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RESUMO  

 

Este estudo tem por objetivo principal compreender os desafios da estruturação de uma das 

redes regionalizadas de assistência à saúde na Baixada Santista: Rede de Cuidados da Pessoa 

com Deficiência (RCPD), a partir do exemplo do Centro Especializado de Reabilitação 

(CER), equipamento originalmente idealizado como componente das políticas federais de 

indução da conformação de redes regionalizadas de assistência à saúde. Segundo a literatura, 

um dos maiores entraves à consecução dessas políticas regionais no país refere-se à 

estruturação de base municipal do SUS. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

informantes-chave das gestões municipais: grupo condutor municipal, Comissão Intergestores 

Regional (CIR) e Departamento Regional de Saúde (DRS). As análises revelaram 

dificuldades estruturais, de planejamento e baixa capacidade técnica. Entre os desafios mais 

elementares, destaca-se a prevalência de uma cultura de gestão municipalista na região. 

 

Palavras-chave: regionalização, reabilitação, políticas de saúde. 

 

 



 

ABSTRACT  

 

This study's main objective is to understand the challenges of structuring of the health care 

regionalized networks in Santos: Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência (RCPD) [care 

network for people with disabilities], from the example of the Centro Especializado de 

Reabilitação (CER) [rehabilitation specialized center], facility originally designed as a 

component of federal influence into the conformation of networks for regionalized health care 

policies. According to literature, one of the greatest obstacles to achieving these regional 

policies in the country refers to the structure of municipal SUS [health unic system] base. 

Semi-structured interviews with key informants from the municipal administrations were 

carried out: directing municipal group; Comissão Intergestores Regional  (CIR) [regional 

managers committee]; and Departamento Regional de Saúde (DRS) [regional health 

department]. The analysis revealed structural and planning problems, and low technical 

capacity. Among the most basic challenges, highlights the prevalence of municipalist 

management culture in the region. 

Keywords: regionalization, rehabilitation, health policies.
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APRESENTAÇÃO 

A realização deste estudo iniciou-se no local onde trabalho há oito anos, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Santos, sendo os seis primeiros anos em um Ambulatório de 

Especialidades Médicas e os dois últimos na Coordenação de Unidades Especializadas, cargo 

este que me proporcionou a participação no Grupo Condutor Regional e Municipal da Rede 

de Cuidados da Pessoa com Deficiência, bem como a participação nas discussões e tratativas 

relacionadas às Redes de Atenção à Saúde.  

A formação em Administração e a área profissional demandou a realização de cursos 

de especialização na área da saúde, tais como Educação em Saúde e Gestão das Clínicas, além 

de cursos diversos. A Saúde Coletiva, além de fazer parte da rotina profissional, fez com que 

colegas me apresentassem este curso da UNISANTOS, que viria ao encontro das necessidades 

de informação e conhecimento para melhor desenvolver as tarefas atreladas à coordenação, 

bem como para contribuir à sociedade de um modo geral. 

O interesse deste estudo surgiu com o auxilio do meu orientador, devido às tratativas 

relacionadas à temática, bem como meu interesse em entender todas as questões relacionadas 

aos serviços existentes e às novas implantações de serviços regionais, e os desafios acerca 

deste onde ora sou pesquisadora, ora sou parte integrante do processo.  

Na perspectiva de entender este processo de regionalização com a implantação de um 

serviço regional, a partir da experiência do Centro Especializado de Reabilitação (CER), foi 

realizado este estudo por meio de entrevistas semiestruturadas com profissionais ligados à 

gestão.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Os desafios do SUS como sistema 

No artigo 198 o Sistema Único de Saúde (SUS) é definido como conjunto de ações e 

serviços públicos de saúde, compondo uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada a 

partir de diretrizes da descentralização, integralidade e participação da comunidade (BRASIL, 

2009). 

Para Vecina e Malik (2011, p.827), a Constituição de 1988, o Código de Defesa do 

Consumidor, o Ministério Público e o SUS possibilitaram condições para que os cidadãos 

tivessem mais poder real na sociedade e passassem a exibir um perfil para fazer valer todos os 

seus direitos.  

De acordo com o Ministério da Saúde (1990, p.03), o SUS é uma nova formulação 

política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde, estabelecida 

pela Constituição de 1988. Ele segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos 

em todo o território nacional. Com base nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se 

norteia pelos princípios doutrinários: 

 UNIVERSALIDADE – Todos têm acesso.  

É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer 

cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a 

todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo 

poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do Governo: municipal, 
estadual e federal. 

 EQUIDADE – Este deve ser igual e de acordo com suas necessidades.  

É assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a 

complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem 
privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será 
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atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder 

oferecer para todos.  

 INTEGRALIDADE – Refere-se à cobertura total independente da natureza ou do nível de 

complexidade.  

É o reconhecimento na prática dos serviços de que: cada pessoa é um todo 

indivisível e integrante de uma comunidade; as ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não podem 

ser compartimentalizadas.  

Dentre os princípios administrativos, são citados no documento: 

 DESCENTRALIZAÇÃO – organização e cooperação dos três envolvidos: União, Estado e 

Município. Passar o poder para o município. 

 HIERARQUIZAÇÃO – sendo de baixa complexidade a UBS – Unidade Básica de Saúde, 

média complexidade os hospitais secundários e ambulatórios e de alta complexidade o 

hospital terciário. 

 REGIONALIZAÇÃO – todas as modalidades orientam a descentralização das ações e 

serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. 

As unidades prestadoras de serviços, com seus diversos graus de complexidade, 

formam também um todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência 

integral. Enfim, “o homem é um ser integral, bio-psico-social, e deverá ser atendido com esta 

visão integral por um sistema de saúde também integral, voltado a promover, proteger e 

recuperar sua saúde” (Ministério da Saúde, 1990, p.5). 

No conceito ampliado de Saúde da Constituição Federal de 1988, sendo esta direito de 

todos e dever do Estado, o artigo 198 dispõe que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização e atendimento integral”. 
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Em 1990, as Leis Federais nº 8.080 e nº 8.142 dispõem e regulamentam sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da Saúde, sendo estas conhecidas como 

Lei Orgânica e base legal do SUS. 

A Norma Operacional Básica (NOB) 01/91 é definida pela Resolução do Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) nº 258, de 7 de janeiro de 

1991. Esta norma institui a transferência de recursos diretamente da União para os 

municípios, abrindo caminho para a municipalização dos serviços de saúde.   

A Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) 01/01, publicada na Portaria nº 

95/2001 do Ministério da Saúde, estruturou três estratégias que transferiram o foco de 

descentralização da municipalização para a regionalização: a elaboração do Plano Diretor de 

Regionalização (PDR), com a instituição de módulos assistenciais, micro e macrorregiões, e 

do Plano Diretor de Investimentos (PDI); o fortalecimento da gestão pública estadual e 

municipal e do comando único em cada nível de governo; e a instituição de novos critérios e 

de novas formas de habilitação de estados e municípios (SOUZA, 2001).  

A NOAS veio com o objetivo de tornar o SUS mais eficiente, com melhoria na 

qualidade de seus atendimentos por meio da regionalização da atenção à saúde. 

