidos no site do Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde 

referentes a julho de 2012, podemos observar a existência de equipes da ESF em 

todos os municípios do estado, conforme mostra o MAPA 06. 
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Ainda no âmbito das portas de entrada do sistema de saúde, o Ministério da 

Saúde instituiu no ano de 2011, por meio da Portaria n° 1.600, a Rede de Atenção 

às Urgências, que visa prestar atendimento aos usuários com quadros agudos, 

possibilitando a resolução integral da demanda ou transferindo-a para um serviço de 

maior complexidade. Neste sentido, configuram-se como equipamentos físicos 

estruturantes da rede de atenção às urgências o Serviço de Atendimento Móvel às 

Urgências (SAMU 192), a Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h) e as 

“Portas Hospitalares de Urgência”. 

O SAMU 192 é um serviço que objetiva chegar precocemente à vítima após 

ter ocorrido um agravo à sua saúde, sendo necessário garantir atendimento e/ou 

transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e 

integrado ao SUS. Até o ano de 2009 o estado do Rio Grande do Norte contava com 

apenas 03 bases de atendimento do SAMU, com as Centrais de Regulação Médica 

das Urgências em Natal, (SAMU-Natal), em Mossoró, (SAMU-Mossoró) e no 

município de Macaíba, (SAMU-Metropolitano). Apenas este último era um Serviço 

microrregional que atendia a 08 municípios da região metropolitana de Natal, que 

estão divididos em 03 regiões de saúde do estado.  

O SAMU-Natal atendia somente à população da capital potiguar, que 

pertence à Região de Saúde Metropolitana, o SAMU-Mossoró correspondia à 

população do município de Mossoró, sede da Região de Saúde de Mossoró e o 

SAMU-Metropolitano servia de referência para a população dos municípios de 

Ceará-Mirim (pertencente à Região de Saúde de João Câmara), Extremoz, São 

Gonçalo do Amarante, Macaíba e Parnamirim (pertencentes à Região de Saúde 

Metropolitana); e São José de Mipibu, Nísia Floresta e Monte Alegre (membros da 

Região de Saúde de São José do Mipibu). Sendo assim, até o ano de 2009 apenas 

04 regiões do PDR estavam contempladas com o Serviço de Atendimento Móvel às 

Urgências no Rio Grande do Norte, conforme podemos visualizar no MAPA 07. 
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A partir de 2009 foi instituído no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde um 

projeto de Regionalização do SAMU 192 com o objetivo de cobrir esse vazio 

assistencial e levar o atendimento às urgências a todos os municípios do estado. O 

desenho da regionalização do SAMU 192 agrupou as 08 regiões de saúde em três 

grandes macrorregiões.  

De acordo com o projeto elaborado pela equipe técnica da Secretaria 

Estadual de Saúde, a proposta de regionalização do SAMU prevê a integração e 

substituição do SAMU-Metropolitano e do SAMU-Mossoró pelo SAMU 

Macrorregional Metropolitano e pelo Macrorregional Oeste e Alto Oeste, dando lugar 

a uma regulação ampliada para aproximadamente 60 municípios em cada SAMU 

Regional e uma integração de todas as unidades existentes nestas macrorregiões. 

Apenas O SAMU-Natal permanece com a regulação médica das urgências somente 

para o território do município do Natal. No MAPA 08 podemos visualizar a proposta 

de expansão de cobertura do SAMU que foi pensada pela SESAP/RN. 
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Outro componente físico da Rede de Atenção às Urgências são as UPAs 

24h, consideradas estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades 

Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, onde em conjunto com 

estas compõe uma rede organizada de Atenção às Urgências. O principal objetivo 

da UPA 24h é reduzir as filas nos prontos-socorros hospitalares, evitando que 

atendimentos de atenção especializada que podem ser resolvidos por unidades 

intermediárias sejam encaminhados diretamente para o nível hospitalar. 

Conforme podemos observar no MAPA 09, atualmente existem 03 Unidades 

de Pronto Atendimento 24h funcionando no estado do Rio Grande do Norte, sendo 

02 no município de Mossoró e 01 no município de Natal. Todas as outras regiões de 

saúde do estado não dispõem deste nível de assistência em suas jurisdições 

administrativas, comprometendo a organização e o fluxo assistencial da rede de 

atenção às urgências.  

Todavia, em função do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal, estão em construção 03 novas estruturas nos municípios de Assu, 

Caicó e São Vicente. Além dessas, outras 10 (dez) unidades com fontes de recursos 

diversos também já se encontram em processo de implantação em 08 municípios do 

estado, com o objetivo de cobrir todas as regiões de saúde. 
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O último componente estruturante da Rede de Atenção às Urgências são as 

“Portas Hospitalares de Urgência”, consideradas o nível de hierarquia mais alto do 

sistema e para onde são encaminhados os problemas de saúde mais complexos, 

aqueles que não conseguem ser resolvidos nas unidades de atenção básica e 

atenção intermediária. O Rio Grande do Norte conta com 05 hospitais públicos de 

referência estadual para onde são encaminhados os traumas mais graves da 

população.  

São considerados hospitais de referência às urgências no estado, com suas 

respectivas linhas de cuidado prioritárias: 

 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (referência em traumas graves); 

 Hospital Deoclécio Marques (referência em traumas); 

 Hospital Santa Catarina (referência em gestação de alto risco); 

 Hospital Universitário Onofre Lopes (referência em neurologia e 

cardiologia); 

 Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes (referência em urgências 

pediátricas); 

 

À exceção do Hospital Deoclécio Marques, localizado no município de 

Parnamirim, todos os outros 04 hospitais de referência estadual concentram-se em 

Natal, conforme podemos observar no MAPA 10. As 05 unidades consideradas 

“Portas Hospitalares de Urgência” do estado do Rio Grande do Norte compreendem 

apenas o limite de jurisdição da Região de Saúde Metropolitana. 
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Apesar do componente “Porta Hospitalar de Urgência” concentrar-se 

somente na Região de Saúde Metropolitana ela não é a única a conter as unidades 

de atenção especializada ambulatorial e hospitalar, outro eixo estruturante para a 

viabilidade de implantação das regiões de saúde.  

A Secretaria Estadual de Saúde administra a gestão de 23 hospitais 

estaduais, distribuídos nas 08 regiões de saúde estabelecidas pelo PDR. No 

entanto, a Região de Saúde Metropolitana é a que detêm a maior quantidade dessas 

unidades, num total de 08, sendo 06 concentradas no município de Natal, 01 no 

município de Macaíba e 01 no município de Parnamirim.  

No quadro abaixo temos a distribuição da atenção hospitalar por região de 

saúde no estado do Rio Grande do Norte. 

 

QUADRO 03: Hospitais Estaduais por Região de Saúde no Rio Grande do Norte 

Região de Saúde Hospitais 

São José do Mipibu (1° Região) 03 

Mossoró (2° Região) 04 

João Câmara (3° Região) 01 

Caicó (4° Região) 03 

Santa Cruz (5° Região) 01 

Pau dos Ferros (6° Região) 01 

Metropolitana (7° Região) 06 

Assu (8° Região) 02 

Fonte: SESAP/RN, 2012. 

