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Em 2008, inicia-se o processo de institucionalização da Rede Interestadual do Vale do 
Médio São Francisco. Dois estados, Pernambuco e Bahia, separados pelo Rio São Francisco e 
unidos pela Ponte Presidente Dutra, passaram a trocar serviços de saúde. Fomentados inicialmente 
pelo Ministério da Saúde, deflagram um longo processo de estudos e pactuações para ofertar à 
população ações e serviços de saúde resolutivos, com qualidade e que promovessem o cuidado 
integral a seus cidadãos.

Neste percurso, foi instituído um importante espaço de governança, a Comissão de Co - 
Gestão da Região Interestadual de Saúde (CRIE), composta por representantes dos municípios, 
dos dois estados, do Ministério da Saúde e de uma importante instituição de ensino superior. 
Esta comissão é responsável pelas discussões, pactuações, proposições, deliberações, avaliação e 
monitoramento do funcionamento da rede macrorregional. 

Decorridos doze anos dessa travessia, no fazer acontecer, muitas foram as conquistas e 
avanços, como a instituição de uma Central de Regulação Interestadual de Leitos (CRIL), experiência 
pioneira no país, que possibilitou a organização dos fluxos assistenciais na região. Também houve 
intenso compartilhamento, estabelecimento de responsabilidades individuais e solidárias, além 
de muitos desafios, dentre eles, o reconhecimento formal da Macrorregião Interestadual de Saúde 
e o financiamento adequado.

O Projeto do Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração 
da Rede de Atenção à Saúde (Regionalização) possibilitou revisitar a trilha percorrida, analisar 
os resultados alcançados, e os desafios ainda em curso para ambos os Estados, os Municípios e 
Governo Federal. Sendo uma ferramenta potente que promoveu maior integração entre os entes 
federados, a ausculta de desejos, sonhos e a possibilidade de elaboração de estratégias para o 
enfrentamento das necessidades de saúde da população.... Essa é a magia do SUS vivo!

Comissão de Co-Gestão da Região Interestadual de 
Saúde do Vale do Médio São Francisco - CRIE
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1.1 Contextualização sobre o processo de planejamento regional e sua 
importância para a governança, a organização da RAS no SUS

A Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 
definindo objetivos, atribuições, competências, organização e direção do Sistema Único de 
Saúde - SUS. Ela estabelece a descentralização dos serviços para os municípios, os quais deverão 
ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. O 
processo de planejamento e orçamento do SUS, deverá ser realizado de forma ascendente, do 
nível local até o federal, deliberados em seus respectivos órgãos deliberativos.

Sendo assim, as Normas Operacionais Básicas (NOBs) tiveram um papel central na 
regulamentação do processo de descentralização. A Norma Operacional Básica – NOB 96 é definida 
como instrumento de regulação do SUS, incluindo as orientações operacionais, apontando para 
uma reordenação do modelo de atenção à saúde. Com a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde - NOAS 2001, revisada e reeditada em 2002 (NOAS 01/02, Portaria n° 373 de 27 de fevereiro 
de 2002), o processo de regionalização deu um passo significativo com a instituição do Plano 
Diretor de Regionalização –PDR como instrumento ordenador do processo em cada estado e no 
Distrito Federal (LEVCOVITZ et al., 2001).

Na Bahia, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB, por meio da Superintendência da 
Gestão Descentralizada De Saúde – SUDESC, assumiu a responsabilidade de coordenar, juntamente 
com a CIB, o Plano Diretor de Regionalização - PDR, conformando-se em 06 macrorregiões e 31 
regiões de saúde (BAHIA, 2012a). No entanto, Teixeira et al. (1993) afirma que o processo da 
regionalização se iniciou nos anos 80 com a instituição da reforma administrativa do estado da 
Bahia, com a criação das Diretorias Regionais de Saúde – DIRES.

No estado de Pernambuco em 2002, com a participação dos gestores de 184 municípios e 
o distrito de Fernando de Noronha, se conformou o desenho do Plano Diretor de Regionalização- 
PDR em 03 macrorregiões, 10 microrregiões e 56 módulos assistenciais.

A Portaria Ministerial nº 399 de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde, reafirmando a 
regionalização como uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de 
Gestão, instituindo os termos de Compromisso da Gestão, estabelecendo responsabilidade tripartite 
no financiamento do SUS e modalidades de alocação de recursos para custeio em forma de blocos 
e criação dos Colegiados de Gestão Microrregional - CGMR enquanto espaços deliberativos.

Desse modo, em 2007 na Bahia, as ações de regionalização ganharam impulso com a 
modelagem do novo desenho do PDR, com a instituição das microrregiões (30) e macrorregiões 
de saúde (09), além da implantação dos Colegiados de Gestão Microrregional – CGMR. Em 
Pernambuco, após a identificação de dificuldades gerenciais de consolidação do PDR, em abril de 
2006, o Decreto nº 29.115, de 12 de abril de 2006, criou a 11ª Gerência Regional de Saúde (GERES) 
composta por 10 municípios com sede no município de Serra Talhada.

Posteriormente, considerando as necessidades de conformação da rede assistencial definidas 
a partir de linhas de cuidado, em 2009 iniciou-se outro movimento de construção da regionalização 
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da saúde. Este processo se concretizou em 2011 com a nova conformação territorial da saúde que 
organiza o estado em 04 macrorregiões, 12 regiões, com suas respectivas CIR e 11 microrregiões 
de saúde, conforme Figura 1.

Figura 1 – Mapa do Estado de Pernambuco por Macrorregião de Saúde

Fonte: PERNAMBUCO, 2011.

O Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 4.279 em 2010, orientando diretrizes, estratégias 
e a criação de redes de saúde com vistas a encorajar a implementação da atenção básica de saúde. 
Propôs a implantação das redes temáticas por linhas de cuidados prioritárias denominadas de Rede 
Cegonha, Rede de Urgências e Emergências – RUE, Rede de atenção psicossocial – RAPS, Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Com o Decreto nº 7.508/2011, foi instituída a Comissão Intergestores Regional - CIR como 
instâncias de pactuação formadas pelos entes federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS no âmbito das Regiões de Saúde. Na Bahia, as macro e microrregiões foram 
descontinuadas, havendo em 2012 nova conformação do PDR, com 28 regiões de Saúde e com o 
mesmo quantitativo de CIR, permanecendo 09 macrorregiões (BAHIA, 2012b), conforme Figura 2.
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Figura 2 – Mapa do Estado da Bahia por Região de Saúde, 2020

Fonte: SESAB, 20201.

Ambos os estados dispõem de estruturas administrativas. Em Pernambuco elas são 
denominadas de Gerência Regional de Saúde – GERES, na Bahia, como Diretoria Regional de Saúde 
- DIRES, cujo papel é de apoio técnico aos municípios no planejamento, decisão e monitoramento. 
A partir da Lei Estadual nº 13.204 de 11 de dezembro de 2014, na Bahia, as DIRES foram extintas, 
sendo substituídas pelos 09 Núcleos Regionais de Saúde – NRS.

A Região Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco – Pernambuco e Bahia, 
Rede PEBA, atualmente é composta por 53 municípios e com uma população estimada de 
2.091.438 habitantes, sendo 1.083.491 habitantes na Macrorregião Norte da Bahia e 1.007.947 da 
IV Macrorregião de Pernambuco (IBGE, 2019). A Rede PEBA teve início no ano de 2008, com a 
instituição de um Grupo de Trabalho – GT que discutia os fluxos de acesso nos serviços de saúde 
desta região, já considerando a interligação entre as fronteiras estaduais, onde a ponte que liga 
Juazeiro - BA e Petrolina – PE, facilitava o acesso aos usuários nos serviços de saúde.

Desde sua conformação, há registros concretos de avanços na organização de fluxos 
assistenciais, perfis de serviços de média e alta complexidade. Em 2009, com o apoio do Ministério 
da Saúde - MS e do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP, foi realizado 
um diagnóstico situacional.

Após aprovação pela Comissão Intergestora Bipartite - CIB dos dois estados envolvidos 
através das resoluções CIB/Pernambuco nº 1471/2010 e CIB/Bahia 89/2010, no ano de 2010 foi 
instituído um importante espaço de governança macrorregional, a Comissão de Co - Gestão da 
1 Disponível em: http://www1.saude.ba.gov.br/mapa_bahia/.
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região interestadual de saúde – CRIE, instância colegiada de articulação, negociação e pactuação 
entre os entes federativos das esferas de governo envolvidas, que se constitui num espaço de 
decisão por meio da identificação e definição de prioridades. Também é fruto da organização da 
Rede Interestadual a implantação do dispositivo de regulação, denominado Central de Regulação 
Interestadual de Leitos - CRIL, sendo a primeira experiência do Brasil.

Em contraponto, entre os anos de 2016 a 2019, observam-se momentos de estagnação em 
sua organização, a partir do esvaziamento e fragilidade no processo de governança da rede, com a 
ausência de reuniões ordinárias da CRIE, interferindo diretamente na implementação e ampliação 
de serviços de saúde na região, causando desassistência para os usuários em algumas linhas de 
cuidado, sobretudo, ortopedia.

O enfraquecimento da rede estimulou o Ministério Público – MP à convocação dos 
gestores da região para audiências públicas com o objetivo de avaliar a efetividade e permanência 
da rede, recomendando ainda a retomada imediata das reuniões ordinárias da CRIE. Este cenário 
desencadeou momentos de incertezas, desesperança e descrédito, mas, por outro lado, ativou 
intensos movimentos de articulação dos gestores municipais de saúde e de outros atores para a 
permanência, manutenção e fortalecimento da rede.

Após a publicação do Decreto nº 7508/2011, os processos de Regionalização permaneceram 
em debate no cenário nacional, conforme aponta a Resolução da Comissão Intergestores Tripartite 
- CIT nº 23, de 17 de agosto de 2017, que estabelece o Planejamento Regional Integrado, elaborado 
de forma ascendente, e também a Governança das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS.

Mais recentemente, a Resolução CIT nº 37 de 22 de março de 2018 dispõe sobre o processo 
de Planejamento Regional Integrado – PRI, que deve expressar as responsabilidades dos gestores 
de saúde em relação à população do território, evidenciando o conjunto de diretrizes, objetivos, 
metas e ações e serviços para a garantia do acesso e da resolubilidade da atenção por meio da 
organização da Rede de Atenção à Saúde - RAS, formalizado no PRI. Nesse sentido, os dois estados, 
Bahia e Pernambuco, possivelmente utilizarão os atuais Planos Diretores de Regionalização – PDR, 
para iniciarem processo do PRI.

Por fim, o marco normativo histórico apontou diversos fatores desafiantes para a política 
de regionalização em saúde, contudo, de extrema relevância para este processo que permanece 
em construção.

1.2 Contextualização sobre o projeto e sobre a seleção da macrorregião

As articulações políticas e administrativas que ocorreram no território desde a implantação 
da Região, com destaque para os Conselhos Estaduais de Secretários Municipais de Saúde - COSEMS 
dos estados da Bahia e Pernambuco, possibilitaram a seleção desta macrorregião para realização 
do projeto do Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da Rede 
de Atenção à Saúde (Regionalização).

O projeto, que compõe o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema 
Único de Saúde (PROADI-SUS), é uma parceria do Ministério da Saúde - MS, do Hospital Alemão 



MS/HAOC/CONASEMS

20

Oswaldo Cruz (HAOC), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), 
do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) de Pernambuco – PE e Bahia – BA e 
das Secretarias Estaduais de Saúde dos dois estados.

No país, seis regiões de saúde foram selecionadas para este projeto: a Macrorregião 
Interestadual PEBA, Macrorregião 1 de Rondônia, Macrorregião Metropolitana RS, Macrorregião 
do Cariri/Centro-Sul Ceará, Macrorregião Sudoeste em Goiás e Macrorregião Sul de Minas. Essas 
macrorregiões de saúde têm características socioeconômicas, perfis demográficos e assistenciais 
em saúde distintos.

De acordo com o CONASEMS, foi escolhida uma região de saúde em cada região geográfica 
do país, justamente para ter variáveis suficientes capazes de expressar a diversidade de realidades 
para o sucesso do projeto, abrindo a oportunidade de organizar localmente o diagnóstico da saúde 
de toda a região, facilitando a execução das propostas de fortalecimento de toda a rede de saúde.

Na oficina de pactuação do projeto na região interestadual PEBA, realizada em setembro 
de 2019, houve participação expressiva de atores estratégicos do âmbito federal (CONASEMS 
e Ministério da Saúde), estadual (representantes das secretarias de saúde dos estados Bahia e 
Pernambuco), dos COSEMS, dos representantes das Gerências Regionais de Saúde - GERES, do Núcleo 
Regional de Saúde Norte - NRS e representantes do HAOC. Dos municípios, tiveram a presença 
de prefeitos, secretários municipais de saúde e interlocutores. Contou ainda com participação dos 
apoiadores institucionais dos COSEMS (projeto Rede Colaborativa), representantes da Central 
Interestadual de Regulação de Leitos e da imprensa local. Neste ato, aproximadamente 90% dos 
municípios assinaram os termos de compromisso do projeto.

Importante destacar que, após a oficina de pactuação, houve audiência pública promovida 
pelo Ministério Público Federal em Petrolina com o tema “Rede PEBA- diagnóstico e viabilidade”. 
A audiência contou com a participação de representantes do MS, o qual apresentou o projeto na 
sessão dos MP estaduais de Pernambuco e Bahia. Também houve a participação de representante 
da Central de Regulação Interestadual de Leitos – CRIL que, na ocasião, apresentou um diagnóstico 
da situação dos leitos disponíveis para a macro, com seu fluxo de acesso, hospitais de referência, 
as fragilidades no acesso e propostas de melhorias, bem como o percentual de pacientes que 
solicitam, tempo de espera e atendimento.

A audiência contou também com representantes dos Hospitais da Macrorregião PEBA, dos 
COSEMS de Pernambuco e Bahia; representantes das Secretarias Estaduais de Saúde de Pernambuco 
e da Bahia; das Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região e representantes do 
Projeto Regionalização, que foi ponto das discussões como um dispositivo de fortalecimento para 
a efetivação da regionalização da rede.

Para os gestores municipais e prefeitos da região, o projeto foi visto como movimento 
indutor de retomada e fortalecimento da rede PEBA, causando impacto positivo, ampliando 
a esperança de fortalecimento da rede de atenção à saúde e do reconhecimento formal da  
região interestadual.
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1.3 Expectativas sobre a contribuição do projeto e desse produto para o 
processo de Planejamento Regional Integrado

De acordo com o Decreto nº 7508/2011, a “Região de Saúde é um espaço geográfico contínuo, 
constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, 
com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde”, podendo-se, assim, ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais. A Resolução CIT nº 37 
de 2018 reafirma a Contiguidade territorial quando ultrapassar as divisas estaduais, visando dar 
coesão regional.

Embora as normativas mencionadas apontem conceitos e características que aproximam 
o desenho da Rede PEBA como definido de forma clara, conformado por dois estados limítrofes, 
53 municípios com identidades culturais, sociais e econômicas, redes, apoio logístico e espaço 
de governança, cabe destacar que essa região de saúde ainda não está formalizada enquanto  
Região Interestadual.

Para Kuschnir (2014), as Redes de Atenção à Saúde - RAS possuem como principais 
atributos a responsabilização sobre uma população/território a partir do conhecimento de suas 
necessidades e preferências, além da existência de um primeiro nível de atenção que seja porta de 
entrada do sistema e atue de modo coordenado com os demais pontos, e a prestação de serviços 
especializados em locais mais apropriados, dentre outros. 

A Rede Interestadual de Saúde PEBA foi implantada com a definição clara do perfil das 
unidades hospitalares assistenciais de média e alta complexidade, sem a discussão e a definição 
do papel dos demais níveis de atenção, como o da atenção primária à saúde.

Em relação às redes temáticas propostas pelo ministério da Saúde, observa-se alinhamento 
entre os estados, quanto à priorização na implantação dos Planos de Ação Regional - PAR das 
redes. As duas macrorregiões elaboraram os planos das redes: Cegonha, Urgência e RAPS.

Dentre os desafios e necessidades da Rede Interestadual, destaca-se a necessidade de 
rediscutir o papel dos pontos de atenção em todos os níveis de atenção, ampliação de novos 
serviços de acordo com a necessidade e o reconhecimento formal da Região Interestadual de 
Saúde do Vale do Médio São Francisco – Pernambuco e Bahia. Ao final das oficinas e dos trabalhos 
desenvolvidos com o projeto, o ganho para macrorregião constituiu o documento norteador 
sobre o processo de construção do planejamento regional da RAS e o documento de diretrizes 
metodológicas para o planejamento regional.

O Documento Norteador do Planejamento Macrorregional da Macrorregião de Saúde 
do Vale do Médio São Francisco – Pernambuco e Bahia/PEBA apresenta as diretrizes e percurso 
metodológico na execução e operacionalização do Projeto de Fortalecimento dos Processos de 
Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde. Neste documento também 
constam a análise da situação de saúde da macrorregião, o diagnóstico da Rede de Atenção à Saúde 
para os macroproblemas priorizados e da Governança, além de estratégias de potencialização das 
fortalezas e enfrentamento das fragilidades através das Matrizes.
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O Termo de Referência feito para o desenvolvimento do projeto previa a realização na 
macrorregião PEBA de uma oficina de pactuação e três oficinas macrorregionais, além de cinco 
oficinas de alinhamento conceitual e metodológico, estas realizadas em São Paulo, Brasília e de 
forma remota durante a pandemia, no período compreendido entre setembro de 2019 a novembro 
de 2020.

A oficina de pactuação aconteceu em Juazeiro – BA, no dia 10 de setembro 2019 e teve o 
objetivo de apresentar o projeto aos prefeitos e gestores da região, obter a assinatura dos termos 
de compromisso de adesão e participação por parte daqueles, além da indicação, pelo gestor, de 
interlocutor/representante do município para trabalhar junto à equipe local. Nessa oficina, os 
gestores pactuaram que as agendas do projeto aconteceriam nas cidades de Juazeiro e Petrolina, 
alternadamente. Os participantes demonstraram-se esperançosos para a retomada do fortalecimento 
da rede e, quiçá, o reconhecimento da região formalmente.

A equipe local foi apresentada no dia da oficina de pactuação, composta por um coordenador 
e quatro facilitadores, dois representando a IV macro de Pernambuco e dois a macro Norte da 
Bahia. A equipe local contou com o apoio de dois assessores e trabalhou durante todo o projeto 
junto aos interlocutores e atores envolvidos.

O envolvimento dos atores estratégicos para a discussão da regionalização e consolidação 
da rede PEBA foi primordial para o sucesso do projeto. Nas oficinas, a metodologia utilizada foi 
a metodologia ativa, que são estratégias de aprendizagem que tem a finalidade de impulsionar a 
descobrir um fenômeno, compreender seus conceitos e saber relacionar suas descobertas com 
seus conhecimentos já existentes (SANTOS, 2015 apud SILVA et al., 2017). Essas metodologias 
utilizam-se da problematização como meta para motivar o aprendiz a desenvolver reflexões de 
ideias mediante o problema apresentado, relacionando sua história e passando a ressignificar as 
suas descobertas para aplicá-la na prática (SILVA et al., 2017).

Nas oficinas de alinhamento conceitual e metodológico aconteceu o planejamento das 
atividades do projeto e a qualificação da equipe local através de educação permanente. A primeira 
oficina de alinhamento aconteceu em Brasília – DF, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, ocasião 
na qual os COSEMS de Pernambuco e da Bahia apresentaram a rede de atenção à saúde da região. 
Foi a partir dessa oficina que os facilitadores e coordenadores da equipe pactuaram o plano de 
trabalho, destacando a necessidade de fazer visitas aos municípios para apresentação do projeto. 
Os espaços escolhidos para esse momento na rede PEBA foram as reuniões das CIR das seis Regiões 
de Saúde de Pernambuco e Bahia. Essas agendas permitiram uma proximidade com os gestores, 
representantes das três GERES de Pernambuco e do Núcleo Regional de Saúde Norte da Bahia, 
além de melhor conhecimento da realidade dos municípios.

A primeira CIR visitada foi da região de Juazeiro – BA. Houve uma discussão bem favorável 
ao desenvolvimento do projeto com alguns poucos questionamentos feitos pelos gestores e 
profissionais presentes. Todas as dúvidas foram sanadas pela equipe local do projeto que estava 
presente em sua maioria, tanto os membros de Pernambuco como da Bahia. O momento foi 
oportuno para apresentar o perfil adequado do interlocutor e a planilha impressa para sua 
indicação. Todos os gestores presentes optaram por fazer as indicações posteriormente, fato que 
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ocorreu também em outras CIR, pois muitos argumentaram ter dificuldade em indicar alguém 
com o perfil apropriado, ou não ter técnico de planejamento. Foi disponibilizado um endereço 
de e-mail para que os mesmos pudessem encaminhar o nome dos interlocutores e foi estipulado 
um prazo para a sua indicação.

A segunda CIR visitada foi da região de Senhor do Bonfim na Bahia. Uma particularidade 
das CIR da Bahia é que são presididas pelos gestores por um ano, intercalando com o estado. No 
momento da visita estava sendo coordenada pelo gestor de um dos municípios, caracterizando 
um maior entrosamento e união entre os gestores dessa regional. Havia, de fato, uma união e 
solidariedade compartilhada entre eles, ressaltando a necessidade de trabalhar em parceria.

