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RESUMO 

 

O trabalho apresenta uma proposta de microrregionalização como estratégia de administração e 
organização dos serviços de saúde no litoral norte do Estado de São Paulo que compreende os municípios 
de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, baseando-se nos princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde, com o intuito de facilitar o estabelecimento de uma rede de serviços de saúde 
regionalizada que melhore qualidade de vida, uma vez que amplia o acesso da população aos serviços, 
levando em conta a proximidade entre os locais de atendimento e de moradia do paciente e propicia 
otimização de recursos no desenvolver de programas de formas individuais para formas coletivas. Este 
estudo de caso, busca  dimensionar os serviços de saúde no litoral norte e, por meio do desenho da 
proposta metodológica do planejamento estratégico situacional se apresenta em quatro momentos: análise 
da situação de saúde da região, desenho da situação-objetivo, estratégias de ação, e por último, 
organização do sistema intermunicipal dos serviços de saúde no litoral norte paulista. Assumir a proposta 
estratégica de planejamento da microrregionalização no litoral norte pode ser uma forma de construir um 
novo modo de pensar e de agir, que supere a visão da fronteira municipal para a intermunicipal e do 
individual para o coletivo, em prol da melhoria do acesso às ações de maior complexidade. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

No contexto dos avanços e limitações da descentralização das políticas sociais 
vivenciadas nos anos 1990, com o compartilhamento entre as três esferas de governo e 
com mecanismos de coordenação e integração entre estas atribuições, a 
regionalização/microrregionalização é um desafio a ser enfrentado. 

Na área da saúde, o Sistema Único de Saúde – SUS constitui um modelo de 
organização dos serviços de saúde que tem como uma das suas características 
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primordiais valorizar o nível municipal. Assim, tem como proposta de organização a 
implantação dos sistemas de saúde municipal articulados regionalmente; em outras 
palavras, sistemas regionalizados com base municipal, num processo de negociação 
permanente e dinâmica entre os níveis de governo municipal, estadual e federal, para 
assegurar melhor atenção à saúde da população (ALMEIDA; CASTRO; VIEIRA, 2001). 

Dessa forma, o eixo descentralização não pode ser considerado isoladamente, 
mas sim componente e instrumento do objetivo maior que é o de melhoria das condições 
de saúde e de vida, não podendo limitar-se em apenas “descentralizar o poder de fazer”, 
mas, muito mais do que isso, buscar novos modelos de atenção e de gestão.  

Neste artigo busca-se propor um novo modelo para a região litoral norte do 
Estado de São Paulo, no sentido de alterar formas isoladas para formas coletivas, e 
abordagem de uma metodologia que contribua com o eixo descentralização. 

O litoral norte paulista é uma microrregião de planejamento e gestão territorial 
por constituir um agrupamento de municípios limítrofes, Ubatuba, Caraguatatuba, São 
Sebastião e Ilhabela, municípios esses que guardam entre si inúmeras relações funcionais 
e situações práticas semelhantes vividas no dia-a-dia, como a poluição do mar, a 
ausência de saneamento básico, a inadequação do sistema viário regional para a 
indústria do turismo, o acesso limitado às ações de saúde de média e alta 
complexidades, ausência de instalações e equipamentos adequados de saúde, 
dificuldades em se conseguir uma vaga em município de referência. 

Tem-se como objetivo propor a microrregionalização como uma estratégia 
organizacional dos serviços de alta e média complexidades do setor saúde no litoral norte 
do Estado de São Paulo, fazendo uso do Planejamento Estratégico Situacional, com o 
intuito de facilitar o estabelecimento de uma rede de serviços de saúde regionalizada que 
melhore qualidade de vida, uma vez que amplia o acesso da população aos serviços, 
levando em conta a proximidade entre os locais de atendimento e de moradia do 
paciente e propicia otimização de recursos no desenvolver de programas de formas 
individuais para formas coletivas. 

Ao se buscar práticas de gestão inovadoras, que concretizem princípios do Sistema 
Único de Saúde e melhorem o atendimento à população de determinado território, um 
grande desafio é a integralidade. Entende-se que a reorganização do sistema de saúde, 
segundo os princípios da atual Constituição Federal, deve buscar a melhoria da saúde da 
população, em todos os níveis de atenção. Assim, as articulações microrregionais são 
uma forma de disponibilizar os níveis mais complexos de atendimento necessários ao bem 
estar, otimizando recursos, gerando ganhos de escala e estabelecendo relações de 
cooperação entre sistemas locais, ou seja, entre os municípios. 

Para conduzir o presente estudo de caso, numa abordagem qualitativa, utilizou-se 
da fonte pesquisa documental (documentos oficiais) e para a proposição da 
Microrregionalização dos serviços de saúde de média e alta complexidades ao litoral 
norte paulista, a metodologia do PlanejamentoEestratégico Situacional - PES. 