 

Por sua vez, a atenção ambulatorial especializada do nível “clínica 

especializada” é mais capilarizada no território e encontra-se espalhada em todas as 

regiões de saúde do estado, com maior predominância na Região de Saúde 

Metropolitana. Já as unidades de nível “Policlínica” cobrem apenas 05 das 08 

regiões de saúde, tendo a sua maior concentração também na Região de Saúde 

Metropolitana. No MAPA 11, MAPA 12 e MAPA 13 temos a distribuição territorial 

por município da rede de atenção especializada ambulatorial e hospitalar.  
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Esta primeira incursão na estrutura material que compõe o Sistema Único de 

Saúde norte-rio-grandense nos mostra algumas disparidades territoriais quanto à 

capacidade resolutiva de cada uma das regiões, pois conforme pudemos visualizar 

nos cartogramas acima boa parte do componente físico de que se serve o SUS 

estadual concentra-se em alguns poucos municípios, sobretudo os da Região de 

Saúde Metropolitana.  

Embora a política de saúde seja universal em todo o território nacional ela 

não pode realizar-se sem a materialidade, ou seja, sem os objetos geográficos 

capazes de dar existência ao que está formulado nos planos e projetos, pois “a 

norma é geneticamente uma ação e morfologicamente uma densidade, uma forma” 

(SILVEIRA, 1999, p. 343). Logo, a localização geográfica dos equipamentos tem 

efeito expressivo na acessibilidade e utilização dos serviços de saúde, 

comprometendo os ideais de universalidade e equidade no atendimento.  

Ao concentrar-se em alguns pontos do território o Sistema torna-se seletivo, 

“dificultando os deslocamentos e limitando o uso do território pelos agentes não 

hegemônicos, o que engloba a grande parte da população, que, embora tenha 

direitos, acaba não tendo acesso ao SUS nas suas distintas hierarquias” (ALMEIDA 

e ANTAS JR, 2009, p. 20). Sendo assim, é imprescindível que se pense a lógica de 

funcionamento do Sistema Único de Saúde a partir das especificidades dos lugares.  

Neste sentido, as formas geográficas, que têm na materialidade o seu 

principal componente, são para nós um pressuposto metodológico que pode melhor 

subsidiar a regionalização do SUS na perspectiva do lugar. Portanto, nos próximos 

itens buscaremos identificar a especificidade e singularidade das formas dos lugares 

com base na dinâmica territorial estabelecida pelos usuários na busca pelos serviços 

e equipamentos de saúde.   
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PARTE III 
POR UMA REGIONALIZAÇÃO SOLIDÁRIA E COOPERATIVA DA 

POLÍTICA DE SAÚDE 

 

3.1. A Cobertura Populacional aos Serviços e Equipamentos de Saúde  

 

Nas duas primeiras partes de nosso trabalho estivemos preocupados em 

mostrar a estrutura de funcionamento do SUS a partir do arcabouço normativo que 

dá sustentação à organização do sistema em todo o território nacional. Mostramos 

como o território foi normatizado pela política de saúde e como tais normas 

ganharam forma no estado do Rio Grande do Norte. 

No entanto, embora o componente jurídico seja estruturante para a 

regulação da vida social, ele não é o único capaz de impor regras, limites e sanções. 

Norberto BOBBIO, em sua “Teoria da Norma Jurídica”, afirma que “nossa vida se 

desenvolve em um mundo de normas, pois estamos envoltos em uma rede muito 

espessa de regras de conduta que, desde o nascimento até a morte, dirigem nesta 

ou naquela direção as nossas ações” (BOBBIO, 2001, p. 23). 

Tais regras sociais ou culturais, mesmo não tendo força de lei, existem 

concretamente e regulam o comportamento social. Dá-se o mesmo com o território, 

esta categoria de análise eminentemente geográfica que tem o poder de condicionar 

as ações dos agentes em suas diversas esferas de atuação.  

Neste sentido, muito mais do que a extensão delimitada por fronteiras 

políticas, o território é também uma norma, “são normas que derivam das ações e do 

próprio território como ele se apresenta arranjado” (SANTOS, 1994, p. 3). Sendo 

assim, “o exercício desta ou daquela ação passa a depender da existência, neste ou 

naquele lugar, das condições locais que garantam eficácia aos respectivos 

processos” (SANTOS, 2008, p. 337). 

A principal atribuição de cada região instituída no Plano Diretor de 

Regionalização do SUS do Rio Grande do Norte é garantir a resolutividade das 

demandas do sistema, em seus diversos níveis de complexidade, nos municípios 

que compreendem sua jurisdição administrativa. Portanto, veremos a efetividade de 
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tais regiões a partir do correspondente populacional do estado e do deslocamento 

entre as pessoas no território na busca por serviços de saúde.  

Queremos mostrar a capacidade instalada e os níveis de assistência à 

saúde que o SUS viabiliza no estado do Rio Grande do Norte. Para isso, faremos 

uma análise da distribuição populacional do estado nas regiões de saúde e 

resgataremos a estrutura das RAS nos seus componentes “Rede de Atenção 

Básica”, “Rede de Atenção às Urgências” e “Rede de Atenção Ambulatorial e 

Hospitalar” com a finalidade de descobrirmos em que medida essas linhas de 

cuidado se conectam e são resolutivas. 

No que diz respeito ao componente populacional o estado do Rio Grande do 

Norte é composto, em sua maioria, por municípios de até 10.000 habitantes e entre 

10.001 e 50.000 habitantes. Apenas três municípios do estado (Natal, Parnamirim e 

Mossoró), ultrapassam a faixa dos 100.000 habitantes, o que corresponde à Região 

de Saúde Metropolitana e Região de Saúde de Mossoró. No MAPA 14 podemos 

observar a distribuição da população norte-rio-grandense por Região de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 



 
 

82 
 

A relação dessa distribuição populacional com a concentração de fixos de 

saúde de maior complexidade em alguns poucos municípios do estado, conforme 

visto no item 2.3, nos dá uma primeira evidencia acerca da estrutura da rede urbana 

potiguar, pois quanto mais densos do ponto de vista tecnológico ficaram os 

estabelecimentos de saúde analisados, mais a sua concentração deu-se nos 

municípios de maior porte populacional.  

Sendo assim, para trabalharmos essas preocupações analíticas sobre a 

estrutura da rede urbana potiguar e sua relação com a regionalização da saúde nos 

utilizamos do estudo “Regiões de Influência das Cidades”, desenvolvido pelo IBGE 

em 2007, que teve como objetivo conhecer as relações entre as cidades brasileiras 

com base na análise dos fluxos de bens e serviços. O estudo da REGIC estabelece 

uma hierarquia urbana dos municípios brasileiros e, com base nesta hierarquia, 

define a região de influência de cada um destes centros.  

Inicialmente, a pesquisa foi estruturada com base no mapeamento de uma 

cesta de indicadores para todos os municípios brasileiros a fim de se observar onde 

há maior e menor dinamismo territorial. Com base nessas informações, os 

pesquisadores do IBGE definiram quais municípios do Brasil seriam centros de 

gestão do território, ou seja,  

 

 

“um centro onde tomam-se decisões e fazem-se investimentos de 
capital que afetam direta e indiretamente amplo espaço. Controlam 
assim a organização espacial de um dado espaço, influenciando a 
gênese e a dinâmica produtiva, o nível de empregos diretos e 
indiretos, os impostos, a mobilidade demográfica, as transformações 
no uso do solo e da paisagem, assim como a política local e o modo 
de inserção das cidades na rede urbana sob seu controle.” 
(CORRÊA, 1996, p. 25) 

 

 

O passo seguinte da pesquisa foi determinar as regiões de influência de 

cada centro de gestão estabelecendo ligações com outros municípios. Para isso, 

observou-se a relação de subordinação administrativa de alguns órgãos federais 

(SRF, INSS, MTE) e a localização de matrizes de empresas e suas respectivas 

filiais. 