Durante a reunião foi observada a satisfação dos gestores em relação à implantação da 
Central de Regulação Interestadual de Leitos - CRIL, porém, durante Audiência Pública sobre a Rede 
PEBA, realizada anteriormente em Petrolina, foi ressaltado a insatisfação por parte dos gestores 
dos Hospitais de referência da CRIL em relação a superlotação dos mesmos, ressaltando não ter 
leitos suficiente para receber os pacientes encaminhados, muitos deles, segundo os gestores, sem 
necessidade e perfil adequado. Essa regional recebeu o projeto com bastante entusiasmo e, nela, 
foram indicados alguns interlocutores. No momento estava sendo substituído o Secretário de 
Saúde de Senhor do Bonfim.

Posteriormente, numa mesma data, aconteceram as CIR de Petrolina, Ouricuri e Paulo 
Afonso, por esta razão, a equipe se dividiu para apresentação do projeto. Em todas as reuniões, o 
projeto foi recebido com esperança e sem muitas dúvidas. Em Pernambuco as CIR são coordenadas 
pelas gerentes das regionais, cargos vinculados ao Estado. Petrolina recebeu um quantitativo 
significativo de participantes nesta reunião, entre eles, muitos profissionais da Secretaria de Saúde 
de Petrolina, da própria GERES e do Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (HU-UNIVASF). No entanto, houve poucas dúvidas e questionamentos em relação ao 
projeto. Posteriormente, o projeto também foi apresentado na CIR de Salgueiro – PE.

Vale destacar o apoio recebido de alguns atores da rede, como o do Apoio Institucional do 
COSEMS de Pernambuco e Bahia, do Núcleo Regional Norte da Bahia, das Secretarias de Saúde 
dos Estados de Pernambuco e Bahia para que as visitas fossem realizadas com êxito.

Após apresentação do projeto nas CIR das seis regiões, foram iniciados os trabalhos de 
planejamento da 1ª oficina macrorregional e o levantamento da situação de saúde da Macro 
através de dados secundários, além de contato com os gestores para indicação dos interlocutores e 
assinatura e devolução dos termos de compromisso daqueles que ainda não tinham feito. Durante 
o processo de planejamento e organização da primeira oficina macrorregional, o COSEMS da Bahia 
sinalizou a necessidade de participar ativamente do processo de construção das oficinas e alinhar 
com os outros representantes do projeto esse momento importante para a região. Convocou 
reunião com os estados de Pernambuco e Bahia, equipe do HAOC, equipe local, representante do 
CONASEMS, representante do COSEMS PE, além de representantes da Superintendência Estadual 
do Ministério da Saúde/ Bahia – SEMS/ BA que se fez presente.
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Dessa reunião saíram alguns encaminhamentos, entre eles: a mudança da data da oficina, que 
foi prorrogada de novembro de 2019 para janeiro de 2020 para melhor organização e planejamento; 
a formação de um subgrupo com representantes, a maioria presente no momento desta, que 
realizaram reuniões online quinzenalmente, totalizando três reuniões até o dia da realização da 
oficina. Outra estratégia bem-sucedida foi o contato prévio com os gestores e técnicos confirmando 
a presença no evento e, novamente, após a oficina, para agradecer a participação e o apoio  
ao projeto.

No dia 24 de outubro de 2019 aconteceu em São Paulo a segunda Oficina de Alinhamento 
Conceitual e Metodológico, com o objetivo de refletir a prática no território, avaliar as melhorias 
para o bom andamento das ações, os possíveis incidentes críticos ocorridos nos primeiros meses 
de execução e, a partir de então, identificar os desafios para o desenvolvimento do projeto na 
região, além da troca de experiências com as outras macrorregiões que fazem parte do projeto e 
o planejamento da 1ª oficina macrorregional.

O projeto propôs a realização de 03 (três) oficinas macrorregionais, com o intuito de 
promover encontros dos atores importantes dos 53 municípios que compõe a macrorregião, com 
formação de Grupos de Trabalhos para discussão e fortalecimento do processo de construção dos 
Planejamentos Regionais. Na primeira oficina, o objetivo foi apresentar, discutir e validar a análise 
situacional de saúde da macrorregião realizada pela equipe local, e como produto dos trabalhos, 
a construção e priorização dos Macroproblemas de Saúde. Essa oficina aconteceu na cidade de 
Petrolina – PE nos dias 23 e 24 de janeiro de 2020.

O evento contou com a participação de mais de 100 profissionais, com representação das 
secretarias estaduais de saúde, Pernambuco e Bahia, Ministério da Saúde, CONASEMS, COSEMS, 
HAOC, CRIL, CRIE, Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco (DSEI-PE), gestores municipais 
de saúde e técnicos interlocutores, imprensa local, gerentes das GERES de Pernambuco e o Núcleo 
Regional de Saúde Norte da Bahia. Vale destacar que este ato contou com a participação de 87% 
dos municípios que compõem a macrorregião PEBA.

O primeiro momento, formalizado com a composição da mesa de abertura com a 
representação do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde, 
do Secretário Executivo do Estado de Pernambuco, da Subsecretária de Saúde do Estado da Bahia, 
das Vices Prefeitas dos Municípios de Petrolina e Juazeiro, com o assessor técnico do CONASEMS, 
Vice Presidente do COSEMS da IX Região de Pernambuco e representante da diretoria do COSEMS 
da Bahia, Coordenadora de Projetos do HAOC, secretária de saúde de Petrolina, representante da 
secretaria de saúde de Juazeiro.

As falas e debates fundamentaram-se em vários temas de interesse dos atores envolvidos na 
luta de consolidação do SUS e da macrorregião, a partir das perguntas que norteavam as atividades 
do projeto: “como subsidiar os municípios para que sejam protagonistas da discussão dos planos 
regionais? Como apoiar os municípios para sentarem-se à mesa de negociação?”

Foi bastante destacada pelos presentes a grandeza e a potência da macrorregião PEBA e a 
importância do projeto como um movimento de fortalecimento da região e aproximação entre 
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Ministério da Saúde, estados e municípios. Significou dizer que as três esferas de gestão do SUS 
estariam discutindo as decisões de saúde da região e que o momento oportunizaria oficializá-
la em região interestadual, pois a mesma já existe, é discutida e está em funcionamento, mas 
precisa avançar. A necessidade de mais investimentos para a região foi ponto forte nas discussões, 
considerando que a população cresce, as pessoas procuram os serviços de saúde e não encontram, 
não tendo como gerir um SUS de qualidade com muitos usuários e poucos recursos financeiros.

Foi ressaltada a historicidade da região interestadual PEBA, por meio da parceria existente 
entre os municípios de Juazeiro e Petrolina, que recebem a maior demanda, mas que também se 
mostrava necessário efetivar a responsabilidade compartilhada entre todos que compõem a rede 
para que esta fosse organizada e resolutiva. A interferência do Ministério Público – MP na região 
também foi exclamada, razão pela qual é um reflexo da fragilização da macrorregião.

Após a mesa de abertura, assessor técnico do CONASEMS, fez uma explanação sobre a 
regionalização para subsidiar os debates nos grupos de trabalho, destacando que o modelo do 
SUS é hierárquico entre a Atenção Básica - AB, Média e Alta Complexidade, que a autoridade 
sanitária nacional, no Brasil, é Interfederativa. Ele também destacou que municípios de pequeno 
porte não têm mesmo como ter Alta Complexidade e avaliou que organizar a governança das 
macrorregiões é garantir a integralidade do Sistema de Saúde. Ainda afirmou que existe uma dívida 
histórica com a população indígena, no entanto, não é considerado como prioridade no processo 
de regionalização, pois não há sistema de saúde indígena autônomo.

Em sua fala, foram apontadas questões importantes para reflexões: quais passos precisam 
ser dados para garantir um processo de regionalização e integralidade competentes? Como está 
a realidade no PEBA hoje? O acesso do paciente de Pernambuco é similar ao da Bahia? As normas 
garantem as mesmas possibilidades de acesso? As responsabilidades de cada um estão homogêneas? 
Como estão as condições dos serviços? Como estão as habilidades dos profissionais da Média e 
Alta Complexidade para garantir a integralidade? Como está a resolutividade na Atenção Básica?

Por fim, ponderou alguns desafios para a região PEBA: promover a ação sinérgica (investimentos 
atualmente só são feitos através de emendas). Prefeitos sabem o que está acontecendo na região 
para negociar essas emendas e buscar homogeneidade? Há diferenças entre BA e PE, mas é 
necessário buscar os pontos em comum. Importante destacar que durante o debate, a plenária 
elogiou bastante a apresentação do mesmo, e os pontos de reflexão, sobretudo, nas questões de 
regionalização e governança da rede.

A gestora de Regulação da IV Macro de PE, também realizou uma apresentação intitulada 
“A importância da Rede de Atenção Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco – 
Rede PEBA: Avanços e Desafios”. Em sua fala, ela resgatou o histórico de implantação da rede, os 
avanços, como definição de abrangência interestadual (IV Macro PE + Macrorregião Norte BA), 
com 53 municípios. Pontuou os principais desafios da CRIL, que é garantir aos usuários acesso 
aos serviços de saúde em tempo oportuno, em algumas linhas de cuidado. Este momento foi 
extremamente significativo para os participantes, visto que muitos dos presentes participaram 
ativamente da construção desta rede, e todos, diariamente, vivenciam os avanços e os desafios.
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A reunião da CRIE ocorreu simultaneamente, ocasião muito esperada e oportuna para o 
cumprimento de pactuações necessárias para o adequado funcionamento da rede, porém ocasionou 
um importante esvaziamento na oficina, considerando que muitos dos interlocutores eram gestores 
e os representantes do MS, SES, COSEMS, GERES, CRIL e Núcleo Norte BA se ausentaram para 
participar desta reunião.

Os participantes se dividiram em grupos e se organizaram em círculos. Após uma rodada 
de apresentação, os participantes foram orientados a dizer palavras que representassem seu 
sentimento e expectativa em relação à oficina. As palavras mais mencionadas nos dois grupos 
foram: esperança, união, transformação, fortalecimento e persistência. Foram escolhidos dois 
relatores, um de cada estado, para sistematizar os resultados dos grupos.

Os participantes foram então convidados a escrever em tarjetas os principais problemas 
de saúde de seus municípios. Essas tarjetas foram coladas na parede e numeradas de forma a 
tornar mais fácil sua identificação ao longo da discussão. Ao todo, no grupo 01 foram elencados 37 
problemas (entre problemas de saúde e problemas de rede). Uma vez colados na frente de todos, 
os facilitadores, com auxílio dos participantes, agruparam em núcleos de sentido. Esses temas 
acabaram refletidos na lista final de macroproblemas que foi elaborada pelo grupo.

Já o grupo 02 unificou 12 macroproblemas de saúde, priorizando através de votação, em 
que cada participante teve que ranquear os problemas de 1 (mais grave) a 12 (menos grave). Os 
problemas de rede foram resguardados para serem objetos de discussão em oficina posterior.

Ao final dos trabalhos, foi realizada uma dinâmica de avaliação, convidando os participantes 
a expressarem seus sentimentos em relação à oficina em uma palavra. As palavras em destaques 
foram construção e aprendizado.

No segundo dia em plenária com os dois grupos e demais participantes, relatores escolhidos 
apresentaram os resultados alcançados durante os trabalhos desenvolvidos na oficina. As implicações 
parecidas dos grupos caracterizam a rede PEBA como uma região de saúde com características 
semelhantes. Contudo, a priorização dos macroproblemas de saúde não conseguiu ser realizada 
nos dois grupos devido às discussões que aconteceram e excederam o tempo. Cabe ressaltar que 
esse espaço oportunizou o encontro de muitos atores que estão na execução cotidiana dos serviços 
e um momento para falarem dos seus sentimentos perante os desafios enfrentados diariamente.

Após apresentação, iniciou-se o debate e reflexões sobre o momento vivenciado na rede, 
foram relatos de grande satisfação por parte de todos os atores envolvidos.

O assessor técnico do CONASEMS descreveu que iria levar consigo uma opinião muito 
positiva dos trabalhos realizados, reafirmando ser necessária muita participação e mobilização, 
inclusive com os prefeitos. Ele também frisou que esse movimento não poderia estar desvinculado 
das instâncias de planejamento e dos prefeitos. Outra questão apontada foi que os consórcios 
também faziam parte do SUS e que deveriam participar do processo de construção regional.
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Uma das assessoras pontuou que a função de um sistema de saúde não é só prover assistência, 
mas não deixar que pessoas morram ou adoeçam. Por isso, a primeira oficina discutiu e levantou 
os problemas de saúde para, posteriormente, analisar a rede a partir desse levantamento.

Outra reflexão em destaque foi que os municípios deveriam ter muito cuidado com o “apelo” 
do pronto atendimento na comparação com a Atenção Básica, que deve ser a porta de entrada. 
Esse movimento poderia aumentar custos com baixa resolutividade. Quando se analisa a Rede, 
tem-se que pensar no itinerário terapêutico que o paciente vai fazer, desde a Atenção Primária 
até a Alta Complexidade. Foi ressaltada a importância da CRIL para a região, sendo inédita no 
país, pois ela serve como observatório do que acontece no território. Levantou-se a importância 
do cadastro da população como forma de conhecer e antever os problemas. 

Por fim, os objetivos da oficina foram alcançados em parte. O sentimento ativado foi o de 
aumentar a consciência de que não se pode discutir rede sem perder de vista sua razão de existir: 
enfrentar problemas de saúde. É sabido que o desafio é bastante grande, pois não envolve apenas 
questões técnicas, mas também questões políticas e a participação de diversos atores sociais que 
devem se sentar à mesa de negociação.

Em virtude dos macroproblemas não terem sido priorizados na primeira oficina, a equipe 
local do projeto traçou estratégias, tanto para qualificar os macroproblemas a partir da apresentação 
de indicadores relacionados, quanto o agrupamento destes indicadores, visto que os grupos 
apresentaram macroproblemas semelhantes. Essas estratégias se deram na perspectiva de apresentar 
o resultado nas CIR e a posterior priorização dos macroproblemas realizada na reunião de CRIE.

Após a 1ª oficina macrorregional, ocorreu mais um encontro de alinhamento em Brasília - DF,  
que aconteceu no dia 06/02/2020. Essa terceira oficina teve o objetivo de fazer com que as equipes 
locais apresentassem os resultados dos trabalhos na macrorregião e o desempenho da primeira 
oficina macrorregional. Foi a partir desse encontro que iniciou o processo de Educação Permanente 
em Saúde – EPS com as equipes locais.

A EPS utiliza ferramentas que buscam a reflexão crítica sobre as práticas de serviço, sendo, 
por si só, uma prática educativa aplicada ao trabalho, que possibilita transformações nas relações, 
nos processos de trabalho, nas condutas, nas atividades, nos profissionais, e até mesmo na equipe 
(CAROTTA et al., 2009).

A Educação Permanente em Saúde (EPS) mostrou ser uma estratégia muito importante, 
pois possibilitou às equipes repensar suas práticas e condutas, entender o processo de trabalho no 
qual estão inseridos, buscar novas estratégias de intervenção e, além disso, fazer com que superem 
as dificuldades individuais e coletivas encontradas na Macrorregião.

Essa Oficina de Alinhamento foi iniciada com discussões entre o grupo executivo ampliado 
e fomentou os relatos dos representantes das seis macrorregiões sobre as atividades desenvolvidas 
em suas regiões durante a primeira fase do projeto de regionalização. A EPS teve como objetivo 
realizar uma autorreflexão a respeito do papel do facilitador e coordenador como agentes do 
processo, realizar uma troca da análise de cenário entre todos os estados envolvidos e pensar o 
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papel dos facilitadores e coordenadores dentro do processo, assim, agregando um olhar pedagógico 
ao conhecimento técnico da formação dos facilitadores e coordenadores.

Os profissionais tiveram que responder, de forma anônima, a seguinte pergunta: “O que eu 
entendo como papel esperado para eu exercer a função pela qual fui contratado?”. As respostas 
foram coletadas e não houve nenhum resultado divulgado por parte do HAOC, porém, aconteceu 
uma rica reflexão a respeito do papel de cada um no projeto, sentindo-se parte do processo e 
conseguindo ter a real dimensão do quão importante cada um era nesse projeto que pretende 
impactar de forma positiva milhões de pessoas em todo o Brasil.

O primeiro momento de EP foi bastante produtivo para a equipe técnica do HAOC, pois 
conseguiu fazer com que os profissionais envolvidos neste contexto fossem induzidos à reflexão das 
práticas do trabalho, fazendo com que os profissionais repensassem as suas condutas, buscando 
a melhoria de sua atuação e proporcionando uma maior interação entre as equipes. A ideia dessa 
nova proposta foi apontar as principais dificuldades vivenciadas no território e trocar experiências 
e percepções com os outros estados que compõe o projeto.

Foi feita a avaliação do desenvolvimento do primeiro trimestre e socializado com as outras 
regiões para compartilhamento das estratégias utilizadas e iniciado a construção do Plano de Ação 
para continuidade do Projeto.

Dando continuidade aos procedimentos para oficialização das políticas públicas relacionadas 
ao processo de Regionalização das Macrorregiões, no mês posterior ocorreu a quarta Oficina de 
Alinhamento Conceitual e Metodológico. Dessa vez, foi realizada na cidade de São Paulo - SP, nos 
dias 11 e 12 de março de 2020, mais uma vez teve como foco prioritário o Processo de Educação 
Permanente com as seis macrorregiões.

De acordo com Vasconcelos et al. (2009) a proposta de EPS parte do reconhecimento de 
que é no trabalho que o profissional põe em prática a capacidade de auto avaliação, de investigação, 
de trabalho em equipe e de identificação da necessidade de conhecimentos complementares.

No primeiro dia das atividades foi utilizada uma situação problema para que os grupos 
de trabalho desenvolvessem estratégias e diretrizes pedagógicas para enfrentá-la. Foi realizada 
em subgrupos com participantes das diferentes regiões. Teve como intencionalidade pedagógica 
trabalhar articulação entre projeto, SES e municípios, compreensão conceitual sobre itinerário 
terapêutico de acordo com a modelagem de rede, metodologia educacional para o desenvolvimento 
do planejamento regional em saúde. Assim, foi possível a troca de experiências e vivências diversas 
entre as regiões dos seis estados participantes. Ao final dos trabalhos foram compartilhados os 
produtos em plenária.

No mesmo dia, no período da tarde, aconteceu a oficina de simulação da prática. Ainda 
nos subgrupos, os participantes das diferentes macrorregiões trabalharam um macroproblema 
de saúde para que pudessem construir o itinerário terapêutico do usuário na rede, identificando 
o objetivo geral do macroproblema (resolução), as portas de entrada dos serviços, as ações, os 
encaminhamentos, as dificuldades e potencialidades, foi criado um fluxograma representando todo 
o itinerário. O objetivo era que a mesma dinâmica fosse utilizada na segunda oficina macrorregional.
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No segundo dia de trabalho deu-se continuidade a Oficina de Simulação da Prática, 
sendo resgatado o produto construído (fluxograma) no dia anterior e, a partir dele, alimentada 
a matriz para sistematização do desenho da rede de atenção à saúde. Após os trabalhos, foram 
compartilhadas em plenária as dificuldades e potencialidades encontradas durante a construção 
dos produtos, tentando identificar o que poderia melhorar. No mesmo dia, no período da tarde, 
foi trabalhado o planejamento das próximas atividades nas regiões e, em plenária, realizado o 
compartilhamento das ideias e avaliação da oficina. Neste mesmo período ocorreu a substituição 
do coordenador da equipe local e de um dos facilitadores da Bahia.

Em virtude da pandemia pelo novo coronavírus, uma normativa expedida pelo Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz em 16/03/2020, em conjunto com todos os hospitais integrantes do 
PROADI-SUS, através do ofício número 151/2020, suspendeu todas as atividades presenciais, 
incluindo reuniões e eventos. Sendo assim, as oficinas, reuniões e outras atividades necessárias 
para a realização do Projeto necessitaram passar por uma reformulação e foram adaptadas para 
a realização de forma remota.

Desta forma, todas as atividades que estavam previstas no Termo de Referência elaborado 
pelos assessores do projeto para acontecer em encontros presenciais tiveram que ser adaptadas 
para atividades à distância em modalidades síncronas e assíncronas, de acordo com os objetivos 
e métodos necessários para alcançá-los.

Cabe ressaltar que ambos os estados, Pernambuco e Bahia, se mobilizaram para a organização 
da RAS para o enfrentamento à pandemia pela COVID-19. Neste sentido, o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde – CONASS, juntamente com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde – CONASEMS, a Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS/OMS e outros colaboradores 
elaboraram um instrumento para apoio à tomada de decisão na esfera local denominado Guia 
Orientador para o enfrentamento da pandemia COVID-19 na Rede de Atenção à Saúde2 (CONASEMS, 
2020). Os apoiadores institucionais dos COSEMS das duas regiões de saúde que compõem a Macro 
PEBA fizeram a apresentação dos instrumentos quando da publicação para a região. 