O Pacto pela Saúde (BRASIL, 2006) tem a regionalização como um dos eixos 

estruturantes da dimensão do Pacto de Gestão do SUS. Neste pacto, é apresentado um novo 

quadro de responsabilidades sanitárias distribuídas entre municípios, estados, Distrito Federal 

e União, que busca promover a gestão compartilhada entre as três esferas de governo de 

forma coordenada e cooperativa. O propósito é a integração dos diferentes níveis de gestão do 

sistema para a diminuição das desigualdades regionais, constituindo uma rede de serviços de 

saúde integrada e resolutiva, visando o estabelecimento da integralidade da atenção à saúde, e 

que se traduz na implementação qualificada do SUS. 
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Esse pacto respeita as diferenças in loco, com a organização de uma rede regionalizada 

de ações e serviços de saúde. Os municípios não são autossuficientes. 

Com a municipalização / descentralização do SUS nos processos das NOBs 01/93 e 

01/96, os municípios começaram a assumir suas responsabilidades. Como consequência, há 

serviços fragmentados e a Regionalização vem em contrapartida contribuindo para melhor 

acesso, além de economicidade e melhor distribuição dos serviços, aprimorando a qualidade e 

a eficiência. Com isso, superam-se os interesses particulares de cada município. 

1.2. RMBS – Região Metropolitana da Baixada Santista  

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) é formada por nove municípios 

e ocupa uma área de 2.419,93 km², correspondente a 1% do território paulista, onde residiam, 

em 2012, 1,7 milhão de habitantes (4% do total do Estado), sendo 57,1% em idade 

plenamente produtiva (entre 20 e 59 anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.pgn9.com.br/wp/cub 

Figura 1: Região Metropolitana da Baixada Santista 
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A RMBS foi criada por lei complementar estadual em 1996, configurando-se na 

primeira região metropolitana sem a participação de capital de Estado. É constituída pelos 

municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, 

Santos e São Vicente. Em termos econômicos, engloba o Parque Industrial de Cubatão e o 

Complexo Portuário de Santos, além de oito estâncias balneárias entre seus nove municípios – 

o que gera um enorme contingente populacional flutuante nos feriados e temporadas 

turísticas. 

Na discussão da RMBS ficou pactuada por consenso a construção de três Centros 

Especializados de Reabilitação (CERs) regionais, nos municípios de Santos, Praia Grande e 

São Vicente. No caso de Santos, houve inicialmente interesse na habilitação do formato CER 

III (reabilitação física, auditiva e intelectual), mas em 2014 foi solicitada reavaliação da 

pactuação para o CER tipo IV (que inclui ainda a reabilitação visual). Nesta nova 

configuração, o serviço se responsabilizaria pelo atendimento integral à população de Santos, 

Guarujá, Cubatão e Bertioga, os demais municípios ficando vinculados ao CER de São 

Vicente ou ao de Praia Grande. 

A intenção de Santos era também centralizar serviços já existentes: SECRESA (Seção 

Centro de Referência em Saúde Auditiva), já como referência regional, SERFIS (Seção de 

Recuperação e Fisioterapia) e CVC (Centro de Valorização da Criança). A Rede de Cuidados 

da Pessoa com Deficiência (RCPD) teria ainda o desafio da integração da unidade Santista da 

Rede de Reabilitação Lucy Montoro, sob coordenação estadual. 

Como principal município da RMBS, Santos conta com uma expressiva rede de saúde, 

com 174 equipamentos, sendo 67 estabelecimentos municipais, três estabelecimentos 

estaduais e 104 conveniados nos diferentes níveis de complexidade do SUS, além de 
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contratualizações com entidades filantrópicas. Esta característica dispõe o município como elo 

central na consecução da rede.  

Com esse fim, em março de 2013 foi criado o Grupo Condutor Regional (GCR), 

composto por dois representantes de cada município, e Departamento Regional de Saúde 

(DRS-IV). No mesmo mês, foi formalizada a pactuação e Plano de Ação da RCPD do 

município de Santos. Poucos meses depois, em setembro, a Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) organizou o Grupo Técnico da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, composto 

por profissionais da SMS de Santos e dois colaboradores da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), denominado “Grupo Condutor Municipal”.  

Diante da complexidade envolvida na ideia de regionalização do SUS, em diálogo 

com a forte cultura municipalista no país, este estudo se propôs a abordar os desafios da 

implantação de serviços regionais a partir da experiência da implantação do CER em Santos – 

um equipamento que já nasce para integrar a rede regionalizada. 

1.3. Marco Histórico e a PNPCD 

A Política Nacional das Pessoas com Deficiência (PNPCD) na cidade de Santos, 

localizada no litoral paulista, possui marcos históricos na Reabilitação.  

LANNA JR (2010, p.27) contextualiza que, a poliomielite foi observada no início do 

século XX, no Rio de Janeiro (1907-1911) e em São Paulo (1918). Porém, surtos de 

considerável magnitude ocorreram na década de 1930, em Porto Alegre-RS (1935), Santos 

(1937), São Paulo e Rio de Janeiro (1939). A partir de 1950, foram descritos surtos em 

diversas cidades, com destaque para o de 1953, a maior epidemia já registrada no Brasil.  
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Um dos primeiros centros de reabilitação do Brasil foi a Associação Brasileira 

Beneficente de Reabilitação (ABBR), idealizada pelo arquiteto Fernando Lemos, cujo filho 

possuía sequelas de poliomielite, e fundada em 1954. Outras organizações filantrópicas 

surgiram no contexto da epidemia de poliomielite, como a Associação de Assistência à 

Criança Defeituosa (AACD) de São Paulo (hoje Associação de Assistência à Criança 

Deficiente), fundada em 1950; o Instituto Baiano de Reabilitação (IBR) de Salvador-BA, 

criado em 1956; e a Associação Fluminense de Reabilitação (AFR) de Niterói-RJ, fundada em 

1958. Alguns hospitais tornaram-se centros de referência na reabilitação de pessoas com 

sequelas de poliomielite, a exemplo do Hospital da Baleia e do Hospital Arapiara, ambos em 

Belo Horizonte-MG. 

No final dos anos 1970, o movimento ganhou visibilidade, e a partir de então as 

pessoas com deficiência tornaram-se ativos agentes políticos na busca por transformação da 

sociedade. O desejo de serem protagonistas políticos motivou uma mobilização nacional. Essa 

história alimentou-se da conjuntura da época: o regime militar, o processo de 

redemocratização brasileira e a promulgação, pela ONU, em 1981, do Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes (AIPD), sob o tema “Participação Plena e Igualdade”. O advento do 

AIPD colocou as pessoas com deficiência no centro das discussões, no mundo e também no 

Brasil (LANNA JR., 2010, p.36). 

Em Santos, essa movimentação de pessoas com deficiência se iniciou no final dos 

anos 1970. Conselhos atuantes, dentre estes, o Conselho dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (CONDEFI), na ocasião iniciaram sua militância em busca de melhores condições 

de vida e acessibilidade, pois até meados da década de 1980 a deficiência, fosse ela mental, 

motora ou intelectual, era rotulada como impedimento para convívio social, sendo muitas 

vezes “tratada” restritivamente por médicos. 



16 

 

Nas décadas de 1970 e 1980, a área de reabilitação profissional expandiu-se, sendo 

executada por meio dos Centros de Reabilitação Profissional (CRPs), unidades de maior 

porte, providas de várias equipes multiprofissionais e dos Núcleos de Reabilitação 

Profissional (NRP). (MAENO, TAKAHASHI E LIMA, 2009). 