Depois de estabelecidas as ligações entre os centros de gestão, restou a 

construção de ligações entre centros de gestão e centros locais, que foi verificada 
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através de questionários respondidos por técnicos do IBGE em cada centro local. 

Neste questionário, foi perguntado ao técnico qual a preferência de deslocamento a 

algum centro de gestão para executar um tipo de serviço específico: Educação, 

saúde, compras, lazer, serviço aeroportuário. Também foi verificado de qual cidade 

são os jornais mais vendidos no município e qual a linha de transporte intermunicipal 

mais frequente no município.  

Com base na metodologia do IBGE foram identificados os seguintes centros 

de gestão no estado do Rio Grande do Norte, conforme o seu nível de importância 

na hierarquia urbana: 

 

Natal 

Mossoró 

Pau dos Ferros 

Caicó 

Currais Novos 

Açu 

João Câmara 

Macau 

Santa Cruz 

São Paulo do Potengi 

Passa e Fica 

Santo Antônio 

Canguaretama 

Patu 

Umarizal 

Apodi 

São Miguel 

Alexandria 

Parelhas 

 

Natal foi considerada a principal cidade da rede urbana potiguar, seguida 

logo após por Mossoró. Sendo assim, todos os outros centros de gestão do estado 

estão submetidos a estes dois municípios, que por sua vez estão encaixados em 

uma rede urbana interestadual, consolidando relações com Fortaleza, por um lado, e 

Recife, por outro. 
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Conforme podemos visualizar no MAPA 15, em vermelho e laranja estão as 

informações sintetizadas estabelecidas pelo IBGE para demonstrar aquilo que, de 

acordo com todo o levantamento realizado, se aproxima de uma hierarquização real 

da relação entre os municípios potiguares. Todavia, é importante realizar a seguinte 

observação: todas as variáveis inquiridas no questionário foram respondidas por um 

agente do IBGE sitiado no município. Isto significa dizer que as respostas foram 

respondidas intuitivamente por este profissional a partir de seu conhecimento sobre 

o município em questão e, por este motivo, podem ter um conteúdo especulativo 

sobre a dinâmica daquela cidade. 
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Embora parcial, a caracterização dos níveis de relação da rede urbana do 

estado do Rio Grande do Norte por meio do estudo da REGIC nos permite conhecer 

quais os municípios mais importantes da rede e, com isso, termos parâmetros para 

avaliar a capacidade instalada e as respostas de cada uma das redes de atenção à 

saúde. 

Adotamos a Atenção Básica como rede estrutural para a organização e 

funcionamento do SUS em função de ser uma das estratégias do Ministério da 

Saúde para reverter o quadro de dependência dos municípios sem ou com poucos 

estabelecimentos de Média e Alta complexidade aos de maior porte. Além disso, a 

universalização e consolidação da rede de atenção básica através da Estratégia 

Saúde da Família é obrigatória a todos os municípios do Brasil desde 1998, uma vez 

que a eficácia no atendimento neste primeiro nível de atenção resolve entre 80% e 

90% dos problemas de saúde da população.  

Portanto, no MAPA 16 mostramos a cobertura da Rede de Atenção Básica 

no estado do Rio Grande do Norte por meio da Estratégia Saúde da Família. 
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Conforme podemos observar o Rio Grande do Norte apresenta cobertura 

satisfatória da rede de atenção básica, pois dos 167 municípios do estado, 147 

apresentam cobertura na Estratégia Saúde da Família igual ou superior a 70% de 

sua população. Entretanto, de acordo com dados obtidos no Sistema de 

Informações da Atenção Básica (SIAB) no ano de 2012, observamos que desde 

2006 não houve continuidade sistemática do processo de implantação da ESF no 

território estadual, pois boa parte dos municípios do estado parou de cadastrar ou 

não informou cadastramentos de pessoas na ESF.  

Além disso, conforme dados obtidos no Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde no ano de 2012, 60 municípios não possuem equipes 

completas nas unidades de saúde da família, o que fere o principio organizativo da 

rede de atenção básica instituído na PNAB. Podemos observar a incongruência 

entre o que está posto como cobertura pelo SIAB e a cobertura que de fato ocorre 

através do MAPA 17. 
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Embora seja o nível de atenção mais capilarizado do território e o que tem o 

dever de chegar até o domicílio do cidadão, a Rede de Atenção Básica norte-rio-

grandense não se completa em sua estrutura organizativa conforme emanam os 

preceitos da legislação do SUS, pois ao não garantir cobertura populacional a todos 

os municípios do estado e, além disso, ao não instituir um processo de trabalho com 

todos os profissionais que compõem a Estratégia Saúde da Família, a “Rede de 

Atenção Básica” não se faz resolutiva, comprometendo os pontos de conexão entre 

as redes. 

Podemos constatar essa informação por meio da espacialização dos 

encaminhamentos para “Atenção Especializada”, “Urgência e Emergência” e 

“Internação Hospitalar” instituídos pelas equipes de saúde da família do estado e 

cadastradas no SIAB. Conforme vemos no MAPA 18, MAPA 19 e MAPA 20, a 

Região de Saúde de Açu e a Região de Saúde de Caicó são as que apresentam as 

maiores deficiências quanto ao encaminhamento para os demais níveis de 

complexidade das demandas oriundas da AB. Quando voltamos nossos olhos à falta 

de equipes completas da ESF percebemos que essas duas regiões encontram 

dificuldades no processo de constituição de profissionais para garantir o 

funcionamento de suas equipes, o que pode gerar dificuldades no processo de 

trabalho e, consequentemente, baixa resolutividade das demandas do Sistema.  
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Ora, o componente “encaminhamento” é fundamental e estruturante para a 

organização das Redes de Atenção à Saúde, pois se cabe à Atenção Básica ser a 

ordenadora e coordenadora das RAS é imprescindível que este nível de articulação 

seja extremamente resolutivo. Todavia, na prática não é o que ocorre, haja vista a 

representação dos cartogramas acima. Além disso, o estado do Rio Grande do 

Norte ainda não dispõe de uma Política Estadual de Regulação do Sistema Único de 

Saúde, causando “fragmentação e desarticulação das redes de atenção a saúde 

com fluxo assistencial desorganizado inclusive nas situações de 

urgência/emergência” (RIO GRANDE DO NORTE, 2011, p. 04). 

No ano de 2011 foi elaborado pela SESAP/RN uma “Proposta de 

Implementação de Complexos Reguladores e Informatização das Unidades de 

Saúde do Estado do Rio Grande do Norte”, com o objetivo de  

 

 

“garantir acesso dos cidadãos aos serviços de saúde qualificado, 
através do Complexo Regulador Estadual, envolvendo saberes, 
tecnologias e ações destinadas a responder as demandas dos 
usuários, fortalecendo a capacidade de gestão do SUS com 
diretrizes e estratégias de forma a nortear o processo de regulação 
da assistência no Estado do Rio Grande do Norte” (RIO GRANDE 
DO NORTE, 2011, p. 08). 

 

 

Em outras palavras, o Complexo Regulador do Estado tem como finalidade 

evitar o deslocamento aleatório das pessoas na busca por atendimento 

especializado, acabando com as “peregrinações” por vagas nos hospitais e tirando 

do hospital o “poder” de dizer se há ou não leitos disponíveis. O projeto de 

implantação da Central de Regulação foi apresentado em outubro de 2011 para o 

Ministério da Saúde e aprovado em dezembro pela entidade federal. Contudo, 

somente no segundo semestre de 2012 foi repassada a verba para a SESAP/RN 

iniciar o seu processo de implementação. 