Entende-se que é nesse sentido que a organização de uma metodologia facilite o 
planejamento e a implementação da microrregionalização do setor saúde para o litoral 
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norte do Estado de São Paulo, como estratégia de organização dos serviços, de forma 
ascendente, busca a integralidade das ações, a melhoria do acesso à produção e 
distribuição de serviços sob a referência da eqüidade e da participação social, e, dentro 
das políticas locais, ter os poderes locais como um dos parceiros deste processo, assim 
como as entidades representativas da Sociedade Civil, os Conselhos Municipais de Saúde 
e os Usuários. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E PODER LOCAL 

À medida que se trata da política de saúde nacional e do processo de 
descentralização, uma questão que se coloca como importante é a política e o poder 
local, por ser o cenário de respostas múltiplas, em que a aplicação das normas nacionais 
está vinculada à adequação da realidade desse espaço diante das demandas (da 
população e do grupo que está no poder) e dos interesses locais. 

De acordo com Dowbor (1995), a questão do poder local está rapidamente 
emergindo para se tornar uma das questões fundamentais da organização como 
sociedade, esse poder está no centro do conjunto de transformações que envolvem a 
descentralização, a desburocratização e a participação, bem como as chamadas “novas 
tecnologias urbanas”. 

No Brasil, o conceito de poder local vem associado ao de governo da cidade e ao 
de gestão urbana. Em termos administrativos, a partir da Constituição de 1988 todos os 
municípios brasileiros passaram a adquirir o status de ente autônomo para o 
desenvolvimento de uma política urbana capaz de propiciar o acesso da sua população 
aos bens e serviços considerados fundamentais ao bem-estar dos cidadãos locais 
(NASCIMENTO, 2000, p. 133). 

Dentro deste contexto, as políticas locais e o poder local precisam estar engajados 
numa perspectiva de territorialização e de promoção da integração dos municípios, para 
assegurar o acesso à assistência, tanto no interior de cada região, como fora de sua área 
de abrangência. Assim, deve explicitar a inserção de cada município por região de saúde 
e pelo sistema de referência estabelecido e também suas formas e mecanismos de 
relacionamento intermunicipal. 

Como o espaço local é o "espaço de vida” – “de nossa vida”, representado no 
Brasil pelo município, unidade básica de organização social, mas é também o bairro, o 
quarteirão em que se vive. Como é que se procede a esta racionalização do  espaço de 
vida? Como é que o cidadão recupera uma dimensão essencial da sua cidadania? 

Apesar dos constrangimentos financeiros a que estão submetidos os governos 
locais, a situação atual também se caracteriza por um momento mais favorável à 
democratização do espaço local, e a legislação prevê a participação da população na 
gestão da coisa pública, espaço esse que precisa ser ocupado com o exercício da 
cidadania.  
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A proposta de microrregionalização dos serviços de saúde tendo como instrumento 
o Planejamento Estratégico Situacional – PES, busca sensibilizar os atores para a 
implementação, e também, trabalhar no local com a participação real dos municípios, 
em prol do acesso aos serviços de saúde com eqüidade. 

 

EQÜIDADE, ACESSIBILIDADE E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE 

Ao propor uma estratégia de organização dos serviços de saúde no litoral norte 
paulista, focaliza a eqüidade como fundamento teórico, no sentido da busca por superar 
desigualdades na região. Entende-se que à medida que os serviços existentes são 
distribuídos conforme as necessidades dos munícipes, independente de qual município 
eles residam, pode-se transpor barreiras quanto à preocupação – o acesso.  

A eqüidade em saúde tem sido abordada sob dois aspectos importantes: um em 
relação às condições de saúde e outro em relação ao acesso e utilização dos serviços de 
saúde. 

Em relação às condições de saúde da população brasileira, o princípio da 
Eqüidade, como efetivação, ainda está bastante incipiente. A desigualdade da oferta de 
bens geradores da qualidade de vida, como renda familiar, trabalho, emprego, 
habitação, saneamento básico, segurança, ensino, alimentação e lazer, entre outros, 
implicam, intrinsecamente, no nível de qualidade de vida e no processo saúde-doença. 
Faz-se necessária a presença das políticas públicas na intersetorialização, sob a lógica 
dos direitos da cidadania, para  que os esforços do setor saúde sejam assegurados 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, p. 24). 

A garantia de eqüidade e de acesso passa pelo conceito de regionalização, da 
rede com amplas parcerias sociais e intergestores. A informação, em saúde, desponta 
como um insumo fundamental ao planejamento e ao aperfeiçoamento das lutas nessa 
área. E a educação, na área da saúde, nunca foi tão enfatizada, e não se trata mais de 
formar pessoal competente tecnicamente, mas que tenha vivido e refletido sobre o acesso 
universal, a qualidade e a humanização na atenção à saúde, com controle social 
(RELATÓRIO FINAL DA 11ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2000, p.102). 

