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1. Introdução  

 

O planejamento é um importante mecanismo da gestão em saúde, com impactos significativos no 

atendimento da população. A regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado do Rio 

Grande do Sul (RS) envolve o planejamento estratégico para que seja executada de forma 

descentralizada pelos gestores, melhorando o acesso às ações e serviços de saúde. O processo de 

implementação da regionalização no Brasil teve seu ponto de partida na Constituição Federal de 1988, 

que prevê um movimento de descentralização sistemático, tendo como princípio uma rede 

hierarquizada e regionalizada, integrando os três entes federativos governamentais, união, estados e 

municípios, visando garantir a atenção à saúde(1). O estabelecimento de redes hierarquizadas é o que 

caracteriza a primeira de três fases desse processo, que se estende até 2006, com o Pacto pela Saúde, 

quando se inicia a segunda fase e se implementam os Colegiados de Gestão Regionais (CGR), que 
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posteriormente são renomeados de Comissões Intergestores Regionais (CIR)(2). As CIR têm 

importante papel na realidade dos gestores regionais em saúde até os dias atuais, como plataforma de 

debates e eventual tomada de decisões relevantes às regiões. A terceira e última fase é marcada pela 

publicação da Portaria nº 4.279/2010, que estabelece diretrizes para as Redes de Atenção à Saúde 

(RAS) no SUS, e do Decreto nº 7.508/2011, que tinha como objetivo “garantir flexibilidade e ganhos 

de escala e escopo no desenho regional e responsabilizar de forma clara e objetiva as três esferas de 

governo pelo planejamento, gestão e investimentos nas regiões de saúde”(2). Nesse cenário, esta 

pesquisa tem como objetivo conhecer os elementos que influenciam na tomada de decisão dos 

gestores e seus impactos no fluxo da regionalização do SUS, a partir das experiências de gestores 

regionais da Macrorregião de Saúde Norte.   

 

2. Métodos 

 

O estudo faz parte do projeto “Análise dos processos de regionalização, gestão e planejamento para 

a implementação das Redes de Atenção à Saúde no Rio Grande do Sul”, que pretende evidenciar 

aspectos do processo de regionalização da saúde no estado. Nesse recorte específico foi analisada a 

perspectiva de gestores de quatro Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS): 6ª (Passo Fundo), 11ª 

(Erechim), 15ª (Palmeira das Missões) e 19ª (Frederico Westphalen). Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, por videoconferência, utilizando a plataforma Cisco Webex Meetings. 

Posteriormente, as mesmas foram transcritas, categorizadas e analisadas, buscando evidenciar os 

desafios do planejamento em saúde para implementação da regionalização. A categorização dos 

dados foi feita a partir das transcrições das entrevistas, utilizando o programa de pesquisa qualitativa 

NVivo, por ser um software que, com sua ferramenta de codificação, facilita a distinção e visualização 

das categorias para esta discussão, assim como análises posteriores à a esta pesquisa, afim de dar 

continuidade ao estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Medicina, 

Estudos e Desenvolvimento e da Escola de Saúde Pública (39496820.6.0000.5319).  

Os desafios foram separados em três categorias e cinco subcategorias, sendo elas: Relação com 

Estado, com as subcategorias “descentralização” e “planejamento”; Relação em Macrorregião, com 

subcategorias “das reuniões CIR” e “Distanciamento com Macrorregião”; e por fim, Dados, com 

única subcategoria de “Perda de Dados”. Optou-se por essa forma de categorização como forma de 

delimitar os desafios destacados pelos entrevistados. A vasta experiência dos entrevistados e o roteiro 

utilizado nas entrevistas com os gestores estaduais de nível regional, facilitaram a identificação desses 

desafios. O roteiro era composto por sete questionamentos: inserção no processo de regionalização 

da região; funcionamento e governança na região de atuação (aspectos CIR e disputas latentes); 



percepção pessoal do processo de regionalização nas RAS; percepção pessoal do processo de 

regionalização em contexto das Regiões de Saúde; percepção em contexto das Macrorregiões de 

saúde; como acontece o planejamento regional na região e o papel dos gestores; e o balanço sobre 

avanços e desafios do processo de regionalização na região.  