Todavia, é importante salientar que tal proposta de regulação não é pioneira 

no estado. A atividade de regulação dos serviços de saúde do Rio Grande do Norte 

foi iniciada em 1991, através da instalação da Central de Exames, Consultas e 

Internação (CECI), que utilizava um sistema informatizado desenvolvido no próprio 
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Estado e funcionava através de subcentrais regionais, coordenadas pela gestão 

estadual. 

O processo de descentralização da regulação assistencial ocorreu em 2006, 

com a criação de 04 Centrais Municipais de Regulação nos municípios de Natal, 

Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros, que tinham abrangência regional e utilizavam a 

ferramenta eletrônica disponibilizada pelo Ministério da Saúde – SISREG II. Nesse 

mesmo período, foram adquiridos e distribuídos para as 167 Secretarias Municipais 

de Saúde Kits de equipamentos de informática para a regulação. 

No entanto, nos dias atuais o complexo regulador do estado opera com três 

plataformas tecnológicas distintas (SISREG II, SISREG III E SIGUS – SISTEMA 

PRIVADO) e não interligadas, que operam as modalidades de regulação de 

consultas, exames e internação. Sendo assim, a atual proposta de regulação do 

SUS pretende agregar todas as bases disponíveis em um único sistema 

informatizado, com sede na Secretaria Estadual de Saúde, e capilarizado para todas 

as regiões de saúde do PDR.  

Conforme documento elaborado pela equipe técnica da SESAP/RN, abaixo 

temos a relação de todas unidades que serão contempladas pela proposta. 

 

Central Metropolitana de Regulação  

Hospital Município 

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel Natal 

Hospital Dr. José Pedro Bezerra Natal 

Hospital Colônia Dr. João Machado Natal 

Hospital Giselda Trigueiro Natal 

Hospital Infantil Maria Alice Fernandes Natal 

Hospital Central Coronel Pedro Germano Natal 

Hospital Estadual Dr. Ruy Pereira dos Santos Natal 

Hospital Regional Deoclecio Marques de Lucena Parnamirim 

Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho Macaíba 

Hospital Dr. Percilio Alves de Oliveira Ceará Mirim 

Maternidade Divino Amor Parnamirim 
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Central Regional de Mossoró  

Hospital Município 

Hospital Regional Tarcisio de Vasconcelos Maia Mossoró 

Hospital Regional Hélio Morais Marinho Mossoró 

Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira Caraúbas 

Hospital Municipal São Camilo de Lelis Mossoró 

 

Central Regional de Caicó  

Hospital Município 

Hospital Regional do Seridó Caicó 

Hospital Maternidade Dr. Carlindo Dantas  Jucurutu 

Hospital Padre João Maria Currais Novos 

 

Central Regional de Pau dos Ferros  

Hospital Município 

Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade Pau dos Ferros 

Hospital Áurea Maia de Figueiredo São Miguel 

 

 Central Regional de Assu  

Hospital Assu 

Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos Assu 

 

Central Regional de João Câmara  

Hospital CNES 

Hospital Regional Josefa Alves Godeiro João Câmara 
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Central Regional de São José do Mipibú  

Hospital Município 

Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal Santo Antonio 

Hospital Regional Dr. Getúlio O. Sales Canguaretama 

Hospital Monsenhor Antonio Barros São José de Mipibu 

 

Central Regional de Santa Cruz  

Hospital Município 

Hospital Municipal Aluisio Bezerra Santa Cruz 

Unidade Materno Infantil são Paulo do Potengi São Paulo do Potengi 

 

Enquanto a Central de Regulação do Estado não fica pronta o processo de 

encaminhamento entre os municípios e as unidades de saúde é feito de forma 

aleatória e desarticulada, causando “gargalos” assistências em determinadas 

regiões. Além disso, conforme mostraremos a seguir, boa parte do território norte-

rio-grandense é rarefeito no que diz respeito à capacidade instalada de serviços e 

equipamentos de saúde. 

No MAPA 08 do item 2.3 mostramos a proposta de cobertura do projeto de 

Regionalização do SAMU 192 que foi pensado pela Secretaria Estadual de Saúde 

em 2009 com o intuito de estruturar em todo o Rio Grande do Norte o componente 

das Redes de Atenção às Urgências. Se fosse colocado em atividade da maneira 

como foi concebido, o SAMU 192 chegaria a todos os municípios do estado por meio 

de suas bases móveis distribuídas nas 03 macrorregiões assistenciais.  

Todavia, até dezembro de 2012, somente a Macrorregião Metropolitana e a 

Macrorregião Oeste/Alto Oeste, além do SAMU Natal, possuíam unidades de 

suporte móvel. No entanto, se sobrepormos o desenho das macrorregiões com o 

das regiões de saúde estipulados no PDR, notamos que somente a Região de 

Saúde de João Câmara, Região de Saúde Metropolitana, Região de Saúde de São 

José do Mipibu e Região de Saúde de Mossoró dispõem de bases em suas 

jurisdições administrativas, deixando todo o resto do estado com um vazio 

assistencial no componente Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, conforme 

podemos observar no MAPA 21.  
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Logo, ainda há uma falta de resolutividade entre o que foi pensado nos 

planos e projetos da Secretaria Estadual de Saúde e a realidade de cobertura do 

sistema.   

A falta de resolutividade das regiões do PDR do Rio Grande do Norte 

abrange todos os níveis do SUS, chegando inclusive no componente hospitalar, a 

estrutura de nível mais complexa e hierarquizada do sistema de saúde. Em função 

de ainda não haver uma regulação específica para este tipo de componente 

considerando-se a sua função na organização das RAS, tramita nos gabinetes do 

Ministério da Saúde a implementação da “Política Nacional de Atenção Hospitalar”, 

que tem como objetivo geral estabelecer as diretrizes para a reorganização da 

Atenção Hospitalar no SUS. 

Segundo a Consulta Pública n° 19, de 1° de novembro de 2012, que vigorou 

até janeiro de 2013 para opiniões e sugestões acerca das regras que serão 

estabelecidas na nova Política ministerial, considerou-se que, para serem funcionais, 

“os hospitais devem ter densidade tecnológica, estrutura física, processos 

organizativos e profissionais adequados ao seu perfil assistencial e contar com, no 

mínimo, 50 (cinquenta) leitos” (BRASIL, 2012, grifos nosso).  

Sendo assim, analisamos a capacidade de leitos em cada um dos 23 

hospitais estaduais de gestão da SESAP/RN, mais o Hospital Universitário Onofre 

Lopes (com gestão dupla: federal e estadual) para sabermos até que ponto tais 

estruturas responderiam às recomendações do Ministério da Saúde caso a Política 

Nacional de Atenção Hospitalar já estivesse em vigor. Portanto, considerando-se os 

23 hospitais estaduais do estado do Rio Grande do Norte, 10 possuem menos de 50 

leitos em suas capacidades instaladas, conforme podemos visualizar nos gráficos a 

seguir. 
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Gráfico 01: Leitos Hospitalares na Região de Saúde de Mossoró 

 

Fonte: CNES/DATASUS, 2012. 

 

Gráfico 02: Leitos Hospitalares na Região de Saúde de Caicó 

 

     Fonte: CNES/DATASUS, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

APODI CARAÚBAS MOSSORÓ MOSSORÓ 

Hospital Regional 
Hélio Morais 

Marinho 

Hospital Regional 
Drº Aguinaldo 

Pereira 

Hospital Rafael 
Fernandes 

Hospital Regional 
Drº Tarcísio De 

Vasconcelos Maia 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

140,00 

ACARI CAICÓ 

Hospital Regional Drº 
Odilon Guedes Da Silva 

Hospital Do Seridó 

Quantidade de Leitos 



 
 

101 
 

 

Gráfico 03: Leitos Hospitalares na Região de Saúde de Açu 

 

    Fonte: CNES/DATASUS, 2012. 