No Decreto-Lei nº 7.036/1944, que tratava da reforma da lei do acidente de 

trabalho, o artigo 90 referia-se à "readaptação profissional", devida a todos 
os incapacitados para o trabalho, com o objetivo de restituir-lhes, parcial ou 

totalmente, "a capacidade na primitiva profissão ou em outra compatível 

com as suas novas condições físicas." O conceito envolvia conotações de 
recuperação e reinserção no trabalho, por meio "de prática da fisioterapia, da 

cirurgia ortopédica e reparadora, mas ainda do ensino convenente em escolas 

profissionais especiais". 
Porém, foi no Decreto-Lei nº 48.959/1960 que o termo reabilitação 

profissional foi institucionalmente consolidado como resposta pública à 

questão da incapacidade e detalhado, abrangendo a "assistência educativa e 

de readaptação profissional", com vistas a proporcionar aos "beneficiários da 
Previdência Social, quando doentes, inválidos ou de algum modo física ou 

mentalmente deficitários, com a amplitude que as possibilidades 

administrativas, técnicas e financeiras e as condições locais permitirem, os 
meios de reeducação ou readaptação profissional indicados para que possam 

trabalhar em condições normais. (MAENO, TAKAHASHI E LIMA, 2009). 

O CRP atendia à legislação brasileira vigente à época por atribuição e de acordo com o 

Ministério da Previdência, por meio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); abrangia 

aspectos sanitários, previdenciários, sociais e legais. 

Com uma abordagem interdisciplinar e com profissionais humanizados, alguns pelo 

histórico familiar, outros pela vivência profissional, o CRP admitia todos que quisessem ser 

reabilitados, independente de serem ou não trabalhadores, ou estarem ou não segurados pelo 

INSS. Estas pessoas que procuravam o CRP tinham necessidade de serem reabilitadas, de 

serem aceitas como eram, além de aprenderem um oficio. Não queriam apenas receber uma 

prótese ou um “tampão auditivo”, e sua necessidade principal era serem admitidas ao 

convívio social.  

Fizeram parte deste movimento personagens como o arte-educador e pedagogo Renato 

Di Renzo, a dra. Sandra Maria Narciso Hamue e a atual presidente do CONDEFI, Naira 
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Rodrigues. Di Renzo foi o idealizador e presidente do Projeto Tam Tam, surgido em 1991, em 

Santos, que se tornou um marco no tratamento de doentes mentais. Atualmente, não existe 

mais o Centro de Convivência onde funcionava o projeto, mas o tratamento continua sendo 

aplicado através da Associação Projeto Tam Tam, grupo de amigos de pacientes, usuários e 

familiares, com a finalidade de procurar sempre criar discussões em torno da saúde mental e 

da exclusão social. A dra. Sandra Hamue, sendo diretora na ocasião, apoiou e conferiu o 

acesso a todos que procuravam naquele equipamento sua reinserção social. E Naira 

Rodrigues, acometida aos 19 anos por uma doença degenerativa, ficou “cega”, encontrando 

neste espaço acolhimento e, conforme suas palavras, “aprendendo a viver” e não se 

lamentando pelo que aconteceu. 

Dentre estes marcos, destacam-se a Luta antimanicomial, serviço referenciado a 

portadores de HIV, implantação de Policlínicas e por possuir uma proporção de idosos na 

população maior que a da cidade de São Paulo e a do Brasil, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) representados na pirâmide etária do Gráfico 1, 

abaixo. Motivos estes que demonstram que a cidade está em constante busca de 

aperfeiçoamento de novos equipamentos, bem como reestruturação dos existentes. 

Gráfico 1: Pirâmide Etária 
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No ano de 2010, conforme o IBGE, cerca de 128.570 pessoas apresentam algum tipo 

de deficiência no município de Santos. O Instituto reformulou suas perguntas e sua última 

pesquisa neste censo foi realizada por amostra de domicílios, e, além de verificada a condição 

de deficiência, as respostas foram obtidas por autodeclaração, tendo como respostas: 

deficiência permanente, podendo esta ser visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. 

Dentre estas deficiências foram avaliadas seu grau de dificuldade / severidade: grande 

dificuldade, alguma dificuldade e não consegue de modo algum. Inclusive sendo avaliado uso 

de óculos, próteses, bengalas, aparelhos auxiliares. 

O interesse público em relação aos direitos das pessoas com deficiência foi 

reconhecido na estrutura do Estado brasileiro com a criação da Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), em 1986, e da Política Nacional 

para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em 1989. A partir de então, os interesses 

dessas pessoas ganharam cada vez mais espaço na estrutura federal. Desde 2003, a política 

para a pessoa com deficiência está vinculada diretamente à Presidência da República, por 

meio da pasta de Direitos Humanos. Em outubro de 2009, a CORDE foi elevada a 

Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mais 

recentemente, em agosto de 2010, alcançou o status de Secretaria Nacional de Promoção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência.  

Esta busca de convívio social e garantia de direitos veio ao encontro das novas 

diretrizes do Ministério da Saúde e do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

– Viver Sem Limites –, lançado em 17/11/2011 (Decreto nº 7.612) pela presidente Dilma 

Rousseff. Com o objetivo principal de aprimorar políticas e iniciativas em benefício das 

pessoas com deficiência, o Plano envolvia quinze ministérios e representação social por meio 

do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE). Alguns meses 

depois foi institu da a  ede de Cuidados   Pessoa com Deficiência (RCPD) no âmbito do 
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Sistema Único de Saúde, uma das cinco redes prioritárias pactuadas em âmbito tripartite. 

Neste plano foram estabelecidos quatro eixos temáticos: acesso à educação; atenção à saúde; 

inclusão social e acessibilidade. 

O artigo 23 da Constituição Federal de 1988, que define as competências comuns da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cita em seu inciso II o cuidado “da 

saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. 

Atualmente, há investimentos na reestruturação física das unidades com amplas 

reformas e construções; nos NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família), reestruturação dos 

CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), implantação da UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento), e há esforços em relação aos serviços de reabilitação, em especial para 

deficiência visual, pois atualmente não contamos com nenhuma referência regional. 

A reabilitação é uma área que tem recebido prioridade. De acordo com o Decreto 

Federal nº 6.949/2009 – Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

 em seu artigo 25, “os Estados Partes devem garantir o acesso e a qualidade na atenção à 

saúde em igualdade de condições com as demais pessoas”.  

O plano de ação foi elaborado a partir do Decreto Federal nº 7.612, de 17 de novembro 

de 2011, que instituiu o Plano Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com deficiência 

– Plano Viver Sem Limite. A cidade de Santos foi uma das primeiras a aderir a este plano 

(Viver Sem Limite), assinado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa em 18 de setembro de 

2013, de acordo com as diretrizes da portaria nº 793, de 24 de abril de 2012, que instituiu a 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, e a portaria nº 835, de 25 de 

abril de 2012, que instituiu incentivos financeiros de investimento e de custeio. 