Cada região de saúde que compõe a macrorregião PEBA realizou articulações em conjunto 
com suas respectivas secretarias estaduais de saúde para as referências ambulatoriais e hospitalares, 
bem como para os leitos de UTI e transporte sanitário. Todas as reuniões e atividades presenciais 
que implicassem aglomerações foram suspensas e passaram a ser realizadas de forma remota, sendo 
assim, o território garantiu a realização das seis CIR de forma virtual utilizando plataforma virtual 
própria. Ainda no presente documento, na sessão que trata sobre a análise da Rede de Atenção à 
Saúde encontram-se com mais detalhamento os equipamentos de referência ao enfrentamento 
da pandemia pela COVID-19 da macrorregião PEBA.

Como já dito anteriormente, os macroproblemas não foram priorizados na 1ª Oficina 
Macrorregional, com isso, foram pensadas estratégias, tanto para qualificar os macroproblemas 
a partir da apresentação de indicadores relacionados, quanto o agrupamento destes indicadores, 
visto que os grupos apresentaram macroproblemas semelhantes.

2 Disponível em: https://www.conasems.org.br/orientacoes-ao-gestor/publicacoes/.
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Foi necessário revisitar os macroproblemas dos dois Grupos de Trabalho que haviam sido 
conformados na primeira Oficina Macrorregional. Para isso, a equipe local fez uma discussão 
minuciosa para reescrevê-los, a fim de permitir a sistematização dos problemas de saúde apresentados 
e a elaboração de uma metodologia de priorização dos macroproblemas de forma virtual para a 
realização das demais oficinas.

A partir das discussões realizadas pela equipe local junto aos assessores do projeto, e 
tendo como base a apresentação dos dados por regiões/macrorregiões de saúde, uma questão 
se colocava premente: como apresentar os dados enquanto macrorregião interestadual, numa 
perspectiva de fomentar o sentimento de unidade e não de região/ macrorregiões de saúde de 
dois estados que conformam a macrorregião. Diante disso, a equipe sentiu a necessidade de criar 
um banco de dados com informações de saúde da macrorregião interestadual PEBA, uma vez que 
os bancos de dados existentes disponibilizam por regiões/ macrorregiões de saúde de cada Estado.

Num primeiro momento, fez-se o resgate das duas listas dos produtos apontados pelos 
gestores na primeira Oficina Macrorregional, a fim de realizar o agrupamento de ideias afins, 
chamado de “núcleo de sentido”. Quando enumerados, havia um total de 16 macroproblemas 
de saúde e 06 problemas de Rede, a partir disso, foram excluídos os problemas de Rede que não 
faziam parte dos objetivos desta etapa do projeto e também foram excluídos os macroproblemas 
de saúde repetidos, ficando um total de 07 macroproblemas de saúde.

Num segundo momento, buscou-se correlacionar os macroproblemas de saúde levantados 
pelos gestores com indicadores de saúde e suas respectivas fontes de busca, tendo como finalidade 
realizar o levantamento de dados para subsidiar a priorização dos macroproblemas de saúde, 
conforme apresentado no Quadro 1:

Quadro 1 – Lista dos macroproblemas e seus respectivos indicadores levantado pelos 
gestores na 1ª Oficina Macrorregional, Petrolina/ 2020

Nº MACROPROBLEMAS DE SAÚDE INDICADORES

01 ELEVADA TAXA DE MORTALIDADE 
INFANTIL (TMI)

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL
Nº DE ÓBITOS DE RESIDENTES COM MENOS DE UM ANO DE IDADE/ Nº TOTAL DE NASC 
VIVOS DE MÃES RESIDENTES X 1.000
TAXA DE MORTALIDADE PERINATAL
SOMA DO NÚMERO DE ÓBITOS FETAIS A PARTIR DE 22 SEMANAS DE GESTAÇÃO E DE 
ÓBITOS DE CRIANÇAS DE 0-6 DIAS COMPLETOS DE VIDA, AMBOS DE RESIDENTES/ Nº DE 
NASCIMENTOS TOTAIS DE MÃES RESIDENTES (NASCIDOS VIVOS MAIS ÓBITOS FETAIS A 
PARTIR DA 22º SEMANA DE GESTAÇÃO) X 1.000

02 ALTA PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES DE 10 A 19 ANOS DE IDADE
Nº DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES, POR GRUPO ETÁRIO/ Nº TOTAL DE NASC 
VIVOS DE MÃES RESIDENTES X 100

03
AUMENTO DA TAXA DE MORTALIDADE 
MATERNA (TMM), INCLUINDO FATORES 
DE RISCO NA GRAVIDEZ

TAXA DE MORTALIDADE MATERNA
Nº DE ÓBITOS DE MULHERES RESIDENTES, POR CAUSAS LIGADAS A GRAVIDEZ, PARTO E 
PUERPERIO / Nº TOTAL DE NASC VIVOS DE MÃES RESIDENTES X 100.000
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Nº MACROPROBLEMAS DE SAÚDE INDICADORES

04
ELEVADA PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES 
POR DOENÇAS INFECCIOSAS E 
PARASITÁRIAS

TAXA DE INTERNAÇÃO POR GRUPO DE CAUSA ESPECÍFICO
Nº DE INETERNAÇÕES HOPITALARES RESIDENTES PAGAS PELO SUS, POR CAUSAS DOENÇAS 
INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS / Nº TOTAL DE RESIDENTES X 100.000

05

ELEVADA PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES 
E TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA 
DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS

TAXA DE INTERNAÇÃO POR DCNT
Nº DE INETERNAÇÕES HOPITALARES RESIDENTES PAGAS PELO SUS, POR DCNT 
REGISTRADOS NOS CÓDIGOS CID-10 – I00-I99; C00-C97; J30- J98; E10-E14/ Nº TOTAL DE 
RESIDENTES X 100.000
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA
Nº DE ÓBITOS (DE 30 A 69 ANOS) POR DCNT REGISTRADOS NOS CÓDIGOS CID-10 – I00-I99; 
C00-C97; J30- J98; E10-E14 / POPULAÇÃO RESIDENTE (DE 30 A 69 ANOS) X 100.000.

06

ELEVADA PROPORÇAÕ DE INTERNAÇÕES 
E TAXA DE MORTALIDADE DE DOENÇAS 
RELACIONADAS AOS ACIDENTES DE 
TRANSPORTE TERRESTRE

TAXA DE INTERNAÇÃO POR ACIDENTE DE TRANSPORTE
Nº DE INETERNAÇÕES HOPITALARES RESIDENTES PAGAS PELO SUS, POR ACIDENTE DE 
TRANSPORTE / Nº TOTAL DE RESIDENTES X 100.000
TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTE DE TRANSPORTE
 Nº DE ÓBITOS POR RESIDENTE POR ACIDENTE DE TRANSPORTE/ POPULAÇÃO TOTAL 
RESIDENTE X 100.00

07
ELEVADA TAXA DE INTERNAÇÕES DOS 
AGRAVOS RELACIONADOS À SAÚDE 
MENTAL

TAXA DE INTERNAÇÃO POR GRUPO DE CAUSA ESPECÍFICO
Nº DE INETERNAÇÕES HOPITALARES RESIDENTES PAGAS PELO SUS, POR TRANSTORNOS 
MENTAIS E COMPORTAMENTAIS/ Nº TOTAL DE RESIDENTES X 100.000

Fonte: Elaborado pela equipe local do Projeto.

Após esse levantamento, foram feitos os guias de coletas de dados (Apêndice C) para cada 
estado, a partir das notas técnicas disponibilizadas no site do DATASUS para cada indicador que 
havia sido relacionado com os macroproblemas, uma vez que algumas informações em saúde 
estavam mais atualizadas nos sistemas de tabulação das secretarias de saúde dos estados do 
que na base nacional. A partir do elenco de indicadores e dos guias de coletas de dados, foram 
realizadas Oficinas de Educação Permanente com a equipe local para dar agilidade na coleta e 
tabulação dos dados.

A construção do banco de dados foi subsidiada pela coleta das informações secundárias 
dos sistemas de tabulação das secretarias de saúde dos estados (Tabnet – Pernambuco;  
Tabnet – Bahia) e da base nacional (Tabnet – DATASUS) tendo como base o passo a passo dos guias 
de coletas de dados elaborados por uma das facilitadoras da equipe local. Com as informações 
coletadas e tabuladas em planilhas de excel, os indicadores relacionados foram calculados, o que 
auxiliou na construção das tabelas e dos gráficos do presente documento.

Para a priorização dos macroproblemas fez-se necessário traçar uma metodologia à 
distância, haja vista as circunstâncias já explicitadas e em respeito à participação de todos os que 
estiveram presentes naquele momento. No período entre 08 e 13 de julho de 2020 a equipe local 
aplicou um formulário digital Google Forms® elaborado pela própria equipe para a priorização  
dos macroproblemas.

A partir desse estudo aprofundado, a equipe local confeccionou o formulário para priorização 
dos macroproblemas a ser respondido pelos gestores e atores estratégicos que participaram da oficina. 
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Para cada macroproblema, foi feito a correlação dos indicadores pactuados com os instrumentos 
de gestão e do cuidado a que eles estavam atrelados, bem como os dados epidemiológicos mais 
relevantes.

Na priorização, a equipe local adaptou a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), 
ferramenta utilizada para definição de prioridades quando há diversas alternativas de ação 
(Figura 3). Esta matriz permitiu que os participantes atrelassem valores a cada variável contida 
nos macroproblemas e, ao final, foi possível ordená-los a partir da média de pontos alcançados 
por cada um.

Figura 3 – Matriz GUT adaptada pela Equipe Local do Projeto, 2020

Fonte: Adaptado pela equipe local do Projeto.

Os facilitadores entraram em contato por telefone/ WhatsApp® com cada gestor e outros 
atores envolvidos para explicar a atividade, seus objetivos e método, também foi enviado o link de 
acesso ao formulário para que os participantes pudessem responder à atividade. Obteve-se 100% 
de participação dos municípios que compõem a Macrorregião PEBA, bem como outros atores 
envolvidos na oficina, conforme explicitado na Figura 4.

Figura 4 – Representação das respostas dos entes federados ao formulário de priorização 
dos macroproblemas, Macro PEBA, 2020

Fonte: Elaborado pela equipe local do Projeto.
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A partir da aplicação do formulário, foi priorizado o macroproblema 1: “Elevada morbidade 
e taxa de mortalidade prematura das doenças crônicas não transmissíveis”, que apresentou o 
valor médio de 84,56. (Figura 5). Também foi traçado o objetivo estratégico: “Reduzir a taxa de 
mortalidade prematura das Doenças Crônicas não Transmissíveis, com foco para Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS)”.

Figura 5 – Resultado da priorização dos macroproblemas, Macro PEBA, 2020

Fonte: Banco de dados gerado automaticamente pelas respostas da plataforma Google Forms.

O resultado da priorização dos macroproblemas foi compilado pela equipe local e 
apresentado nas 06 CIR que compõem a macrorregião PEBA durante os meses de julho e agosto 
de 2020, assim como a apresentação foi enviada a todos os participantes da oficina macrorregional.

A 2ª Oficina Macrorregional teve como objetivo trabalhar a análise da rede assistencial 
de saúde e dos sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico e como produto fazer o desenho da 
rede assistencial, a partir dos macroproblemas de saúde trabalhados na primeira oficina, com a 
identificação de potencialidades e fragilidades, para, então, construir os objetivos estratégicos para 
os problemas da rede assistencial – municipais e de cooperação macrorregional.

Com a finalidade de apresentar o estado da arte do Projeto na macrorregião PEBA, pactuar 
o calendário da 2ª Oficina Macrorregional e o formulário, bem como validar, junto aos atores 
estratégicos, a metodologia a ser empregada na priorização dos macroproblemas, foi realizada 
uma reunião virtual em 14/07/2020 com os presidentes dos COSEMS de Pernambuco e da Bahia, 
o representante do CONASEMS e a equipe de Coordenação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Após essa reunião, o COSEMS/ BA juntamente com a SESAB realizaram uma reunião virtual 
em 03/08/2020 para ampliar a discussão dos macroproblemas. Foi realizada a apresentação do 
estado da arte do Projeto, incluindo a metodologia de priorização do macroproblema 01 e o início 
da discussão do macroproblema 02. Nesta reunião, o macroproblema relacionado a COVID-19 
foi amplamente discutido. Os representantes da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB 
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ponderaram a necessidade de definir que o 2º macroproblema estivesse relacionado às complicações 
Pós COVID-19, sendo consenso com o COSEMS Bahia, havendo a necessidade de ampliar a discussão 
com a Secretaria de Estadual de Saúde de Pernambuco – SES/PE e o COSEMS do referido estado. 
Além disso, ficou pactuado que a metodologia da 2º oficina macrorregional seria apresentada na 
reunião ampliada do COSEMS Bahia e na reunião da CIB Bahia.

No dia 05/08/2020 o percurso metodológico da 2ª oficina foi apresentado na reunião 
ampliada do COSEMS Bahia e em 06/08/2020 na reunião da CIB Bahia. Em ambas as reuniões, 
o projeto Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da Rede de 
Atenção à Saúde (Regionalização) e o percurso metodológico para a 2º oficina macrorregional 
foram elogiados pelos participantes, sobretudo pela presidente do COSEMS Bahia e pelos gestores 
municipais de saúde da região norte da Bahia, presentes nas agendas acima citadas.

Após a reunião da CIB Bahia, foi realizada reunião, em 11/08/2020, com a Diretora da Atenção 
Especializada – DAE da SESAB para ampliar a discussão sobre as complicações Pós COVID-19 e 
alinhamento dos conceitos. Vale salientar que esta diretoria apresentou em CIB Bahia um projeto 
de implantação de ambulatório especializado, em um hospital da rede própria do Estado, para 
atender as complicações pós COVID-19. Essa agenda foi extremante importante para a equipe 
local do projeto aprofundar o estudo na temática e organizar a apresentação para a reunião com 
os COSEMS BA e PE, com as SES BA e PE, CONASEMS e HAOC.

Essa agenda ocorreu no dia 12/08/2020, com o objetivo de apresentar o percurso metodológico 
da 2º oficina e definir os dois macroproblemas a serem trabalhados.

A reunião foi bastante produtiva, com amplo debate sobre o projeto, o curso da pandemia 
do novo coronavírus nos estados e na região de saúde interestadual, a oferta de leitos de UTI e 
clínicos, a pactuação de uma nova agenda para 20/08/2020 para apresentação do diagnóstico da 
Rede de Atenção à Saúde – RAS da macrorregião e a definição do segundo macroproblema, assim 
como o seu objetivo estratégico, conforme descrito abaixo:

Macroproblema 2: Alto impacto das complicações pós-COVID-19, com foco na organização 
da RAS para a reabilitação sistêmica (Fisioterapia, Pneumologia, Cardiologia, Nefrologia, Saúde 
Mental, Pediatria e Hematologia).

Objetivo estratégico para o MP2: Reduzir o impacto das complicações pós-COVID-19, com 
foco na organização da RAS para a reabilitação sistêmica (Fisioterapia, Pneumologia, Cardiologia, 
Nefrologia, Saúde Mental, Pediatria e Hematologia).

Conforme pactuado previamente, em 20/08/2020 ocorreu a reunião virtual com os 
representantes das duas secretarias de saúde dos estados, os COSEMS da BA e PE, CONASEMS, 
Ministério da Saúde sendo representado pelas superintendências e a equipe do HAOC. Nesta 
reunião, esteve presente a presidente do COSEMS do estado de Goiás para apreciar a experiência 
da Macrorregião Interestadual PEBA, convite feito pelo CONASEMS.

Na ocasião, a equipe local do projeto apresentou um esboço do diagnóstico da Rede de 
Atenção à Saúde para os dois macroproblemas priorizados. Os participantes elogiaram o documento 
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apresentado, puderam contribuir no diagnóstico, bem como reafirmaram a importância de destacar 
a Atenção Primária à Saúde – APS como ordenadora da rede e organizadora do cuidado, uma vez 
que, na região, a Média e Alta Complexidade sempre foram fortemente discutidas. Além disso, 
o coordenador da Comissão de Co - Gestão da Região Interestadual de Saúde - CRIE ponderou 
sobre a necessidade de se retomar o calendário de reuniões ordinárias.

Por fim, esta reunião possibilitou à equipe local do projeto refletir sobre a metodologia e 
apresentação do diagnóstico das RAS, no 1º ciclo da 2ª oficina macrorregional. Tendo em vista 
que a região interestadual não é formalmente reconhecida e não há mapa próprio, a equipe local 
do projeto criou um mapa da macrorregião para apresentação das coberturas assistenciais, este 
mapa serviu de base para todas as apresentações na 2ª e 3º oficinas macrorregional. A construção 
do mapa deu-se da seguinte forma: pesquisa e captação das imagens dos mapas dos estados da 
Bahia e de Pernambuco no formato SVG; inserção da imagem no programa Excel e conversão da 
imagem em forma. Feito isto, procedeu-se um reagrupamento e, após todos esses processos, o 
mapa foi organizado com o agrupamento dos municípios que faziam parte da macrorregião, os 
municípios que não faziam parte foram excluídos.

Como já dito anteriormente, fez parte da programação das ações de Educação Permanente 
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz para as equipes locais do Projeto a realização de atividades e 
oficinas de alinhamento metodológico e conceitual, num total de 08 ciclos de oficinas. Dentre 
as atividades e oficinas, mostrou-se de grande importância as atividades de simulação da prática 
realizadas entre os dias 31/07/2020 e 14/08/2020. A programação desta oficina incluía a equipe 
de coordenação do HAOC enquanto participantes das oficinas e a equipe local em seu papel de 
executora das oficinas.

Essas oficinas tinham como objetivo promover reflexões nas equipes sobre as práticas nos 
territórios a partir da própria experiência, a fim de instrumentalizar para o 2º Ciclo de oficinas 
macrorregionais (lembrando-se que essas seriam as primeiras oficinas virtuais do Projeto, pois as 
anteriores foram realizadas de forma presencial). Desta forma, a simulação da prática foi um espaço 
muito potente e importante, pois a equipe local teve a oportunidade de treinar as ferramentas 
criadas para as oficinas e identificar seus pontos fortes e fragilidades.

A realização deste exercício de simular as oficinas permitiu à equipe local identificar pontos 
que poderiam ser críticos, tais como: a interação entre os participantes no momento da oficina 
virtual e durante as atividades de dispersão; a sistematização dos produtos a serem entregues 
para o território ao final do ciclo de oficinas. A simulação da prática permitiu que as seguintes 
ferramentas pudessem ser testadas: formulário digital Google Forms® (utilizado para inscrição dos 
participantes e levantamento prévio de materiais a serem trabalhados nas oficinas) e a Plataforma 
Padlet® (utilizada para atividade de dispersão de construção de Itinerário Terapêutico).

Foi a partir dessas oficinas de simulação que a equipe local conseguiu perceber o alcance 
e pertinência da utilização da Plataforma Padlet® para a atividade de dispersão de construção do 
Itinerário Terapêutico. Também foi possível identificar a inadequação desta mesma ferramenta 
para a atividade de dispersão que se relacionava ao preenchimento da Matriz de Análise da Rede 
de Atenção à Saúde (RAS).
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A atividade de dispersão de preenchimento da Matriz de Análise da RAS tinha como 
objetivo a sistematização de estratégias de qualificação da rede com foco nos seus pontos de 
atenção e serviços de apoio para cada macroproblema de saúde priorizado. Sendo assim, a equipe 
local precisou lançar mão da ferramenta Google Planilhas® para que os participantes pudessem 
realizar a atividade e, ao mesmo tempo, visualizar a colaboração de outros participantes. Como 
esta atividade demandava um volume maior de informações, o formato planilha se mostrou mais 
adequado, por organizar visualmente o material de forma mais orgânica.

Cabe ressaltar que a simulação da prática, a partir das provocações realizadas pelos assessores 
e equipe de coordenação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, permitiu à equipe local vivenciar, de 
forma “protegida”, situações-problema importantes e, de certa forma, previsíveis, que os participantes 
da oficina poderiam enfrentar, tais como dificuldades de acesso à plataforma, dificuldades com 
o dispositivo eletrônico utilizado para acesso à oficina, entre outros. Isto garantiu uma maior 
tranquilidade à equipe local para lidar com estas possíveis situações, tão comuns quando se trata 
de eventos on-line.

Com o objetivo de ampliar a participação dos gestores, técnicos e atores estratégicos da 
região e valorizar a beleza da região, a equipe local optou por elaborar os convites da 2ª oficina 
utilizando fotografias da ponte Presidente Dutra, que é marco simbólico da macrorregião. As 
fotografias utilizadas são de fotógrafos profissionais da região, que gentilmente cederam as fotos 
para o projeto.

Outra estratégia utilizada foi o envio de cards em dois momentos oportunos: antes de 
cada momento da oficina, reafirmando a importância da participação na agenda, e após a oficina, 
agradecendo a participação nas agendas.

Importante destacar que a equipe local do projeto, contou com contribuições dos apoiadores 
institucionais dos COSEMS no apoio e articulação com os gestores municipais de saúde.

A 2ª Oficina Macrorregional foi a primeira a ser realizada de forma remota, tendo-se em vista 
o contexto pandêmico pela COVID-19. Desta forma, o que estava previsto no Termo de Referência 
proposto pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz para que todas as equipes locais realizassem em seus 
territórios, teve que ser reavaliado por cada equipe local, tomando-se por base as necessidades, 
fragilidades e potencialidades de cada macrorregião.