Recomendou-se que as ações de informação, educação e comunicação deveriam 
tornar o SUS conhecido da população, dos profissionais de saúde, dos poderes 
constituídos e da sociedade, não só em seus princípios, diretrizes, programas e metas, 
mas também em suas dificuldades de recursos e de gestão. Como conseqüência dos 
avanços alcançados no processo de descentralização foi aprovada, em 2001, a Norma 
Operacional de Atenção à Saúde (NOAS/SUS 01/01), que ampliou as responsabilidades 
dos Municípios na Atenção Básica – AB. Estabeleceu, também, o processo de 
regionalização como estratégia da hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior eqüidade; em conformidade com a proposta deste trabalho, no tocante à 
microrregionalização, criou mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão 
do Sistema Único de Saúde e procedeu à atualização dos critérios de habilitação de 
Estados e Municípios (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, Artigo 1º). 
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Essa norma estabeleceu a regionalização como estratégia fundamental para o 
aprimoramento do processo de descentralização e para a consolidação dos princípios de 
universalidade, eqüidade no acesso e integralidade da atenção, propostos pelo SUS. 

Dahlgren & Whitehead (1992), sobre eqüidade, confirmam que características e 
condições territoriais, urbanas e de meio ambiente, interagem com a organização social 
dos grupos populacionais que vivem em um determinado espaço geográfico, 
determinando os seus contornos e as situações problema decorrentes dessa integração. 

Os problemas são a fonte primária, o ponto de partida para identificar áreas 
relevantes de políticas públicas que possibilitem impulsionar ganhos em termos de 
eqüidade, de qualidade de vida e, portanto, de saúde. 

A construção da eqüidade na área da saúde consiste, basicamente, em investir na 
oferta de serviços para grupos populacionais com acesso e utilização insuficientes, entre 
outros mecanismos, sem reprimir a demanda de serviços necessários a segmentos e 
grupos que já tem o acesso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, p. 22). 

Para Cordeiro (1991), eqüidade é assegurar ações e serviços de todos os níveis, 
de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar.  

A oferta de todos os serviços e tecnologias a cada bairro ou município fica inviável 
pelo alto custo e pela ociosidade, desperdício e prejuízo. 

Neste contexto, encaixa-se a proposta de regionalização da saúde. Busca-se uma 
construção progressiva da suficiência do sistema de saúde na região, e no caso em 
estudo - microrregião do litoral norte paulista, que, compreende quatro municípios de 
porte pequeno/médio, mas não permite a cada um desses municípios ofertar toda 
tecnologia conhecida e criada para a saúde. A oferta do conjunto de tecnologias fica 
possibilitada/viabilizada quando distribuída e alocada em níveis de atenção e 
hierarquizado, segundo sua complexidade. 

É preciso considerar que em toda população há um percentual de indivíduos que 
têm problemas leves de saúde, o que não requer uma demanda por serviços nessa área. 
Outro grupo, percentualmente menor, é o dos portadores de agravos que exigem 
atenção tecnologicamente mais simples e disponíveis em serviços de saúde de caráter 
ambulatorial geral, ou de hospital geral, com taxa de permanência baixa. Existe, ainda, 
um outro grupo populacional menor do que o anterior, mas com agravos de natureza 
mais complexa, que exige ações e procedimentos de maior complexidade para 
diagnóstico e terapêutica, como os serviços especializados, e assim por diante. 

Dessa forma, numa determinada área constituída por um município, um conjunto 
de municípios ou bairros, sempre existirão problemas e agravos de saúde de todas as 
ordens, e a magnitude e qualificação dependerão do tamanho e das características 
epidemiológicas, sócio-econômicas e culturais da área. 

A produção de serviços especializados muitas vezes exige escala de produção 
incompatível com a demanda da população local residente. Poucos são os municípios do 
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país com população suficiente para que se justifique a oferta de todos os níveis de 
complexidade que um sistema de atendimento integral exige (TEIXEIRA et al., 2000). 

Em relação a esse problema de escala, Teixeira, Dowell e Burgarin (2002) 
evidenciam o fato de a organização de sistemas de saúde funcionais não estar 
necessariamente restrita aos territórios municipais. Assim, há necessidade em se promover 
a articulação e integração dos sistemas municipais de modo que garantam o acesso dos 
usuários a serviços de saúde de graus de complexidade compatíveis com a resolução de 
seus problemas, defendido, neste trabalho, como microrregionalização do litoral norte 
paulista, no tocante aos serviços de saúde de média-alta e alta complexidades.  

A Lei 8080, no artigo 27, dispõe que os serviços de saúde devem estar dispostos 
de maneira regionalizada “e hierarquizada em níveis de complexidade crescente”. Os 
serviços não poderão, todos e cada um deles, esgotar-se no oferecimento de tudo que a 
medicina dispõe.  