A partir destas portarias e com base neste plano de ação municipal, foi identificado o 
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perfil da atenção à saúde das pessoas com deficiência em Santos e região e, a partir de então, 

estabelecidas as metas e ações a serem realizadas a curto, médio e longo prazo. Cabe ressaltar 

que a intenção do plano de ação municipal deve servir como base para a elaboração do Plano 

Regional da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. De acordo com as diretrizes do 

Plano Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU (Organização das Nações Unidas), a rede de 

serviços do SUS deve funcionar regionalmente, oferecendo atenção integral ao cidadão.  

O decreto de criação da Rede não deixa qualquer dúvida sobre sua dimensão regional. 

Como primeira fase de execução operacional, o decreto vaticina: “diagnóstico e desenho 

regional”. Na sequência da adesão municipal e contratualização dos pontos de atenção, a 

implantação e acompanhamento deve ser realizada por um Grupo Condutor Estadual da  ede 

de Cuidados   Pessoa com Deficiência. As discussões e deliberações têm espaço nas 

Comissões Intergestores Regionais (CIR), sobre os Planos de Ação Municipal dos municípios 

integrantes da CIR. 

A CIR é constituída por Secretários Municipais de Saúde locais e junto ao DRS – 

Departamento Regional de Saúde. No Estado de São Paulo, estes órgãos regionais possuem os 

mesmos objetivos da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância colegiada de decisão 

do SUS estadual, integrada paritariamente pela Secretaria Estadual de Saúde e por 

representantes dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo.  

A CIB foi criada em 1993, pela Norma Operacional Básica (NOB) 01/93 do 

Ministério da Saúde, que também criou a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de âmbito 

nacional, que reúne os gestores federal, estaduais e municipais do SUS.  

Como as diretrizes do SUS estabelecem, entre outros aspectos, que o sistema de saúde 

deve ser descentralizado e municipalizado, regionalizado e hierarquizado, torna-se 
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fundamental que exista integração entre todos os gestores públicos, para a discussão dos 

problemas e elaboração de propostas de aperfeiçoamento das ações de saúde realizadas pelo 

sistema em seus diferentes níveis.  

Colaborar com a organização do SUS no Estado, para cumprir seus objetivos maiores, 

de aperfeiçoar a universalidade da saúde, garantir a integralidade da assistência e obter a 

equidade de acesso às ações e serviços de saúde entre as diferentes regiões do Estado, é a 

principal atribuição da CIB.  

Entre as mais importantes funções desempenhadas pela CIB, está a deliberação e a 

responsabilização pela a avaliação dos pleitos de habilitação dos municípios nas condições de 

Gestão Plena da Atenção Básica, Gestão Plena do Sistema Municipal e Gestão Plena da 

Atenção Básica Ampliada, conforme as normas do Ministério da Saúde, a Norma Operacional 

Básica (NOB) 01/96 e a Norma Operacional de Assistência em Saúde (NOAS) 01/02.  

1.4. CER 

O Centro Especializado em Reabilitação (CER), por meio do Plano Viver Sem Limites 

(PVSL), dispõe de serviços gratuitos à sociedade. É um ponto de atenção ambulatorial 

especializada em habilitação e reabilitação que realiza diagnóstico, avaliação, orientação, 

estimulação precoce e atendimento especializado em reabilitação, concessão, adaptação e 

manutenção de tecnologia assistiva. 

Instituído pela Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012, ampliando o acesso e a 

qualidade dos serviços no âmbito do SUS, o CER se constitui em referência para a rede de 

atenção à saúde no território. Este é custeado por meio de incentivos financeiros do Ministério 

da Saúde para construção, reforma, ampliação, aquisição de equipamentos, bem como custeio 
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mensal para manutenção dos serviços e recursos humanos. Necessita de adesão regional e 

aprovação pela CIR e CIB, e deve constar nos Planos de Ação Regional e Estadual da Rede 

de Cuidados à Pessoa com Deficiência, que são elaborados e pactuados pelos gestores de 

saúde estaduais e municipais. Posteriormente, foram encaminhados à Coordenação Geral de 

Saúde da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Saúde, para análise e demais trâmites. 

Alguns municípios da Baixada Santista possuem serviços voltados à habilitação e 

reabilitação, sendo que na sua pactuação optaram pela construção do serviço, sendo três CER 

para a Baixada Santista, a serem construídos em Santos, São Vicente e Praia Grande, 

otimizando serviços existentes e incluindo a possibilidade de serviços sem referência na 

região como, por exemplo, atendimento ao deficiente visual. 

Pactuado no Colegiado Regional, houve a interlocução entre o Estado e o Município, 

de acordo com as deficiências e necessidades encontradas nos serviços atualmente ofertados. 

Nesta pactuação, três destes municípios da Baixada Santista seriam contemplados com o 

CER, como serviço de referência regional, sendo eles Santos, Praia Grande e São Vicente, 

não sendo possível um serviço deste porte ser implantado em cada bairro ou município. 

Santos e outros municípios já contavam com serviço de reabilitação que necessita de 

investimentos, e o Estado inicia com um ambulatório de Reabilitação, inclusive fazendo o 

fornecimento de OPM (Órteses, Próteses e Meios auxiliares de locomoção). Com a pactuação 

realizada anteriormente, há a perspectiva de incentivos financeiros para estruturação do 

serviço, englobando a construção e a aquisição de equipamentos.  

O investimento advindo do Ministério da Saúde é para criação deste serviço em 

termos estruturais, porém, a manutenção do serviço é em grande parte custeada pelo serviço 

municipal, com fornecimento de Recursos Humanos, manutenção dos equipamentos, e demais 

despesas, como água, luz, telefone, insumos, entre outras. 
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Mesmo que os CER já tenham sido gestados no pensamento regional, são 

reconhecidos os percalços que envolvem o planejamento regional pelo país, e que passam 

pela superação da cultura burocrática, interesses municipais, vulnerabilidade política, 

clientelismo, baixa cultura de planejamento, deficiência com qualificações técnicas, entre 

outros.  

Neste contexto, nota-se que há diversos fatores associados a estes desafios, em 

específico na gestão do município de Santos, destacando-se como cidade polo por concentrar 

serviços e hospitais regionais, e exercendo grande influência em seu entorno. 

A Lei Municipal nº 4.192, de 19 de outubro de 2007, dispõe sobre o CMDPD 

(Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência), órgão permanente do Poder 

Executivo, paritário, consultivo e deliberativo nas suas questões internas, vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, instituído em conformidade com as 

disposições desta Lei, visando possibilitar o desenvolvimento e o exercício dos direitos civis e 

humanos das pessoas com deficiência no Município. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) trata os direitos 

humanos de uma forma inclusiva e acessível como missão principal na maioria dos países do 

mundo, com 152 signatários até 1º de março de 2015, incluindo o Brasil, que a subscreveu por 

meio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Esta Convenção estabelece que todos são 

capazes, que as decisões devem ser feitas pelos próprios indivíduos independentemente da sua 

necessidade de apoio.  

O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver Sem Limite – 

é instituído em 17 de novembro de 2011, com a finalidade de promover, por meio da 

integração e articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos 

direitos das pessoas com deficiência (Decreto nº 7.612), e dispõe sobre incentivos financeiros 
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de investimento e custeio do CER e de oficinas ortopédicas (Portaria nº 835, 25 de abril de 

2012), estabelecendo a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, além 

da criação do Grupo Condutor Municipal da mesma rede já em 2013. 

Atualmente, os municípios de Santos e São Vicente aguardam autorização do 

Ministério da Saúde quanto à liberação de recursos para a construção dos respectivos CERs. 