Essa oficina tinha como tema a análise da capacidade de resposta atual e desenho da Rede 
de Atenção à Saúde desejada, com foco nos seus pontos de atenção e serviços de apoio para 
os macroproblemas de saúde priorizados. Sendo assim, a equipe local do projeto elaborou um 
cronograma de ciclo de oficinas virtuais e atividades de dispersão, composto por 03 momentos 
de encontros virtuais (atividades síncronas) e 04 momentos de atividades de dispersão (atividades 
assíncronas), conforme descrito no Quadro 2.
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Quadro 2 – Atividades e objetivos desenvolvidos na 2° Oficina Macrorregional, 2020

ATIVIDADES OBJETIVO

Atividade de dispersão 01 - Inserir os participantes no contexto da temática oficina – Itinerário Terapêutico- IT (Google 
Forms®).

1º Encontro virtual - Apresentar e discutir o diagnóstico da RAS (Power Point®);
- Iniciar a construção do IT (Padlet®).

Atividade de dispersão 02 - Continuar a construção do IT através de interação dos gestores na plataforma (Padlet®).

Atividade de dispersão 03 - Validar o diagnóstico da RAS e a construção dos fluxogramas para cada macroproblema 
priorizado (Google Forms®).

2º Encontro Virtual
- Apresentar e validar do IT (Power Point®);
- Apresentar a matriz de análise da RAS, iniciar o exercício de preenchimento da matriz 
(Google Planilhas®)

Atividade de dispersão 04 -Continuar a construção do Matriz RAS através de interação dos gestores na plataforma 
(Google Planilhas®)

3º Encontro virtual - Apresentar, discutir e validar os produtos das oficinas virtuais, numa reunião CRIE (Power 
Point®).

Fonte: Elaborado pela equipe local do Projeto.

Atividade de dispersão 01 (formulário eletrônico do Google Forms®): realizada anteriormente 
ao primeiro encontro virtual, teve como objetivos inserir os participantes no contexto da temática 
oficina – itinerário terapêutico, realizar um levantamento inicial das fragilidades e fortalezas da 
Rede de Atenção à Saúde e efetuar a inscrição dos participantes.

1º Encontro virtual: realizado através de um site institucional do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, e também pela plataforma de videoconferências Zoom Meetings®, teve como objetivos a 
validação do diagnóstico da Rede de Atenção à Saúde realizado pela equipe local do projeto e 
início da construção do Itinerário Terapêutico, bem como a apresentação da plataforma digital 
Padlet® utilizada para a continuidade da construção do Itinerário Terapêutico pelos participantes.

A mesa de abertura foi composta pelos representantes do Ministério da Saúde, do 
CONASEMS, das Secretarias Estaduais de Saúde de Pernambuco e da Bahia, dos COSEMS da 
Bahia e de Pernambuco e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Todos tiveram suas participações 
por meio de vídeos gravados e editados anteriormente e projetados no momento do encontro.

Como atividade cultural para o 1º encontro virtual, a equipe local produziu um vídeo 
contendo imagens da região e as falas dos participantes da 1ª Oficina Macrorregional realizada 
em janeiro/2020.

Neste encontro, como parte da contextualização da oficina, ocorreram as falas de dois 
importantes atores da Rede de Atenção à Saúde, uma das convidadas foi a Diretora da Atenção 
Especializada da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, cujo tema foi a Rede de Atenção à 
Saúde com foco para a Hipertensão Arterial Sistêmica e para a COVID - 19. O outro convidado 
foi o Assessor Técnico COSEMS-PE, cujo tema foi o papel da Atenção Primária à Saúde para o 
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enfrentamento aos macroproblemas de saúde a serem trabalhados durante a oficina. Após as 
falas abriu-se para o debate.

Logo após o debate, foi apresentado o diagnóstico da Rede de Atenção à Saúde e, em seguida, 
deu-se início à atividade de construção do Itinerário Terapêutico, que teve como foco delimitar 
todos os passos dos usuários dentro da RAS na macrorregião. Como estratégia, utilizou-se um 
estudo de caso para cada macroproblema a fim de criar fluxograma que representasse o caminhar 
do usuário e, com isso, descrever a trajetória ideal do usuário, desde os serviços nos municípios 
até aqueles na macrorregião e/ ou fora da Macrorregião, conforme necessidade do caso.

Para a conformação do fluxograma, foi utilizado um esquema de formas geométricas e 
cores, conforme descrição: Decisão: losango, na cor branca; Ações: retângulo, na cor amarela; 
Fortaleza: retângulo, na cor verde; Ponto de atenção: elipse, na cor azul; Fragilidade: retângulo, na 
cor rosa. Com esta atividade objetivou-se a identificação de fortalezas e fragilidades para posterior 
formulação de estratégias de qualificação da RAS. Para a realização desta atividade no encontro 
virtual, os participantes foram divididos em dois grupos, sendo que, cada grupo trabalhou um 
macroproblema. Vale destacar que nesta oficina houve grande número de participantes que 
contribuíram, discutiram e permaneceram na agenda até a conclusão das 03 horas de atividades.

Atividade de dispersão 02 (plataforma digital Padlet®): Dando continuidade à construção do 
Itinerário Terapêutico, seu objetivo era promover a interação dos gestores através das contribuições 
feitas na plataforma digital. A equipe local viabilizou um cronograma de tutoria com horários fixos 
diariamente, em que os integrantes da equipe se colocaram disponíveis para realizar a mediação das 
discussões entre os participantes, bem como auxiliar na utilização da ferramenta. Esta atividade ficou 
aberta por um período de 09 dias consecutivos e a equipe local enviou com uma certa frequência 
aos participantes e-mails e mensagens pelo Whatsapp® incentivando a participação de todos. Esta 
estratégia foi de grande valia pois, após os disparos de mensagens, havia novas contribuições.

Atividade de dispersão 03 (formulário eletrônico do Google Forms®): o objetivo da atividade 
foi a validação do Itinerário Terapêutico - IT sistematizado pela equipe local e a validação da análise 
da Rede de Atenção à Saúde apresentada no 1º encontro virtual. Cabe ressaltar que a análise 
da RAS não foi validada no 1º encontro virtual, pois houve a solicitação de alguns gestores para 
realizarem contribuições.

2º encontro virtual: realizado através de um site institucional do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, e pela plataforma de videoconferências Zoom Meetings®, teve como objetivos a apresentação 
e validação do Itinerário Terapêutico; apresentação do instrumental da matriz de análise da RAS 
(ferramenta Google Planilhas®) e iniciar o exercício de preenchimento da matriz.

Este encontro contou com uma mesa de abertura composta pelos representantes do 
Ministério da Saúde, do CONASEMS, das Secretarias Estaduais de Saúde de Pernambuco e da Bahia, 
dos COSEMS da Bahia e de Pernambuco e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Todos tiveram suas 
participações por meio de vídeos gravados anteriormente e projetados no momento do encontro.

Como atividade cultural, foi projetado um vídeo de um cordel escrito e declamado por 
um gestor de um município da Macrorregião cujo tema foi o próprio projeto de Regionalização, o 
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Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a equipe local no contexto da pandemia, bem como a importância 
do SUS para seu enfrentamento. O vídeo teve bastante repercussão na macrorregião e foi solicitado 
para ser a apresentado na CIR que o gestor compõe.

Atividade de dispersão 04 (planilha Excel on-line através do Google Planilhas®): teve como 
objetivo dar continuidade à construção da Matriz de análise da RAS pelos participantes. A partir das 
respostas enviadas, foi elaborado pela equipe local um Caderno de Sistematização das estratégias 
de qualificação da Rede de Atenção à Saúde, com foco nos pontos de atenção e serviços de apoio 
no enfrentamento aos macroproblemas priorizados.

O Caderno de Sistematização foi enviado a todos os participantes em dois momentos: 1) 
antes da realização do terceiro encontro virtual (versão preliminar), para que todos tivessem acesso 
ao material a ser discutido; 2) após o encontro, com as contribuições feitas e já validado pelos atores 
estratégicos. Cabe destacar que todos os materiais utilizados tinham, também, como propósito, 
fomentar a cultura local, sendo assim, a capa do Caderno de Sistematização continha uma foto, 
cedida por um fotógrafo local, apresentando um elemento emblemático da macrorregião PEBA: 
a ponte Presidente Dutra, que liga os municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).

3º encontro virtual: realizado através de um site institucional do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, e também pela plataforma de videoconferências Zoom Meetings® com projeção simultânea no 
canal do Youtube® dos Hospitais PROADI - SUS, por meio de uma reunião ordinária da Comissão de 
Co – Gestão da Região Interestadual de Saúde do Vale do Médio do São Francisco – Pernambuco e 
Bahia/CRIE, com objetivo de apresentar e validar os produtos oriundos do ciclo de oficinas virtuais. 
Nesta oficina validou-se a matriz de análise da RAS. É importante destacar que as estratégias de 
enfrentamento e potencialização de nível municipal apontadas na matriz de análise não foram 
lidas, mas foi deliberado em CRIE que elas deverão ser discutidas nas reuniões das seis CIR que 
compõem a macrorregião.

Como atividade cultural para este encontro, a equipe local produziu um vídeo sobre 
a região, cujo texto elaborado pela própria equipe trouxe elementos da cultura, economia e 
geografia. A narração deste vídeo coube à um importante ator estratégico da rede, Coordenadora 
de Educação Permanente da Central de Regulação Interestadual de Leitos (CRIL). Após a exibição 
do vídeo, alguns gestores enviaram fotos representativas de seus municípios para que pudessem 
ser incluídas no vídeo.

Em paralelo à realização da 2ª oficina macrorregional, a Secretaria de Saúde do Estado da 
Bahia, iniciou a elaboração do projeto para atender à portaria GM/MS 1.812/20203. A equipe local 
do Projeto Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da Rede de 
Atenção à Saúde (Regionalização) foi convidada pela Assessoria de Planejamento e Gestão – APG 
da SESAB para apresentar a experiência da execução do Projeto na Macrorregião PEBA.

Na primeira reunião foi feita a apresentação do estado da arte do projeto, destacando a 
realização da 1ª Oficina em janeiro de 2020, a elaboração do banco de dados para a macrorregião, 
o formulário de priorização para o macroproblema 1 e a apresentação do percurso metodológico 

3  Portaria nº 1.812, de 22 de julho de 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.812-de-22-de-julho-de-2020-268193813.
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da 2ª Oficina macrorregional no formato virtual. Nesta agenda, a SESAB sinalizou que o 
projeto do estado seria elaborado à luz da experiência exitosa do Projeto de Regionalização da  
Macrorregião PEBA.

Posteriormente, a equipe local do projeto foi novamente convidada para participar de 
uma reunião, juntamente com o COSEMS Bahia, em que a SESAB apresentou o projeto elaborado, 
reafirmando que a metodologia a ser utilizada será baseada na experiência do Projeto de 
Regionalização da Macrorregião PEBA. A partir disso, o COSEMS Bahia oficializou, através de ofício, 
que a coordenadora local do projeto seria membro do Grupo de Trabalho – GT, com composição 
Tripartite, que estuda a metodologia para o Planejamento Regional Integrado – PRI na Bahia.

Até o momento desta publicação, as reuniões desse GT ocorreram às sextas-feiras e por 
duas agendas consecutivas a equipe local do projeto realizou apresentação sobre a priorização dos 
macroproblemas, os indicadores estudados, o banco de dados elaborado para a região, o passo a 
passo para acesso aos sistemas de informação e os formulários (Google Forms) utilizados nesta 
macrorregião. Dessa forma, a experiência do Projeto de Regionalização desenvolvida na Região 
Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco – Pernambuco e Bahia tem influenciado 
o processo de construção do Planejamento Regional Integrado – PRI, na Bahia.

A terceira oficina macrorregional teve como objetivo fazer a análise dos sistemas logísticos 
da rede e de governança macrorregional, tendo como produto o desenho dos sistemas logísticos 
e dos mecanismos de gestão, planejamento e governança das regiões e macrorregiões; construção 
dos objetivos estratégicos para os problemas – municipais e de cooperação macrorregional.

No terceiro encontro virtual da 2ª oficina macrorregional, que ocorreu numa reunião CRIE 
realizada em 22/09/2020, foi pactuado o calendário das atividades da 3ª oficina macrorregional. A 
escolha metodológica da equipe local por pactuar a programação da 3ª oficina macrorregional em 
um importante espaço de governança do território imprimiu um impacto positivo na legitimidade 
das atividades propostas.

Com o objetivo de aproximar a discussão da metodologia da 3ª oficina macrorregional a 
fim de atender o escopo do projeto e também as discussões que os estados estavam realizando, foi 
articulada uma reunião com as seguintes representações: a Diretora Geral de Gestão Estratégica 
da Informação e Custos em Saúde, pelo estado de Pernambuco e a Técnica da Assessoria de 
Planejamento e Gestão (APG) pelo estado da Bahia. Esta reunião também teve como objetivo 
discutir e alinhar sobre a Programação Pactuada Integrada (PPI) nos estados, entendendo que 
na macrorregião não há parâmetros únicos e há necessidade de se reafirmar o reconhecimento 
formal da macrorregião pelo Ministério da Saúde para que seja possível garantir o financiamento 
dos serviços e ações em saúde de forma tripartite.

Na agenda houve ampla discussão dos elementos abarcados e as convidadas trouxeram 
importantes contribuições para a reflexão da equipe local do projeto. Também foi discutido a 
necessidade de fortalecer junto com os gestores qual o papel deles nesse território na perspectiva 
de construir o sentimento de unidade na macrorregião.
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Com advento do pleito eleitoral para as prefeituras municipais, e com isso propiciar a 
participação dos atores desse projeto na 3ª oficina, a equipe local realizou de forma antecipada 
as discussões referentes a metodologia programada e os objetivos da oficina com elementos e 
peculiaridades do território, visto a necessidade de cumprir as atividades pactuadas em reunião CRIE.

Como parte da programação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz para as oficinas de 
educação permanente e alinhamento conceitual, em 01/10/2020 ocorreu o último encontro, 
perfazendo um total de 08 oficinas com este caráter ao longo do projeto. Este encontro contou 
com a apresentação dos assessores do projeto sobre os temas Governança e regionalização, além 
das falas do representante do nível central do Ministério da Saúde e representante do CONASEMS 
contextualizando o tema a partir do lugar estratégico que ocupam no cenário nacional.

Nessa oficina de educação permanente e alinhamento conceitual coube às equipes locais 
do projeto apresentar o diagnóstico dos sistemas de governança de cada macrorregião. A equipe 
local da macrorregião PEBA, enquanto escolha metodológica para o terceiro ciclo de oficinas 
macrorregionais, deu um lugar de destaque à CRIE enquanto espaço de governança no território 
com o intuito de tensionar as discussões para seu fortalecimento, tendo-se em vista ser esta a 
primeira experiência no país no âmbito de governança interestadual.

A 3ª oficina macrorregional contou com dois encontros virtuais e uma atividade de dispersão, 
sendo que, o segundo encontro virtual (última oficina de trabalho) se deu também em uma reunião 
CRIE, seguindo a mesma escolha metodológica, conforme descrição no Quadro 3.

Quadro 3 – Atividades e objetivos desenvolvidos na 3° Oficina Macrorregional, 2020

ATIVIDADES OBJETIVO

1º Encontro virtual 
- Apresentar e discutir o diagnóstico do desenho dos mecanismos de gestão, planejamento e 
governança das regiões e macrorregião (Power Point®);
- Explicar a atividade de dispersão (Google Forms®).

Atividade de dispersão 
- Realizar o levantamento das fragilidades, fortalezas e respectivas estratégias de 
enfrentamento e/ou de potencialização dos sistemas de governança macrorregional em seus 
elementos constituintes (Google Forms®).

2º Encontro virtual - Apresentar, discutir e validar a matriz, numa reunião CRIE (Power Point®).
Fonte: Elaborado pela equipe local do Projeto.

1º encontro virtual: realizado em 07/10/2020, contou com uma mesa de abertura composta 
pelos representantes do Ministério da Saúde, do CONASEMS, das Secretarias Estaduais de Saúde de 
Pernambuco e da Bahia, dos COSEMS da Bahia e de Pernambuco e do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz. Todos tiveram suas participações ao vivo.

Neste encontro, como parte da contextualização da oficina, ocorreram as falas de dois 
importantes atores, um dos convidados foi o Assessor Técnico do CONASEMS, cujo tema foi a 
“Governança Macrorregional” com foco para os espaços de governança da região, principalmente 
a Comissão de Co-Gestão da Região Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco – 
Pernambuco e Bahia (CRIE PE/BA).
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Outra convidada foi a Coordenadora de Educação Permanente da CRIL, cujo tema foi “A 
historicidade dessa macrorregião com ênfase para o espaço de Governança (CRIE) e sua Câmara 
Técnica”. Após a fala de cada um, abriu-se para o debate. Importante ressaltar que este foi um dos 
momentos de maior debate das oficinas macrorregionais de forma remota, necessitando prorrogar 
o tempo da oficina em uma hora. Também houve a importante contribuição do representante 
do nível central do Ministério da Saúde acerca da necessidade de formalização da macrorregião.

Logo após o debate, foi apresentado o diagnóstico dos Sistemas de Governança da 
macrorregião com base em seus elementos constituintes e, em seguida, deu-se início à explicação 
da Matriz que foi utilizada na atividade de dispersão e o prazo para realização da mesma. Também 
foi apresentada a ferramenta de trabalho a ser empregada na atividade de dispersão, o formulário 
digital Google Forms®.

Em decorrência do período eleitoral, houve participação de 50% do número previsto de 
participantes sem prejuízo das contribuições e discussões, sendo que, todos permaneceram na 
agenda até a conclusão das 03 horas de atividades.

Atividade de dispersão (formulário digital Google Forms®): Esta atividade foi apresentada no 
primeiro encontro virtual realizado em 07.10.2020 e seu objetivo foi empreender o levantamento 
das fragilidades, fortalezas e respectivas estratégias de enfrentamento e/ou de potencialização 
dos sistemas de governança macrorregional em seus elementos constituintes. A atividade 
ficou disponível para colaboração durante o período de sete dias e foi preciso aumentar mais 
um dia, tendo-se em vista que alguns participantes solicitaram o aumento do prazo para que  
pudessem participar.

Para que houvesse uma expressiva e representativa participação, houve um maciço 
investimento da equipe local no contato com os participantes, inclusive aos finais de semana, para 
convidá-los a participar, bem como tirar dúvidas por telefone e/ou WhatsApp. Cabe ressaltar que 
também houve intensa participação do Apoio Institucional COSEMS da Bahia e de Pernambuco na 
articulação junto aos gestores para contribuir com a atividade. Todo esse esforço se fez necessário, 
uma vez que a 3ª Oficina Macrorregional aconteceu em período de eleições municipais, o que 
tornou um desafio a participação e contribuição dos gestores municipais.

Após o término do prazo para participação da atividade de dispersão, a equipe local 
trabalhou na sistematização das respostas ao formulário através da Matriz elaborada pela equipe 
de assessores HAOC. A partir das respostas enviadas, foi elaborado pela equipe local um Caderno 
de Sistematização das Estratégias de Qualificação dos Sistemas de Governança.

O Caderno de Sistematização foi enviado a todos os participantes em dois momentos: 
1) antes da realização do segundo encontro virtual (versão preliminar), para que todos tivessem 
acesso ao material a ser discutido; 2) após o encontro, com as contribuições feitas e já validado 
pelos atores estratégicos. Assim como procedido na 2ª oficina macrorregional, a capa do Caderno 
de Sistematização continha uma foto, cedida por um fotógrafo local, apresentando um elemento 
emblemático da macrorregião PEBA: a ponte Presidente Dutra, que liga os municípios de Petrolina 
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(PE) e Juazeiro (BA), a fim de fomentar a cultura local. Conforme programação, essa matriz foi 
validada em reunião CRIE realizada em 21/10/2020.

As equipes das Superintendências do Ministério da Saúde dos estados da Bahia e Pernambuco, 
juntamente com o representante do nível central do MS, articularam com a gestão do projeto 
no HAOC uma reunião que aconteceu em 20.10.2020. A agenda contou com a participação da 
equipe local, assessores, equipe gestora do projeto e representantes das superintendências e do 
nível central do MS.

O encontro teve como objetivo apresentar o estado da arte da 1ª oficina macrorregional 
realizada em janeiro de 2020, visto que as equipes das superintendências não se fizeram presentes 
naquele momento, além disso, discutir e alinhar alguns pontos do termo de referência - TR da 3ª 
oficina macrorregional cujo tema foi governança.

A reunião foi produtiva, possibilitando sanar as dúvidas das equipes das superintendências 
e ampliar a discussão sobre os macroproblemas priorizados na macrorregião. O debate foi 
amplamente qualificado entre os participantes, reafirmando que a Comissão de Co–Gestão da 
Região Interestadual de Saúde (CRIE) é o importante espaço de governança na macrorregião e 
a necessidade da participação efetiva do representante do Ministério da saúde nesta comissão.  
Também se ponderou que as Comissões Intergestores Regional - CIR são espaços em que os gestores 
municipais de saúde demonstram protagonismo.

Por fim, os participantes alinharam que o Grupo de Trabalho - GT com a composição 
Tripartite é uma valiosa estratégia para apoiar na operacionalização dos produtos da 2ª e 3º 
oficinas macrorregionais do Projeto Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização 
e Integração da Rede de Atenção à Saúde.