 

 

 

Gráfico 04: Leitos Hospitalares na Região de São José do Mipibu 

 

           Fonte: CNES/DATASUS, 2012. 
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Gráfico 05: Leitos Hospitalares na Região de Saúde de João Câmara 

 

              Fonte: CNES/DATASUS, 2012. 

 

 

 

Gráfico 6: Leitos Hospitalares na Região de Saúde de Pau dos Ferros 

 

           Fonte: CNES/DATASUS, 2012. 
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Gráfico 07: Leitos Hospitalares na Região de Saúde Metropolitana 

 

 

Fonte: CNES/DATASUS, 2012. 
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Até quando distribuímos a oferta de leitos de todos os hospitais que prestam 

serviço ao SUS estadual (públicos ou privados) percebemos o quão frágil é a 

estrutura hospitalar norte-rio-grandense. De acordo com o Ministério da Saúde, 

considera-se resolutivo no que se refere ao componente hospitalar uma região que 

possui a oferta de 2,5 a 3 leitos por mil habitantes. Conforme podemos observar no 

quadro abaixo apenas as regiões de saúde de Pau dos Ferros e Caicó atendem às 

especificações ministeriais, embora o Hospital Regional de Pau dos Ferros possua 

apenas 40 leitos. 

 

QUADRO 04 - LEITOS DO SUS POR REGIÃO DE SAÚDE (RN) 

REGIÃO DE SAÚDE TOTAL DE LEITOS TOTAL POR MIL HABITANTES 

Assu 300 1,74 

Caicó 891 3,01 

João Câmara 383 1,30 

Metropolitana 2.840 2,39 

Mossoró 976 2,17 

Pau dos Ferros 830 3,61 

Santa Cruz 393 2,12 

Fonte: Sala de Situação em Saúde/MS/2012 
 

Não obstante, a desigual distribuição de fixos de saúde e, 

consequentemente, disponibilidade de leitos no território gera uma concentração 

desses componentes na Região de Saúde Metropolitana, sobretudo no município de 

Natal que, sozinho, possui 1213 leitos distribuídos entre os 06 hospitais públicos de 

gestão da SESAP/RN e o Hospital Universitário Onofre Lopes. No MAPA 22 

podemos ver a distribuição territorial dos leitos SUS por município do estado do Rio 

Grande do Norte. 
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Depois de analisarmos a estrutura material de que dispõe o sistema de 

saúde até chegarmos à real situação de cobertura populacional do SUS no Rio 

Grande do Norte, veremos agora como o cidadão se desloca no território para 

buscar atendimento do sistema nos seus componentes de atenção especializada e 

atenção hospitalar. 

Conforme vimos anteriormente, o estudo Regiões de Influência das Cidades 

definiu a hierarquia urbana dos centros de gestão do território norte-rio-grandense a 

partir do cruzamento de uma cesta de indicadores que agregam vários serviços, 

dentre eles a saúde. Sendo assim, com base na referida metodologia, foi possível 

separar apenas a “busca por serviços de saúde” no território norte-rio-grandense a 

partir do questionário respondido pelo agente do IBGE. 

É inevitável, portanto, fazer uma análise acerca das dinâmicas da saúde 

levando em consideração as relações existentes entre os diversos entes municipais, 

pensando regionalmente e em sua rede urbana. Esta análise preocupa-se com 

basicamente duas questões: 1) De que maneira a relação entre diversos municípios 

configuram as regiões em que os mesmos se inserem; 2) De que maneira alguns 

municípios crescem em importância regional em relação a outros. 

Portanto, no MAPA 23 temos o deslocamento da população na busca por 

serviços de saúde conforme o estudo Regiões de Influência das Cidades. 
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De acordo com o mapa acima vemos que, segundo a REGIC, o 

deslocamento para atendimento de saúde no estado do Rio Grande do Norte dá-se, 

majoritariamente, para Natal, que possui influência em praticamente todos os 

municípios do estado; seguido por Mossoró, que abrange um raio de alcance até a 

Região de Saúde de Pau dos Ferros, e em menor escala ocorre procura aos 

municípios de Açu, Caicó, Pau dos Ferros e Currais Novos, estes últimos 

configurando-se em relações mais endógenas entre os municípios que estão ao seu 

redor. 

Sendo assim, na busca por apreendermos a real dinâmica entre os lugares 

na busca por atendimento de saúde do SUS no estado cruzamos as informações de 

prestações de atendimento intermunicipal pactuadas entre os gestores de saúde por 

meio da PPI Ambulatorial e PPI Hospitalar para o ano de 2012 e os dados obtidos 

no DATASUS (através da ferramenta Tabwin), no período de 2011 (entre janeiro e 

dezembro). A partir daí, pudemos sobrepor ao desenho das regiões de saúde o fluxo 

de deslocamento pactuado com o fluxo de deslocamento real, no intuito de 

verificarmos se a pactuação que ocorre no nível da gestão é coerente com os 

deslocamentos do cidadão no território. 

Para esta análise, nos valemos de alguns componentes de prestações de 

serviços que são estruturantes na política do Ministério da Saúde e que, portanto, 

devem ser encaradas com maior acuidade pela gestão estadual. Tais componentes 

foram: encaminhamentos para Parto, mamografias, cirurgias da mama, consultas 

para ginecologista e obstetrícia, cirurgia obstétrica, cirurgia cardiovascular, 

encaminhamentos para ortopedia e cirurgia de politraumatismo.  

Nas próximas páginas colocaremos lado a lado a pactuação estabelecida 

pela PPI para tais procedimentos com o deslocamento real da população no estado. 
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A análise desses mapas no mostra a falta de resolutividade das regiões de 

saúde no território norte-rio-grandense em seus diversos componentes assistenciais, 

havendo concentração de atendimento em algumas poucas regiões do estado e 

rarefação na maior parte do território.  

Conforme podemos observar nos dois mapas referentes ao componente 

“Parto” a PPI praticamente não estabelece pactuação para este tipo de assistência, 

pois se acredita que os municípios sejam capazes de ofertar a assistência pré-natal 

e o serviço de parto nas maternidades municipais. Todavia, quando sobrepomos a 

pactuação com o fluxo real da população vemos que majoritariamente o serviço dá-

se no município de Natal, que presta atendimento inclusive para a população da 

Região de Saúde de Pau dos Ferros. Fora a capital, outro município que se destaca 

no atendimento é Mossoró, que possui um raio de abrangência para a Região de 

Saúde de Pau dos Ferros e Região de Saúde de Assu.  

Ora, imaginar um deslocamento de mais de 500km no território, que é a 

distância entre Natal e os municípios da Região de Pau dos Ferros, para a prestação 

de um serviço que deve ser, majoritariamente, realizado na esfera municipal ou 

encaminhado para o município mais próximo, vai contra os princípios organizativos 

do Sistema Único de Saúde. Se as regiões foram instituídas para garantir 

resolutividade às demandas dos municípios que estão sob suas jurisdições 

administrativas e, para isso, devem ofertar os serviços essenciais à população de 

referência, é impraticável que um único município concentre boa parte da prestação 

de serviços no estado.  