Em 2014, Praia Grande teve sua aprovação, bem como iniciou a referida obra, que virá a 

contemplar três municípios. 

1.5. Regionalização 

Em saúde, o modelo adequado de gestão, incluindo governança, qualidade dos 

serviços, conformação das redes de atenção, recursos humanos e tecnológicos, passa pelos 

três níveis de governo. Portanto, é preciso olhar além das fronteiras dos municípios para se 

perceber que a alternativa viável para o SUS constitucional é a regionalização. O processo de 

municipalização, após a ditadura, deu-se de forma tensa. Os municípios, diante de um direito 

e de uma obrigação constitucional, montaram cada um o seu sistema de saúde. Mas agora nós 

temos necessidade de uma maior complexidade na assistência, bem como de exercê-la de 

maneira integral. O diretor executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS), Jurandir Frutuoso, defende que é necessário fortalecer a regionalização da saúde 

para que isso se efetive. 

Fernando Monti, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS), esclarece que a regionalização nos leva para uma melhor organização dos 

serviços, com a finalidade de conseguir prestar assistência integral de forma mais eficaz, 

organizar o sistema em rede e garantir o acesso das pessoas ao que elas necessitam do SUS, 

sendo fundamental para o funcionamento adequado do serviço. 
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A regionalização tem o poder de ajudar a resolver o problema de subfinanciamento, de 

refazer o equilíbrio. É possível viabilizar que os recursos transitem entre os entes federados, 

com responsabilidades definidas e claras dentro de um processo de governança. É possível 

adequar os serviços de acordo com as necessidades da região, superando a descentralização, 

que tinha um planejamento em cada esfera de governo. 

Imaginando-se um grande hospital para cada cidade, com a regionalização, pode-se 

estruturar estes equipamentos de acordo com a necessidade real. A regionalização leva a uma 

melhor organização dos serviços, com a finalidade de conseguir prestar assistência integral de 

forma mais eficaz, organizar o sistema em rede e garantir o acesso das pessoas ao que elas 

necessitam no SUS. Isto é fundamental para o funcionamento adequado do serviço. 

Hoje, as pessoas moram em municípios, porém vivem em regiões que abrangem seus 

estudos, locais de trabalho, e demais cidades entre as quais necessitem se locomover, daí a 

necessidade de equipamentos regionais. 

Por dedução, não poderia ser muito diferente com a Região Metropolitana Baixada 

Santista (RMBS). Na visão de Ianni et al. (2012), essa questão regional seria até mais 

delicada, por conta de uma “dupla identidade” envolvendo a implantação da região 

metropolitana – com certa invisibilidade para o gestor – e outra da região da saúde.  

Aponta-se ainda uma dinâmica de competitividade intermunicipal pelo aporte 

financeiro estatal, e a dificuldade em lidar com o que se convencionou chamar de ‘invasão’ do 

SUS municipal pelos munícipes vizinhos. Em estudo comparativo com outras regiões do 

estado de São Paulo, Mendes et al. (2015) complementam este ponto de vista, sugerindo 

inclusive certa involução do processo regional que vinha sendo implementado na RMBS. 
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1.6. Redes Assistenciais - RAS 

O Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a 

assistência à saúde e a articulação interfederativa. É garantido à população o direito à saúde; o 

acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de 

Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada. 

Região de Saúde – espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 

Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de 

redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de 

integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. As Regiões 

de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as 

diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite. 

As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, 

de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 

logístico e de gestão buscam garantir a integralidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2010 – 

Portaria nº 4.279, de 30/12/2010). 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm
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A operacionalização das RAS se dá pela interação dos seus três elementos 

constitutivos: população/região de saúde definidas, estrutura operacional e um sistema lógico 

de funcionamento determinado pelo modelo de atenção à saúde. Para preservar, recuperar e 

melhorar a saúde das pessoas e da comunidade, as RAS devem ser capazes de identificar 

claramente a população e a área geográfica sob sua responsabilidade. A região de saúde deve 

ser bem definida, baseada em parâmetros espaciais e temporais que permitam assegurar que 

as estruturas estejam bem distribuídas territorialmente, garantindo o tempo/resposta 

necessário ao atendimento, melhor proporção de estrutura/população/território e viabilidade 

operacional sustentável. 

Em um mesmo agrupamento de municípios, existe um desenho de região e um de 

regional, e algumas vezes estes coincidem, o que não é o caso da Baixada Santista. 

Figura 2: RRAS – São Paulo 
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Enquanto a regional é uma divisão administrativa, que acompanha o Executivo, a 

região (DRS) é o desenho da regionalização, e consequentemente das Redes de Atenção à 

Saúde. 

Nesta região, a Rede Regional de Atenção à Saúde – RRAS (Regionalização 2015) é 

composta por nove municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, 

Praia Grande, Santos e São Vicente, com uma população estimada em 1.781.620. Enquanto a 

RMBS possui este mesmo desenho, a Rede de Atenção à Saúde compreende também o Vale 

do Ribeira.  
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2. JUSTIFICATIVA 

Há cerca de uma década, a regionalização, diretriz do Sistema Único de Saúde, tem 

sido vista como eixo estruturante do sistema, orientando o ideal de organização das Redes 

Regionais de Atenção à Saúde (RRAS). 

A realidade, no entanto, apresenta uma série de problemas a serem enfrentados, 

especialmente na integração de um sistema fragmentado pelas políticas de descentralização, 

isto é, na otimização dos recursos físicos e humanos já existentes, identificação das carências 

e, principalmente, articulação de um sistema regional efetivo. 

O diagnóstico dos desafios do processo de regionalização é parte da possibilidade de 

gerar soluções, o que envolve acessar a dificuldade de implantar um serviço regional dentro 

de uma cultura municipalista de gestão. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Estudar os desafios da implantação de serviços regionais – regionalização – a partir da 

experiência do CER na Baixada Santista. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Recuperar o histórico do surgimento da proposta de implantação do CER; 

 Analisar o processo de pactuação e da integração envolvida na implantação do CER; 

 Identificar a estrutura da argumentação regional no debate de implantação do CER. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo de caso exploratório e analítico de natureza qualitativa. Em sua definição mais 

conhecida, o estudo de caso “é uma investigação emp rica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2010, p.39). 

4.1. Campo de Estudo 

O estudo foi realizado em espaços institucionais do Sistema Único de Saúde dos 

quatro municípios da Baixada Santista (Santos, Cubatão, Bertioga e Guarujá) referenciados ao 

novo serviço do CER, e demais locais, de acordo com a vontade do entrevistado. 

4.2. Coleta de dados 

Como principal fonte de evidência, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

informantes-chave; possibilitando que o entrevistado discorresse sobre o tema proposto, 

baseado nas informações que ele possui e que consistem no verdadeiro ensejo da entrevista 

(LUDKE e MEDA, 2007). 

Estas contaram com a participação voluntária, e os entrevistados tiveram plena 

autonomia para decidir participar ou não, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento sem qualquer penalização ou contrariedade.  

Relatórios de gestão, memorandos e ofícios internos das Secretarias Municipais de 

Saúde, GCM, GCR, literatura técnica, jornalística e anotações de campo serviram como 
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outras fontes de evidência que esclareceram as discussões e pactuações, desde as portarias e 

decretos até os grupos técnicos e gestores de todas as esferas. 