 

3. Resultados  

 

Na entrevista com o gestor da 11ª CRS, foi relatada a existência de pactuações locais na região entre 

municípios de pequeno porte da Macrorregião Norte do RS com prestadores de serviços hospitalares 

de Chapecó, no estado de Santa Catarina. Esses serviços são realizados fora da rede de saúde do 

estado, encaixando-se em duas categorias desta pesquisa. A primeira é a Relação com Estado, na 

subcategoria “planejamento”, pois existe uma cultura local de maior confiança nos hospitais que estão 

próximos dos munícipes, ou seja, que eles já conhecem previamente, elemento que deveria ter sido 

considerado no desenho dos fluxos. Além disso, existe a perda de dados desses atendimentos 

prestados pois, cria-se uma “rede paralela”, onde o usuário utiliza o serviço fora do estado, e quando 

retorna, não há conhecimento do que foi realizado, o que também impacta na categoria “Dados”. A 

seleção de categoria específica para contemplar a perda de dados se deu por conta da quantidade 

relevante de vezes que essa questão foi apontada nas entrevistas e pela sua importância no 

planejamento das referências no atendimento da população da região. Para o bom funcionamento da 

gestão, são necessários a consulta e o auxílio constante e permanente de dados e indicadores, que 

devem estar atualizados e disponíveis (3). 

Na categoria “Relação em Macrorregião” foram contempladas pela subcategoria “Reuniões CIR” as 

instâncias em que os entrevistados apontaram dificuldades de comunicação e articulação com demais 

gestores e com prestadores de serviços, falta de engajamento (por parte da população ou por demais 

gestores) nas reuniões que tratam de pactuações e rearranjos importantes para os municípios. Na 

subcategoria “Distanciamento com Macrorregião” estão os relatos de não pertencimento à 

Macrorregião e ausência de atuação da mesma na região. Os desafios dessa categoria tratam de 

planejamento em equipe e da estrutura da Macrorregião enquanto coletivo, que são de grande 

importância quando se fala da efetivação de um planejamento compartilhado, evitando a sobrecarga 

de trabalho dos servidores (1-4). Essa categoria surgiu, majoritariamente, no relato da 6ª CRS, onde há 

uma marcante falta de participação em reuniões de CIR, o que gerou a necessidade de estruturação 

de pequenos grupos internos, com a responsabilidade de monitorar e incentivar a participação e gerar 

pautas na CIR. Esse mesmo grupo acaba lidando também com outras responsabilidades, e, de acordo 

com o entrevistado, sem real amparo da Macrorregião. 



Por fim, a categoria “Relação com Estado” é de suma relevância e se relaciona com boa parte dos 

desafios mencionados. A subcategoria “Descentralização” foi destacada pela quantidade de desafios 

que surgiram em detrimento da autonomia dos municípios que vem se estabelecendo desde a 

Constituição de 1988. Houveram dificuldades de pactuação e planejamento em saúde, especialmente 

na região da 11ª CRS. Na subcategoria “Planejamento”, foi onde se identificou a maior quantidade 

de citações, devido sua transversalidade, abrigando desafios de precariedade de recursos físicos, 

econômicos ou humanos, de dificuldades burocráticas, quando há dependência de outros órgãos para 

tomar decisões, de falta de capacitação dos gestores para trabalhar com sistemas e indicadores, além 

das mencionadas questões políticas particulares de cada território. 

 

4. Considerações finais 

 

Conhecer os desafios encontrados por gestores regionais em saúde no processo de regionalização é 

fundamental para explicitar os entraves enfrentados nas instâncias de pactuação. Com isso, é de 

interesse desta pesquisa destacar os desafios encontrados entre gestores em saúde ao lidar com 

processos e trâmites da regionalização, assim como propor sugestões para enfrentá-los. Observadas 

as falas dos gestores, nota-se que a tomada de decisão passa por um fluxo complexo e repleto de 

problemas que deverão ser enfrentados. Assim, espera-se qualificar a continuidade e a efetividade do 

processo de regionalização, com o planejamento de ações de saúde baseadas nas necessidades 

específicas de cada território.  
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