2º encontro virtual: realizado através de um site institucional do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, e também pela plataforma de videoconferências Zoom Meetings® com projeção simultânea no 
canal do Youtube® dos Hospitais PROADI - SUS, por meio de uma reunião ordinária da Comissão de 
Co – Gestão da Região Interestadual de Saúde do Vale do Médio do São Francisco – Pernambuco e 
Bahia/CRIE, com objetivo de apresentar e validar a Matriz de Análise dos Sistemas de Governança. A 
Matriz foi apresentada pela equipe local e os membros da CRIE propuseram ajustes com supressões 
e inclusões, que foram feitos em tempo real pela equipe local do projeto para validação ao final 
da reunião.

Cabe destacar que os membros da comissão e os convidados presentes na reunião teceram 
grandes elogios quanto aos produtos entregues pela equipe local do projeto, em especial pela 
sistematização de todas as contribuições advindas dos participantes e também pela objetividade e 
qualidade dos formulários elaborados pela mesma equipe. Por fim, a Matriz de Análise foi validada, 
os membros da CRIE reafirmaram a importância de instituir Grupos de Trabalho de composição 
Tripartite para apoiar na operacionalização das matrizes da segunda e terceira oficinas macrorregionais, 
realização de agendas estratégicas e temáticas a serem discutidas concomitantemente em todas 
as CIR do território. Também a reafirmação do compromisso dos estados de encaminhar à CIT as 
resoluções CIB dos dois estados para a formalização da macrorregião.
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Ainda neste encontro virtual, os membros da CRIE apontaram para a necessidade de 
retomada da agenda regular de reuniões da comissão e, na semana seguinte, foi enviado ofício 
a todos os membros da comissão convidando para a reunião no começo do mês subsequente. 
Importante afirmar que no ano de 2020, antes das oficinas macrorregionais que se deram nas 
reuniões CRIE nos meses de setembro e outubro deste ano, havia ocorrido somente uma reunião 
em janeiro, embora esteja previsto no regimento interno da comissão a realização de reuniões 
ordinárias trimestrais. Sendo assim, foi de grande valor a escolha metodológica da equipe local 
apontada acima para tensionar o território a reaquecer esse importante espaço de governança 
macrorregional.
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3.1	 Perfil	das	necessidades	de	saúde	da	população

A Análise de Situação de Saúde é um processo analítico-sintético que permite caracterizar, 
medir e explicar o perfil de saúde-doença de uma população, incluindo os danos ou problemas de 
saúde, assim como seus determinantes que facilitam a identificação de necessidades e prioridades 
em saúde, a identificação de intervenções e de programas apropriados e a avaliação de seu impacto 
(UFMA, 2017).

3.1.1 Perfil demográfico

A Macrorregião PEBA é formada por seis regiões de saúde, sendo três da IV Macro e três 
da Macro Norte, que juntas no ano de 2019 tiveram uma estimativa de 2.091.438 habitantes. A IV 
Macrorregião de Saúde Vale do São Francisco e Araripe pertencente ao estado de Pernambuco, 
tinha uma estimativa de 1.007.947 pessoas. Ela é formada pelas seguintes regiões de saúde: VII 
Região de Saúde, denominada Salgueiro que é seu município polo, composta pelos municípios de 
Belém do São Francisco, Cedro, Mirandiba, Serrita, Terra Nova e Verdejante, com uma estimativa 
populacional de 147.651; VIII Região de Saúde, denominada Petrolina que é município polo, 
composta pelo municípios de Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, e Santa Maria 
da Boa Vista, com uma estimativa populacional de 504.432 habitantes e pela IX Região de Saúde, 
cujo município polo é Ouricuri, composta pelos municípios de Araripina, Bodocó, Exu, Granito, 
Ipubi, Moreilândia, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena, Trindade, com uma estimativa 
populacional de 355.864 habitantes (Gráfico 1).

A Macrorregião de Saúde Norte do estado da Bahia teve uma estimativa de 1.083.491 
habitantes, sendo formada pelas seguintes regiões de saúde: Região de Saúde de Juazeiro, cujo 
município polo é Juazeiro, composta pelos municípios de Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, 
Canudos, Curaçá,  Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Uauá, com uma estimativa 
populacional de 533.013; Região de Saúde de Senhor do Bonfim, cujo município polo é Senhor 
do Bonfim, composta pelos municípios de Andorinhas, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, 
Filadélfia, Itiúba, Jaguarari, Pindobaçu, Ponto Novo, com uma estimativa de 297.714 habitantes 
e pela Região de Saúde de Paulo Afonso, cujo município polo é Paulo Afonso, composta pelos 
municípios de Abaré, Chorrochó, Glória, Jeremoabo, Macururé, Pedro Alexandre, Rodelas e Santa 
Brígida, com uma estimativa populacional de 252.764 habitantes (Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Estimativa populacional segundo Região de Saúde (CIR) que conformam a 
Macrorregião Interestadual PEBA, 2019

Fonte: IBGE, elaborado pela equipe local do Projeto.

Formada por dois estados, com características sociodemográficas próprias, a Macrorregião 
PEBA apresenta atributos provenientes de ambos os territórios. O estado de Pernambuco contava 
com uma estimativa de 9.496.366 habitantes no ano de 2018, sendo 48,1% do sexo masculino e 
51,9% feminino, tendo, pois, a razão de sexos de 93 homens para cada grupo de cem mulheres 
(PERNAMBUCO, 2019b). A Bahia, cujo contingente populacional é o quarto maior estado do 
país, apresentou uma estimativa de 14.812.617 de pessoas residentes em 2018, sendo 49% do sexo 
masculino e 51% do sexo feminino, por isso, a razão por sexo foi de 96,3 homens para cada 100 
mulheres (BAHIA, 2019).

No ano de 2019, a Macro Norte apresentou um contingente populacional de 1.083.491 
habitantes, sendo composta por 49,83% do sexo masculino e 50,17% do sexo feminino, com uma 
razão entre os sexos de 99,32 homens para cada 100 mulheres (Gráfico 2).
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Gráfico 2 – Pirâmide etária da Macrorregião de Saúde Norte, 2019

Fonte: IBGE.

Já na IV Macro, no ano de 2019 contou com um contingente populacional de 1.007.947 
habitantes, composto por 49,27% do sexo masculino e 50,73 % do sexo feminino, com razão entre 
os sexos de 97 homens para cada 100 mulheres (Gráfico 3), situando-se, também, acima dos valores 
apresentados para o estado de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2019b).

Gráfico 3 – Pirâmide etária da IV Macrorregião de Saúde, 2019

 
Fonte: IBGE.
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Assim é possível perceber que a Macrorregião PEBA é composta por 49,56 % de pessoas do 
sexo masculino e 50,44% do sexo feminino, cuja razão está em 98 homens para cada 100 mulheres 
(Gráfico 4).

Gráfico 4 – Pirâmide etária da Macrorregião PEBA, 2019

Fonte: IBGE, elaborado pela equipe local do Projeto.

A transição demográfica pode ser percebida com a queda na fecundidade e o aumento da 
longevidade que impulsionam um envelhecimento acelerado da população brasileira (DUARTE; 
BARRETO, 2012). Dito isso, e com base na análise dos dados de população da Macrorregião PEBA 
entre os anos 2008 (Gráfico 5) e 2019 (Gráfico 4), observa-se um maior crescimento entre idosos 
com 60 anos ou mais (12,18 %), seguido pela faixa entre 15 a 59 anos (8,79%) e, em terceiro lugar, 
menores de 15 anos (0,43%), que demonstra o envelhecimento populacional.

Gráfico 5 – Pirâmide etária da Macrorregião PEBA 2008

Fonte: IBGE, elaborado pela equipe local do Projeto.
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Segundo estimativa para 2018, Pernambuco contava com 3.147.505 mulheres em idade 
fértil (de 10 a 49 anos), representando 63,9% da população feminina (PERNAMBUCO, 2019b). As 
estimativas para o estado da Bahia foram de 4.909.728 mulheres em idade fértil, cerca de 62,80% 
da população feminina (BAHIA, 2019). No ano de 2019, a estimativa para a Macrorregião PEBA 
foi de 670.181 mulheres em idade fértil, o que representou 63,95% da população feminina, valores 
muito próximos dos respectivos estados que as compõem (Gráfico 4). Uma análise mais detalhada 
de cada uma das duas macrorregiões da Macro PEBA aponta uma diferença entre elas, sendo que 
a Macro Norte apresentou cerca de 63,43% de mulheres em idade fértil (Gráfico 2) e a IV Macro 
apresentou o valor de 64,5% (Gráfico 3), acima das médias dos dois estados e da Macro PEBA.

A análise da distribuição dos municípios na Macro PEBA, por porte populacional, no ano de 
2018 apresentou cerca de 45% de municípios com menos de 20 mil habitantes (24 municípios), cerca 
de 38% de municípios que possuem entre 20 mil e menos de 50 mil habitantes (20 municípios), cerca 
de 11% de municípios que comportam entre 50 mil e menos de 100 mil habitantes (6 municípios) 
e cerca de 6% de municípios com mais de 100 mil habitantes (3 municípios) (Gráfico 6).

Gráfico 6 – Distribuição dos municípios segundo porte populacional da Macrorregião 
PEBA, 2018

Fonte: IBGE – Estimativas de População, elaborado pela equipe local do Projeto.

A análise da densidade demográfica de cada região de saúde demonstra diferenças entre as 
regiões pernambucanas e baianas da Macro PEBA e sua evolução na concentração populacional. Entre 
os anos de 2000 e 2018, as regiões de Ouricuri, Petrolina e Salgueiro apresentaram um crescimento 
de aproximadamente 16,35%, 42,26% e 10,88% respectivamente, todas pertencentes à IV Macro. Já 
as regiões pertencentes à Macro Norte, Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim, apresentaram 
um crescimento de aproximadamente 14,67%, 11,76% e 4,76% respectivamente (Tabelas 1 e 5). É 
notável o maior adensamento populacional ocorrido em território pernambucano se comparado 
ao território do estado da Bahia componente da PEBA. Como destaque, é possível verificar que 
Petrolina sofreu um aumento de 42,26%, enquanto Senhor do Bonfim, de 4,76%.
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Esse comportamento dos territórios baianos pode ser explicado, em parte, em função 
do que ocorreu no estado como um todo, em que houve um processo migratório interno, com 
evasão da população para áreas consideradas polo de atração, com melhores condições de vida 
e emprego, especialmente para os jovens e adultos em idade produtiva. Como exemplo, pode-se 
observar que, no ano de 2000 a Macro Norte representava 7,2% do total da população do estado 
e a Macro Leste 29,4%, já em 2018 a Macro Norte passou a representar 7,3% e a Macro Leste, 31,9% 
(BAHIA, 2019).

Tabela 1 – Densidade demográfica segundo Região de Saúde (CIR) que conformam a 
Macrorregião Interestadual PEBA, 2000 – 2009

Região de saúde: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ouricuri 21.4 21.6 21.8 22.1 22.3 22.5 22.7 22.9 23.1 23.3
Petrolina 23.9 24.6 25.3 25.9 26.6 27.2 27.9 28.5 29.1 29.7
Salgueiro 19.3 19.4 19.6 19.7 19.9 20.0 20.1 20.3 20.4 20.5
Juazeiro 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4
Paulo Afonso 11.9 12.1 12.2 12.4 12.5 12.6 12.8 12.9 13.0 13.1
Senhor do Bonfim 18.9 19.0 19.1 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.9 20.0

Fonte: IBGE, extraído de PROADESS4, 2020, elaborado pela equipe local do Projeto.

Tabela 2 – Densidade demográfica segundo Região de Saúde (CIR) que conformam a 
Macrorregião Interestadual PEBA, 2010 - 2018

Região de saúde: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ouricuri 23.5 23.7 23.9 24.1 24.3 24.5 24.6 24.8 24.9

Petrolina 30.3 30.9 31.4 32.0 32.5 33.0 33.4 33.9 34.0
Salgueiro 20.6 20.8 20.9 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.4
Juazeiro 8.4 8.5 8.6 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.6

Paulo Afonso 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.7 13.8 13.3
Senhor do Bonfim 20.1 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.5 20.6 19.8

Fonte: IBGE, extraído de PROADESS5, 2020, elaborado pela equipe local do Projeto.

 � População indígena

A Macrorregião de Saúde PEBA possui uma população indígena assistida pelo Distrito 
Sanitário Especial Indígena (DSEI) dos estados de Pernambuco e da Bahia. O DSEI de Pernambuco 
tem sob seus cuidados uma população de 4.758 habitantes, já o DSEI do estado da Bahia, 5.431 
habitantes (Gráfico 7).

4 Disponível em: https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara.
5 Disponível em: https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara.
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Esse total de pessoas indígenas encontra-se distribuído em dois Polos Base em Pernambuco 
(Salgueiro e Petrolina), e outros dois Polos Base na Bahia (Paulo Afonso e Juazeiro). A área adstrita 
do PB/ DSEI - PE abrange aproximadamente 04 municípios: Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco 
e Salgueiro (grupos étnicos Atikum, Truká e Tuxí). Já o PB/ DSEI – BA abrange os municípios de 
Sobradinho, Curuçá, Abaré (grupos étnicos Atikum, Truká e Tumbalalá) e Paulo Afonso, Rodelas 
e Glória (grupos étnicos Tuxá, Xukuru-Kariri, Pankararé, Truká, Atikum, Kambiwa, Pankararu, 
Kantaruré). Importante destacar o desafio posto para a análise epidemiológica da população 
indígena uma vez que há escassez de dados secundários organizados nos diversos aspectos, inclusive 
para o planejamento dos serviços assistenciais. (PES/ BA, 2020).

Gráfico 7 – População indígena segundo Região de Saúde (CIR) da Macrorregião 
Interestadual PEBA, 2019

Fonte: Dados demográficos disponibilizados pelos Polos Base em 2018, elaborado pela equipe local do Projeto.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é calculado a partir da média 
geométrica das seguintes dimensões: longevidade, educação e renda, realizado concomitante ao 
censo (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2020).

O IDHM de Pernambuco é 0,673, em 2010, o que situa essa Unidade Federativa (UF) na faixa 
de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribuiu 
para o IDHM de Pernambuco é longevidade, com índice de 0,789, seguida de renda, com índice 
de 0,673, e de educação, com índice de 0,574 (Figura 6). O IDHM da Bahia é 0,660, em 2010, o que 
situa essa Unidade Federativa na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 
0,699). A dimensão que mais contribuiu para o IDHM da Bahia é longevidade, com índice de 0,783, 
seguida de renda, com índice de 0,663, e de educação, com índice de 0,555 (Figura 7).
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Figura 6 – IDHM e seus componentes no estado de Pernambuco, 1991, 2000 e 2010

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2020.

Figura 7 – IDHM e seus componentes no estado da Bahia, 1991, 2000 e 2010

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2020.

A análise do Índice de Desenvolvimento Humano em cada região de saúde aponta para 
importantes diferenças entre cada uma delas para o ano de 2010. O IDH de Ouricuri foi 0.576, 
situando-se abaixo dos índices estaduais de Pernambuco e Bahia; de foi Petrolina 0.613, situando-
se abaixo do índice estadual de Pernambuco e acima do índice da Bahia; de Salgueiro foi 0.617, 
situando-se abaixo dos índices estaduais de Pernambuco e Bahia; de Juazeiro foi 0,585, situando-se 
abaixo dos índices estaduais de Pernambuco e Bahia; de Paulo Afonso foi 0,587, situando-se abaixo 
dos índices estaduais de Pernambuco e Bahia; e de Senhor do Bonfim foi 0,596, situando-se abaixo 
dos índices estaduais de Pernambuco e Bahia (Tabela 3). Importante ressaltar que o cálculo foi 
realizado a partir de 2010 diferente do censo que é realizado desde 1991.
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Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento Humano segundo Região de Saúde (CIR) 
conformam a Macrorregião Interestadual PEBA, 1991, 2000 e 2010

Índice de Desenvolvimento Humano
Região de saúde: 1991 2000 2010

Ouricuri 0.273 0.407 0.576
Petrolina 0.327 0.460 0.613
Salgueiro 0.354 0.469 0.617
Juazeiro 0.291 0.414 0.585
Paulo Afonso 0.300 0.414 0.587
Senhor do Bonfim 0.261 0.416 0.596

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, extraído de PROADESS6, 2020, elaborado pela equipe local do Projeto.

3.1.2 Perfil socioeconômico e cultural

 � Caracterização das regiões e municípios

Por ser uma região interestadual, a Macrorregião de Saúde PEBA mostra-se bastante 
heterogênea também em seu perfil socioeconômico e cultural, desde a forma de organização 
administrativa de cada estado, até os elementos mais importantes, como principais  
atividades econômicas.

O estado de Pernambuco está dividido em doze Regiões de Desenvolvimento (RD) para fins 
de administração pública estadual, além dos programas e ações. Os municípios da Macrorregião 
de Saúde PEBA no território de Pernambuco encontram-se em quatro RD: Sertão de Itaparica 
(RD 01), Sertão do São Francisco (RD 02), Sertão do Araripe (RD 03) e Sertão Central (RD 04), 
detalhadas a seguir:

RD 01 - Sertão de Itaparica: região em que o único município que faz parte da Macrorregião 
de Saúde PEBA é Belém de São Francisco (município pertencente à região de saúde de Salgueiro). 
A região é banhada pelo rio São Francisco, o que possibilita o uso da irrigação. A economia da 
região tem como base a geração de energia elétrica (hidrelétrica), comércio varejista, fruticultura, 
serviços prestados as empresas e saúde privada. Os atrativos culturais e naturais são a tecelagem 
artesanal com destaque para a fabricação de redes de Tacaratu. A presença do rio São Francisco 
e o lago de Itaparica favorecem atividades de ecoturismo. Destacam-se ainda a presença de sítios 
arqueológicos, e reservas étnicas – Pankararu e Pipipã. O município de Belém do São Francisco 
apresenta uma importante atividade de fruticultura, além da atividade de educação privada, que 
atende à população da região do Sertão de Itaparica e também absorve o excedente das regiões 
limítrofes (Planejamento Plurianual 2020-2023, PE 2019a).

RD 02 - Sertão do São Francisco: constituída pelos municípios de Afrânio, Cabrobó, 
Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, sendo que quatro deles 

6 Disponível em: https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara.
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fazem parte da Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento - RIDE do Polo Petrolina/
Juazeiro. Todos os municípios da RD 02 compõem a região de saúde de Petrolina. Os atrativos 
naturais e culturais são: sítios históricos (Afrânio), arqueológicos e paleontológicos, reservas étnicas 
(tribo Truká e comunidade Quilombola), artesanato produzido em madeira (sobretudo carrancas), 
cerâmica, couro e palha, festejos juninos, culinária (Surubim e cari e carne de bode), Bodódromo, 
passeios nas Ilhas do Rio São Francisco e vinícolas (Rota do Vinho). Nessa região, o município de 
Petrolina concentra 78% do PIB, com destaque para fruticultura, construção e o polo atacadista. 
Junto à Petrolina, os municípios de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó, há importante 
produção na área de fruticultura. Já as atividades de caprinocultura, ovinocultura, bovinocultura 
de leite e corte encontram-se nos municípios de Afrânio e Dormentes (Planejamento Plurianual 
2020-2023, PE 2019a).

RD 03 - Sertão do Araripe: Fazem parte dessa região os municípios de Araripina, Bodocó, 
Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade (municípios 
componentes da região de saúde de Ouricuri). A Região é cortada pelas bacias hidrográficas dos 
rios Brígida, Garças e Terra Nova. Há ocorrência de áreas de altitude, que variam de 850 a 1.000 m, 
a exemplo da Chapada do Araripe, local explorado pelo ecoturismo. A economia da região tem 
como base a extração e beneficiamento da gipsita, possuindo a maior reserva do Brasil. Destaca-se, 
ainda, indústria de calcinação e pré-moldados. Na agropecuária destacam-se o sorgo, mandioca, a 
caprinocultura e a bovinocultura de leite. Araripina se destaca como maior produtor do Brasil em 
apicultura. A construção civil e a área de serviços e comércio são outros destaques (Planejamento 
Plurianual 2020-2023, PE 2019a).

RD 04 - Sertão Central: Composta pelos municípios de Cedro, Mirandiba, Parnamirim, 
Salgueiro, Serrita, Terra Nova e Verdejante. Excetuando-se o município de Parnamirim, que 
compõe a região de saúde de Ouricuri, todos os outros municípios da RD 04 compõem a região 
de saúde de Salgueiro. A região é cortada pela bacia hidrográfica do rio Brígida, Terra Nova e 
Pajeú. Importantes expressões culturais pernambucana encontram-se nessa região, como a 
missa do vaqueiro em Serrita e os festejos de carnaval e juninos em todos os municípios. Como 
patrimônio material, destacam-se os sítios arqueológicos e históricos em Cedro e Salgueiro. Nos 
municípios de Parnamirim, Serrita, Terra Nova e Verdejante destaca-se a bovinocultura de leite e 
corte, ovinocultura e caprinocultura. No município de Salgueiro, cujo PIB representa 47% do total 
da região, destacam-se as atividades de comércio atacadista de base microrregional e construção 
(Planejamento Plurianual 2020-2023, PE 2019a).