4.3. Sujeitos de pesquisa 

Em amostra por intencionalidade, foram entrevistados informantes-chave sobre o 

processo regional, identificados principalmente nas figuras dos gestores municipais e 

coordenadores das respectivas áreas na Secretaria Municipal de Saúde de Santos, GCM 

(Grupo Condutor Municipal), instância de pactuação e Departamento Regional de Saúde 

(DRS) de Santos.  Embora a ideia inicial tenha sido abordar a gestão dos vários municípios da 

Baixada Santista, o acesso específico a esses informantes se mostrou difícil, de forma que a 

abordagem regional se deu pela triangulação de informações dentro dos espaços 

mencionados, nos quais o polo de Santos sem dúvida adquire maior presença. Por questões de 

confidencialidade, os sujeitos não serão elencados no texto. Nas citações de falas provenientes 

das entrevistas, utilizaremos a enumeração “E1”, “E2”, e assim por diante, para identificar a 

quais entrevistas se referem sem nomear os entrevistados.  

Preponderaram nas entrevistas gestores do município de Santos, ora por 

incompatibilidade de agendas e pelo desconforto relacionado ao cargo exercido pelo 

entrevistado, ora pelo fato da mestranda atuar na gestão, mesmo deixando claras a ética e a 

confidencialidade do estudo, situação enfrentada com a maioria dos municípios. 

Houve situações em que a entrevista foi cancelada por diversas vezes, até que por 

compreensão dispensou-se a insistência da mesma, e participante ainda que, após 

agendamento, pediu a não participação por motivos particulares. 
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Neste per odo de entrevistas, houve o “desligamento” do local de trabalho por meio de 

férias, para que os entrevistados se sentissem à vontade quanto a horário, local e que as 

atividades profissionais não interviessem na realização da mesma, sendo esta realizada nos 

locais de trabalho do vínculo principal e secundário, residências, lanchonete, etc. 

4.4. Análise 

As entrevistas foram transcritas e lidas o suficiente para a apreensão inicial. As 

análises se iniciam pelo que alguns autores denominam de “modelo clássico”: um processo de 

percepções baseadas na reunião, organização e sumarização dos dados, similaridades e 

diferenças, dando o esboço de conformação final às categorias de conceitos (GIL, 2009). Em 

seguida foram aplicadas técnicas de análise de conteúdo/enunciado, na qual os textos são 

tratados de forma quantitativa por meio do cálculo de frequência das categorias, adida da 

análise qualitativa advinda de sinais, hesitações, pausas, entonações etc. (MINAYO, 2010). 

4.5. Saturação Teórica 

As entrevistas foram tantas quantas necessárias aos critérios de saturação teórica, 

como descritos em Fontanella et. al. (2008). No decorrer das análises, determinadas categorias 

analíticas foram reforçadas em detrimento de outras já saturadas ou ausentes, a par do 

surgimento de novas categorias. 

4.6. Estudo piloto, validade e confiabilidade 

Embora sujeitas a diferentes concepções, a confiabilidade e validade tem sua base na 

construção do projeto e observância do método científico. Além da diferença de fontes, é 
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aceito que a diversidade de versões ou diferenças de espaço e tempo determinam-se como 

elementos de triangulação relacionados à validade interna. Neste aspecto, cada conjunto de 

entrevistas foi seguido de análise e triangulação entre si e com a literatura técnica, científica e 

jornalística, além das observações de campo. A construção da teoria resultante é comparada 

com novo conjunto de dados. Embora permita generalização analítica dentro do campo 

estudado, o método qualitativo apresenta claros limites de validade externa. 

4.7. Roteiros 

Os roteiros iniciais estão descritos nos Anexo A, e naturalmente se configuraram como 

as próprias categorias pré-analíticas da pesquisa. 

4.8. Aspectos éticos 

A cada participante foi inicialmente explicado o objetivo da pesquisa e solicitada a 

assinatura de TCLE (Anexo B) em atendimento à Resolução nº 303, de julho de 2000, do 

Conselho Nacional de Saúde, que complementa a Resolução nº 196, de outubro de 1996, do 

mesmo Conselho (BRASIL, 2000; 1996). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Católica de Santos, disponível na Plataforma Brasil, em 

23/02/2016, assim como pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos (Anexos C e D). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os entrevistados, constatou-se que a maioria apresenta formação graduada na 

área da saúde, seguida de especializações na própria área entre psicólogos, médicos, 

assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros e professor. 

As principais categorias analíticas e frequência em que aparecem nas entrevistas estão 

discriminadas na Tabela 1; na sequência serão abordadas individualmente.  

Tabela 1: Categorias analíticas e temáticas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Regionalização e redes 

    Sentido de apoio e desafios x x x x x x x x x x x x x x x x x 

    Equidade x x   x x       x x x   

A semântica das redes e regionalização 

    Serviço   x x x x  x x x   x x    

    Integração x x x x x  x x x x  x  x x x  

    Técnica   x      x        x 

O estado ausente 

    Estado contraditório x  x x    x x x x       

    DRS frágil, desorganizada, baixa abertura   x x x     x  x x x x  x 

CIR em compasso de espera 

    Espaço de pactuação      x x x     x   x  

    Cultura política individualista x  x      x x x  x x x x  

    Baixa governabilidade x x  x  x   x x   x     

    Preocupação com custeio do município polo    x      x  x x x    

    Qualidade técnica prejudicada  x x   x   x x x  x x  x x 

CER em questão 

    Visão de serviço    x x  x x x   x   x   

    Visão de mudança       x       x    
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Regionalização e redes 

O discurso sobre a regionalização se mostrou bastante heterogêneo. Os municípios-

sede, gerenciadores de serviços, tendem a “exigir” investimentos e articulações tendo em vista 

a política e a economia da região (MENDES et al., 2015). 

Os municípios que tendem a sediar serviços natos por sua melhor condição, conforme 

citado, evidenciam nas entrevistas sua insatisfação em relação aos municípios ao qual ele 

oferta serviços e espera a contrapartida; esta pactuação citada parece ficar no imaginário, não 

“aparece claramente” pactuada, formalizada, o que acarreta um contraponto quando, no 

contexto da conversa, os participantes têm total domínio da regionalização, da sua 

importância como estratégia de atuação, da importância e autonomia em relação à 

organização das redes de serviços, e enquanto município polo divergem em relação à oferta 

regional. Há um ônus com o qual o município arca, em que não é remetido que este recebeu 

incentivos e que tudo isso foi claro quando no aceite e na discussão. Sobre isso, vários 

desafios importantes são elencados de formas esparsas. Por exemplo, não parece claro “de 

quem é a responsabilidade de articulação”: CIR, Estado, União, município polo? O COSEMS 

(Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo) deve ser assinalado 

como uma notável ausência nessa lembrança coletiva. 

Mesmo que esteja dentro do discurso a implantação de um serviço regional, aflora 

toda a força do ideal municipal. O que poderia ser visto como uma conquista regional pode 

ser interpretado como uma derrota do município. 

