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A Constituição Federal de 1988 estabelece, no art. 198, que “As ações 
e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierar-
quizada e constituem um sistema único” (Brasil, 1988).

Mas, o que vem a ser uma rede? O que significa integrar ações e servi-
ços públicos de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada?

Vamos começar com uma reflexão sobre o conceito de rede para 
então aprofundar a proposta de uma rede regionalizada e hierarqui-
zada na saúde.

Neste capítulo são apresentados os conceitos básicos acerca da rede de 
atenção à saúde, regionalização e hierarquização. Discute-se a origem 
do conceito de rede e o exemplo do sistema de saúde inglês. Em seguida, 
procura-se problematizar a implantação da rede de atenção à saúde no 
âmbito do SUS com base em algumas características inerentes à reali-
dade brasileira. Por fim, apresentam-se alguns elementos que devem 
ser levados em consideração na construção de uma rede de saúde.

Iniciando a conversa sobre as redes
A noção de rede remete a várias concepções e significados, estando 
presente em quase todos os sentidos a ideia de conexão, entrelaça-
mento, comunicação. Assim, uma rede de ações e serviços de saúde 
também pressupõe conexões e comunicações. Quando se diz que um 
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serviço de saúde está integrado numa 
rede, deve-se compreender que ele não 
conseguirá sozinho resolver as deman-
das que chegam a seu serviço e que 
terá que contar com outros serviços de 
saúde (de menor ou maior complexi-
dade), bem como com outras redes que 
se articulam com o setor saúde e que 
lhe dão suporte, como a educacional, a 
de ciência e tecnologia, a de transpor-
tes e de infraestrutura, entre outras.

O funcionamento de cada uma dessas 
redes é fundamental para o desempe-
nho do sistema de saúde. Afinal, como 

prestar um bom atendimento em saúde sem profissionais qualificados? 
Sem a adequada manutenção dos equipamentos? Sem medicamentos e 
insumos suficientes e adequados para a atenção? Sem condições físicas 
de trabalho? Sem condições gerais de vida e subsistência na localidade? 
Sem políticas de desenvolvimento para as diferentes localidades?

Para refletir

no planejamento local têm se considerado as variáveis econômicas e 
sociais que possibilitam a sustentabilidade e a manutenção das ações de 
saúde desenhadas? o que tem sido feito na sua localidade para garantir 
maior integração entre as políticas e a articulação entre as redes?

Quando as variáveis econômicas e sociais não são consideradas no pla-
nejamento, os gestores enfrentam problemas diversos, como: a fixa-
ção dos profissionais nos serviços, a manutenção dos equipamentos, a 
garantia de medicamentos e insumos e tantas outros.

Essas questões remetem a uma compreensão bem mais complexa da 
organização da rede de ações e serviços de saúde e pressupõem políticas 
casadas de desenvolvimento social e econômico.

Considerando que o Brasil é um país extremamente desigual, com grande 
discrepância entre as regiões e no interior delas, é preciso que os gestores 
considerem no planejamento local as diferenças na própria composição 
dessas redes e as desvantagens que algumas localidades apresentam.
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Trataremos de forma específica de redes de atenção à saúde visando 
explorar os seus conteúdos específicos, sempre entendendo-os na inte-
ração com outras redes e no contexto em que se inserem.

A proposta de construção de redes regionalizadas e hierarquizadas de 
atenção à saúde não é peculiar ao caso brasileiro. Essa é uma estratégia 
utilizada por todos os países que implantaram sistemas de saúde com 
base nos princípios de universalidade, equidade e integralidade, como 
Canadá, Reino Unido, Itália e Suécia. 

A regionalização e a hierarquização também são diretrizes antigas para 
o Brasil, estando presentes em várias experiências de reordenamento 
do sistema de saúde, mesmo antes da criação do SUS. No entanto, é 
somente no bojo do movimento sanitário, que desembocou na Consti-
tuição Federal de 1988, que essas diretrizes assumem papel estratégico 
na política nacional, tendo como objetivo garantir o acesso da popula-
ção às ações e aos serviços de saúde de forma integral e equânime.

A construção de redes de atenção à saúde representa um desafio de 
enorme complexidade. Envolve uma série de questões, que vão desde o 
“desenho” das próprias redes – incluindo a definição dos vários equipa-
mentos sociais e serviços de saúde que a compõem, suas diferentes fun-
ções, finalidades e modos de organização e funcionamento, as formas 
de articulação e coordenação das ações desenvolvidas, entre outros – 
até os mecanismos de estruturação e gestão do cuidado à saúde.

Redes de atenção à saúde: conceitos 
fundamentais
Uma rede de atenção à saúde consti-
tui-se de um conjunto de unidades, 
de diferentes funções e perfis de 
atendimento, que operam de forma 
ordenada e articulada no território, 
de modo a atender às necessidades 
de saúde de uma população.

Os diversos equipamentos e serviços  
que compõem uma rede de saúde, 
na prática, funcionam como pon- 
tos de atenção ou lugares onde o 
cuidado à saúde é oferecido. Diferen-
tes redes de atenção à saúde podem 
ser encontradas em decorrência das 
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ações desenvolvidas, dos tipos de casos atendidos e das formas como 
estão articulados e são prestados os atendimentos. Redes de perfil mais 
abrangente integram ações individuais e coletivas, voltadas para ações 
de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento 
dos principais problemas de saúde que acometem uma população de 
referência, admitindo, para isso, uma diversificação maior na composi-
ção das suas unidades.

Existe uma relação intrínseca entre a organização da atenção à saúde 
em rede e os objetivos da universalidade, equidade e integralidade. Em 
uma rede, os equipamentos e serviços não funcionam de forma isolada, 
responsabilizando-se conjuntamente pelo acesso, atenção integral e 
continuidade do cuidado à saúde das pessoas.

A construção de uma rede baseia-se na constatação de que os problemas 
de saúde não se distribuem uniformemente na população, no espaço e 
no tempo, e envolvem tecnologias de diferentes complexidades e cus-
tos. Assim, a organização dos serviços é condição fundamental para que 
estes ofereçam as ações necessárias de forma apropriada. Para isso, é 
preciso definir as unidades que compõem a rede por níveis de atenção 
(hierarquização) e distribuí-las geograficamente (regionalização). 

Em um nível mais básico estariam as unidades dotadas de tecnologias 
e profissionais para realizar os atendimentos mais frequentemente 
necessários (por exemplo: vacinas, consultas com médicos generalistas, 
com médicos das especialidades básicas e com outros profissionais de 
saúde). Em um nível mais especializado, estariam situados os hospitais, 
os ambulatórios e as unidades de diagnose e terapia capazes de realizar 
aqueles procedimentos menos frequentemente necessários (por exem-
plo: cirurgia cardíaca, neurocirurgia, ressonância nuclear magnética, 
transplantes de medula óssea).

Em geral, são mais frequentes doenças e agravos que necessitam de ser-
viços de menor complexidade – ou de menor densidade tecnológica – 
para a sua prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento 
do que aqueles que necessitam de maior complexidade. Para utilizar 
exemplos extremos, felizmente, é possível verificar a ocorrência de 
mais casos de gripe, diarreia, diabetes e hipertensão leve do que certos 
tumores malignos. Essa elevada frequência de casos resulta em uma 
maior demanda de atendimentos de atenção básica. Portanto, para que 
se possa atender às necessidades de saúde de uma dada população, as 
unidades de atenção básica devem ser distribuídas o mais amplamente 
possível no território. 

universalidade, equidade, 
integralidade, regionalização e 
hierarquização são princípios do 
SuS definidos na lei orgânica 
da Saúde (BRAsil, 1990). Esses 
princípios foram discutidos na 
Parte i, “Fundamentos do Sistema 
único de Saúde”. Para maior 
aprofundamento, revisite esses 
conceitos sob a ótica da discussão 
sobre redes regionalizadas.
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Para refletir

o fato de a atenção básica utilizar-se de tecnologias de menor 
complexidade significa que esse nível de atenção seja mais simples ou 
menos complexo? 

o que se espera dos profissionais que atuam na atenção básica? Como 
garantir uma atenção básica e resolutiva?

Pensando nesse âmbito da atenção, que elementos seriam importantes 
considerar na organização da atenção básica em sua localidade? 
Que dificuldades se apresentam e que estratégias poderiam ser 
desenvolvidas? 