No parágrafo terceiro do artigo 153 da Constituição Estadual, a 
microrregionalização é entendida como o agrupamento de municípios limítrofes que  
apresentam, entre si, relações de interação funcional de natureza físico-territorial, 
econômico-social e administrativa, exigindo planejamento integrado com vistas a criar 
condições adequadas para o desenvolvimento e integração regional. 

Para Carvalho (2002, p. 27), a regionalização é a organização dos serviços que 
cobre determinada região, complementando-se. Os serviços de saúde devem se 
organizar obedecendo a hierarquia entre eles, de tal modo que as questões menos 
complexas sejam atendidas em local de menos recursos. Esta hierarquia é feita desde as 
unidades básicas de saúde, passando pelas unidades especializadas, pelo hospital geral e 
até hospital especializado; a organização deve ser em forma de rede, com características 
regionais e de forma hierarquizada, cuja ordem seja dos mais simples atendimentos aos 
mais complexos. 

A regionalização de serviços de saúde, para Almeida, Castro e Vieira (1998, p. 
17), não deve ser considerada apenas do ponto de vista burocrático-administrativo, mas 
representar a melhor distribuição técnico-espacial dos serviços de saúde numa 
determinada área, possibilitando o acesso da população a todos os níveis de atenção, a 
todas as ações de saúde. A hierarquização das ações de saúde e distribuição dos serviços 
é reconhecida como atenção primária, atenção secundária e atenção terciária.  

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. Esses sistemas não 
são necessariamente restritos à abrangência municipal, mas respeitarão 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 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, Capítulo I). 

Nesse contexto, a organização da atenção básica no âmbito municipal, no caso 
dos municípios da região em estudo – litoral norte paulista, conforme demonstrado no 
espaço de análise, encontra-se voltada à estratégia saúde da família, em rede organizada 
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e hierarquizada. Considera-se, neste artigo, a grande problemática ao acesso e à 
eqüidade, com conseqüente reflexo na qualidade de vida da população, ao grupo dos 
indivíduos que necessitam de atendimentos mais complexos, e tem, como norte, 
promover maior eqüidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações 
de saúde em todos os níveis de atenção. 

 

PROPOSTA DE MICRORREGIONALIZAÇÃO UTILIZANDO-SE DA METODOLOGIA DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL 

À medida que se propõe o planejamento estratégico situacional como uma 
metodologia para organizar os serviços de saúde, no espaço de planejamento da 
microrregionalização em estudo, reconhece-o como metodologia privilegiada por 
contemplar questões relacionadas com os espaços de luta política e poder; por permitir o 
desenho de estratégias a curto, médio e longo prazo; por tratar de questões ligadas à 
busca de eficiência e eficácia das ações e por ser considerado processo de 
transformação, que possibilita a introdução de mudanças organizativas que implicam na 
construção de um modelo assistencial com base nos princípios de territorialização, 
acessibilidade, integridade e eqüidade e  participação (TEIXEIRA, 1999, p. 238-241). 

Assim, a mudança da forma individual para forma coletiva de gestão, se coloca 
como estratégica, pois pode contribuir para a criação das condições necessárias para a 
redefinição da infra-estrutura e da organização dos serviços de média e alta 
complexidade, voltados para a solução dos problemas de saúde da população da região 
litoral norte paulista. 

A proposta do Planejamento Estratégico Situacional (PES) é uma criação que tem, 
por trás de uma visão não compartimentada da sociedade, uma visão sistêmica que tenta 
integrar e trabalhar com as dificuldades que a vida social oferece, com as surpresas, as 
possibilidades, com aquilo que é possível e impossível.  

O método PES é o que tem sido mais utilizado na área da saúde, trabalha com a 
complexidade da realidade, admite não haver um conhecimento único e reconhece que a 
explicação da realidade depende da inserção de cada ator que participa do problema, é,  
assim, parcial e múltiplo. O outro diferencial que apresenta em relação ao método 
tradicional é a abordagem de outras dimensões além da econômica, como poder, 
capacidade administrativa e conhecimento (MENDES, mimeo, 1997). 

Com relação ao planejamento estratégico do sistema de saúde em municípios de 
médio e grande porte, esse método responde fundamentalmente às questões de ordem 
política, com envolvimento de outros atores além daqueles diretamente relacionados com 
as ações de assistência à saúde como, por exemplo, representantes da sociedade civil, 
empresários, políticos, secretários da Saúde e prefeitos de outros municípios. Isso faz com 
que o jogo tenha, naturalmente, fortes matizes políticos e, portanto, maior complexidade 
na negociação (MENDES, 1996). 

O desenho da proposta metodológica do PES se apresenta em quatro momentos: 
análise da situação de saúde da região; desenho da situação-objetivo; estratégias de 
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ação, e, por último, organização do sistema intermunicipal dos serviços de saúde no 
litoral norte paulista. 