Já o estado da Bahia, desde o ano de 2018, dividiu-se em 27 Territórios de Identidade 
(TI), que são unidades geográficas oficiais para o planejamento e orientadoras da organização de 
políticas públicas. Os municípios que compõem a Macrorregião de Saúde PEBA no território da 
Bahia estão divididos entre cinco Tis, descritas a seguir:

TI 04 – Sisal: O município de Itiúba é o único integrante deste território, que pertence à 
região de saúde de Senhor do Bonfim. A análise da participação dos setores comércios e serviços, 
indústria e agropecuária na atividade econômica no ano de 2015 apontou que o setor de comércios 
e serviços contribuiu com 74,2% para PIB da região, o setor da indústria com 10,6% e o setor 
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agropecuário com 9,5%, com destaque para a produção de feijão, sisal e castanha de caju, codornas, 
ovinos e caprinos (BAHIA, 2019a).

TI 10 – Sertão do São Francisco: Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, Curaçá, 
Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho, Uauá, esses municípios em sua totalidade 
compõem a região de saúde de Juazeiro, sendo quatro desses municípios fazem parte da Região 
Administrativa Integrada de Desenvolvimento - RIDE do Polo Petrolina/Juazeiro. A análise da 
participação dos setores comércios e serviços, indústria e agropecuária na atividade econômica 
no ano de 2015 apontou que o setor de comércios e serviços contribuiu com 69% para PIB da 
região, o setor da indústria com 13,25% e o setor agropecuário com 9,2%, com destaque para a 
produção de frutas, cana-de-açúcar, caprinos e ovinos (BAHIA, 2019a).

TI 17 - Semiárido Nordeste II: Jeremoabo, Pedro Alexandre, Santa Brígida região de saúde de 
Paulo Afonso. A análise da participação dos setores comércios e serviços, indústria e agropecuária 
na atividade econômica no ano de 2015 apontou que o setor de comércios e serviços contribuiu 
com 52,8% para PIB da região, o setor da indústria com 4,6% e o setor agropecuário com 15,1%, 
com destaque para a produção de frutas, grãos, castanha de caju e codornas (BAHIA, 2019a).

TI 24 – Itaparica: Abaré, Chorrochó, Glória, Macururé, Paulo Afonso, Rodelas região de 
saúde de Paulo Afonso. A análise da participação dos setores comércios e serviços, indústria e 
agropecuária na atividade econômica no ano de 2015 apontou que o setor de comércios e serviços 
contribuiu com 51,3% para PIB da região, o setor da indústria com 38,5% e o setor agropecuário 
com 4,9%, com destaque para coco-da-baía, caprinos e ovinos (BAHIA, 2019a).

TI 25 - Piemonte Norte do Itapicuru: Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, 
Filadélfia, Jaguarari, Pindobaçu, Ponto Novo, Senhor do Bonfim. Todos esses municípios compõem 
a região de saúde do Senhor do Bonfim. A análise da participação dos setores comércios e serviços, 
indústria e agropecuária na atividade econômica no ano de 2015 apontou que o setor de comércios 
e serviços contribuiu com 56,7% para PIB da região, o setor da indústria com 13,1%, com destaque 
para a atividade de extração mineral, e o setor agropecuário com 4,3%, com destaque para a 
produção de tomate e sisal (BAHIA, 2019a).

3.1.3 Características de morbimortalidade

3.1.3.1 Principais grupos de causas de mortalidade da Macrorregião de Saúde PEBA

Para a realização da Análise de Situação de Saúde da Macrorregião de Saúde PEBA, a Equipe 
Local do projeto necessitou desenvolver um banco de dados da morbimortalidade da região, 
tendo-se em vista que nos bancos de dados oficiais estas informações encontram-se disponíveis 
somente para cada região de saúde que compõe a Macrorregião PEBA. Como fonte para este 
banco de dados, foram acessados os sistemas de tabulação das secretarias de saúde dos estados 
(Tabnet – Pernambuco; Tabnet – Bahia) e da base nacional (Tabnet – DATASUS).

A análise proporcional dos principais grupos de causas de mortalidade da Macrorregião 
de Saúde Interestadual PEBA aponta que ambos os territórios que a compõem (IV Macrorregião 
e Macrorregião Norte) seguem as tendências de seus respectivos estados (Tabela 4).
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Tabela 4 – Proporção das cinco maiores causas de mortalidade, segundo capítulo CID-10, 
da IV Macro do estado de Pernambuco e Macro Norte do estado da Bahia que conformam 
a Macrorregião Interestadual PEBA, 2008 - 2017

Capítulo CID-10 IV MACRO (PE) MACRO NORTE (BA)
IX.Doenças do aparelho circulatório (doenças isquêmicas 
do coração e doenças cerebrovasculares) 25,82% 23,05%

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 
(acidentes de transporte e agressões) 16,30% 13,19%

II. Neoplasias (tumores) (traqueia, brônquios e pulmões; e próstata) 13,22% 10,84
XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos 
e laboratório (morte sem assistência e outras causas) 10,73% 17,99%

X.Doenças do aparelho respiratório (pneumonia e 
doenças crônicas das vias aéreas inferiores) 8,07% 6,84%

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, elaborado pela equipe local do Projeto.

Acima estão apresentadas as cinco principais maiores causas de mortalidade da Macro 
PEBA em sua relação com as taxas de cada macrorregião de Saúde que a compõem. Verifica-se 
que em ambas as macrorregiões a Doença do Aparelho Circulatório (DAC) demonstram a maior 
causa de morte, tendo ênfase nas doenças isquêmicas do coração e doenças cerebrovasculares.

 � Doenças do aparelho circulatório (doenças isquêmicas do coração e doenças 
cerebrovasculares)

No Brasil, as DCNT são consideradas o problema de saúde de maior magnitude, 
correspondendo a 72% das causas de mortes, sendo que, as doenças do aparelho circulatório, as 
doenças respiratórias crônicas, os cânceres e o diabetes mellitus configuram como as principais 
causas de óbitos por DCNT (BRASIL, 2011).

No estado de Pernambuco, comparando-se as proporções das principais causas de morte 
entre o ano de 2008 com o ano de 2017, as DAC também se encontraram em primeiro lugar como 
as principais causas de óbitos, representando 31,1% em 2008 e 28,2% no ano de 2017, do total de 
mortes (PERNAMBUCO, 2019b).

No estado da Bahia, comparando-se as proporções das principais causas de morte entre 
o ano de 2009 com o ano de 2017, as DAC também se encontraram em primeiro lugar como 
as principais causas de óbitos, representando 24,9% em 2009 e 24,2% no ano de 2017 do total 
de mortes. As doenças isquêmicas do coração, infarto agudo do miocárdio e cerebrovasculares 
tem continuamente elevado sua participação no risco de morte no estado da Bahia. As doenças 
cerebrovasculares apresentaram as maiores taxas em 2017 (44,7 por 100 mil habitantes), e as 
doenças isquêmicas do coração foi a causa de morte que mais teve um aumento de 30%, o que a 
faz ser a causa com o maior aumento no período observado (Figura 8) (BAHIA, 2019).
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É possível notar que a Bahia apresentou uma proporção menor das DAC como causa de 
morte em relação à proporção apresentada pelo estado de Pernambuco, cujo valor foi de 28,2% 
em 2017.

Figura 8 – Taxas mortalidade por doenças do aparelho circulatório, segundo causa 
selecionada, Bahia 2009-2017

Fonte: Sesab/Suvisa/Divep – Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), extraído de BAHIA, 2019.

Uma análise de cada território que compõe a Macrorregião PEBA revela que as DAC 
compõem com 25,82% (IV Macro) e 23,05 (Macro Norte) do total de todos os óbitos em 2017 
(Tabela 4). Todas as regiões de saúde que compõem a Macro PEBA apresentaram aumento na 
taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório por 100 mil habitantes no período 
entre 2008 e 2017, sendo que o aumento para cada região foi de 7,73% em Ouricuri (PE), 5,8% em 
Petrolina (PE), 3,7% em Salgueiro (PE), 30,06% em Juazeiro (BA), 26,13 % em Paulo Afonso (BA) e 
54,96% em Senhor do Bonfim (BA) (Tabela 5).

Chama a atenção que todos os territórios baianos apresentaram aumento significativamente 
maior do que os territórios pernambucanos. Também é expressivo o aumento no território de 
Senhor do Bonfim. Dessa forma, embora os estados da Bahia e Pernambuco tenham apresentado 
uma redução da proporção das DAC na colaboração dos principais grupos de causas de morte, 
as taxas de mortalidade por 100 mil habitantes na Macrorregião PEBA aumentaram.
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Tabela 5 – Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório por 100 mil 
habitantes por Região de Saúde da Macrorregião PEBA 2008 a 2017

Região de Saúde 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ouricuri 144.9 156.6 146.3 152.5 167.5 170.6 152.3 146.7 160.3 156.1
Petrolina 113.7 97.6 101.8 98.1 92.7 104.4 98.2 111.6 105.9 120.3
Salgueiro 160.0 150.5 140.4 152.2 149.9 160.2 151.7 162.0 172.1 165.9
Juazeiro 88.8 88.7 80.8 87.9 106.1 112.1 122.5 125.2 118.2 115.5
Paulo Afonso 125.9 118.4 124.2 139.2 154.8 169.5 154.8 160.9 175.7 158.8
Senhor do Bonfim 93.7 98.5 105.7 106.9 112.7 125.3 107.9 124.1 140.2 145.2

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, extraído de PROADESS7, 2020, elaborado pela equipe local do Projeto.

 � Causas externas de morbidade e mortalidade (acidentes de transporte e agressões)

Na Macrorregião de saúde PEBA, o grupo das causas externas de mortalidade se apresentaram, 
proporcionalmente, de forma diferente em cada uma das macrorregiões que a compõem entre os 
anos de 2008 e 2017. Os municípios da IV Macrorregião apresentaram essa causa de mortalidade 
em segundo lugar, com 16,30%. Já os municípios que compõem a Macro Norte apresentam esta 
causa em terceiro lugar, com 13,19%, sendo os acidentes de transporte terrestres (ATT) e agressões 
como principais causas de óbitos nas respectivas macrorregiões (Tabela 4).

Esse grupo de causas de mortalidade nos dois estados também apresentou aumento no 
período entre 2008 e 2017 e está em segundo lugar na proporção das principais causas de morte 
em ambos os territórios. No estado de Pernambuco o grupo das mortes por causas externas sofreu 
um aumento de 18,8%, sendo as agressões o principal grupo de causas, seguido pelos óbitos por 
acidentes de transporte (PERNAMBUCO, 2019b). Já o estado da Bahia apresentou um aumento 
de 19,6% nesse grupo de causa no mesmo período, e tendo como principal causa o homicídio, 
seguida pelos acidentes de transportes (BAHIA, 2019).

Tabela 6 – Taxa de mortalidade por causas externas por 100 mil habitantes Macrorregião 
de Saúde PEBA – 2007-2017

Região de saúde: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ouricuri 83.1 97.2 101.5 85.4 91.8 92.3 92.2 92.7 95.2 88.0 88.3
Petrolina 86.2 87.2 73.5 70.3 80.5 73.8 80.3 74.6 76.2 91.2 92.0
Salgueiro 72.6 60.0 60.3 59.3 62.4 57.9 83.2 56.6 69.3 79.2 82.3
Juazeiro 64.6 70.2 58.3 62.2 75.2 76.5 74.0 71.7 73.8 80.8 71.2
Paulo Afonso 62.5 64.4 64.6 78.9 84.3 68.3 67.9 75.6 87.2 88.6 71.7
Senhor do Bonfim 52.3 46.0 50.4 51.5 43.3 54.0 60.4 60.5 64.8 60.5 55.4

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, extraído de PROADESS8, 2020, elaborado pela equipe local do Projeto.

7  Disponível em: https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara.
8  . Disponível em: https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara.
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A análise das taxas de mortalidade por causas externas por 100 mil habitantes de cada 
região de saúde que compõe a Macro PEBA, aponta que Ouricuri teve um aumento de 6,26%, 
Petrolina 6,73%, Salgueiro 13,36%, Juazeiro 10,22%, Paulo Afonso 14,72% e Senhor do Bonfim de 
5,93% (Tabela 6). Ou seja, embora, proporcionalmente, esse grupo de causas ocupe o segundo 
lugar nas principais causas de morte para o estado de Pernambuco e as três regiões de saúde deste 
estado apresentem taxas maiores do que as regiões do estado da Bahia, e levando-se em conta 
que, para a Bahia, esse é o terceiro maior grupo de causas de morte, foi nas regiões baianas que 
compõem a PEBA que as taxas tiveram maior crescimento. Como destaque, pode-se observar 
que a região de Petrolina apresentou a maior taxa, com 92 mortes/100 mil habitantes, e Senhor 
do Bonfim a menor, com 55,4.

 � Causas externas: taxa de mortalidade por acidente de motocicleta

Nos dois estados que compõem a Macrorregião PEBA, houve um significativo aumento da 
taxa de mortalidade por Acidente de Motocicleta (AM). Em Pernambuco, houve um crescimento 
de 102,3% da taxa, quando se compara 2008 e 2017, com uma média anual de 8,7 mortes a cada 
100.000 habitantes no estado (Figura 9).

Figura 9 – Taxa de mortalidade de residentes do estado, por acidente de motocicleta, 
segundo ano do óbito e Macrorregião de Saúde de Pernambuco, 2008 a 2017

Fonte: SIM/SEVS/SES-PE, extraído de PERNAMBUCO, 2019b.

No estado da Bahia também houve um aumento de 91,7% nas taxas de mortalidade por 
100 mil habitantes por acidente de motocicleta no período entre 2009 (2,4) e 2017 (4,6) (Figura 10).
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Figura 10 – Taxa de mortalidade por acidentes com motociclista no estado da Bahia, 
2009-2017

Fonte: Sesab/Suvisa/Divep, extraído de BAHIA, 2019.

A análise da taxa de mortalidade por acidente de motocicleta nas duas regiões de saúde 
que compõem a Macrorregião PEBA aponta para o mesmo cenário que seus respectivos estados. 
No período de 2008 a 2017 na IV Macro (Figura 9), e nos anos de 2009 e 2017 na Macro Norte 
(Figura 11) houve um crescimento da taxa.

Figura 11 – Taxa de mortalidade por acidentes de motociclista, segundo Macrorregião de 
Saúde da Bahia, 2009 e 2017

Fonte: Sesab/Suvisa/Divep, extraído de BAHIA, 2019.

Cabe ressaltar que o estado de Pernambuco, desde 2010, instituiu a Vigilância Sentinela 
de Acidentes de Transporte Terrestre (VIGSATT), instalada em 17 serviços de saúde de urgência e 
emergência do Estado, com atendimento em ortopedia e/ou traumatologia. Para a Macro PEBA, 
esse serviço, denominado Unidade Sentinela de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre 
(USIATT), encontra-se no HU – UNIVASF, localizado no município de Petrolina. A USIATT é uma 
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fonte notificadora dos casos de vítimas de acidentes de transporte terrestre. A VIGSATT tem 
como objetivo a produção de informações sobre o perfil das vítimas e as circunstâncias desses 
acidentes, permitindo, assim, o fomento de políticas públicas de prevenção e de organização da 
rede de atenção aos acidentados (PERNAMBUCO, 2019b).

 � Neoplasias

As neoplasias foram o terceiro maior grupo de causas de morte, tanto no estado de 
Pernambuco quanto no estado da Bahia no ano de 2017, esse grupo contribuiu com 14% do total 
de mortes em Pernambuco (PERNAMBUCO, 2019b) e com 13,8% na Bahia (BAHIA, 2019). Esse 
grupo de causas de morte apareceu na IV Macro em terceiro lugar, com 13,22%, já na Macro Norte 
ele apresentou-se em quarto lugar, com 10,84% (Tabela 4).

 � Doenças do aparelho respiratório

Como quinto maior grupo de causas de morte na Macro PEBA encontram-se as doenças do 
aparelho respiratório, com 8,07% para a IV Macro e 7,61% para a Macro Norte dos óbitos em 2017 
(Tabela 4), sendo a pneumonia e as doenças crônicas das vias aéreas inferiores como principais causas 
de morte. No estado de Pernambuco, houve um aumento desse grupo de causas na participação 
da mortalidade do estado, que passou de 8,8%, em 2008, para 11,8%, em 2017 (PERNAMBUCO, 
2019b). Para o estado da Bahia, esse grupo de causas foi o sexto maior, representando 7,5% do 
total de óbitos no ano de 2017 (BAHIA, 2019).

 � Causas mal definidas: sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e 
laboratório (morte sem assistência e outras causas)

As causas mal definidas refletem um panorama existente da subnotificação nas causas 
de mortalidade nas macrorregiões que compõem a rede PEBA, sendo na IV Macro o quarto 
maior grupo de causas de morte com 10,73% e o segundo maior grupo na Macro Norte com 
17,99% (Tabela 4). Ambas as regiões de saúde têm a morte sem assistência como a maior causa 
de morte, sugerindo-se uma má informação dos dados sobre a assistência à saúde da população 
e consequentemente a subnotificação, embora, no estado da Bahia o grupo de óbitos por causas 
definidas tenha apresentado um discreto aumento quando comparados os anos de 2009, cuja 
proporção de registros de óbitos com causa definida era de 86,4 %, e 2017, cuja proporção passou 
para 87,4% (BAHIA, 2019).

O estado de Pernambuco sofreu uma queda na proporção de óbitos por causas mal definidas 
quando comparados os anos de 2008, cuja proporção foi de 5,2%, e 2017, cuja proporção foi de 
3,1%. É importante salientar que através desse indicador é possível aferir o acesso da população 
aos meios diagnósticos e à assistência à saúde, bem como avaliar a qualidade das informações 
alimentadas no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) (PERNAMBUCO, 2019b).
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 � Razão de mortalidade materna por 100.000 nascidos vivos

A razão de mortalidade materna (RMM) estima o risco de morte de uma mulher em 
idade fértil (MIF), a cada 100.000 nascidos vivos, devido a causas ligadas à gravidez, ao parto e ao 
puerpério em até 42 dias após o término da gestação, (óbitos maternos precoces). No período entre 
2009 e 2017, o estado de Pernambuco passou de 64,9 para 58 óbitos (PERNAMBUCO, 2019b) já o 
estado da Bahia passou de 91,6 para 65,6 óbitos em 2017, (BAHIA, 2019). A IV Macro apresentou 
um decréscimo na RMM no mesmo período, passando de 79,9 para 77,3, ficando acima da razão 
de seu estado (Figura 12). Já a Macro Norte, teve um comportamento diferente, sofrendo um 
acréscimo, de 75,8 em 2009 para 87,0 em 2017 (Figura 13), ou seja, fechando o período com uma 
razão acima da média do estado de procedência. 

Figura 12 – Distribuição da Razão de Mortalidade Materna por 100.000 nascidos vivos. 
Macrorregiões de saúde de Pernambuco, triênios 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017

Fonte: SIM/GVEV/DG-IAEVE/SEVS/SES-PE, extraído de PERNAMBUCO, 2019b.

Figura 13 – Razão de mortalidade materna segundo macrorregião de saúde, Bahia 2009 e 
2017

Fonte: Sesab/Suvisa/Divep, extraído de BAHIA, 2019.
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Cabe ressaltar que para a Agenda Estadual de Saúde da Bahia, a redução da mortalidade 
materna foi reconhecida como principal prioridade, sendo assim, o óbito materno foi incluído 
entre os eventos de notificação compulsória e deve ser realizada a investigação imediata, ato 
normatizado pelo Decreto nº 10.263, de 08 de março de 2007 (BAHIA, 2019).

 � Taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos

Em Pernambuco, houve uma redução de 37,6% no coeficiente de mortalidade infantil entre 
os anos de 2008 e 2017, passando de 19,4 para 12,1 óbitos infantis para cada mil nascidos vivos, 
respectivamente (PERNAMBUCO, 2019b). Na Bahia também se observa uma redução, passando 
de 18,8 em 2009 para 15,1 em 2017 (BAHIA, 2019). A IV Macro apresentou uma queda em sua 
taxa de mortalidade infantil de 22,8 em 2008 para 16,1 em 2017 (Figura 14). Cabe ressaltar que, 
para o território de Pernambuco, ela possui a taxa mais alta.

Figura 14 – Taxa de Mortalidade Infantil por 1.000 nascidos vivos, por Macrorregião de 
Saúde de Pernambuco, 2008-2017

Fonte: SIM/GVEV/DG-IAEVE/SEVS/SES-PE, extraído de PERNAMBUCO, 2019b.

A análise da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) para a Macro PEBA aponta para um 
decréscimo no período entre 2009 e 2018, em todas as microrregiões, com exceção de Senhor 
do Bonfim, que sofreu um aumento de 40%. Sendo assim, Ouricuri apresentou uma redução de 
24,2 % para o período, Petrolina de 26,1%, Salgueiro de 33%, Juazeiro de 6,3% e Paulo Afonso de 
25% (Tabela 7)

Tabela 7 – Taxa de Mortalidade Infantil (menores de 1 ano), por 1.000 nascidos vivos, por 
Regiões de Saúde (CIR) da Macrorregião PEBA, 2009 - 2018

Região de saúde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ouricuri 21.5 22.2 18.3 17.7 13.3 15.6 16.2 19.2 14.8 16.3
Petrolina 20.3 17.1 17.8 14.6 17.2 16.0 16.0 17.8 15.6 15.0
Salgueiro 21.3 15.3 19.7 17.3 16.2 19.2 16.9 19.4 15.6 14.2
Juazeiro 17.5 15.1 16.0 16.2 14.4 18.3 15.9 17.5 16.7 16.4
Paulo Afonso 20.3 21.3 19.1 19.9 17.3 16.6 15.0 16.2 18.4 15.3

Senhor do Bonfim 11.9 15.9 16.6 14.7 13.5 17.0 15.9 15.9 16.3 16.7
Fonte: SIM e SINASC, extraído de PROADESS9, 2020, elaborado pela equipe local do Projeto.