Por outro lado, alguns serviços pressupõem equipamentos sofisticados 
e caros e recursos humanos altamente especializados. O número de 
situações atendidas deve ser suficiente para que unidades especializa-
das e mais complexas não se tornem ociosas, impondo custos crescen-
tes ao sistema de saúde.  

Além da ociosidade, duas outras questões embasam a necessidade da 
maior concentração geográfica e ampliação da cobertura populacional 
destes serviços. A primeira diz respeito à economia de escala; a segunda, 
à qualidade.

A ideia da economia de escala está ligada à otimização dos recursos 
disponíveis. Quando se considera, por exemplo, um centro cirúrgico, 
há que se levar em conta toda a infraestrutura necessária para mantê-lo 
em funcionamento: o serviço de esterilização, o laboratório, a anato-
mia patológica, os serviços e contratos de manutenção de equipamen-
tos. Boa parte desses gastos, inclusive os de pessoal, não varia com o 
número de atendimentos realizados (volume da produção). Portanto, 
manter uma sala cirúrgica apenas para realização de processos comple-
xos é relativamente mais caro do que manter duas, sendo necessário 
otimizar os recursos disponíveis, concentrando-os em poucas unidades. 

Outro bom exemplo dessa situação é o das unidades de terapia inten-
siva (UTI). Do mesmo modo que para um centro cirúrgico, manter uma 
UTI com dois leitos é relativamente mais caro que manter uma UTI com 
dez leitos. Consideradas sob as mesmas condições e mantidas todas as 
outras variáveis, o custo médio dos procedimentos na primeira será 
mais caro que na segunda.

Quanto à qualidade, o volume de produção está relacionado à melhoria 
do desempenho dos serviços de saúde de maior complexidade. Dessa 
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forma, dificuldades para manutenção da expertise do staff são maiores 
para um serviço de cirurgia cardíaca que realiza um procedimento por 
semana do que para um centro que realiza cinco cirurgias por dia. Não 
por acaso, um serviço, para que possa se tornar um centro formador de 
recursos humanos, deve manter uma produção mínima que permita o 
treinamento de profissionais. 

Em resumo: na configuração de uma rede de atenção à saúde é preciso 
manter um número adequado de atendimentos prestados nas unidades 
mais complexas para que estas não fiquem ociosas, se beneficiem de 
economias de escala e apresentem padrões de qualidade reconhecidos. 
A concentração geográfica e ampliação da cobertura populacional dos 
serviços mais complexos são formas de garantir o acesso e sua utiliza-
ção adequada por todos que deles necessitam, otimizando os recursos 
disponíveis no território.

Questões relacionadas à demanda, à otimização do uso de recursos dis-
poníveis e à qualidade justificam a definição de bases populacionais e ter-
ritoriais diferentes, na dependência das características e funções de uma 
dada unidade de saúde. Aquelas que prestam serviços de atenção básica 
podem possuir áreas e populações de referência mais restritas devido 
ao grande número de casos a serem atendidos. Além disso, áreas mais 
delimitadas podem facilitar a criação de determinados vínculos entre os 
profissionais e as pessoas atendidas que permitam o reconhecimento de 
suas necessidades de saúde e o desenvolvimento de práticas mais inte-
gradoras (de promoção, prevenção e assistência). Unidades mais comple-
xas precisam de áreas e populações mais abrangentes, o que não diminui 
a responsabilidade dos profissionais que ali atuam em elaborar um plano 
de cuidados suficientemente abrangente para suprir as necessidades do 
usuário. Não se pode esquecer que a ideia de uma rede pressupõe res-
ponsabilização e articulação entre todos os seus componentes.

Outras variáveis também devem ser consideradas na organização das 
redes de atenção à saúde, como as distâncias e dificuldades de acesso da 
população, que não necessariamente estão contempladas nas análises 
de cunho puramente econômico.

Estes são alguns dos desafios que se colocam para o planejamento e 
a programação de redes de atenção à saúde, e exigem uma série de 
informações e conhecimentos específicos.
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Para refletir

Como traduzir o conceito de rede para uma realidade concreta em 
que se expressam diferentes padrões de ocorrência, distribuição de 
problemas de saúde e de acesso aos serviços de saúde? Como adequar 
os equipamentos sociais e serviços de saúde aos recursos e tecnologias 
disponíveis para o controle de agravos e doenças?  

Para aprofundar sua reflexão  
sobre essas questões, leia  
“Funções gestoras e seus 
instrumentos”, a Parte V  
deste livro.

Outra questão central para o estabelecimento de uma rede diz respeito 
à capacidade de resolução dos problemas de saúde atribuídos para cada 
nível do sistema. É comum a afirmação de que a atenção básica (muitas 
vezes considerada porta de entrada do sistema, primeiro nível da aten-
ção à saúde ou atenção primária em saúde) é capaz de resolver cerca 
de 80% dos problemas de saúde de uma população (starField, 2002). 
Para isso, é preciso identificar e mensurar os problemas de saúde que se 
quer controlar no âmbito da atenção básica, definir as funções e tipos 
de ações a serem realizadas, selecionar, organizar e equipar as unidades 
e qualificar adequadamente os profissionais de saúde que nela atuam. 

Uma alta capacidade de resposta da atenção básica é fundamental para 
o funcionamento das redes de atenção à saúde. Ela determina, ainda, a 
identificação de situações que necessitam de atendimento especializado 
e a garantia do acesso aos demais níveis de complexidade do sistema. 
Mas a capacidade de resposta da atenção básica também depende do 
desempenho dos serviços diretamente associados a ela nessa rede. Veja 
um exemplo: para um bom controle dos casos de câncer de colo de 
útero é preciso uma resposta rápida do laboratório de citopatologia. 
Se o laboratório tarda a responder, um caso que poderia ser tratado na 
atenção básica passa a necessitar da atenção especializada. O problema 
na lenta resposta do laboratório pode se dar por carência de profissio-
nal, por serviços indisponíveis ou por outras questões que extrapolam 
a organização da atenção básica e mesmo o setor saúde e precisam ser 
considerados no planejamento de uma rede.

Por outro lado, não podemos desconsiderar que para um mesmo pro-
blema de saúde existem diferentes composições de recursos e tecnolo-
gias que geram resultados comparáveis, em termos de indicadores de 
saúde e satisfação do usuário. Na verdade, não existe uma maneira ideal 
de organizar e prover o cuidado à saúde nos diversos pontos da rede, 
devendo este se adequar aos contextos e realidades sociais, visando ao 
atendimento das necessidades de saúde.
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O território também é uma dimensão fundamental no conceito de rede. 
A magnitude dos problemas de saúde varia significativamente de um 
lugar para o outro, interferindo nas definições da composição de cada 
nível da atenção à saúde. Por outro lado, dinâmicas territoriais espe-
cíficas exprimem determinados modos e ritmos de vida das pessoas, 
que podem influenciar decisões a serem tomadas quanto à localização 
dos serviços de saúde, suas áreas de cobertura, formas e horários de 
funcionamento (mattos, 2007).

Uma região de saúde, portanto, constitui-se como base territorial 
e populacional para o planejamento de redes de atenção à saúde. 
Valendo-se de critérios técnicos e políticos, sua delimitação busca dar 
coerência às diferenciações espaciais, visando instrumentalizar a pró-
pria ação política na saúde.

Partindo das concepções de Santos e Silveira (1996), a regionalização 
é uma delimitação do território usado. Mas o que significa a expressão 
território usado?

Na visão desses autores, para a definição de qualquer pedaço do territó-
rio, não é possível tratar de forma separada a materialidade – incluindo 
os elementos da natureza e as estruturas que o conformam – e seu uso 
– como expressão de toda ação humana, isto é, do trabalho e da polí-
tica. O território também reflete ações passadas e presentes. Portanto, as 
configurações territoriais são sempre o conjunto dos sistemas naturais 
(relevo, clima, hidrografia etc.), e dos objetos técnicos e de engenharia 
historicamente herdados e estabelecidos por uma sociedade e das ações 
humanas realizadas sobre ele. 