A análise da situação de saúde da região em estudo inclui a identificação, 
priorização e análise dos problemas. É o momento explicativo, em que se busca conhecer 
a realidade da região, utilizando-se de todas as informações e indicadores disponíveis 
para análise; as metodologias existentes, enfim, tudo o que for possível para se conseguir 
um diagnóstico o mais aproximado possível do real.  

O segundo momento, Situação-Objetivo – momento normativo, implica na 
definição dos cenários e da formulação dos objetivos de curto, médio e longo prazo, com 
base na identificação, priorização e análise dos problemas identificados no primeiro 
momento.  

O momento estratégico centra-se no esforço para construir a viabilidade, 
mapeando todos os atores que possam cooperar ou se opor ao que está proposto. 
Segundo Matus “a arte da política consiste em fazer possível amanhã aquilo que hoje 
parece impossível. A estratégia não se refere ao cálculo do possível, mas à construção de 
viabilidade” (MATUS, 1996). 

Esse momento é o coração do planejamento da proposição, é o momento em 
que, a partir da definição concreta do que fazer, quem fará, quando, onde, com quem, 
com que recursos e para que, aparecerão os conflitos. Dessa forma, corresponde a um 
processo permanente de formulação e detalhamento de propostas de ação 
continuamente negociadas entre os gestores, prestadores de serviços, e outros atores 
sociais envolvidos. 

Para a realização do planejamento estratégico em saúde é preciso haver 
preocupação com os valores institucionais e com as necessidades sociais, que envolvem 
processos políticos e de negociação, assim como a necessidade de caracterização e 
análise dos cenários, externos e internos, atuais e a projeção de cenários futuros. 

O quarto momento, organização do sistema intermunicipal dos serviços de saúde 
no litoral norte paulista, trata do momento tático-operacional de execução, 
acompanhamento e avaliação.  

O fazer passa a ser considerado parte do plano e não uma etapa posterior. 
Assumir essa proposta estratégica de planejamento pode ser uma forma de construir um 
novo modo de pensar que supere a rotina, a inércia burocrática. A desmotivação pode 
ser uma possibilidade de reorganizar a lógica da organização do trabalho, construindo 
um esforço coletivo de mudança da realidade atual. Esse fazer é, também, recalcular o 
plano, monitorar as operações no sentido de ajuda para redesenhá-las permanente e 
avaliar continuamente o impacto no processo de organização dos serviços de saúde de 
média e alta complexidade no litoral norte paulista, na realidade da população da região 
(ALMEIDA & CASTRO et al, 1999). 

Assim, retoma-se sempre aos momentos anteriores num processo permanente e 
em espiral. 
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Entende-se a metodologia proposta como um dos caminhos possíveis para  um 
projeto de planejamento e implementação de microrregionalização dos serviços de saúde 
no litoral norte paulista. Assim, passa-se a explicar cada momento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Teixeira, 1999. 
Figura 1 – Momento Explicativo 

 

Neste momento, é a explicação que se faz da realidade, e a situação de saúde da 
população do litoral norte é explicada pelas informações disponíveis e pelo conjunto de 
problemas levantados, na perspectiva dos sujeitos sociais envolvidos no processo. 

O litoral norte paulista compreende os municípios continentais de Caraguatatuba,  
São Sebastião e Ubatuba, todos limitados pela Serra do Mar e pela linha costeira, e o 

Momento Explicativo

Análise da Situação de Saúde

 
Objetivos e Desenho Metodológico 

 
 

Identificação da população 
    - diagnósticos locais 
    - participação dos Conselhos de Saúde  
    - realização de seminários e ou oficinas  
 
Identificação do potencial de oferta de serviços de média e alta complexidades 
na região 

- cadastro dos estabelecimentos de saúde 
- utilização dos documentos, relatórios e Sistemas de Informação de Saúde  
- análise da necessidade de atendimento x oferta de serviços 
 

Identificação e descrição dos problemas 
- demanda reprimida 
- falta de fluxos pactuados com os serviços especializados 
- análise dos recursos disponíveis x recursos necessários 
  

Priorização dos problemas  
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insular  Ilha Bela (Figura 6). Segundo o Anuário Estatístico do Estado, Sistema de Análise 
de Dados – Fundação SEADE, 1988 – a área compreendida por esta região é de 1.992 
Km2 , como se pode identificar na Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DIR 21 - São José dos Campos, 2001. 
Figura 2 – Caracterização Geográfica do Litoral Norte Paulista 

 

Identificação da população  

Entende-se que a identificação da população do litoral norte paulista contemple os 
critérios demográfico, epidemiológico, socioeconômico e político. Como desenho 
metodológico, essa caracterização é o “start” para a análise da situação e visa 
aprofundar o conhecimento do território e sua ocupação; estreitar a relação com a 
população organizada e não organizada oficialmente; realizar seminários para discutir o 
tema; fortalecer essa discussão nos fóruns oficiais, como Conselhos de Saúde dos quatro 
municípios e na Comissão Intergestora Regional (CIR). Para tanto, os dados e 
informações coletadas, se sistematizadas em gráficos, tabelas e mapas, facilitam a 
visualização para a comunicação partilhada e a participação dos interessados, incluindo 
a população. 