 A mesma estrutura de atendimento dá-se quando sobrepomos a pactuação 

estabelecida no componente “Encaminhamento para Médico Ginecologista e 

Obstetra” e “Deslocamento para Cirurgia Obstétrica”. Mais uma vez, a procura maior 

é para o município de Natal, que concentra prestação de serviços de pessoas 

oriundas de todas as regiões de saúde. Nas outras regiões percebemos um fluxo 

mais endógeno, embora o município de Mossoró também estenda seu raio de 

abrangência, mais uma vez, até a Região de Saúde de Pau dos Ferros e Região de 

Saúde de Assu. 

Por sua vez, o componente “Mamografia” é mais coerente com o que está 

pactuado e o que é de fato procurado. Entretanto, chama atenção a quase 

inexistência desse tipo de serviço nas regiões de saúde de João Câmara, Assu, 
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Santa Cruz e São José de Mipibu, que procuram por atendimento, sobretudo, em 

Natal, Mossoró, Caraúbas, Caicó, Alexandria e Pau dos Ferros. 

Entretanto, a análise mais gritante da falta de resolutividade das regiões no 

território norte-rio-grandense refere-se aos componentes “Cirurgia Cardiovascular”, 

“Encaminhamento para Médico Ortopedista” e “Deslocamento para Cirurgia de 

Politraumatismo”, pois são estruturas de atendimento de um nível de complexidade 

alto e, portanto, necessitam de uma resposta rápida e satisfatória do sistema de 

saúde. 

Conforme pode-se observar no mapa de “Cirurgia Cardiovascular” apenas 

os municípios de Natal e Mossoró estão aparelhados para este tipo de serviço, 

sendo Natal o responsável por “sugar” as demandas oriundas de quase todo o 

estado do Rio Grande do Norte, enquanto que Mossoró exerce seu poder de 

influência na Região de Saúde de Pau dos Ferros e em parte da Região de Saúde 

de Assu.  

No que se refere ao componente de “Ortopedia” observamos que as 

pactuações feitas na PPI para encaminhamento médico na referida especialidade 

concentram-se apenas nos municípios de Natal, Currais Novos, Caicó e Mossoró. 

No entanto, quando chegamos ao componente do nível mais complexo do sistema, 

que são as cirurgias de politraumatismo, mais uma vez, apenas Mossoró e Natal 

agregam as prestações do estado.  

A explicação para a concentração desses componentes complexos do 

sistema em praticamente dois municípios pode estar relacionada ao que 

apresentamos mais acima sobre a capacidade instalada dos hospitais estaduais do 

estado. Natal e Mossoró são os dois municípios que detêm os principais hospitais 

públicos do Rio Grande do Norte, com a maior capacidade de leitos. Enquanto isso, 

os hospitais das outras regiões são pouco resolutivos do ponto de vista da estrutura 

física, comprometendo o seu papel de unidades estruturantes e de referência para 

as regiões. 

Sendo assim, voltando nossa análise ao mapa da REGIC para 

deslocamento de serviços de saúde no estado, podemos concluir que o estudo do 

IBGE possui um nível de confiabilidade elevado, pois mostrou exatamente a 

supremacia de Natal, seguida por Mossoró, no tocante à procura por serviços de 

saúde em seus diversos componentes. Embora tenhamos trabalhado com uma 

metodologia e variáveis distintas daquela feita pelo IBGE, inferimos também que a 
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dinâmica do Sistema Único de Saúde estadual está atrelada à composição da rede 

urbana norte-rio-grandense, que tem nas cidades de Mossoró e Natal os seus 

principais polos. 

Mais uma vez, as estruturas materiais condicionam o comportamento dos 

agentes no território sendo, portanto, imprescindíveis para a análise e formulação de 

políticas territoriais. Por falta de uma estrutura física adequada, havendo 

concentração em algumas porções do território e rarefação em outras, a 

regionalização do Sistema Único de Saúde estadual ainda não atende aos preceitos 

que foram pactuados e instituídos. De normado, o território age como norma, 

impondo comportamentos e instituindo uma dinâmica entre os lugares com base nas 

formas geográficas que abrigam. 

Entretanto, conforme veremos a seguir, surgem novos mecanismos de 

articulação federativa na esfera do SUS que buscam instituir relações entre o ente 

federado estado e seus munícipes com o objetivo de integralizar a assistência à 

saúde em seus diversos componentes, evitando que o cidadão se desloque 

quilômetros para ter acesso a um serviço que deveria ser ofertado o mais próximo 

possível de onde ele vive.  
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3.3. Os Mecanismos de Articulação Federativa no Processo de Integralidade 

da Assistência à Saúde no Rio Grande do Norte 

 

A análise sobre o processo de implementação e efetividade da 

regionalização da saúde no Rio Grande do Norte que apresentamos até aqui nos 

mostrou que, embora o Ministério da Saúde tenha despendido esforços para 

consolidar a regionalização como a principal diretriz organizativa do SUS nos últimos 

12 anos, a partir da implantação da NOAS, ela vem sofrendo dificuldades de 

operacionalização em função, sobretudo, do pouco conhecimento sobre as 

dinâmicas territoriais e capacidade de regulação que a gerência estadual tem sobre 

os municípios de sua jurisdição. 

Conforme observamos nos capítulos anteriores por meio de entrevistas com 

gestores, análises de relatórios oficiais da gestão estadual e cruzamento de 

informações disponíveis nos bancos de dados do Ministério da Saúde e do IBGE, 

notamos que há uma incoerência entre o que foi preconizado pelo Plano Diretor de 

Regionalização no que se refere à resolutividade das demandas por saúde em suas 

regiões assistenciais e as especificidades dos lugares, tanto no que diz respeito ao 

componente material próprio do sistema de saúde estadual quanto ao componente 

institucional e de gestão. 

No entanto, alguns esforços de articulação federativa vêm sendo feitos no 

âmbito do estado do Rio Grande do Norte com o objetivo de garantir a integralidade 

da assistência à saúde entre as linhas de cuidado do SUS. Trata-se dos consórcios 

municipais de saúde. 

A organização dos municípios por meio de consórcios é legitimada pela Lei 

Orgânica da Saúde através do Art. 10°, onde se lê que “os Municípios poderão 

constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de 

saúde que lhes correspondam” (BRASIL, 1991). No entanto, conforme aponta 

RAVANELLI (2008), a experiência de cooperação intermunicipal é ainda muito 

incipiente no país e se concentra, regionalmente, no Sul e Sudeste. 

Sendo assim, visando aperfeiçoar os mecanismos de articulação federativa 

do país, em 2005 o Presidente Lula sancionou a Lei n° 11.107, mais conhecida 

como Lei dos Consórcios Públicos, que deu nova regulamentação à cooperação 

horizontal e vertical entre as três esferas de governo para a gestão compartilhada de 

políticas públicas e instituiu um arcabouço legal e institucional para a concretização 
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do Federalismo Cooperativo no país, cujos princípios enunciados na própria 

constituição de 1988 careciam de regulamentação.  

Conforme RAVANELI (2008), a fundamentação jurídica da Lei dos 

Consórcios Públicos está diretamente vinculada à emenda constitucional n°19 de 

1998, que modificou a redação do art. 241 para os seguintes termos: “União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação entre entes federados, 

autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem com a transferência total 

ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 

serviços transferidos”.  

Com base neste respaldo legal, foi instituído em maio de 2010 o Consórcio 

Publico Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN), composto por 132 

municípios consorciados e que tem por finalidade a realização integral dos 

interesses comuns dos entes consorciados na implementação de suas políticas 

públicas. A partir de 2011, o COPIRN passou a trabalhar por câmaras setoriais com 

os municípios a implementação de programas de cunho farmacêutico e a 

contratação de serviços de saúde.  