Considerar a noção de território usado no planejamento em saúde  
significa perceber a dinâmica de cada território, a mobilidade das pessoas, 
o que possibilita ou não a permanência das pessoas no território, dentre 
outras questões. Assim, uma cidade-dormitório traz questões específi-
cas para a organização do sistema de saúde, dificultando, por exemplo, 
a organização da atenção básica com horários de atendimento restritos 
à prática diurna. Outro exemplo são as localidades que não conseguem 
fixar seus profissionais na atenção por carências diversas na região.  
A falta de escolas, de saneamento e de vida produtiva torna-se um 
importante empecilho a considerar na organização de um sistema de 
atenção e indica a necessidade de políticas mais amplas de desenvolvi-
mento regional para dar suporte às políticas públicas.     
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Vários fatores podem interferir na definição das regiões de saúde, entre 
eles: área total; distâncias geográficas a serem percorridas pelos usuá-
rios dos serviços de saúde; características viárias que repercutem nas 
condições de acesso às unidades de saúde; tamanho, perfil demográ-
fico e epidemiológico e características culturais e socioeconômicas das 
populações; história e características de ocupação do território; infraes-
trutura de bens e serviços existentes; fluxos populacionais e relações de 
dependência e complementaridade entre os lugares. 

No Brasil, pela diversidade encontrada, não é possível pensar um único 
modelo para a regionalização da saúde no país, estados e municípios. 
Pelo contrário, o próprio processo de regionalização em voga exprime-se 
pela necessidade de lidar de forma coerente e mais efetiva com a diver-
sidade de lugares existentes (viana et al., 2008).

Por outro lado, a região de saúde, por sua natureza, também reflete 
uma dada autossuficiência em ações e serviços concebida no processo 
de planejamento. A autossuficiência expressa o maior nível de comple-
xidade a ser garantido pela política locorregional. Em outras palavras, o 
quanto a rede constituída no território é capaz de suprir as necessidades 
de saúde da população que ali reside, com o mais alto grau de resolução 
possível para os problemas identificados.

Finalmente, em uma rede, a responsabilização pela atenção ao paciente 
e a articulação entre as unidades deve ser efetiva, para garantir não 
apenas o acesso nominal, mas a continuidade do cuidado. Ela pressupõe 
que os usuários sejam encaminhados e atendidos em unidades mais com-
plexas do sistema quando necessário e que possam retornar à sua unidade 
de origem (correspondente a um nível mais básico do sistema) para acompa-
nhamento (mecanismo de referência e contrarreferência). Isso implica um 
fluxo adequado de informações entre as unidades que compõem o sistema, 
sejam elas hospitais ou postos de saúde, públicas ou privadas credenciadas 
ao SUS, situadas em diferentes municípios ou estados. 

os conceitos aqui apresentados 
serão mais bem aprofundados ao 
longo deste texto.

Você sabia? 

A primeira proposta de um modelo de rede de atenção à saúde foi 
apresentada pelo relatório Dawson, na inglaterra, em 1920. Em seu 
relatório, lorde Dawson propunha pela primeira vez a definição de  
bases territoriais e populações-alvo – ou seja, regiões de saúde. 
Essas populações seriam atendidas por unidades de diferentes perfis, 
organizadas de forma hierárquica. 
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Para pesquisar 

Você já viu, na Parte i, “Fundamentos do Sistema único de Saúde”, a 
conformação dos Colegiados de Gestão regionais (CGr). Agora verifique se 
existe algum plano voltado para a regionalização dos serviços de saúde (ou 
montagem de uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços) em seu 
estado. o que esse plano inclui? Em que região o seu município está situado? 

Analise o conteúdo do plano ou de algum documento que retrate o 
planejamento regional e compartilhe os resultados da pesquisa com os 
companheiros de equipe. 

Dilemas para a construção da rede 
regionalizada e hierarquizada de atenção 
à saúde no âmbito do SUS
Várias características inerentes ao sistema de saúde brasileiro e à reali-
dade do país trazem problemas adicionais à construção das redes regio-
nalizadas e hierarquizadas de atenção à saúde no âmbito do SUS. Procu-
raremos ressaltar aqui alguns aspectos que nos parecem mais relevantes.

Assim, propôs que a “porta de entrada” no sistema fosse um centro 
de saúde, que empregaria os general practitioners (GPs) – os médicos 
generalistas ingleses, que já então clinicavam de forma autônoma. Esses 
centros de saúde, localizados em vilas, estariam ligados a um centro de 
saúde mais complexo, já então denominado secundário, e os casos que não 
pudessem ser resolvidos aí seriam referenciados aos hospitais – no modelo 
proposto, hospitais de ensino. os generalistas, então, teriam a função de 
definir a forma como o paciente “caminha” pelo sistema, e isso rendeu-
lhes o nome de gate-keeper (o porteiro, o que toma conta da porta). é 
interessante observar como os conceitos que hoje utilizamos e discutimos, 
como porta de entrada, regiões e níveis de complexidade, entre outros, já 
estavam delimitados e claramente definidos no relatório de 1920. 

A proposta do relatório Dawson, embora solicitada pelo governo, não foi 
implementada e o sistema de saúde britânico – o primeiro sistema de saúde 
público e universal do ocidente – seria criado apenas 28 anos depois, em 
1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Embora o primeiro nível do 
modelo de saúde britânico não tenha sido baseado em centros de saúde, 
todas as demais características da rede de serviços proposta por Dawson – 
bases territoriais, populações-alvo, diferentes unidades com diferentes perfis 
de complexidade, organizadas de forma hierarquizada, porta de entrada, 
mecanismos de referência – foram adotadas.
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Em primeiro lugar, dadas as características da federação brasileira, uma 
região de saúde pode abranger várias cidades (municípios), englobar 
uma cidade (município) e sua periferia ou ser parte de uma cidade 
(município) e pode (ou não) coincidir com a divisão administrativa e 
política do país ou estado. A repartição de um território político-admi-
nistrativo ou sua agregação em uma mesma região de saúde vai depen-
der das características dos diferentes municípios e estados envolvidos. 
Além disso, existem dinâmicas territoriais próprias de determinados 
lugares que devem ser levadas em consideração, como aquelas relacio-
nadas às áreas metropolitanas e regiões fronteiriças.

Também não se pode desconsiderar que os limites político-territoriais 
não funcionam como barreiras geográficas de proteção à saúde das pes-
soas, nem interrompem os fluxos de pacientes que, porventura, estejam 
à procura de serviços que atendam às suas necessidades e expectativas. 
Dessa forma, é muito difícil separar de forma tão nítida os espaços ter-
ritoriais de influência política de cada esfera de governo, o que indica 
a necessidade de criação de mecanismos de responsabilização e gestão 
compartilhada das redes de atenção à saúde, como os conselhos inter-
gestores, os CGRs e os consórcios intergovernamentais em saúde.

Os consórcios intergovernamentais em saúde 

representam parcerias estabelecidas entre entes de governo visando  
ao alcance de interesses comuns, em geral com a finalidade de ampliar  
o acesso da população a determinados tipos de ações e serviços de  
saúde, dadas as limitações das condições de oferta dos municípios e  
estados do país. 

Apesar de existirem consórcios de saúde antes mesmo da Constituição 
Federal de 1988, os consórcios, principalmente entre municípios, 
proliferaram de forma expressiva na segunda metade da década de 
1990, de forma associada ao processo de descentralização. De certa 
forma, o aumento dos consórcios intermunicipais foi um meio de buscar 
solucionar as limitações relacionadas ao processo de municipalização 
acelerado em uma federação marcada por grande proporção de 
pequenos municípios que não têm condições de garantir isoladamente 
a oferta de serviços necessária à atenção da saúde da população em seu 
âmbito territorial. 

A área da saúde é a que mais apresenta consórcios no país. Em 2005, 
segundo dados da Fundação instituto brasileiro de Geografia e  
Estatística (Fibge), mais de 34% dos municípios brasileiros 
participavam de consórcios intermunicipais de saúde. no entanto, 
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Ademais, o SUS engloba um conjunto bastante amplo e diversificado de 
ações e serviços. Tal como definido na Lei n. 8080/90, o SUS apresenta-se 
como “o conjunto de ações e serviços públicos de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público” (Brasil, 1990). Estão incluídas nessa definição: 

1. atividades dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, 
voltadas para a promoção da saúde e prevenção, diagnóstico, 
tratamento, acompanhamento, reabilitação e cuidados paliativos 
relacionados a agravos e doenças; 

2. serviços prestados no âmbito ambulatorial, hospitalar e nas 
unidades de apoio diagnóstico e terapêutico geridos pelos governos 
(quer seja pelo governo federal, governos estaduais ou municipais), 

não existiam estudos detalhados sobre os propósitos e estruturas 
desses consórcios, havendo suposições de que as suas realidades de 
funcionamento sejam muito variadas.  

os consórcios são de diferentes tipos, podendo se voltar para a solução  
de problemas específicos (por exemplo: atenção à gestante e parturiente) 
ou para organizar um conjunto de serviços de atenção secundária e 
terciária na saúde. 