9  Disponível em: https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara.
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3.1.3.2 Morbidade: principais grupos de causas de internações na Macro PEBA

A análise da proporção das principais causas de internações na Macrorregião de Saúde PEBA 
entre os anos de 2008 e 2018 demonstra quatro grupos que se destacam e um grupo maior que 
engloba as demais causas. Esses quatro maiores grupos encontram-se classificados nos seguintes 
capítulos da CID-10: “Cap. I Algumas doenças infecciosas e parasitárias”, “Cap. X. Doenças do aparelho 
respiratório”, “Cap. XI. Doenças do aparelho digestivo” e “Cap. XIX. Lesões por envenenamento e 
alguma outra consequência por causas externas”.

É possível perceber que houve uma queda na proporção de internações em dois grandes 
grupos no período analisado, a saber: o grupo das doenças infecciosas e parasitárias, que passou de 
13,7% em 2008 para 6,6% em 2018 e o grupo das doenças do aparelho respiratório, que apresentava 
12,7% em 2008 e caiu para 8,4% em 2018. Já os grupos das doenças do aparelho digestivo e o de 
lesões por envenenamento/causas externas apresentaram aumento, sendo que o primeiro foi de 
6,8% em 2008 para 8,3% em 2018, e o segundo de 3,5% em 2008 para 9,8% em 2018 (Gráfico 8).

Gráfico 8 – Proporção das cinco maiores causas de internações, segundo capítulo CID-10, 
da Macrorregião interestadual PEBA 2008 a 2018

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), elaborado pela equipe local do Projeto.

Dentro do capítulo “algumas doenças infecciosas e parasitárias”, observa-se na Macro 
PEBA a importância de 3 principais agravos que, juntos, somam 70% das internações por doenças 
infecciosas e parasitárias para o ano de 2018, foram eles: o grupo de “diarreia e gastroenterite 
de origem infecciosa presumida”, “outras doenças infecciosas intestinais” e de “outras doenças 
bacterianas”. Houve uma importante mudança no comportamento desses grupos ao longo da 
década entre 2008 e 2018. Em 2008, o maior grupo era o das “outras doenças infecciosas intestinas” 
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(37%), seguido pelo grupo de “diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumida” (33%) e 
de “outras doenças bacterianas” (8%), já em 2018 o grupo de “outras doenças bacterianas” ficou 
em primeiro lugar (36%), seguido pelo grupo de “outras doenças infecciosas intestinais” (18%) e 
de “diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumida” (16%) (Gráfico 9).

Gráfico 9 – Proporção de internações por Lista de Morbidade CID-10 do Capítulo I 
“Algumas doenças infecciosas e parasitárias” da Macro PEBA 2008 a 2018

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), elaborado pela equipe local do Projeto.

Dentro do capítulo das “Doenças do aparelho respiratório”, os três principais grupos 
apontados na análise da Macro PEBA são “pneumonia”, “outras doenças do aparelho respiratório” 
e “asma”, que só no ano de 2018 somam 75% das internações por doenças do aparelho respiratório. 
As internações por “pneumonia” em 2008 somavam 44%, e em 2018 passou a representar 57%. A 
asma como causa de internação passou de 30% das internações desse grande grupo em 2008 para 
7% em 2018. Já o grupo de “outras doenças do aparelho respiratório” que em 2008 representavam 
5% das internações por doenças do aparelho respiratório, passaram a representar 11% em 2018 
(Gráfico 10).
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Gráfico 10 – Proporção de internações por Lista Morbidade CID-10 do Capítulo X 
“Doenças do aparelho respiratório” da Macrorregião PEBA 2008 a 2018

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), elaborado pela equipe local do Projeto.

Dentro do capítulo das “doenças do aparelho digestivo”, quatro grupos mostraram-se como 
as principais causas de internação na Macro PEBA em 2018, foram eles: “colelitíase e colecistite”, 
“outras hérnias”, “hérnia inguinal” e “outras doenças do aparelho digestivo”, que juntos representaram 
68% das causas. O grupo das “colelitíase e colecistite” que em 2008 somavam 15% subiram para 
27% em 2018. O grupo de “outras hérnias” em 2008 representavam 19%, já em 2018 caiu para 
15%. O grupo de “hérnia inguinal” saiu dos 20% em 2008 para 13% em 2018. Já o grupo das “outras 
doenças do aparelho digestivo” subiu de 6% em 2008 para 13% em 2018 (Gráfico 11).
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Gráfico 11 – Proporção de Internações por Lista de Morbidade CID-10 do Capítulo XI 
“Doenças do aparelho digestivo” PEBA 2008 - 2018

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), elaborado pela equipe local do Projeto.

3.2	 Macroproblemas	de	saúde	elencados	para	a	macrorregião

O Projeto teve o intuito de apoiar as (os) secretárias (os) municipais de saúde para o 
fortalecimento do processo de governança, sendo assim, estrategicamente, a primeira oficina 
macrorregional foi realizada com o intuito de validar a Análise de Situação de Saúde da Macrorregião 
e, a partir disto, elencar os macroproblemas de saúde desta região de saúde.

Durante o espaço de discussão foram levantados diversos pontos interessantes, porém, 
ficou clara a maior capacidade de aprofundamento do debate dos participantes ao tratarem de 
problemas da rede do que de temas ligados aos problemas de saúde. Essa foi uma expectativa 
trazida pela maioria dos participantes, como bem foi relatado por alguns, que disseram crer que 
iam discutir os maiores problemas que afetam a rede, a exemplo da superlotação hospitalar. 
A condição específica da macrorregião do PEBA foi levantada em diversas oportunidades e as 
diversas iniciativas que marcaram a construção de baixo para cima da rede local devidamente 
reconhecida, o que promoveu um debate de bom nível e reforçou a importância da realização da 
oficina. A eloquência que havia dado o tom ao longo dos debates sobre rede deu lugar a uma certa 
dificuldade de dar prosseguimento ao debate sobre problemas de saúde. A fim de não desperdiçar 
o conteúdo discutido ao longo da oficina, realizou-se a separação dentro da planilha final, no grupo 
01, consolidando os macroproblemas de saúde e os macroproblemas da rede.

Apesar da oficina ter caminhado durante a maior parte de sua duração de maneira um 
tanto distinta do inicialmente proposto, pois os dois grupos tiveram dificuldade em trabalhar com 
o conceito de problemas de saúde, o choque trazido pela mudança de perspectiva, após inicial 
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consternação, foi bem absorvido e desempenhou caráter pedagógico entre os participantes. Ao 
final do processo, a distinção entre os níveis de identificação do problema parece ter ficado clara.

Os participantes reforçaram que os problemas apresentados não são de uma ordem. Eles 
permeiam no processo de adoecimento das pessoas, seguindo da dificuldade de referenciamento 
por falta de oferta de vagas nas várias instâncias. As dificuldades com Transporte Sanitário e serviços 
de Atenção Domiciliar não foram objeto de discussão nos grupos de trabalho, porém, a equipe 
considerou como um importante problema, tendo em vista que esses problemas são recorrentes 
entre os gestores dessa macrorregião de saúde. Abaixo serão apresentados os macroproblemas de 
saúde elencados pelos dois grupos de trabalho da oficina e as principais discussões apresentadas:

M1: Elevada Taxa de Mortalidade Infantil (TMI);

M2: Alta proporção de gravidez na adolescência;

M3: Aumento da Taxa de Mortalidade Materna (TMM), incluindo os fatores de risco na 
gravidez;

M4: Elevada proporção de internações por doenças infecciosas e parasitárias;

M5: Elevada proporção de internações e taxa de mortalidade prematura das Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT);

M6: Elevada proporção de internações e taxa de mortalidade de doenças relacionadas aos 
Acidentes de Transporte Terrestre (ATT);

M7: Elevada taxa de internações dos agravos relacionados à saúde mental.

3.3	 Análise	da	Rede	de	Atenção	à	Saúde	para	cada	macroproblema	de	saúde

As discussões/ organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) surgiram como estratégia para 
superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento 
político-institucional do Sistema Único de Saúde (SUS) através da Portaria GM nº 4279/ 2010, 
que estabeleceu diretrizes para sua organização e tem como eixo norteador a integralidade do 
cuidado (BRASIL, 2010).

Nesta perspectiva, a construção se deu a partir das reflexões acerca da mudança na 
configuração dos sistemas que passaram de piramidais e hierárquicos para as redes poliárquicas de 
atenção à saúde, respeitando as densidades tecnológicas, além de romper as relações verticalizadas 
e construindo redes policêntricas horizontais (Figura 15) (MENDES, 2011).
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Figura 15 – Mudança na configuração dos sistemas: as Redes de Atenção à Saúde

Fonte: Extraído de MENDES, 2011.

Cabe destacar que, para realizar a Análise da Rede de Atenção à Saúde da Macrorregião 
de Saúde PEBA, foi necessário novamente lançar mão do banco de dados da morbimortalidade 
da região elaborado pela Equipe Local do Projeto, conforme explicitado anteriormente.

Para iniciar a análise, foi feito um resgate aos macroproblemas priorizados, a fim de evidenciar 
a taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos), que é um dos indicadores da Pactuação 
Interfederativa de Indicadores para o período 2017-2021 relacionados a prioridades nacionais em 
saúde. Esse indicador tem o importante papel de servir como um parâmetro para pactuações e 
planejamento de serviços de saúde voltados aos portadores de doenças crônicas, além de contribuir 
para o monitoramento da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que 
representam a maior causa de óbitos em todo o país (CIT, 2016).

Sendo assim, mostra-se de extrema importância o conhecimento da taxa de mortalidade 
prematura na Macrorregião Interestadual de Saúde PEBA, uma vez que esta taxa se encontra 
diretamente relacionada aos macroproblemas priorizados. Observa-se no Gráfico 12 a tendência 
de crescimento na taxa de mortalidade prematura desde 2014, passando de 249,6 para 282,94 
mortes por 100.000 habitantes em 2018.
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Gráfico 12 – Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por DCNT por 100.000 
habitantes. Macrorregião de Saúde PEBA 2008 a 2018

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, elaborado pela equipe local do Projeto.
*Para o cálculo da taxa foram considerados os quatro grupos CID X que compõe as DCNT: doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho circulatório 
e diabetes mellitus.

No Brasil, as DCNTs são consideradas o problema de saúde de maior magnitude, 
correspondendo a 72% das causas de mortes, sendo que, as doenças do aparelho circulatório, as 
doenças respiratórias crônicas, os cânceres e o diabetes mellitus configuram como as principais 
causas de óbitos por DCNT (BRASIL, 2011). O Gráfico 13 apresenta os percentuais de morbidade 
por doenças dos grandes grupos de causas das DCNT nos anos de 2008 a 2019 na Macro PEBA, 
sendo possível perceber que a DM lidera o ranque de internações.
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Gráfico 13 – Proporção das maiores causas de internação, segundo Lista de morbidade 
das principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Macrorregião PEBA, 2008-2019

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), elaborado pela equipe local do Projeto.

O Gráfico 14 apresenta a taxa de mortalidade prematura (faixa etária 30 a 69 anos) das 
DCNT nos anos de 2008 a 2019 na Macro PEBA. É possível perceber que as DAC estão com as 
maiores taxas de mortalidade para a Macrorregião.

Gráfico 14 – Taxa de mortalidade prematura dos principais agravos por DCNT por 100.000 
habitantes, segundo causa CID- BR- 10 da Macrorregião de Saúde PEBA 2008 a 2018

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, elaborado pela equipe local do Projeto.

No que diz respeito aos critérios e parâmetros assistenciais para o planejamento e 
programação de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Portaria 
GM n° 1631/ 2017 traz “elementos que embasem estimativas de oferta desejada de um rol de 
ações e serviços, com vistas à minimização de riscos, agravos, condições clínicas ou doenças de 
conjuntos populacionais” (BRASIL, 2017). A população por estratos definidos para as condições 
crônicas em geral, representado na Figura 16, reflete a distribuição por sexo e idade, a partir dos 
18 anos a ser trabalhada na Macro PEBA.
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Figura 16 – Distribuição da população por estratos definidos para programação da 
assistência às condições crônicas em geral da Macrorregião PEBA, 2019

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), elaborado pela equipe local do Projeto.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2013, cerca de 21,4% dos 
entrevistados com 18 anos ou mais de idade referiram diagnóstico médico de Hipertensão Arterial. 
Quando aplicado esse parâmetro na população estimada da Macrorregião PEBA, encontrou-se 
os valores expressos na Tabela 8, ficando assim definida a população alvo para o macroproblema 
1 (Elevada de taxa de mortalidade prematura por DCNT, com foco para HAS).

Tabela 8 – Estimativa de casos de Hipertensão Arterial na faixa etária 18 anos e mais10, 
Macrorregião PEBA, 2019

RISCO11 PARÂMETRO DE PREVALÊNCIA
Nº absoluto %

Baixo 179.027 40
Moderado 156.649 35
Alto 111.892 25
Total 447.568 21,4

Fonte: IBGE, 2019, elaborado pela equipe local do Projeto.

10 Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial (Pesquisa Nacional de Saúde, IBGE, 2015).
11 Estimativa elaborada pelos autores do CADERNO 1 - Critérios e Parâmetros Assistenciais SUS (BRASIL, 2017), tendo como referência os níveis 2 e 3 do Modelo de 

Atenção às Condições Crônicas (MACC).
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As ações e serviços de saúde conformam a Rede de Atenção à Saúde (RAS), sendo assim, 
mostra-se de grande importância o conhecimento da estimativa de cobertura populacional pelas 
equipes da Estratégia Saúde da Família (eSF) e equipes de Atenção Primária (eAP) na Macro PEBA. 
Esta estimativa é avaliada pelo percentual da população coberta por essas equipes em relação à 
estimativa populacional. A Figura 17 apresenta um comparativo dessa estimativa entre janeiro/2009 
e abril/2020 da Macrorregião PEBA.

Figura 17 – Cobertura populacional pela Atenção Básica por município da Macrorregião 
PEBA, abril/ 2020

Fonte: e-Gestor12, 2020, elaborado pela equipe local do Projeto.

É possível perceber que a macrorregião PEBA apresenta uma cobertura pela Atenção 
Básica de 90% e que a maioria dos municípios tem sua cobertura entre 76 a 100%. Na Figura 18 
é apresentada a cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na Atenção Básica. Observa-se 
que a macrorregião interestadual apresenta uma cobertura de 74% e a maioria dos municípios 
tem sua cobertura entre 76 a 100%, porém, é possível verificar que ainda há municípios com faixa 
de cobertura entre 0 e 25%.

12  Disponível em: https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relatoriosPublicos.xhtml.
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Figura 18 – Cobertura populacional de Saúde Bucal na Atenção Básica por município da 
Macrorregião PEBA, abril/2020

Fonte: e-Gestor13, 2020, elaborado pela equipe local do Projeto.

Considerando a necessidade de conhecer o perfil populacional para oferta de cuidado e 
levando em consideração que a População Cadastrada é um dos quesitos considerados na captação 
ponderada para o indicador do Pagamento por Capitação do Programa Previne Brasil, buscou-se 
conhecera cobertura de cadastros individuais na Macro PEBA Figura 19). O resultado do indicador 
é apurado quadrimestralmente: janeiro a abril; maio a agosto; setembro a dezembro.

Figura 19 – Percentual de cadastros individuais do 1° quadrimestre da Macrorregião PEBA, 
2020

Fonte: e-Gestor14, 2020, elaborado pela equipe local do Projeto.

Percebe-se que a macrorregião PEBA apresenta uma cobertura de 78% e que boa parte 
dos municípios tem sua cobertura entre 50 a 89,9%, porém, há também cidades com cobertura 
abaixo 50% assim como municípios com 100% ou mais.
13 Disponível em: https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relatoriosPublicos.xhtml.
14 Disponível em: em: https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relatoriosPublicos.xhtml.
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O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) é um instrumento do processo de trabalho da 
Atenção Básica. Encontra-se na Figura 20 o percentual de implantação do PEC nos municípios 
que compõem a macrorregião .

Figura 20 – Percentual de Unidades Básicas de Saúde informatizadas, por meio do Prontuário 
Eletrônico da Cidadão por município da Macrorregião PEBA, maio/2020

Fonte: e-Gestor15, 2020, elaborado pela equipe local do Projeto.

É possível verificar que a maioria dos municípios apresenta um percentual de informatização 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) entre 76 – 100% e que, de forma geral, a macrorregião apresenta 
75% de informatização nas UBS, sendo 63% através do PEC e 12% por meio de sistema próprio. 

Ainda pensando o macroproblema priorizado referente à Hipertensão Arterial Sistêmica 
e correlacionando as normativas do Programa Previne Brasil, foi analisado o indicador de pessoas 
hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre. Pode-se verificar que, de forma geral, 
prevalece na macrorregião a faixa abaixo de 50 % (Figura 21).

Figura 21 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada 
semestre, por município da Macrorregião PEBA, 1º Quadrimestre 2020

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados disponibilizados pelas GERES – VI Macro e pelo NRSN (2020).

15  Disponível em: em: https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relatoriosPublicos.xhtml.
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Estudos apontam que a Atenção Primária à Saúde deve atender mais de 85% dos problemas 
de saúde, o que demonstra uma complexidade tão grande quanto os cuidados de média e alta 
complexidades (MENDES, 2011). A partir disto, observou-se o percentual de internações por 
condições sensíveis à APS por regiões de saúde. É possível observar na Figura 22 que a região de 
Paulo Afonso apresenta o maior percentual (10,2%) e a região de Petrolina apresenta o menor 
percentual (5,7%).

Figura 22 – Percentual de internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária por 
regiões de Saúde da Macrorregião PEBA, 2020

Fonte: SIH/SUS, extraído de PROADESS16, 2020, elaborado pela equipe local do Projeto.

Entende-se que, para além das ações e serviços, a Rede de Atenção à Saúde é composta 
também por seus pontos de atenção. Sendo assim, os principais pontos de atenção que prestam 
cuidados relacionados aos macroproblemas priorizados é apresentado na Figura 23, lembrando-
se que estes dados são disponibilizados pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) e seus respectivos quantitativos, que refletem a capacidade instalada 

16  Disponível em: https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=compara.
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Figura 23 – Número de estabelecimentos por tipo de atendimento prestado da 
Macrorregião PEBA, junho/2020

Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), elaborado pela equipe local do Projeto.

Legenda
N° 

correspondente Tipo de estabelecimento Quantidade
1 Hospital Especializado 4
2 Hospital Dia 1
3 Hospital Geral 57
4 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 41
5 Consultório Odontológico 465
6 Policlínicas Municipais 44

7 Centro Especializado/ Ambulatório Especializado/ Centro Especializado de 
Reabilitação (CER), incluindo a Terapia Renal Substitutiva 134

8 Laboratório Central 6
9 Unidade de Atenção à Saúde Indígena 18
10 Unidade de Saúde da Família 531
11 Posto de Saúde 16
12 Unidade Mista 10
13 Academia da Saúde 39
14 Unidade Móvel Terrestre 45
15 Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 5

É possível perceber um total de 1560 estabelecimentos, sendo 01 Hospital Dia, 04 Hospitais 
Especializados, 57 Hospitais Gerais, 41 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 465 Consultórios 
Odontológicos, 160 Postos de Saúde, 531 Unidades Básicas de Sáude, 10 Unidades Mistas, 05 
Unidades de Pronto Atendimento 24hrs (UPA24hrs), 45 Unidades Móveis Terrestres, 39 Academias 
da Saúde, 18 Unidades de Saúde Indígena, 44 Policlínicas Municipais, 134 Clícas especializadas/ 
Ambulatórios Especializados, com ênfase para os Centros Especializados de Reabilitação (CER) 
e as clínicas de Terapia Renal Substitutiva (TRS) e 06 Laboratórios Centrais de Saúde Pública 
(LACEN). Na Figura 24 são apresentados os estabelecimentos contratualizados para a Macrorregião 
Interestadual Pernambuco – Bahia.
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Figura 24 – Estabelecimentos por tipo de atendimento prestado para a Macrorregião 
Interestadual PEBA, junho/2020

Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), elaborado pela equipe local do Projeto.