 

Brasil 

América Central 

América do Sul 

Estado de São Paulo 
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Identificação do potencial da oferta de serviços de média e alta complexidades na região 

Utilizar-se da lógica da necessidade da população, conforme previsto no Plano 
Diretor de Regionalização do Estado de São Paulo, do cadastro atualizado dos 
Estabelecimentos de Saúde dos quatro municípios, como instrumento de identificação de 
recursos existentes em cada município, e discutir algumas etapas apontadas pelos casos 
analisados: a) levantamento dos serviços e necessidades; b) discussão das limitações dos 
serviços; c) avaliação e classificação de cada município; d) mapeamento dos serviços de 
alta e média complexidades na microrregião e região, além da utilização de todos os 
dados disponíveis nos Sistemas de Informação da Saúde, incluindo análise de produção x 
potencial, entre outras, são contribuições dos casos analisados à região em estudo (litoral 
norte paulista). 

Identificação e descrição dos problemas 

No litoral norte paulista, a demanda não atendida se verifica nas filas de espera 
para os diversos serviços de média e alta complexidades, como exames de colonoscopia, 
eletroencefalograma, exames laboratoriais mais complexos, histeroscopia, etc., podendo-
se identificar como problemas, as dificuldades no acesso aos serviços de saúde de média 
e alta complexidades e a demanda reprimida, que poderá ser um dos temas 
apresentados nos seminários ou fóruns para possível priorização e possibilidades de 
solução. 

Outra questão importante é a limitação financeira, conseqüência da base de 
cálculo feita pela série histórica, quando esses procedimentos não eram realizados e 
então, não foram contemplados no teto financeiro. Sugere-se, no momento do 
planejamento da microrregionalização no litoral norte paulista, alertar-se para tais 
questões.  

Priorização e Explicação dos  Problemas Priorizados 

Identifica-se uma ordem prioritária para os problemas selecionados junto ao 
atores sociais envolvidos. Os técnicos devem fazer uso dos parâmetros para priorização 
de problemas em saúde pública que baseiam-se em escala e critérios, como impacto na 
situação de saúde da população da região em estudo; o potencial de epidemia e a 
tecnologia disponível para intervir e custo de intervenção. 

Esta escolha supõe considerar três critérios por referência às causas: o impacto de 
cada causa sobre o problema, a possibilidade prática de atuação sobre as causas e a 
viabilidade ou oportunidade política de intervenção sobre elas. 

Se, a título de exemplo, o problema priorizado for a dificuldade no acesso aos 
serviços de saúde de média e alta complexidades, é possível que apresentem-se como 
nós críticos: insuficiência de recursos financeiros para atendimento de média e alta 
complexidades, ausência de fluxos e pactos intermunicipais e insuficiente regionalização; 
e pode-se ter como possíveis descritores do problema: a alta porcentagem de demanda 
não atendida; insuficiente atenção à saúde; grande número de reclamações, etc. 
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Identificação e seleção de intervenções 

Para identificar as intervenções que serão necessárias para o encaminhamento e 
solução dos problemas identificados, descritos e priorizados, um dos casos analisados 
demonstra que, por iniciativa própria, foram realizados diagnósticos e reuniões periódicas 
que discutiram e organizaram critérios e protocolos para encontrar soluções e respostas 
ao principal problema de demanda reprimida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Teixeira, 1999 
Figura 3 – Momento Normativo 

 

Com base na identificação, priorização e análise dos problemas levantados e 
explicados no momento anterior, responde-se à pergunta onde se quer chegar? A partir 
da situação atual define-se a imagem objetivo e a situação objetivo a longo, médio e 
curto prazo. 

Identificação do cenário possível 

Faz-se necessária a revisão e acompanhamento constante de informações de 
natureza política, econômica, social e identificação de tendências. 

As tendências no âmbito nacional, estadual e nos municípios da região, podem 
alterar o cenário de possível para impossível ou vice-versa. Embora já se tenha a 
situação-objetivo, é necessário um acompanhamento contínuo do cálculo sobre o futuro 

Momento Normativo

Definição da Situação Objetivo

 
Desenho Metodológico 

 
Identificação do cenário possível 
- revisão e acompanhamento das tendências 
- rotina de reuniões e câmaras técnicas 
 
Elaboração dos objetivos 
 
Análise dos cenários internos e externos 
- conformação com os princípios do SUS e a legislação
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e a construção de diferentes cenários, conhecendo os atores, os recursos e os conflitos 
que envolvem cada um. 

Nesse sentido, há de se levar em consideração as questões políticas que, para o 
sucesso da microrregionalização, supõe-se a superação de conflitos e adoção dos 
problemas não mais como apenas municipais, mas como regionais. 