Grosso modo, a maior parte dos consórcios conformados no brasil  
até o início dos anos 2000 surgiu das iniciativas dos municípios, embora 
em alguns estados tenha ocorrido um processo de fomento ou apoio  
da secretaria estadual à conformação de consórcios intermunicipais de 
saúde. outra característica predominante nos consórcios existentes é 
a adoção de personalidades jurídicas de direito privado. Em algumas 
situações, tal movimento gerou certa confusão no âmbito da definição 
de papéis entre o estado e os consórcios. Além disso, assinalem-se as 
dificuldades na operacionalização do aporte de recursos públicos para  
o funcionamento de consórcios organizados nesses moldes. 

Em função da grande quantidade de consórcios e da inexistência 
de uma regulamentação específica voltada para a conformação de 
consórcios públicos, houve uma intensificação do debate no Executivo 
e no legislativo, a partir de 2003, que culminou na aprovação de uma 
lei dos Consórcios Públicos em 2005 (BRAsil, 2005), posteriormente 
regulamentada por decreto (BRAsil, 2007). Cabe destacar a  
complexidade do processo de conformação de consórcios pelas  
novas regras, que impõem uma série de passos e de negociações, 
incluindo a aprovação das propostas nas câmaras de vereadores de  
todos os municípios envolvidos. 
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bem como em outros espaços, incluindo o domiciliar (no caso da 
Estratégia Saúde da Família e das internações domiciliares) e em 
outros equipamentos sociais (por exemplo, escola); 

3. ações de distintas complexidades e custos, que variam desde 
aplicação de vacinas e consultas médicas nas clínicas básicas 
(clínica médica, pediatria e ginecologia-obstetrícia) até cirurgias 
cardiovasculares e transplantes;

4. intervenções ambientais no seu sentido mais amplo, incluindo 
as condições sanitárias nos ambientes da vida e de trabalho, e na 
produção e circulação de bens e serviços, no controle de vetores e 
hospedeiros e na operação de sistemas de saneamento ambiental; 

5. instituições públicas voltadas para o controle da qualidade, pesquisa 
e produção de insumos, medicamentos, sangue e hemoderivados e 
equipamentos para a saúde. 

Assim, diferentes lógicas de organização das ações e serviços de saúde 
do SUS se expressam no território, sendo orientadas segundo critérios 
diversos: tipos de serviços envolvidos (ambulatoriais, hospitalares de 
diversos tipos, domiciliares, de urgência e de emergência), níveis de 
complexidade da atenção à saúde (atenção básica, média e alta com-
plexidade), direcionalidade das ações desenvolvidas (agravos, grupos 
populacionais e áreas específicas da atenção à saúde) e atenção à 
saúde (Estratégia Saúde da Família, vigilância à saúde), papel desem-
penhado no sistema de saúde (produção de insumos, atendimento 
direto à população).

Sabe-se ainda que, quando as suas disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada 
área, o SUS poderá recorrer aos serviços prestados pela iniciativa pri-
vada. O SUS, portanto, não é composto somente por serviços públicos, 
mas integra vários serviços privados, principalmente hospitais e unida-
des de diagnose e terapia, que são remunerados com recursos públicos 
destinados à saúde. Cabe ainda ressaltar a forte presença do segmento 
privado suplementar em várias regiões do país. Os tipos de relações 
público-privadas existentes no Brasil são fundamentais para compreen-
são da regionalização, imprimindo lógicas diferenciadas na conformação 
da rede regionalizada de atenção à saúde (viana et al., 2008).

Outro aspecto a ser considerado diz respeito às imensas desigualdades 
socioeconômicas e territoriais que demarcam a realidade brasileira e 
repercutem na distribuição dos serviços de saúde. A oferta de servi-
ços no SUS é bastante desigual e as modalidades de atendimento que  
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compõem o sistema de saúde não se distribuem uniformemente no 
espaço, o que dificulta muito a definição da autossuficiência das regiões 
em territórios contínuos.

Distribuição dos serviços de saúde no Brasil

Embora a última Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária realizada pela 
Fundação instituto brasileiro de Geografia e Estatística (AMS/Fibge) tenha 
registrado aumento no número de estabelecimentos de saúde em todas  
as regiões brasileiras, reduzindo de 146, em 2002, para seis, em 2005,  
o número de municípios sem estabelecimentos de saúde ativos de 
qualquer tipo, as desigualdades na distribuição espacial dos serviços  
de saúde permanecem. 

Enquanto no total do país os estabelecimentos de menor complexidade 
respondem por 49,3% do atendimento ambulatorial, na região 
norte existe um maior peso desse tipo de estabelecimento (76,5%), 
seguida pela região nordeste (69,7%). no outro extremo, na região 
Sudeste, os estabelecimentos de menor complexidade respondem por 
somente 26,7% dos atendimentos realizados em estabelecimentos 
sem internação. De fato, apesar da expansão do Programa de Saúde 
da Família e do aumento da cobertura de serviços na atenção básica, 
segundo a última Pesquisa AMS/Fibge ainda é comum nas regiões 
norte e Centro-oeste a existência de estabelecimentos que oferecem 
atendimento ambulatorial sem médico. São, respectivamente, 40,2% 
e 23,3% dos estabelecimentos sem internação nessas regiões, em 
contraposição a apenas 9,4% na região Sul. 

no que diz respeito aos serviços de maior densidade tecnológica, a 
situação de iniquidade é ainda mais grave. os mapas da Figura 1 ilustram a 
distribuição nacional de serviços de alta complexidade existentes nas áreas 
de cardiologia, cirurgia oncológica, neurológica e transplantes. Ainda que 
não seja possível, nem desejável, a existência desses serviços em todos 
os municípios do país – em face da necessidade de economia de escala e 
de garantia de qualidade da atenção –, os dados apontam uma excessiva 
concentração de unidades de alta complexidade nas regiões Sudeste e Sul 
e em poucos municípios das demais regiões. isso alerta para o risco de que 
a população residente em vastas áreas do país desprovidas desses serviços 
tenha maiores dificuldades de acesso a procedimentos de alta complexidade 
nos casos necessários.
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Figura 1 – Municípios com registro de internações hospitalares no SUS por procedimentos de alta complexidade  
selecionados – Brasil, 2005

Fonte: brasil (2005a). 
nota: Procedimentos de alta complexidade remunerados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec). 

leia o estudo de 
oliveira, Carvalho  
e travassos (2004), 

“território do Sistema único 
de Saúde: Mapeamento das 
redes de atenção hospitalar”, 
publicado nos Cadernos de 
Saúde Pública, v. 20, n. 2, p. 
386-402 e disponível na 
página eletrônica do Scielo 
(http://www.scielo.br). 

o estudo investiga dois tipos 
de redes estabelecidas pelos 
fluxos de pacientes para os 
serviços de saúde no brasil: 
a de atenção hospitalar 
básica e a de atenção 
de alta complexidade, 
que é condicionada pela 
distribuição dos serviços.

Diante das características destacadas, algumas questões se colocam para 
a gestão do SUS: como articular os diferentes gestores para promover 
uma integração da rede de atenção à saúde que transcenda o espaço polí-
tico-administrativo de um município ou estado no âmbito das regiões 
de saúde? Como articular as diferentes unidades de saúde que com-
põem o SUS em uma mesma rede de atenção à saúde? Como superar as 
dificuldades nas condições de oferta e acesso diferenciado da população 
às ações e serviços de saúde?