No ano de 2012 o COPIRN foi instituído no âmbito do planejamento da 

SESAP/RN com o objetivo de trabalhar de forma cooperativa o processo de 

contratualização e pactuação de serviços de saúde de prestadores privados, visando 

dar resolutividade às demandas do sistema. Sendo assim, após reuniões nas 

Comissões Intergestores Regional e Comissão Intergestores Bipartite do estado, 

ficou decidido que o Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte 

começaria o processo de contratualização de prestadores privados na Região de 

Saúde de Pau dos Ferros, em função do prestador do município de Alexandria, que 

respondia pela demanda da quase totalidade das pactuações de procedimentos 

ambulatoriais instituídos na PPI para a região de saúde, deixar de pactuar com a 

Secretaria Estadual de Saúde em função do preço da tabela SUS. 

Sendo assim, por meio de reuniões nas comissões intergestores regional 

foram discutidas as necessidades e especialidades médicas que os municípios da 

referida região precisavam e o Consórcio começou a buscar prestadores privados 

que estivessem dispostos a pactuar com os municípios. Foram contratualizados 

serviços de saúde com 10 clínicas privadas do município de Pau dos Ferros em 09 

especialidades médicas, conforme observamos no quadro a seguir: 
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Para a contratualização dos serviços o Consórcio instituiu uma tabela 

regional no valor da prestação (ANEXO 1), evitando que as clínicas cobrassem 

preços diferenciados à um município ou outro. Sendo assim, o preço estipulado pela 

consulta ou exame é pago, em parte, com o repasse ao município pela Secretaria 

Estadual de Saúde da verba oriunda da PPI e, o restante, é retirado da conta do 

consórcio por meio do “rateio” de dinheiro entre os municípios com verbas oriundas 

do Fundo de Participação dos Municípios. 

Em seus pouco mais de 04 meses de atividade no estado do Rio Grande do 

Norte realizando este tipo de pactuação, o COPIRN conta com uma estrutura de 

Regulação das Consultas e Exames, fazendo com que todos os procedimentos 

municipais sejam monitorados e, principalmente, passiveis de acompanhamento 

através de uma série histórica de ocorrência. Portanto, o que ainda não está 

instituído no âmbito da gerência estadual do sistema de saúde já ocorre entre os 

municípios consorciados da referida região de saúde. 

 Sendo assim, o paciente é encaminhado da rede de atenção básica para a 

Secretaria Municipal de Saúde com a solicitação médica de determinado 

procedimento. A partir daí, o município cadastra o paciente, emite uma guia de 

cadastro e manda para a sede do COPIRN, localizada no município de Natal.  

CLÍNICA ESPECIALIDADE 

GASTROMED GASTROENTEROLOGIA 

ORTOCLINICA UROLOGIA 

ULTRAMED 
EXAMES DE 

ULTRASSONOGRAFIAS 

RUDOLF VIRCHOW 
EXAMES 

ANATOMOPATOLÓGICOS 

OTOCENTRO OTORRINOLARINGOLOGISTA 

CLINICA DO CORAÇÃO CARDIOLOGIA 

ORTOCLINICA ORTOPEDIA 

CLIMEP ORTOPEDIA 

ORTOCLÍNICA GINECOLOGIA 

CEMED PROCTOLOGIA 
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Por meio do seu sistema de informação o Consórcio emite a autorização 

para a realização do procedimento com base na agenda de consulta dos 

prestadores. Escolhido o prestador, o consórcio envia a guia do paciente para a 

clínica que realizará o procedimento e, ao final da consulta, o médico confirma o 

comparecimento do usuário dando a contrarreferencia ao sistema. Isto permite que 

todas as pactuações sejam monitoradas, possibilitando mecanismos de 

planejamento aos municípios através da consolidação de um banco de dados 

agregados.   

Sendo assim, podemos concluir que a inicial, mas bem sucedida experiência 

dos consórcios públicos municipais no Rio Grande do Norte, por meio da prestação 

de serviços de saúde na Região de Saúde de Pau dos Ferros se constitui em um 

novo instrumento de gestão intergovernamental que possibilita uma maior 

articulação das iniciativas e políticas públicas entre as diferentes esferas de governo. 

Coloca-se assim, à disposição dos entes federados, um arranjo institucional que 

possibilita uma nova prática de pactuação e cooperação intergovernamental no 

espaço regional, visando garantir os preceitos emanados pela Constituição.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A organização dos serviços de saúde tem sido um dos temas centrais do 

debate conceitual e político no âmbito do movimento pela Reforma Sanitária 

brasileira, ao longo dos últimos trinta anos. Esse debate vem alimentando a 

formulação e implementação de propostas políticas, normas e estratégias de 

mudança na gestão, no financiamento e, principalmente, na organização dos 

serviços e das práticas de saúde, no contexto da construção do Sistema Único de 

Saúde. 

Vimos que a proposta de regionalização do Sistema Único de Saúde 

regulamentada pelo decreto n° 7. 508 é, atualmente, a principal estratégia do 

Ministério da Saúde para garantir a resolutividade do sistema e ofertar de forma 

equânime os estabelecimentos no território, o que pressupõe que os entes 

federados trabalhem de forma coesa respeitando suas atribuições nos níveis de 

competência do SUS. 

Contudo, embora o artigo 36° da Lei Orgânica da Saúde estabeleça que “[o] 

processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será 

ascendente, do nível local até o federal [...]” (BRASIL, 1990), o que se verificou 

desde o início foi um SUS esculpido a golpes de portarias, onde as variáveis 

impostas de cima pelo Ministério da Saúde subsidiaram o planejamento dos agentes 

locais. Nos dizeres de ARANHA (2010, p. 96), isso gerou “um planejamento 

ascendente às avessas, que poderíamos até mesmo titular de ‘planejamento 

descendente’, o qual contribui para legitimar com aquilo que Raul Borges 

GUIMARÃES (2000, p.59) chamou de ‘[...] discurso deslocado, fora do lugar em que 

foi produzido’.” 

A centralização normativa do Ministério da Saúde e o processo de 

descentralização via municipalização autárquica que se deu no âmbito do Sistema 

Único de Saúde retirou das secretarias estaduais as funções de operação e 

coordenação do sistema em seus territórios de jurisdição, criando um profundo 

descompasso entre objeto, estrutura e métodos. Além disso, a adoção de um 

conjunto de normas gerais para todo o território instituído no âmbito do SUS que não 

leva em conta as especificidades dos lugares, não garante o direito de todos à 

saúde conforme prega o artigo 196 da Constituição Federal.   

Seguindo o raciocínio de SOUZA (2003, p. 73), 
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[...] [acreditamos que] não se pode ter uma política de saúde unitária 
para todo o território considerado, seja ele o municipal, estadual ou 
federal. [...]. Políticas únicas nem sempre atendem às diversidades 
territoriais ou regionais, pois os serviços planejados setorialmente 
podem se localizar onde nunca aconteceu nenhuma ocorrência que 
necessite desse serviço. 

 

 

Embora a diretriz da regionalização tenha tentado devolver ao ente federado 

estado sua função de coordenador das demandas do sistema de saúde vimos, a 

partir da análise da estrutura física e de gestão das regiões de saúde instituídas no 

âmbito da SESAP/RN que falta, por parte da instância estadual, mecanismos de 

regulação que a tornem, de fato, a coordenadora do processo de prestação de 

serviços do SUS em sua jurisdição administrativa.  