Elaboração dos objetivos 

Essa fase implica em discutir os objetivos que podem ser alcançados e a forma de 
torná-los viáveis e estabelecer prazos.  

Análise dos cenários internos e externos 

Quanto ao cenário interno, verificar se há integração entre os objetivos definidos 
com os princípios gerais de eqüidade, acessibilidade e integralidade. 

No cenário externo, há de se avaliar a relação entre os objetivos estabelecidos de 
forma partilhada na região e sua correspondência às políticas estadual e nacional de 
saúde e revisá-las, criando condições favoráveis e de apoio ao plano de intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Teixeira, 1999. 
Figura 4 – Momento Estratégico 

 

O momento estratégico centra-se no esforço para construir a viabilidade, 
mapeando todos os atores que possam  cooperar ou se opor à proposta. 

Momento Estratégico

Desenho de Estratégias

 
Desenho Metodológico 

 
Objetivos 
 
Definição das propostas de intervenção 
- racionalização dos recursos 
 
Análise de direcionalidade 
- ações, seqüência temporal, efeitos esperados 
- participação do componente do sistema de auditoria avaliação e controle dos 
municípios envolvidos 
 
Análise de viabilidade
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A análise estratégica, segundo Almeida et.al (1997), deve responder às perguntas: 
Que operações do plano são viáveis agora? Posso construir operações viáveis durante 
meu governo? 

Nesse momento, analisa-se os possíveis conflitos dos atores em relação às 
operações e sua natureza, à viabilidade, e indica-se a estratégia para criar viabilidade 
quando não há consenso. 

Definição das propostas de intervenção 

Uma vez identificados os atores e o tipo de poder que cada um mantém na Matriz 
de Operações, inicia-se a programação de atividades, e a intervenção pode ser feita 
tomando como ponto de partida os nós críticos. Entende-se por nó crítico fatores que 
aparecem na rede explicativa em mais de um problema, o que indica que a intervenção 
sobre ele teria um efeito potencial de criar as condições para sua solução. 

Análise de direcionalidade 

Diz respeito à direção das intervenções para alcançar os objetivos. Assim, deve 
checar o conjunto de intervenções propostas, sua seqüência temporal, os efeitos 
esperados e qual a relação com os objetivos. 

Segundo Teixeira (1999, p. 253), uma pergunta que expressa bem esse 
procedimento é “estão previstas todas as ações que são necessárias e suficientes para o 
alcance dos objetivos? São as ações previstas as necessárias e suficientes para o alcance 
dos objetivos?”. 

O importante é, então, o acompanhamento e a avaliação das intervenções em 
direção ao alcance dos objetivos, aqui defendidos como melhoria do acesso aos 
atendimentos de média e alta complexidades aos pacientes do litoral norte paulista. 

Análise de Viabilidade 

Considera-se o ponto focal para o planejamento da microrregionalização. 

O enfoque situacional da questão da viabilidade implica num conceito de recurso 
ampliado. O poder técnico, político, administrativo e financeiro, ou seja, a capacidade 
de mobilizar conhecimentos e informações (técnico); de mobilizar recursos pessoal, 
material, equipamentos, etc. (administrativo); de investimentos e custeios (financeiro), a 
capacidade de mobilizar vontades (político), e a capacidade de estimular pessoas a 
comprometerem-se com determinados objetivos e ações por interesses políticos e 
ideológicos (projetos políticos) (TESTA, 1979). 

O quarto momento, tático-operacional, é o da execução, da realização e também 
do acompanhamento e avaliação das intervenções definidas no processo de 
planejamento da microrregionalização no litoral norte paulista. É o agir cotidianamente 
em função do que foi planejado e, assim, criar condições para que os atores tenham a 
agenda preenchida pelo que foi definido no plano. 
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Fica clara a necessidade da submissão da ação diária à disciplina do 
planejamento. O plano, sem relação com a ação, é supérfluo ou mera pesquisa sobre o 
futuro (ALMEIDA et al, 1999). 

O fazer é parte integrante do plano e não uma etapa posterior ao planejamento;  
é também recalcular o plano, monitorar as operações, redesenhando-as 
permanentemente e avaliando continuamente o impacto no processo de organização dos 
serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura  5  – Momento Tático-operativo 

 

Sistema de direção 

Por envolver vários municípios, entende-se a necessidade de montar um sistema de 
articulação de acordo com os princípios da gestão participativa e democrática entre os 
municípios envolvidos e a instância estadual representada pelo Núcleo Regional de Saúde 
de Caraguatatuba, Diretoria Regional de Saúde de São José dos Campos (DIR –21) e o 
colegiado Comissão Intergestora Regional. 