É certo que, no decorrer da evolução da política de saúde e do processo 
de descentralização do SUS, vários mecanismos e instrumentos foram 
desenhados na tentativa de responder a estes grandes desafios. 
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A regionalização da saúde e seus instrumentos 

A partir dos anos 2000, a regionalização tem ocupado papel de destaque 
no âmbito da política nacional de saúde, sendo considerada a diretriz que 
“orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde e os 
processos de negociação e pactuação entre os gestores” (BRAsil, 2006). 

Para o desenho e a consolidação das regiões de saúde são propostos 
alguns instrumentos, como o Plano Diretor de regionalização (PDr), o 
Plano Diretor de investimentos em Saúde (PDi) e a Programação Pactuada 
integrada (PPi). 

Você pode encontrar mais informações sobre esses instrumentos na página 
eletrônica do Ministério da Saúde, inclusive as definições mostradas a seguir: 

o PDr é o instrumento de ordenamento do processo de 
regionalização da atenção à saúde. Deve ser elaborado dentro de 
uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as noções 
de territorialidade na identificação de prioridades de intervenção 
e de conformação de sistemas funcionais de saúde, de modo a 
otimizar os recursos disponíveis. Esse processo de reordenamento 
visa reduzir as desigualdades sociais e territoriais, propiciando  
maior acesso da população a todos os níveis de atenção à saúde 
(BRAsil, 2008).

o PDi apresenta os investimentos necessários para atender às 
prioridades identificadas no PDr, visando ampliar as ações e 
serviços de saúde existentes de modo a conformar um sistema 
resolutivo e funcional de atenção à saúde (BRAsil, 2008).

A PPi é o instrumento de programação e alocação de recursos da 
assistência. Envolve a definição, a negociação e a formalização 
de pactos entre os gestores, com o objetivo de estabelecer os 
fluxos assistenciais das redes regionalizadas e hierarquizadas 
de serviços, bem como os limites financeiros destinados a cada 
município, com explicitação das parcelas destinadas à assistência 
da população e as referências recebidas de outros municípios 
(BRAsil, 2008).

Questões relacionadas à construção da 
rede de atenção à saúde
A construção de uma rede de atenção à saúde deve considerar as espe-
cificidades dos diferentes serviços de saúde disponíveis e o papel atribu-
ído a cada um deles na organização da atenção e na gestão do sistema. 
A seguir serão abordados os níveis de atenção e os serviços existentes 
mais comumente nos sistemas de saúde na atualidade. 
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Para que a atenção básica exerça seu papel na organização do sistema, 
é preciso considerar que suas ações não se restringem às medidas de 
promoção e prevenção à saúde, essenciais no desenvolvimento de 
ambientes saudáveis e no controle das doenças, mas também se aplicam 
no atendimento efetivo aos problemas de saúde da população e no 
encaminhamento das demandas conforme as necessidades que  
se apresentam, bem como na reabilitação dos casos.    

Assim, uma situação que às vezes influencia a baixa resolutividade do 
primeiro nível é a noção de que é possível resolver a maior parte dos 
problemas de saúde apenas por meio de medidas de promoção da saúde 
e de prevenção. Isto pode se aplicar para determinados perfis epidemio-
lógicos ligados à extrema pobreza e caracterizados por doenças infec-
ciosas e parasitárias, mas não será suficiente em outras situações que 
demandam mudanças mais complexas. 

Um bom exemplo são as doenças crônicas degenerativas, as cardiovas-
culares, o diabetes e algumas neoplasias; trabalhar segundo a lógica da 
prevenção implica mudanças relacionadas aos hábitos (ou estilos) de 
vida, tais como uma alimentação saudável e balanceada, a prática regu-
lar de atividade física, o controle do estresse, do consumo excessivo de 

O primeiro nível de atenção
As funções do primeiro nível de atenção à saúde podem ser definidas 
com base em três eixos principais:

 � valores: atenção, acolhimento, pertencimento, confiança, 
responsabilização;

 � produção de ações e serviços de distintas naturezas: promoção e 
prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento;

 � ordenamento do sistema.

Para cumprir estas funções, ou parte delas, os países optam por diferentes 
composições de recursos – generalistas autônomos, generalistas em cen-
tros de saúde, equipes em centros de saúde, policlínicas etc. –, que expres-
sam possibilidades distintas de articular os recursos e as ações de saúde. 

A questão central em relação ao primeiro nível de atenção é que, para 
cumprir estas funções, ele também precisa ser “dotado de complexi-
dade”. Complexidade que não se expressa necessariamente em equipa-
mentos, mas na qualidade dos recursos humanos e pelas articulações 
funcionais que garantam acesso aos demais níveis do sistema. 
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álcool e do fumo. Ou seja, não será com uma medida isolada que se 
terá sucesso na prevenção dessas doenças; elas exigem uma mudança 
cultural, bem como definições políticas e ações de longo prazo para que 
se possa alcançar uma mudança no perfil de adoecimento. Isso se dá 
também em outras situações altamente prevalentes, como o câncer de 
mama, cujas ações de prevenção estão voltadas para a detecção precoce 
da doença e redução de suas sequelas. 

Para pesquisar 

na prática clínica, individual e coletiva, são empregadas medidas de vários 
níveis de prevenção – primária, secundária e terciária – que se relacionam 
às diferentes fases de desenvolvimento de uma doença. A prevenção 
primária está voltada para a redução ou eliminação da exposição do 
indivíduo e das populações a fatores de risco que são associados ao 
aparecimento de novos casos da doença. A prevenção secundária 
refere-se à detecção precoce de doenças em programas de rastreamento, 
tais como a mamografia anual visando à detecção do câncer de mama, 
a colpocitologia (ou exame de Papanicolaou) para detecção precoce do 
câncer de colo do útero ou de suas lesões precursoras, com o objetivo 
de impedir a sua evolução e duração. Finalmente, temos medidas que 
visam prevenir complicações e incapacidades relacionadas às doenças, 
consideradas como de prevenção terciária. 

os três tipos de medidas preventivas podem ser empregados em um 
mesmo caso. Você saberia apontar algumas dessas medidas para, por 
exemplo, o caso de fraturas em pessoas idosas? De que forma os serviços 
de atenção básica poderiam incorporar (ou não) estas medidas? Que 
outros serviços poderiam ser acionados?

Procure reunir informações a respeito. busque saber se esta é uma 
situação frequente em seu município e procure identificar as ações de 
natureza preventiva que poderiam ser incorporadas aos serviços que 
compõem o seu sistema local de saúde.

Para a resolução de boa parte dos casos mais comuns que se apresentam 
ao sistema de saúde, são necessárias também medidas de tratamento e 
acompanhamento, muitas vezes com necessidade de atendimento por 
diferentes profissionais de saúde. Além dos médicos e enfermeiros, pre-
sentes em grande parte das unidades de atenção básica, é importante 
assegurar o acesso das pessoas, por exemplo, a serviços de odontologia, 
fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, frequentemente necessários 
para dar conta de problemas de saúde comuns. 
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A resposta adequada a esses problemas de saúde exige também, muitas 
vezes, o emprego de medicamentos e a realização de exames laborato-
riais e de imagem para diagnóstico e/ou seguimento dos casos. Quando 
o primeiro nível não cumpre este papel, a única alternativa que resta 
ao paciente é buscar o serviço de emergência.

Assim, a proposta de montagem de um nível primário de muito baixa 
densidade tecnológica implica que este não tenha grau de resolutividade 
e não seja capaz de resolver 80% dos problemas de saúde de uma popula-
ção, transformando-se, quando muito, em mero mecanismo de triagem.

O cuidado ambulatorial de especialidades
Um modelo comumente observado na organização de sistemas públicos de 
saúde é o de especialidades ou de serviços cujo acesso se dá por referência, 
a começar do primeiro nível. Por isso, esses serviços acabam sendo deno-
minados como de nível secundário. Na medida em que existem diferentes 
definições acerca de que especialidades devem ser ofertadas no primeiro 
nível (especialidades médicas e não médicas), também existem distintas 
composições de especialidades no nível secundário ambulatorial. 

Para os diversos casos de doença ou agravo, as definições acerca da 
composição da oferta em cada nível se dão em função do tamanho da 
população e da densidade demográfica, do perfil epidemiológico e dos 
recursos disponíveis. Da mesma forma, há diferentes modos de organi-
zar a atenção ambulatorial especializada, que tanto pode ser ofertada 
em hospitais como em unidades ambulatoriais autônomas.