“A gente quer implantar novos serviços, a gente tem o dinheiro para implantar novos 

serviços, a gente tem a dificuldade de implantar novos serviços porque tem grupos que 

dominam e esses grupos não querem muito abrir mão da sua... do seu ganho né...” (E3). 
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A semântica das redes e regionalização 

Mostra-se improvável alcançar um objetivo prático se os envolvidos não 

compartilharem dos mesmos propósitos. As discussões técnicas envolvem componentes 

intelectuais mais elaborados; isso significa compartilhar precisamente os mesmos conceitos – 

não apenas palavras aproximadas.  

Alguns valores embutidos no discurso regional estudado são indícios de que a situação 

ainda está longe do ideal. Por exemplo, alguns dos conceitos nucleares no debate da rede 

estão ausentes nessa matriz discursiva. É o caso da ‘continuidade’ e ‘coordenação’ do 

cuidado, base da moderna argumentação de integralidade do sistema (HARTZ e 

CONTANDRIOPOULO, 2014). 

Com as ideias e representações mais conhecidas, o tempo do discurso acadêmico que 

impulsiona as novas políticas claramente não é o mesmo tempo do discurso gerencial. A 

própria ideia de “integralidade” é um bom exemplo. Depois, por principalmente circunscrever 

as redes em um padrão conceitual tradicional de ‘integração’, na ótica da relação binária entre 

‘serviços’, na qual a regulação no sentido da gestão da oferta é entendida como seu centro 

integrador: 

É um serviço de especialidade e de recuperação, aonde ele vai trabalhar 
numa lógica de referência e contra referência [...] ofertar dentro da rede de 

serviços regionais um serviço que vai ter essa característica de atender 

contrarreferência, e referência aos outros municípios. 

[...] a fila tem que ser coordenada pela regulação, e a regulação tem que estar 
permeada com a região. E a região também tem que estar permeada também 

a fazer esse sobe e desce [...] Regulação eu acho que é o caminho. 

As centrais reguladoras, como modelo de gestão, não possuem função clara, sendo 

relativamente “novas” em termos organizacionais e de infraestrutura em alguns municípios da 

Baixada Santista. Nas falas, destaca-se que este setor não está apropriado conceitualmente e 

utilizado da maneira adequada, como negociações e trocas com outros municípios de acordo 
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com a demanda. Esta fragilidade da regulação é comum em todos os estados (LIMA et al., 

2012). 

Mesmo sendo nova no contexto organizacional da saúde, sua importância na 

articulação regional é vista como fundamental para o planejamento e assistência à saúde, 

sendo citada constantemente a necessidade da sua consolidação. 

Outra característica discursiva preservada sobre a regionalização é o embate de 

prioridades entre as dimensões técnica e pol tica: “eu acho que ele ficou muito pouco técnico 

e muito mais pol tico, infelizmente. Acho que a pol tica sobressaiu   técnica de interesse”.  

Uma discussão antiga que se inicia com a introdução do pensamento racional e da 

administração burocrática no campo da saúde brasileira (MELLO, 2012), e que não deixa de 

fazer sentido contemporâneo. E vários outros estudos confirmam que a baixa qualidade 

técnica da gestão é mesmo um dos grandes obstáculos ao planejamento (MELLO et al., 2016).  

Para uma compreensão mais clara do argumento, pode-se recorrer ao texto “A 

 egionalização dos serviços de saúde no Brasil”, de 1983. Passagens como as seguintes 

deixam mais evidente que o debate regional continua circulando sobre um corpo crítico e 

conceitual já há muito estabelecido – relevante, mas insuficiente –, sem conseguir enfim saltar 

o muro que o separa do novo milênio (grifo dos autores):  

O desenvolvimento da proposta da regionalização do setor saúde no Brasil, 
que parece encerrar em si mesma um certo grau de racionalidade, o que teria 

levado, provavelmente, a que fosse defendida por muitos setores técnicos 

"progressistas" da área de saúde, apresenta uma distância considerável entre 

os princípios teóricos da sua formulação, a sua incorporação pelos 
organismos oficiais que definem a política de saúde, e a sua tradução na 

prática das instituições que foram incumbidas de executá-la. 

[...] 
O primeiro parâmetro a ser analisado é como se encontra distribuída a rede 

de serviços numa região, ou seja, até onde está garantida a auto-suficiência 

de atendimento desses serviços no sentido da existência de uma rede que 
comporte os três níveis de atendimento – primário, secundário e terciário – 

conforme está recomendado em todos os estudos que abordam a 

regionalização. 

[...] 
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Inclui-se também, neste ponto, a deficiência do processo de educação 

continuada para todos os profissionais, e a preparação de pessoal para atuar a 

nível de gerência dos serviços no âmbito regional e local, pois é evidente, 
ainda no momento, a deficiência de capacitação técnica de pessoal para gerir 

os serviços de saúde. (MARTON et al., 1983, pp. 13, 22 e 24) 

No entender dos autores, o processo pouco avançou concretamente no Brasil. A 

questão da regionalização/hierarquização tem-se reduzido a um plano técnico-burocrático.  

O estado ausente 

O Departamento Regional de Saúde (DRS) é responsável por coordenar as atividades 

da Secretaria de Estado da Saúde no âmbito regional e promover a articulação intersetorial, 

intermediando as necessidades dos municípios e da região. Detentora do poder enquanto 

Estado, sua fragilidade no desempenho deste papel compromete o processo político da 

regionalização (MENDES, 2015). 

Ianni et al. (2012) exemplificam o Estado, aqui representado pela DRS, como 

centralizadora, fazendo prevalecer o caráter vertical da relação entre o estado e os municípios.  

Reconhece-se que há uma fragilidade politico-administrativa, em geral, dos gestores 

municipais, negociações de acordo com interesses, alguns destes não planejados ou não 

necessários para aquela região naquele momento, argumentado inclusive nas reuniões 

regionais. 

Para Lima (2006), o planejamento continua representando um desafio para os 

municípios. Não há essa busca pelo planejamento. 

“A CIR luta por uma causa. Cada um luta pelo seu município porque sabe a realidade 

do município. E a DRS... muitas vezes luta contra isso [...] se andassem juntas muitas coisas 

iam melhorar”. 
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“Acho muito difícil um serviço regional ficar na mão de municípios [...] sempre gera 

um conflito com interesse pessoal daquele município. Deveria ser na mão do Estado sempre”. 

Aquilo é a sala de aula. O pessoal vai lá, apresenta não sei o que... é como 

uma sala de aula [...] ainda muito, muito, muito fraco. Essas discussões são 
muitooo fracas no ponto de vista técnico. Então, esse é o papel da DRS que 

ela não cumpre. E os municípios... quando existe uma polêmica, ela não sabe 

mediar. Ou põe fogo ou ela, DRS, ou põe fogo ou se afasta e deixa os 
municípios se engalfinharem. [...] O Estado sempre fica de fora. 

CIR em compasso de espera 

A Comissão Intergestores Regional (CIR) se configura como espaço de discussão, e é 

vista como local apropriado de negociação regional, porém, pouco instrumentalizada para que 

as devidas pactuações sejam efetivamente cumpridas. A fragilidade dos colegiados de gestão 

é fator que dificulta a consecução de qualquer projeto (IANNI et al., 2012). Prevalência de 

discussões politicas e não técnicas; alguns participantes demonstram não possuir domínio dos 

temas atrelados a baixa capacidade técnica, mesmo nos altos escalões. As decisões e 

desdobramentos realizados, em algumas situações, não chegam aos grupos técnicos que 

necessitam deste retorno para planejar ações (nem sempre é poss vel diferenciar ‘região’ de 

‘regional’ nas falas).  