Trata-se, portanto, de questionar até que ponto o processo de construção do 

SUS vem conduzindo a uma universalização do acesso da população aos serviços, 

bem como perguntar até que ponto esse processo vem contribuindo para uma 

redistribuição social dos recursos e dos serviços de saúde, de modo que se alcance 

a pretendida equidade. E, ainda, trata-se de perguntar se o processo de construção 

do SUS tem implicado mudanças na organização de serviços e práticas que 

aproximam a configuração do modelo de atenção ao ideal de integralidade do 

cuidado à saúde da população. 

A Secretaria Estadual de Saúde não tem conhecimento das dinâmicas entre 

os lugares no estado do Rio Grande do Norte, pois falta a ela o conhecimento do 

componente territorial, composto, de um lado, pela 

 

 

“instrumentação do território capaz de atribuir a todos os habitantes 
aqueles bens e serviços indispensáveis [entre eles a saúde], não 
importa onde esteja a pessoa; e, de outro lado, uma adequada 
gestão do território, pela qual a distribuição geral dos bens e serviços 
seja assegurada.” 

 

 

Não há como explicar a federação sem explicar o uso do território. Assim, o 

ponto essencial a destacarmos é que, de fato, os lugares não são iguais. A 

distribuição regional do aparato infraestrutural da saúde no estado do Rio Grande do 
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Norte é desigual, consequentemente o exercício das atividades cotidianas 

desenvolvidas no âmbito do SUS é afetado por tal circunstância.  

Para que o estado estabeleça novamente o seu papel de coordenador do 

sistema de saúde e as regiões sejam, de fato, resolutivas, é imprescindível fazer “a 

geografia da informação, saber e discutir o lugar das coisas” (SOUZA, 2003, p. 70). 

Apenas quando a geografia da informação for apreendida pelos gestores municipais, 

estaduais e nacionais que os problemas da saúde passarão a ser resolvidos lá no 

lugar onde o cidadão habita. 

A partir daí, poderão ser estabelecidas novas formas de articulação entre o 

poder central e o poder local, garantindo efetivamente a existência da instância 

regional no SUS. A federalização do sistema de saúde demanda o preenchimento 

da forma (entes federativos) com os conteúdos do território usado. Estes fatores 

interferem diretamente na forma como as políticas de saúde se territorializam, por 

isso o processo de regionalização não pode, obrigatoriamente, obedecer a 

delimitação e hierarquização de áreas no território, mas, sim, atuar em acordos 

políticos embasados por informações coerentes com a dinâmica dos lugares. 
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CARDIOLOGIA 

PROCEDIMENTO MS MUNICIPIO  

DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO TABELA SUS PLUS (*) VALOR TOTAL 
Consulta Médica 03.01.01.007-2 R$10,00 R$30,00 R$40,00 

ECG 02.11.02.003-6 R$5,15 R$4,85 R$10,00 

ECG bidimensional com Doppler e mapeamento de 
fluxo a cores 

02.05.01.003-2 
R$39,94 R$40,06 R$80,00 

     

Holter 24h (ECG Dinâmico 24h) 02.11.02.004-4 R$30,00 R$45,00 R$75,00 

Motorização ambulatorial de pressão arterial – MAPA 02.11.02.005-2 R$10,07 R$49,93 R$60,00 

Teste ergométrico 02.11.02.006-0 R$30,00 R$45,00 R$75,00 

GASTROENTEROLOGIA 

Consulta Médica 03.01.01.007-2 R$10,00 R$30,00 R$40,00 

Endoscopia digestiva alta 02.09.01.003-7 R$48,16 R$71,84 R$120,00 

Colonoscopia 02.09.01.002-9 R$112,66 R$167,34 R$280,00 

Retosigmoidoscopia flexível - - - R$180,00 

Retirado de corpos estranhos 02.09.01.005-3 - R$200,00  

GINECOLOGIA 

Consulta Médica 03.01.01.007-2 R$10,00 R$40,00 R$50,00 

Biópsia de colo uterino 02.01.01.066-6 R$18,30  R$80,00 

Cauterização de colo uterino    R$100,00 

Colposcopia sem biópsia 02.11.04.002-9 R$3,24 R$76,76 R$80,00 

Colposcopia com biópsia - - - R$80,00 

Ultrassonografia obstetríca 02.05.02.014-3 R$24,20 R$25,80 R$50,00 

US obstétrica morfológica    R$100,00 

Ultrassonografia pélvica 02.05.02.016-0 R$24,20 R$25,80 R$50,00 

Ultrassonografia transvaginal 02.05.02.018-6 R$24,20 R$35,80 R$60,00 

US obstétrica com Doppler 02.05.01.005-9   R$80,00 

Citologia Oncótica 02.03.01.001-9 R$6,64 R$43,36 R$50,00 

Histeroscopia 02.09.03.001-1   R$150,00 

GINECOLOGIA 
Cardiotocografia    R$100,00 

Exérese de pólipo endocervical    R$100,00 

Conização por CAF    R$150,00 

ORTOPEDIA 
Consulta Médica 03.01.01.007-2 R$10,00 R$80,00 R$80,00 

TTT Conservador de fraturas sem redução  R$31,39   
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OTORRINOLARINGOLOGIA 

Consulta Médica 03.01.01.007-2 R$10,00 R$30,00 R$40,00 

Videolaringoscopia com ótica flexível   R$46,30 R$23,70 R$70,00 

Videoendoscopia nasossinusal      R$70,00 

Teste alérgico (alimentar ou cutâneo)     R$60,00 

Vectroeletronistagmografia     R$150,00 

PROCTOLOGIA 

Consulta Médica 03.01.01.007-2 R$10,00 R$50,00 R$60,00 

Dilatação digital e cauterização química (por sessão)   R$100,00 R$100,00 

Ligaduras elásticas (por sessão)   R$100,00 R$100,00 

Manometria anoretal   R$430,00 R$430,00 

Ultrassonografia anoretal   R$480,00 R$480,00 

Polipectomia endoscópica (até 4 pólipos)   R$300,00 R$300,00 

UROLOGIA 

Consulta Médica 03.01.01.007-2 R$10,00 R$50,00 R$60,00 

Cistoscopia 02.09.02.001-6 R$18,09 R$161,91 R$180,00 

Estudo da Urodinâmica   R$280,00 R$280,00 

Ultrassonografia Prostática 
02.05.02.010-0  
02.05.02.011-9 

R$24,20 R$25,60 R$50,00 

Ultrassonografia Transretal com biópsia   R$280,00 R$280,00 

Urofluxometria 02.11.09.007-7 R$8,82 R$61,16 R$70,00 

Postectomia 04.09.05.008-3  R$350,00 R$350,00 

Vasectomia  04.09.04.024-0  R$350,00 R$350,00 

EXAMES 
ANATOMOPATOLÓGICOS 

Fragmentos da tireóide;   R$24,00 R$6,00 R$30,00 

EXAMES DE 
ULTRASSONOGRAFIAS 

Us Abdômen Superior 02.05.02.003-8 R$39,60 R$50,00 

Us Vias Biliares 02.05.02.003-8 R$24,20 R$50,00 

Us Vias Urinárias 02.05.02.005-4 R$24,20 R$50,00 

Us Pélvica  02.05.02.016-0 R$24,20 R$50,00 

Us Obstétrica 02.05.02.014-3   

US Tireoide 02.05.02.012-7 R$24,20 R$50,00 

US Próstata 
02.05.02.010-0 
02.05.02.011-9 

R$24,20 R$50,00 

Us Transvaginal 02.05.02.018-6 R$24,20 R$60,00 

Us Bilateral de Mamas 02.05.02.009-7 R$39,60 R$50,00 

Us abdômen total 02.05.02.004-6  R$60,00 
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*Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivsíveis. *Complemento Tabela SUS 