Novas formas de prestação do cuidado vêm modificando o modo de 
organização e provisão dos serviços ambulatoriais e as características 
do hospital. Observa-se grande expansão do cuidado ambulatorial, seja 
pela transferência de casos que anteriormente seriam tratados por meio 
de internações hospitalares, seja pela incorporação de novas tecnolo-
gias que tendem a tornar os ambulatórios cada vez mais complexos.

Para pesquisar 

um exemplo de incremento tecnológico em nível ambulatorial 
está relacionado ao emprego de técnicas anestésicas e de cirurgias 
minimamente invasivas, que não requerem mais internação. 

Você saberia identificar outras mudanças relacionadas às práticas assistenciais 
que implicam a expansão dos serviços ambulatoriais? Faça uma lista de 
situações e discuta com os demais membros de sua equipe de saúde.
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Os serviços de diagnóstico e de terapia
Os serviços de diagnóstico e terapia são comumente denominados 
“complementares” na prestação de serviços clínicos. Os de diagnóstico 
englobam os laboratórios clínicos e de anatomia patológica e os serviços 
de imagem, entre outros. As unidades de terapia mais comumente refe-
ridas são as de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e hemoterapia. 

Embora muitas vezes tratados como um grupo homogêneo, cada um 
destes serviços insere-se de forma distinta no processo de cuidado. 

Os laboratórios de análises clínicas podem ser organizados de forma 
concentrada ou dispersa em diferentes unidades de saúde. Essa última é 
a forma mais comumente encontrada em serviços públicos. No entanto, 
isso não significa que seja a forma mais racional de organizá-los.

A concentração da realização de exames em poucas unidades, com 
coleta desconcentrada, é a forma de organização mais frequente do 
setor privado. Desta forma, os equipamentos são capazes de produzir 
muito mais exames que a maior parte das unidades é capaz de gerar 
individualmente, introduzindo-se o benefício da economia de escala. 

Você sabia? 

Que muitos dos insumos necessários para a realização de exames 
laboratoriais estão disponíveis em kits que se destinam a um número 
grande de procedimentos? Assim, duas opções são possíveis: ou abre-se 
o kit para a realização de um exame e perde-se o restante do material ou 
o paciente deve aguardar até que apareçam outros casos e o kit possa ser 
aberto. Evidentemente, do ponto de vista da organização de uma rede de 
atenção à saúde, nenhuma das duas opções parece razoável.

Com exceção dos serviços de emergência que devem dispor de labora-
tórios adequados ao seu nível de complexidade, boa parte dos exames 
gerados em uma rede pode ser realizada em poucas unidades de saúde, 
geridas de forma independente e eficiente. Por sua vez, a coleta do 
material para exame pode ser realizada na unidade de origem, dispen-
sando o deslocamento do paciente.

Os serviços de diagnóstico por imagem são de outro tipo e também se 
beneficiam enormemente da economia de escala. Os equipamentos, 
em geral bastante caros, só podem ser mantidos em toda a sua capa-
cidade potencial caso estejam funcionando em vários turnos ao dia e, 
em alguns casos, durante 24 horas. Os recursos humanos, tanto para 
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a realização do exame como para interpretação de seus resultados, são 
especializados, escassos, e se beneficiam de maior volume de produção 
para manutenção da qualificação. Os insumos necessários podem ser 
obtidos a melhores preços no mercado se as compras forem centrali-
zadas, assim como os contratos de manutenção permanente para os 
prédios e equipamentos. 

Todas estas características indicam a necessidade de concentração da 
produção destes serviços em unidades maiores – os Centros Integrados 
de Diagnóstico –, com mecanismos de gestão próprios, inclusive com 
a adoção de formas específicas de pagamento. Tais unidades poderiam 
funcionar em horários muito mais amplos que os normalmente adota-
dos pelas unidades de saúde, permitindo a otimização da utilização dos 
recursos e a ampliação do acesso.

Para refletir 

Em sua localidade, quais os principais problemas enfrentados pela 
população, tendo em vista a forma de organização/estruturação dos 
serviços de diagnóstico e terapia?

Os serviços de anatomia patológica possuem uma lógica um pouco 
distinta. São fundamentais para o estabelecimento do diagnóstico e a 
definição do estágio de diversas patologias, em especial no campo da 
oncologia, e pressupõem um profissional extremamente especializado, 
escasso mesmo nos grandes centros urbanos. Este profissional faz parte 
da equipe de cuidado ao paciente e sua articulação com os demais pro-
fissionais envolvidos é fundamental para a definição do caminho do 
tratamento a ser seguido.

Os serviços de anatomia patológica são dirigidos a populações mais 
amplas que os serviços de laboratórios clínicos e, da mesma forma, 
há distinção de níveis de complexidade de equipamentos, insumos e 
recursos humanos para a realização de diferentes exames. Assim, cabe 
avaliar em que situações tais exames deverão ser centralizados em um 
único serviço de referência. 

A própria coleta do material e sua preparação para a realização do 
exame é complexa, assim como sua interpretação, o que pode ser cons-
tatado pelos inúmeros problemas observados em relação aos exames 
colpocitológicos para controle do câncer de colo uterino. 
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Com relação aos serviços de terapia, sua característica é a realização 
de procedimentos que compõem parte de um processo de cuidado mas 
que se constituem em subprocessos, tais  como as sessões de quimio-
terapia, radioterapia ou hemodiálise. Os dois primeiros são parte da 
atenção ao pacientes oncológicos; o terceiro, ao paciente renal crônico. 

O sistema de pagamento por procedimentos – especialmente quando se 
trata de procedimentos bastante lucrativos – tende a estimular a consti-
tuição de serviços de terapêutica “independentes”, isolados, que, neste 
caso, contribuem para a fragmentação do cuidado e não permitem a 
responsabilização pela atenção integral ao paciente. 

Os serviços de emergência e urgência
As emergências são definidas como condições que ameaçam a vida. 
Podem ser oriundas de trauma (causas externas) ou de situações clíni-
cas (infarto agudo do miocárdio e apendicite aguda, entre outras). As 
urgências são condições que não representam ameaça iminente à vida, 
mas podem vir a fazê-lo ou acarretar significativo grau de invalidez se 
não tratadas a tempo. 

A maioria dos casos atendidos em serviços de emergência não pode ser 
considerada emergência ou urgência. Este é um problema identificado 
em vários países, como Dinamarca, Suécia, Nova Zelândia, Estados 
Unidos e Reino Unido, entre outros, ainda que com percentuais bem 
mais baixos que os evidenciados no Brasil. 

Caberia questionar então quais necessidades estão sendo atendidas 
pelo setor de emergência que não o estão sendo em outros níveis do 
sistema. Quando há insuficiência na atenção primária, a emergência 
pode se tornar a única “porta de entrada” do sistema. Mas se há uma 
rede estabelecida, o serviço de emergência pode ser buscado realmente 
porque há necessidade de atendimento imediato.

Para que seja equacionado o problema da utilização dos serviços de 
emergência por casos que não têm indicação para tal, existem diferen-
tes estratégias.

A primeira certamente é a organização da atenção básica de forma que 
ela contemple o problema do acesso. Por exemplo, uma unidade básica 
cujo acesso é determinado por um número limitado de senhas distri-
buídas pela manhã ou cujo funcionamento se dá em horário restrito na 
prática está impondo barreiras de acesso que levarão inevitavelmente à 
procura pelos serviços de emergência.

Conheça a Portaria 
n. 2.439/GM, de 08 
de dezembro de 

2005, da Atenção 
oncológica, disponível no 
site http://dtr2001.saude.
gov.br/sas/PortAriAS/
Port2005/GM/GM-2439.htm 
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Além de um primeiro nível que garanta resolutividade e acesso, podem 
ser instituídos centros de tratamento de trauma sem severidade, servi-
ços para o tratamento das urgências, serviços de aconselhamento por 
telefone, atendimento domiciliar de urgência.

O atendimento às emergências é composto por atendimento pré-hospi-
talar, hospitalar e reabilitação. O atendimento pré-hospitalar pode ser 
organizado de variadas formas. Em alguns países, é dada grande ênfase 
à ampliação do tratamento pré-hospitalar, de modo a evitar, sempre 
que possível, que o paciente chegue ao hospital. Em outros casos, esse 
tratamento consiste apenas numa triagem e transporte dos pacientes.