Implica em estabelecer claramente as funções e competências de cada uma das 
partes envolvidas, formalizando-as em pactos de atendimentos. Como o que se propõe 
inicialmente é cada município ofereça serviços de determinada especialidade para si 
próprio e ser referência para os demais, precisa ficar muito claro, nesse momento, o que 
cabe a cada um, o que implica em estabelecimento de relações flexíveis organizadas em 
função da operacionalização, focando a comunicação ágil e partilhada como importante 
fator na implementação e possível formação de comissões ou grupos de trabalho. 

Momento Tático-operativo

Desenho de Estratégias

 
Desenho Metodológico 

 
Sistema de Direção 
- articulação e gestão participativa 

 
Programação Operativa 
- matriz de programação operativa 
 
Acompanhamento e Avaliação 
- estabelecimento dos indicadores 
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Programação operativa 

Como o nome já diz, este passo significa operacionalizar de acordo com o tempo 
de cumprimento para as atividades e tarefas e respectivos responsáveis. 

Acompanhamento e avaliação 

Para o acompanhamento e avaliação do processo de planejamento e 
implementação da microrregionalização, bem como dos resultados, entende-se que 
sejam necessários alguns indicadores e que se estabeleçam níveis de impacto, de oferta, 
a organização dos serviços de média e alta complexidades e compará-los com outras 
regiões. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo buscou apresentar uma estratégia que possibilite a superação das 
deficiências nas ações de saúde de média e alta complexidades no litoral norte paulista e 
dificuldades de se avançar individualmente. É necessário, portanto,  valorizar as formas 
coletivas de organização desses serviços de saúde, considerando a região como um todo, 
com o intuito de garantir o acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção. 

Ao pensar a microrregionalização estrategicamente planejada, busca-se promover 
sistemas de serviços de saúde, na dialética da concentração e da dispersão, favorecendo 
a economia de escala, o acesso aos serviços de saúde e a qualidade dos serviços de 
saúde. 

Além do planejamento, a metodologia em si não basta. A decisão inicial recai 
entre o querer fazer e o não querer fazer. 

O entendimento da importância da superação das formas de gestão individuais 
para coletivas, da microrregionalização e planejamento estratégico situacional, e dos 
possíveis benefícios, não é suficiente; há de se ter uma atitude de querer fazer. 

Optando-se por querer fazer, para desenvolver os sistemas municipais de saúde 
do litoral norte paulista, possibilitando a microrreginalização, é preciso posicionar-se 
diante da organização piramidal e aceitar uma concepção alternativa de redes de 
serviços, local e inter-relacionada. 

Destaca-se também que: 

• há necessidade de adoção de uma nova agenda que vislumbre mecanismos de 
integração entre os municípios da região litoral norte paulista e que preserve a 
autonomia política e administrativa própria do pacto federativo brasileiro, com 
objetivos claros de otimizar a utilização dos recursos de abrangência regional, criar 
mecanismos de escala que ampliem a eficiência econômica e promover a eqüidade 
loco-regional.  
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• não basta saber o que é microrregionalização e planejamento estratégico      
situacional, há de se ter uma atitude de querer fazer, acompanhada de vontade 
política. 

• a decisão do fazer implicará na melhoria da capacidade de gestão, envolve 
capacitação, modernização da estrutura administrativa das secretarias de saúde, dos 
hospitais e dos prestadores de serviços; normatização do setor de transportes e 
estabelecimento de estratégias que garantam o financiamento para tornar a 
microrregião resolutiva. 

• mesmo optando-se pelo fazer, ter apoio político, utilizar o planejamento como 
estratégia facilitadora e vencer os desafios fazem-se presentes. 

• faz-se necessária a atenção à garantia da participação dos mais diversos atores 
sociais e o aperfeiçoamento dos canais institucionais – conselhos e conferências de 
saúde – com o cuidado para que a participação não seja de “faz-de-conta”. Deve-se 
estimular os atores sociais a sentirem-se à vontade para expressarem suas reais 
necessidades e opiniões, e que elas sejam importantes nas decisões, na expectativa  
de que o planejamento de microrregionalização no litoral norte supere a visão de 
“para eles”  para   “com eles”. 

• planejamento e a gestão municipal integrados nos municípios do litoral norte paulista 
podem reduzir dificuldades nos atendimentos de saúde de média e alta 
complexidades, possibilitando à microrregião valorizar as potencialidades,  buscar 
soluções e novas possibilidades de administração dos problemas de saúde. 

Assumir a proposta estratégica de planejamento da microrregionalização, no 
litoral norte, pode ser uma forma de construir um novo modo de pensar e de agir que 
supere a visão da fronteira municipal para a intermunicipal, e do individual para o 
coletivo. 

A expectativa é de que a microrregionalização do setor saúde, no litoral norte 
paulista, torne-se realidade; que utilize a metodologia do planejamento estratégico 
situacional; que seja ascendente e conte com ampla participação, garantindo Eqüidade, 
Acesso e Participação Social. 
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