Nos condicionantes históricos e politico-institucionais, Lima et al. (2012), apresenta “a 

existência de uma cultura de negociação intergovernamental”. Recomenda-se a necessidade 

de lideranças com conhecimento e entendimento da cultura de gestão, bem como das 

especificidades regionais e locais. 

Por fim, cabe ao município polo arcar com o custeio de novos equipamentos regionais 

e “ingresso” de outros mun cipes em sua rede. 
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“E acaba que as reuniões são [...] desgastantes, improdutivas, e elas têm uma 

periodicidade também muito longe uma da outra. Perde-se muita sequência do que foi 

discutido.” 

“A gente não tem muito a oferecer, então a gente acaba sempre usufruindo dos 

serviços dos outros, o que é uma vergonha. Já era para o município se estruturar pelo menos 

em algumas coisas.” 

CER em questão 

As expectativas sobre o CER (Centro Especializado de Reabilitação) são, via de regra, 

expectativas de serviços. Ou da ‘integração’ de uma ‘rede de serviços’. T pico das próprias 

políticas de indução, muito da questão foi despertada pela oportunidade do financiamento. 

Correu-se atrás de um projeto, surgindo a oportunidade de junção e ampliação de um serviço 

já de referência regional (SECRESA). Como sempre, resta lidar com os problemas das 

soluções.  

Em visões polares, as necessidades regionais podem ser eclipsadas pela intensidade 

dos grandes centros: “a proposta do CE  para outros lugares no Brasil que não têm nada, que 

não têm serviços municipais, um serviço regional é uma resposta superimportante, mas na 

cidade de Santos, por exemplo, eu já não sei se... se isso seria tão importante”. Mas também 

como oportunidade de reestruturação do modelo – embora talvez ainda não compreendida no 

potencial estruturante pretendido das RAS –, pesada de forma bem realista: “se o hospital, que 

era mais antigo, a gente não conseguiu avançar no sentindo de ser regional integrado, imagine 

o CE  que é uma outra proposta [...] ele  vai apenas ser mais um serviço, infelizmente”. 

O AME, foi uma queda de braço porque o município de Santos não queria o 
AME aqui em Santos em primeiro lugar, queria que os demais municípios 

tivessem um AME porque novamente ia canalizar as pessoas pra vir pro 

município de Santos. (E10) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das categorias aqui elencadas e na extensão do trabalho os resultados revelaram 

alguns dos principais desafios de se estruturar um serviço regional na Baixada Santista, que 

enfatiza a importância da regionalização para o acesso equitativo; dificuldades de 

compreensão do seu significado nas práticas; dificuldade de implantação de serviços 

regionais; necessidade de compreensão e investimento nas redes assistenciais à saúde (RAS).  

Entre os desafios mais elementares, destaca-se a prevalência de uma cultura de gestão 

municipalista na região, além de baixa capilaridade do debate regional nos níveis técnicos 

subalternos – muitas vezes paradoxalmente com envolvimento direto em fóruns regionais –, 

gerando dificuldades e visões conflitantes necessárias às pactuações e planejamento de uma 

rede de assistência à saúde regional, em amplo acordo com a leitura nacional provida em 

Mello et al. (2016). 
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ANEXO A - Roteiro de entrevista 
 

Poderia contar um pouco da sua trajetória profissional? 

Pode nos contar um pouco do processo de implantação do CER (decisão, planejamento, 

conflitos)?  

Na sua visão como o CER deve ser integrado na rede de serviços? 

Para você, quais são os desafios políticos para efetivar essa integração do CER na rede de 

serviços? 

A proposta do CER já é formulada na perspectiva regional, você percebe alguma tensão de 

implantação de serviços com características regionais com a gestão específica das Secretarias 

de Saúde? 

Como tem percebido os espaços de pactuação regional na Baixada Santista (CIR/DRS)? 

Para além dos limites do CER, quais são os principais desafios de organizar uma rede regional 

integrada de serviços? 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Título da Pesquisa: OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO REGIONAL 

NA BAIXADA SANTISTA: ESTUDO DE CASO SOBRE O CER 

 

Prezado participante, 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa: Os desafios da implantação de 

serviço regional: Estudo de caso sobre o CER em Santos. 

Desenvolvida por Michele Darque Pinheiro, aluna de Mestrado de Saúde Coletiva da 

Universidade Católica de Santos - UNISANTOS, sob orientação do Professor Dr. 

Guilherme Arantes Mello.  

O objetivo central do estudo é entender as dificuldades da regionalização através da 

implantação do CER. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem plena autonomia 

para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento, sem qualquer penalização ou contrariedade. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas. 

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa, e o material será armazenado em local seguro. A qualquer momento, durante a 

pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua 

participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

explicitados neste Termo. 

A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de entrevista à 

pesquisadora do projeto. A entrevista somente será gravada com a sua autorização. O 

tempo de duração da entrevista é de aproximadamente quarenta e cinco minutos. 

As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão 

acesso às mesmas a pesquisadora e seu orientador. Ao final da pesquisa, todo material 

será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme Resolução nº 466/2012 e 

orientações do CEP/UNISANTOS. 

Toda pesquisa possui riscos potenciais, maiores ou menores, de acordo com o objeto de 

pesquisa, seus objetivos e a metodologia escolhida; neste caso, principalmente o risco de 

constrangimento durante a entrevista ou observação. Em caso de mal-estar os 

pesquisadores darão todo o suporte de saúde necessário, incluindo o acompanhamento 

para o serviço de saúde mais próximo ligado à Secretaria Municipal de Saúde. 

Os resultados desta pesquisa serão divulgados em palestras, congressos e reuniões 

científicas, relatórios individuais para os entrevistados com devolutiva inclusive quanto 

ao benefício deste, artigos científicos e na dissertação. 
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____________________________________________________ 

Michele Darque Pinheiro – pesquisadora 

E-mail: micheledarque@hotmail.com e miat12@hotmail.com  

Celular: (13) 99703-1323 

_____________________________________________________ 

Guilherme Arantes Mello – pesquisador 

E-mail: guilherme.mello@unisantos.br 

Celular: (19) 99184-8833 

_____________________________________________________ 

CEP / UNISANTOS 

E-mail: comet@unisantos.br Endereço: Av. Conselheiro Nébias nº 300 Santos 

Telefone: (13)3205-5555 

 

Dados do entrevistado 

Nome:__________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_____    Sexo:         M        F 

RG nº:________________________        Profissão: ______________________________ 

Endereço: ____________________________________________________Nº_________  

Compl.:_____________________________Bairro:_______________________________ 

Cidade:______________________________    Estado:______     CEP:_______________ 

Telefone: (___) ________________ E-mail: ____________________________________ 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. 

 

_____________________________________________________ 

             (Assinatura do entrevistado) 

 

*Este Termo é redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra para o 

pesquisador.  

*Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo pesquisador e pelo sujeito de pesquisa. 

mailto:micheledarque@yahoo.com.br/
mailto:miat12@hotmail.com
mailto:guilherme.mello@unisantos.br
mailto:comet@unisantos.br
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ANEXO C – COFORM – Secretaria Municipal de Saúde 
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ANEXO D – Parecer Consubstanciado CEP 
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