Os serviços de emergência também podem ser organizados de diferen-
tes maneiras. Uma opção é a concentração de todos os tipos de casos 
em uma só unidade de referência. Outra é a organização de serviços 
diferenciados por tipo de emergência, na medida em que o processo de 
produção do cuidado varia significativamente.

Dependendo do número de casos, uma proposta é a separação dos casos 
de trauma. Em geral localizados nos hospitais gerais, os centros de trauma 
são capacitados a tratar os casos de trauma severo. Em alguns centros, 
os pacientes de trauma são separados em enfermarias e UTIs especiais. 

O principal diferencial do centro de trauma são os recursos humanos, 
especializados e com vasta experiência no cuidado a pacientes politrau-
matizados graves. Pelo próprio peso da estrutura necessária, pelo perfil 
dos profissionais e por ser uma área em que o volume de produção está 
relacionado à qualidade, a organização de centros de trauma só se jus-
tifica para bases populacionais maiores e com grande número de casos.

No que diz respeito às emergências clínicas, muitas situações poderiam 
não chegar a ser emergências. Outras são casos crônicos agudizados, 
necessitando de internação clínica. Existem ainda aqueles que necessi-
tam observação e outros são efetivamente emergências, como o coma 
diabético. Cada um desses problemas poderia ser tratado em diferen-
tes tipos de serviços: unidades básicas, hospitais gerais com pequenas 
emergências ou serviços de emergência propriamente ditos.

Outra questão central a ser enfrentada é a articulação do serviço de 
emergência hospitalar com os demais serviços do hospital. Nem todos 
os hospitais gerais devem dispor necessariamente de serviço de emer-
gência, embora todos tenham obrigatoriedade de garantir acesso a seus 
pacientes em caso de emergência. 
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Este é apenas um tipo de perfil hospitalar. Ademais, nem todos os servi-
ços de emergência devem atender às diversas situações de emergência. 

Concentrar todas as emergências num só hospital pode simplificar a 
organização dos demais serviços hospitalares, mas, devido às especi-
ficidades do processo de atenção a cada tipo de emergência e depen-
dendo do volume de casos, pode gerar serviços que se tornam lotados 
de pacientes, sem qualquer condição de cumprir todas as funções que 
lhes são propostas. 

Hospitais
As funções do hospital incluem o cuidado ao paciente relativo à inter-
nação cirúrgica eletiva, internação clínica, cuidado ambulatorial, emer-
gência e reabilitação.

Para além de suas funções assistenciais, 
o hospital exerce muitas outras que o 
tornam uma instituição extremamente 
complexa. Por exemplo, ensino, pesquisa, 
cuidado social, fonte de emprego, poder 
político e base para o poder corporativo.

As características dos outros componen-
tes da rede influenciam a atuação dos 
hospitais. Em especial, as características 
do primeiro nível de atenção – o nível 
de cobertura alcançado, acessibilidade, 
grau de resolutividade – determinam a 
demanda que será gerada para o cuidado 
realizado nos hospitais.

Com a incorporação de novas tecnologias, os hospitais também vão 
mudando. Um exemplo é o advento da terapia para tuberculose, que 
levou ao fechamento de milhares de leitos e à extinção ou transforma-
ção de determinados hospitais. 

Existem diferentes tipos de classificação de hospitais. Uma forma de clas-
sificá-los é considerar o seu grau de complexidade, em que num extremo 
estão os hospitais de ensino e no outro os pequenos hospitais locais, gerando 
a classificação hierárquica tradicional de cuidado terciário, secundário e 
hospitais comunitários. Outra dimensão considera os hospitais gerais e 
especializados ou ainda a localização ou características organizacionais.

Para saber mais, 
consulte a Portaria 
n. 1863/GM, de 29 

de setembro de 2003, que 
institui a Política nacional de 
Atenção às urgências, que 
se encontra em http://
dtr2001.saude.gov.br/sas/
PortAriAS/Port2003/GM/
GM-1863.htm 
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Nenhuma classificação dá conta de todas as dimensões relativas ao 
cuidado hospitalar, e todas as classificações apresentam algum grau de 
limitação, especialmente as de definição hierárquica do cuidado, já que 
a fronteira entre hospitais de nível secundário e terciário é cada vez 
mais difícil de ser identificada. Em alguns casos, por exemplo, o hospi-
tal de nível secundário é organizado em clínicas cirúrgicas especializa-
das, enquanto em outros o cirurgião geral acumula as mesmas funções.

Com a crescente especialização, torna-se impossível definir uma única 
base populacional para um único modelo de hospital. Cada especiali-
dade se justifica para diferentes bases populacionais. A neurocirurgia, 
por exemplo, necessita uma base maior do que os serviços de oncologia. 

Hospitais terciários vão se diferenciando dentro do grupo. Um país pode 
ter dez hospitais terciários oferecendo cirurgia cardíaca para adultos e 
só um com cirurgia pediátrica; vários podem fazer transplante renal e 
apenas um o transplante de fígado.

Há uma crescente crítica ao planejamento de hospitais descolado do 
planejamento dos demais componentes da rede. A definição do com-
ponente hospitalar, na realidade, é um jogo entre acesso, qualidade e 
custo e os recursos existentes. 

Você sabia? 

Para o planejamento da assistência hospitalar em um dado território  
é necessário considerar, pelo menos, os seguintes critérios:

•	 base populacional;

•	 distribuição da população;

•	 perfil epidemiológico;

•	 função na rede;

•	 concentração de recursos em função de economias de escala  
e relação volume da produção versus resultado.

Articulação entre os níveis da rede, 
definição de perfis e regulação
Para que se configurem redes de atenção à saúde é necessário, portanto, 
a existência de um conjunto de unidades de diferentes portes – níveis 
de complexidade e densidade tecnológica –, em número suficiente para 
garantir cobertura a uma determinada população e trabalhando com 
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uma composição de recursos adequada em cada nível para garantir a 
resolutividade e qualidade da atenção na provisão do cuidado. 

No entanto, ainda que esta seja uma condição sine qua non para que uma 
rede exista, ela não é suficiente. Como já visto, é necessário que este con-
junto de unidades trabalhe de forma articulada, responsabilizando-se 
pela atenção integral à população de sua região nos seus diversos recor-
tes territoriais (distrito, microrregião, macrorregião).

Tradicionalmente, quando se fala em montagem de redes de saúde, 
pensa-se em mecanismos de referência e contrarreferência, compre-
endidos como as formas pelas quais um paciente “caminha” pelos ser-
viços. No entanto, pela descrição do funcionamento dos serviços em 
rede aqui estabelecida, fica claro que esses mecanismos não são apenas 
meras fichas de encaminhamento ou de solicitação de exames que são 
distribuídas aos pacientes para que estes busquem resolver, por sua 
própria conta e risco, de que forma serão operacionalizados.

Os mecanismos de referência e contrarreferência só têm sentido e fun-
cionam como tal na medida em que expressam o compromisso da rede 
de atenção à saúde com os pacientes, garantindo o acesso ao conjunto 
de tecnologias necessárias de acordo com os problemas apresentados. 
Expressam, portanto, a definição e um acordo prévio acerca do que 
cabe a cada unidade de saúde tratar e cuidar, incluindo o número e 
tipos de casos a serem atendidos, traduzidos em seu perfil assistencial.

Para refletir

os mecanismos de referência e contrarreferência devem ser ancorados 
no planejamento prévio da rede de atenção à saúde. Eles exigem, 
ainda, o desenvolvimento de um sistema de informações que garanta 
o atendimento oportuno e permita o acompanhamento do cuidado 
prestado ao paciente nos diversos componentes da rede, situados em 
diferentes localidades.

Quais estratégias e instrumentos utilizados em sua região de saúde  
para garantir os fluxos de referência e contrarreferência para exames  
de patologia clínica?

A definição de perfis assistenciais numa rede é uma tarefa também 
bastante complexa. Muito raramente é possível construir uma rede de 
atenção à saúde apenas com novos investimentos, em que o gestor tem 
o completo poder de definir o que e como operará cada unidade. No 
mundo real, redes de serviços são construídas em função de unidades 
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preexistentes, com suas próprias composições de recursos e “vocações” 
institucionais. Esta realidade deve ser levada em conta ao pensar a defi-
nição de perfis assistenciais.

As definições mais simplistas, do tipo “hospitais terciários”, apresentam 
na prática certa limitação, já que nem sempre todos os serviços de um 
hospital guardam coerência quanto ao grau de complexidade. Muitas 
vezes, encontramos no mesmo hospital um serviço de transplante de 
fígado – naturalmente de referência –, ao lado, por exemplo, de um 
serviço de pediatria de baixa complexidade. 

Dentro do mesmo hospital, podemos encontrar um serviço de cirurgia 
cardíaca de adultos e um pediátrico, e a base populacional que serve 
de referência para cada um pode ser diferente, a depender do perfil 
demográfico e epidemiológico. 

Assim, a definição das referências e dos “caminhos” ao longo das redes, 
especialmente para os serviços hospitalares de maior complexidade, 
pode e deve ser feita para cada tipo de serviço, articulando-se em linhas 
de cuidado. 

A quem cabe definir o perfil assistencial das unidades que compõem uma 
rede, suas funções e responsabilidades?

Sem dúvida, o funcionamento da rede é responsabilidade do gestor do 
sistema em cada nível, a ser pactuada nas instâncias devidas. O fato de 
ser sua responsabilidade não quer dizer que será definido apenas pelo 
gestor. Pelo contrário, para que seja efetivo este é um processo que 
deve ter a participação e o compromisso de todos os atores envolvidos. 

Na prática, isto significa que não cabe ao médico, ao assistente social ou 
a qualquer outro profissional operando em uma unidade isolada a res-
ponsabilidade por encontrar uma vaga para que um paciente seja trans-
ferido ou encaminhado a outra unidade para realização de um exame. 
Esta não pode ser uma atividade que tome grande parte do tempo e da 
energia dos que deveriam se ocupar com a prestação do cuidado aos seus 
pacientes. Definições necessárias à constituição de uma rede devem ser 
previamente feitas, pactuadas e garantidas pelos gestores. 

E como é possível a definição destes “caminhos”? 

Uma das formas propostas tem sido a instituição das centrais de marca-
ção de consultas e de internação, funções estas que fazem parte de um 
processo regulatório mais amplo. 
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Nas centrais de marcação de consulta e de internação que vêm sendo 
implantadas nem sempre os resultados obtidos são os esperados. Isso 
se dá por um motivo bastante simples. As centrais são instrumentos 
fundamentais para operacionalizar o fluxo de pacientes numa rede já 
constituída e com papéis e perfis definidos, pactuados e assumidos. Ou, 
mais simplesmente, ela é capaz de funcionar quando há uma rede a ser 
regulada, mas não é capaz de criar a rede onde ela não exista.

Organizando linhas de cuidado
As linhas de cuidado podem ser utilizadas como diretrizes para um deta-
lhamento da forma de articulação entre as várias unidades que compõem 
a rede e a integração de seus atendimentos, com o objetivo de controlar 
determinados agravos e doenças e cuidar de grupos de pacientes.

São geralmente programadas para problemas de saúde considerados 
prioritários do ponto de vista epidemiológico ou considerados de rele-
vância, tomando por base recortes populacionais. 

Inicia-se com o detalhamento de diretrizes clínicas, em que epide-
miologistas, especialistas clínicos e planejadores definem como e onde 
serão tratados os pacientes, são desenhados os “caminhos” a serem 
percorridos ao longo da rede, as responsabilidades de cada unidade, 
os mecanismos de integração e, naturalmente, as formas de garantir 
que os recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento da 
proposta estejam disponíveis.

uma discussão detalhada sobre 
diretrizes clínicas ou assistenciais 
será desenvolvida no Capítulo 6, 
“Gestão do cuidado”. 

Você sabia? 

A organização de linhas de cuidado só é possível por meio da articulação 
entre o planejamento/programação, a epidemiologia e a clínica. utilizando 
o exemplo do câncer de mama, abordado em “o caso de Ana”, 
sugerem-se os seguintes passos: 

1.  Analisar como se dá o desenvolvimento da doença, quais os fatores e 
grupos de risco, as possíveis medidas de promoção e de prevenção, os 
métodos de diagnóstico para detecção de casos, o tratamento a ser 
instituído em cada estágio da doença, como se dá o acompanhamento 
dos casos. 

2.  Detalhar a composição de recursos – materiais e humanos – 
necessários à realização de cada uma das ações definidas para cada 
fase (diagnóstica e terapêutica).

3.  Estimar a população-alvo à qual serão dirigidas as ações de prevenção 
e detecção de casos e estabelecer as normas de cobertura de 
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É importante fazer a distinção entre linhas de cuidado e os chamados 
“programas verticais”. Enquanto estes tendem a fragmentar o processo 
de cuidado, trabalhando com serviços e recursos humanos “especiali-
zados” em uma determinada patologia, a ideia da linha de cuidado é 
exatamente oposta. 

Assim, o desenho da linha de cuidado ao câncer de mama proposto, 
por exemplo, envolve unidades básicas, equipes de Saúde da Família, 
centros de diagnóstico, serviços especializados em hospitais gerais e ser-
viços de hospitais especializados, dependendo dos tipos de ações e casos 
que se considerem. Não se propõe que em cada uma destas unidades 
se criem serviços especializados em câncer de mama. A ideia central 
é a criação de “corredores funcionais” que conduzam o paciente ao 
longo da rede e que permitam integrar as ações a ele dirigidas, ainda 
que realizadas por diferentes profissionais e em diferentes unidades, 
eventualmente localizados em mais de um município. 

ações (por exemplo, número de mamografias a cada ano para uma 
determinada faixa etária).

4.  Estimar o número de casos esperados em cada estágio da doença pela 
instituição do processo diagnóstico.

5.  Com base no número de casos estimados em cada estágio, calcular 
a necessidade de ações terapêuticas em cada uma das modalidades 
definidas pelas diretrizes (cirurgias, quimioterapia, radioterapia, 
acompanhamento). 

6.   Definir em que ponto da rede – e em que unidades – será realizada 
cada uma das ações (detecção, diagnóstico, cada modalidade de 
tratamento, acompanhamento dos casos).

7.  Definir os mecanismos de integração entre as unidades e entre os 
profissionais envolvidos.

8.  Calcular os recursos necessários para que cada uma das ações 
propostas possa ser cumprida.

9.  levantar os recursos existentes, avaliar de que forma estão operando 
e, se necessário, definir estratégias para solução de problemas 
detectados no sentido de sua adequação à proposta.

10. Definir as necessidades de investimento e elaborar o projeto de 
investimento.

11. Definir os indicadores de avaliação.

12. Definir os mecanismos de gestão conjunta e acompanhamento.
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Para consolidar seus conhecimentos 

1. Com base no caso apresentado nesta Parte ii e nas discussões do 
capítulo, identifique os principais desafios associados à descentralização 
e à organização territorial dos serviços de saúde.

2. Agora, considerando a discussão realizada no Capítulo 5, analise os 
desafios que você selecionou e aponte as contribuições para enfrentá-los.   

3. tente aplicar a análise realizada na questão anterior à realidade de 
seu município e faça um diagnóstico dos principais desafios a serem 
enfrentados, buscando contemplar os seguintes tópicos:

a) relação do município com os municípios vizinhos, no que diz respeito 
aos acordos e pactos estabelecidos;

b) relação do município com o estado, no que diz respeito aos acordos 
e pactos estabelecidos;

c) regras e fluxos definidos para encaminhamento dos pacientes;

d) existência de protocolos gerenciais e clínicos;

e) educação permanente e cursos de capacitação dos profissionais.

4. Após esse diagnóstico, sistematize um conjunto de proposições e/ou 
sugestões para contribuir na organização do sistema de saúde local.

Para aprofundar 
seus estudos em 
relação aos temas 

deste capítulo, visite os sites:

•	Ministério da Saúde:  
http://www.saude.gov.br/

•	 Saúde legis – Sistema 
de legislação da Saúde: 
http://200.214.130.38/
saudelegis/lEG_norMA_
PESQ_ConSultA.CFM

•	 o SuS de A a z:  
http://dtr2004.saude. 
gov.br/susdeaz/

•	biblioteca Virtual em Saúde 
(bVS): http://www.bireme.br/
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