Legenda
Estabelecimento Nº de correspondência

Hospital Regional Fernando Bezerra 1
Pronto Socorro São Francisco 2
Hospital Regional Inácio de Sá 3
Terapia Renal Substitutiva 4
Hospital Nair Alves de Souza 5
Hospital Dom Antônio Monteiro 6
Hospital São Francisco 7
Hospital PROMATRE 8
Hospital Regional de Juazeiro 9
Hospital Materno Infantil de Juazeiro 10
Instituto Viver 11
Hospital Dom Tomáz 12
Policlínica – UNIVASF 13
HU- UNIVASF 14
Hospital Memorial Petrolina 15
Hospital Dom Malan 16
Central de Regulação Interestadual de Leitos (CRIL) 17
Policlínica Estadual 18
UPAE 19
SAMU 20
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Dentre os estabelecimentos contratualizados para a macrorregião PEBA, encontram-se 
o Hospital Memorial (Habilitado em Alta Complexidade para Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista), o Hospital Dom Malan (Atenção integral à saúde da mulher e da criança, 
gestação de alto risco, ginecológico pediátrico), o Hospital Universitário (Atenção a urgência e 
emergência em ortopedia, neurocirurgia, politraumas, cirurgia geral e clínica médica), o Hospital 
Dom Tomas (Unidade de Assistência de Alta Complexidade - UNACON), além da Unidade de 
Pronto Atendimento e de Atenção Especializada de Petrolina – UPAE Dr. Emanuel Alírio Brandão, 
da Policlínica de Universidade Federal do Vale do São Francisco, do Centro Especializado de 
Reabilitação e da Clínica de Terapia Renal Substitutiva que se localizam na região de Petrolina 
(Figura 27).

Na região de Salgueiro, há o Hospital Regional Inácio de Sá (Emergências clínicas, cirúrgicas, 
obstétrica, pediátrica, traumatológica e psiquiátrica), o Pronto Socorro São Francisco (UTI clínica), 
além da Unidade de Pronto Atendimento e de Atenção Especializada de Salgueiro – UPAE Dr. 
Erick Alves Ribeiro e Silva e da Clínica de Terapia Renal Substitutiva. O Hospital Regional Fernando 
Bezerra (Emergências clínicas, cirúrgicas, obstétrica, neonatal, pediátrica e traumatológica) localiza-
se na região de Ouricuri, que também conta com a Unidade de Pronto Atendimento e de Atenção 
Especializada de Ouricuri – UPAE Ouricuri e a Clínica de Terapia Renal Substitutiva.

A região de Juazeiro conta com o Hospital Regional de Juazeiro (atenção às urgências 
clínicas e cirúrgicas, referência em nefrologia, doenças infecciosas, queimados, ortopedia, 
tratamento oncológico clínico e cirúrgico, exceto ginecológico pediátrico), o Hospital Promatre 
(Alta Complexidade para Hemodinâmica e Cardiovascular), o Hospital Materno Infantil de Juazeiro 
(atenção às urgências obstétricas de risco habitual e urgências clínicas pediátricas), o Instituto 
Viver (traumato-ortopedia (pacientes de egresso)), além da Policlínica Regional de Juazeiro, do 
Centro Especializado de Reabilitação, da Clínica de Terapia Renal Substitutiva e do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência regional (SAMU).

A Região de Senhor do Bonfim apresenta os seguintes serviços: Hospital Dom Antônio 
Monteiro (Emergências clínicas, cirúrgicas, obstétrica, pediátrica), Hospital São Francisco – Campo 
Formoso (Emergências clínicas, cirúrgicas, obstétrica, pediátrica), além da Policlínica Regional de 
Senhor do Bonfim, da Clínica de Terapia Renal Substitutiva e do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência regional (SAMU). Na região de Paulo Afonso há o Hospital Nair Alves de Souza 
(Emergências clínicas, cirúrgicas, obstétrica, pediátrica, traumatológica), além da Policlínica Regional 
de Paulo Afonso, da Clínica de Terapia Renal Substitutiva e do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência regional (SAMU). 

A macrorregião PEBA, conta ainda, com a Central de Regulação Interestadual de Leitos 
(CRIL), que é também uma ferramenta de gestão, um observatório macrorregional e o espaço de 
regulação de leitos dos hospitais de referência interestadual.

Em decorrência da situação atual vivenciada, referente a fase aguda do COVID-19, viu-se a 
necessidade de realizar o levantamento dos pontos de atenção, serviços e programas disponibilizados 
para o enfrentamento da COVID – 19 (Figura 25).
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Figura 25 – Estabelecimentos por tipo de atendimento prestado para o macroproblema 
relacionado à COVID-19, na Macrorregião Interestadual PEBA, junho/2020

Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), elaborado pela equipe local do Projeto.

LEGENDA
N° 

correspondente Tipo de estabelecimento/ Programa/ Leitos Quantidade

Região Ouricuri
1 Hospital de Campanha 1
2 Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID -19 -
3 Leito Complementar UTI II adulto – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19 28

4 Leito Complementar UTI II pediátrica – Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19 2

5 Leito Clínico COVID – 19 42
6 Programa Melhor em Casa 44

Região Salgueiro
1 Hospital de Campanha -
2 Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID -19 1
3 Leito Complementar UTI II adulto – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19 5

4 Leito Complementar UTI II pediátrica – Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19 -

5 Leito Clínico COVID – 19 -
6 Programa Melhor em Casa -



MS/HAOC/CONASEMS

84

Região Petrolina
1 Hospital de Campanha 2
2 Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID -19 -
3 Leito Complementar UTI II adulto – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19 25

4 Leito Complementar UTI II pediátrica – Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19 -

5 Leito Clínico COVID – 19 -
6 Programa Melhor em Casa 4

Região Paulo Afonso
1 Hospital de Campanha -
2 Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID -19 2
3 Leito Complementar UTI II adulto – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19 4

4 Leito Complementar UTI II pediátrica – Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19 -

5 Leito Clínico COVID – 19 -
6 Programa Melhor em Casa 2

Região Senhor do Bonfim
1 Hospital de Campanha 1
2 Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID -19 6
3 Leito Complementar UTI II adulto – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19  

4 Leito Complementar UTI II pediátrica – Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19 -

5 Leito Clínico COVID – 19 -
6 Programa Melhor em Casa 3

Região Juazeiro
1 Hospital de Campanha -
2 Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID -19 3
3 Leito Complementar UTI II adulto – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19 30

4 Leito Complementar UTI II pediátrica – Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19 -

5 Leito Clínico COVID – 19 -
6 Programa Melhor em Casa 8

A distribuição territorial na Macrorregião PEBA de estabelecimentos de saúde para o 
enfrentamendo da COVID-19 apresenta um total de 04 Hospitais de Campanha, 12 Centros de 
Atendimento para o enfrentamento da COVID -19, 92 leitos complementares UTI II adulto para 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19; 02 leitos complementares de UTI 
II pediátrica para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID – 19; 42 leitos clínicos 
COVID-19 e 15 equipes do programa Melhor em Casa.
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A partir do desenho da Rede de Atenção à Saúde descrito acima para os macroproblemas 
priorizados, é possível perceber a distribuição territorial dos serviços, assim como  observar também 
os vazios assistenciais. Na Tabela 9 está descrito o quantitativo de leitos por tipo, sendo um total 
de 1.298 leitos ativos para aos diferentes agravos.

Tabela 9 – Capacidade instalada de leitos ativos por tipo e quantidade. Macrorregião 
PEBA, Junho/2020

TIPOS DE LEITOS – ATIVOS NÚMERO DE LEITOS
Leitos Clínicos (geral) 710
Leitos Cirúrgicos 115
Leitos Isolamento 17
Leitos Pediatria clínica 132
Leitos Pediatria cirúrgica 0
Leitos Cirurgia obstétrica 19
Leitos Obstétricos clínicos 260
Unid. Cuidados Intermed. Neonatal Convencional 0
Leitos Traumatologia 09
Leitos Psiquiatria 06
Leitos de UTI II adulto 30
Leitos Pneumologia Sanitária 0
Leitos Crônicos 0
TOTAL 1.298

Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), elaborado pela equipe local do Projeto.

Como dito anteriormente, a Rede de Atenção à Saúde é feita por pontos de atenção, 
ações e serviços de saúde, que são executados pelos profissionais de saúde. Sendo assim, a 
distribuição territorial de profissionais de nível superior que estão relacionados diretamente com 
os macroproblemas priorizados está demonstrada na Figura 26, exceto o profissional médico.
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Figura 26 – Recursos Humanos, por ocupações de Nível Superior. Macrorregião PEBA, 
Janeiro/ 2020

Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), elaborado pela equipe local do Projeto.

O profissional de Enfermagem destaca-se com um total de 1.904, seguido por 578 profissionais 
de odontologia, 343 profissionais de fisioterapia, 251 servidores de Serviço Social, 244 psicólogos, 202 
nutricionistas, 161 Bioquímicos/ Farmacêuticos, 70 Fonoaudiólogos e 235 profissionais das demais 
ocupações de nível superior que, somadas, chegam a 3.988 servidores. Na Figura 27 encontra-se 
a distribuição dos profissionais médicos.

Figura 27 – Quantidade de profissionais médicos especialistas por Regiões de Saúde. 
Macrorregião PEBA, Janeiro/2020

Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), elaborado pela equipe local do Projeto.
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A macrorregião PEBA apresenta 559 profissionais médicos especialistas distribuídos por regiões 
de saúde, sendo 64 médicos anestegiologistas, 158 médicos pediatras, 31 médicos psiquiatras, 20 
médicos angiologistas, 05 médicos cardiologistas intervencionistas, 64 médicos cardiologistas, 
02 médicos cirugiões pediátricos, 10 médicos para cirurgia vascular, 15 médicos especialistas 
em medicina intensiva, 54 médicos com especialidade em radiologia e diagnóticos por imagem, 
05 médicos hematologistas, 08 médicos infectologistas, 30 médicos neurologistas, 49 médicos 
oftamologistas, 16 médicos otorrinolaringologistas, 06 médicos pneumologistas, 22 médicos 
nefrologistas. Salienta-se que as especialidades elencadas se relacionam com os macroproblemas 
priorizados e que as mesmas estão também disponiblizadas para todos os outros agravos. 

Conforme os pârametros estabelecidos na Portaria GM n° 1.631/2017, é possível elencar 
os exames e procedimentos para o diagnóstico e acompanhamento referente ao macroproblema 
relacionado à Hipertensão Arterial Sitêmica (HAS), como se pode verificar na Figura 28.

Figura 28 – Elenco de exames e procedimentos para diagnósticos e acompanhamento 
para a Hipertensão Arterial Sistêmica, para a Macrorregião PEBA, junho/2020

Fonte: Portaria GM n° 1.631/2017 e IBGE, elaborado pela equipe local do Projeto.

Sendo assim, surge uma importante questão quanto aos parâmetros para o macroproblema 
relacionado à COVID-19. Atualmente, vivencia-se a fase aguda desta pandemia, sendo assim, 
compreende-se que o coronavírus é uma doença recente e que, para tanto, é nescessário conhecer 
a história natural das doenças para que seja possível estipular parâmetros de programação no 
cuidado deste agravo.
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3.3.1 Itinerários terapêuticos para os macroproblemas priorizados

A opção por desenhos assistenciais centrados no usuário e em seu território coloca à gestão em saúde 
o desafio de conhecer mais profundamente as características e os determinantes da busca de cuidado. Estas 
escolhas vão definir ações que, passo a passo, constituirão um determinado percurso. Itinerários terapêuticos 
podem ser uma importante ferramenta para a qualificação da assistência (CABRAL et al., 2011).

Considerando o macroproblema de saúde priorizado, elevada morbidade e taxa de mortalidade das 
doenças crônicas não transmissíveis e o objetivo estratégico para enfrentá-lo, reduzir a taxa de mortalidade 
prematura das doenças crônicas não transmissíveis, com foco para hipertensão arterial sistêmica (HAS), foi 
traçado, pelos gestores da Macro PEBA, o itinerário terapêutico de um usuário (Figura 29), através do estudo 
de caso (Apêndice A).

Figura 29 – Sistematização do Itinerário Terapêutico do macroproblema relacionado à Hipertensão Arterial Sistêmica

Fonte: Elaborado pela equipe local do Projeto.
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Para o macroproblema de saúde priorizado: alto impacto das complicações pós - COVID - 19, com 
foco na organização da RAS para a reabilitação sistêmica (fisioterapia, pneumologia, cardiologia, nefrologia, 
saúde mental, pediatria e hematologia) e o objetivo de reduzir o impacto das complicações pós- COVID-19, 
com foco na organização da RAS para a reabilitação sistêmica (Cardiologia, nefrologia, pneumologia, pediatria, 
saúde mental, hematologia e fisioterapia), foi traçado pelos gestores da Macro PEBA o itinerário terapêutico 
de um usuário (Figura 30), através do estudo de caso (Apêndice B).

Durante seu percurso em busca da preservação e recuperação da sua saúde, o usuário retratado em 
cada estudo de caso encontrou fragilidades e fortalezas, sendo essas informações trazidas pelos participantes/
gestores da Macrorregião PEBA durante a 2ª Oficina Macrorregional. Os participantes puderam contribuir em 
dois momentos distintos, no primeiro momento, iniciado em atividade síncrona no 1º encontro virtual, e num 
segundo momento, dando continuidade em atividade de dispersão realizada de forma assíncrona através da 
plataforma digital Padlet.

Figura 30 – Sistematização do Itinerário Terapêutico do macroproblema relacionado às complicações pós – COVID- 19

Fonte: Elaborado pela equipe local do Projeto.
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3.3.2 Matriz de análise da rede de atenção à saúde

A matriz para sistematização do desenho da Rede de Atenção à Saúde (RAS) é uma 
ferramenta que ajuda na construção de estratégias de qualificação da rede de atenção à saúde 
e no enfrentamento aos macroproblemas de saúde priorizados. Sua composição resultou da 
sistematização e trabalhos desenvolvidos pelos gestores e interlocutores na composição do 
itinerário terapêutico de um usuário do sistema de saúde da rede de assistência da Macrorregião 
PEBA durante o 2º Ciclo de Oficinas Macrorregionais realizadas no período de 13/08/2020 a 
22/09/2020. Este ciclo de oficinas contou com atividades remotas realizadas de forma síncrona e 
assíncrona, contando com atividades de dispersão. Os diversos enfoques possíveis na observação 
de itinerários terapêuticos podem subsidiar processos de organização de serviços de saúde e 
gestão, na construção de práticas assistenciais compreensivas e contextualmente integradas  
(CABRAL et al., 2011).

A matriz apresenta os macroproblemas de saúde priorizados, os componentes da RAS, as 
fortalezas e fragilidades elencadas durante a construção do itinerário terapêutico. Esta construção deu 
subsídio para o levantamento das estratégias de enfrentamento às fragilidades ou de potencialização 
das fortalezas, as quais foram traduzidas na forma de ações a serem implementadas para o alcance 
do objetivo estratégico relacionado ao macroproblema, sinalizando facultativamente os entes 
federados responsáveis pela possível implementação das mesmas para o fortalecimento da RAS. 
Esta matriz foi apresentada e validada em uma reunião da Comissão de Co - gestão da Região 
Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco – Pernambuco e Bahia (CRIE PE/BA) 
realizada em 22/09/2020 (Quadros 4 e 5).



Fortalecimento dos processos de governança, organização e integração da rede de atenção à saúde : documento norteador de planejamento macrorregional macrorregião interestadual de saúde do Vale do Médio São Francisco - Pernambuco e Bahia-Peba

91

Quadro 4 – Sistematização da Matriz de Análise da Rede de Atenção à Saúde para o macroproblema relacionada à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)

Macroproblema de Saúde: elevada de taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com foco para Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)

1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas

Estratégias para potencialização 
das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação 
macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Atenção Primária - processos 
de trabalho, recursos humanos, 
macroprocessos da APS

Alta cobertura pela AB Insuficiência na cobertura de 
Agente Comunitário de Saúde

Realizar mapeamento de área para 
levantamento da necessidade de ACS.

Existência de apoio multiprofissional Baixa frequência de visitas domiciliares  Avaliar rotineiramente a produção 
de visitas domiciliares.

Existência de serviço de 
TeleECG nos Municípios.

Ausência de ações de prevenção, promoção 
de saúde e redução de agravos

Implementar as ações do Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT

Existência de serviço de 
Telemedicina nos Municípios. Ausência de grupos terapêuticos Estimular a implantação de 

Grupos Terapêuticos na APS

Baixa adesão da população às ações de 
promoção e prevenção de doenças e agravos

Realizar estratégias de fortalecimento 
dos grupos de acordo com a realidade 
do território; fortalecer as ações da 
Academia da Saúde e NASF.

Ausência de classificação de 
risco para o agravo da HAS

Fomentar o uso de protocolos 
clínicos existentes para HAS.

Dificuldade de acompanhar os usuários 
com diagnóstico de HAS no período da 
pandemia, por serem grupo de risco

Fortalecer a utilização de ferramentas 
virtuais para a realização de teleconsultas, 
telessaúde e teleconsultoria.

Baixa resolutividade da APS

Realizar Planejamento Estratégico com 
ações de integração das equipes de todos 
os pontos de atenção à saúde; monitorar 
o indicador de visita domiciliar; monitorar 
e avaliar os indicadores da APS.

Instituir grupo de trabalho com técnicos representantes 
da Macro PEBA (Núcleo Regional de Saúde Norte, as 3 GERES 
e as SEMS) com objetivo de avaliação e monitoramento 
mensal dos indicadores relacionados à APS; Promover 
espaços e ações de divulgação e compartilhamento 
de experiências exitosas na APS da Macro PEBA.

Fragilidade nos processos de 
Educação Permanente na APS

Implantar/implementar Núcleo de Educação 
Permanente; fomentar articulação com as 
instituições de referências para o cuidado 
em HAS e suas complicações e instituições 
de ensino para capacitação da equipe da 
AB no atendimento ao paciente com HAS.

Ausência de agendamento 
ambulatorial no município

Realizar os agendamentos ambulatoriais 
na Unidade de Saúde da Família.

Ausência de planificação macrorregional 
por meio da integração das 
Unidades Básicas de Saúde.

Implantar planificação para integração das 
Unidades Básicas de Saúde com os serviços.

continua
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Macroproblema de Saúde: elevada de taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com foco para Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas

Estratégias para potencialização 
das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação 
macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Vigilância Epidemiológica

Inexistência de discussão dos óbitos 
e internações por HAS.

Realizar discussão dos óbitos e internações por HAS 
com as equipes de estratégia de Saúde da Família

Instituir grupo de trabalho com técnicos 
representantes da Macro PEBA (Núcleo Regional 
de Saúde Norte, as 3 GERES e as SEMS) com 
objetivo de avaliação e monitoramento mensal 
dos indicadores relacionados à APS.

Ausência de monitoramento das doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT), com foco na HAS

Realizar monitoramento das doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT), com foco na HAS

Macroproblema de Saúde: elevada de taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com foco para hipertensão arterial sistêmica (HAS)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Atenção Ambulatorial Especializada 
e processos de integração com APS

Implantação de Policlínica expandindo 
a quantidade de vagas para exames 
de média e alta complexidade

Ineficiência ou inexistência de ferramenta 
de referência e contrarreferência dos 
pacientes atendidos por especialistas 
para os profissionais da AB

Estabelecer ferramenta de 
referência e contrarreferência 
e monitorar sua utilização.

Estabelecer ferramenta de 
referência e contrarreferência 
e monitorar sua utilização.

Facilidade de acesso às consultas 
de urgências nefrológicas

Baixa oferta de especialidades 
médicas, exames específicos

Descentralizar o agendamento dos 
exames laboratoriais e consultas 
com especialista para a ESF.

Inexistência de protocolos de fluxos 
assistenciais de regulação

Estabelecer protocolos de fluxos 
assistenciais de regulação.

Estabelecer protocolos de fluxos 
assistenciais de regulação.

Insuficiência da capacidade 
instalada de TRS.

Ampliar a capacidade instalada 
de TRS na Macro PEBA.

Inexistência de linha de cuidado e 
fluxo para paciente que utilizam TRS 
e tem falência do acesso venoso

Estabelecer linha de cuidado 
e fluxo para pacientes com 
falência do acesso venoso para 
pacientes que utilizam da TRS

continuação

continua
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Macroproblema de Saúde: elevada de taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com foco para hipertensão arterial sistêmica (HAS)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Atenção Hospitalar - caráter 
eletivo e urgência

Existência de ambulância 
de grande porte

Superlotação do serviço com 
demandas ambulatoriais

Unidade hospitalar referenciar 
pacientes para APS.

Grande número de pacientes com 
pressão arterial descompensada

Número insuficiente de leitos clínico 
nos Hospitais de referência da rede

Realizar levantamento da 
necessidade de implantação de 
novos leitos clínicos nos hospitais 
de referência; solicitar ampliação 
de número de leitos de média e alta 
complexidade cardiovasculares.

Número insuficiente de leitos de UTI adulto Realizar levantamento da necessidade 
de implantação de novos leitos de UTI.

Macroproblema de Saúde: elevada de taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com foco para hipertensão arterial sistêmica (HAS)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Sistemas de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico e Assistência Farmacêutica

Insuficiência de exames e consultas 
especializadas para atender o parâmetro 
estabelecido pela normativa ministerial 
para a linha de cuidado da HAS

Realizar estudo de necessidade de 
especialista no município

Fragilidade na garantia do tratamento 
medicamentoso para HAS na APS Fortalecer a Assistência Farmacêutica.

continuação

continua
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Macroproblema de Saúde: elevada de taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com foco para hipertensão arterial sistêmica (HAS)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Ações intersetoriais

Inexistência de ações intersetoriais 
com a rede de educação, assistência 
social e meios de comunicação. 

Elaborar plano de ação incluindo a 
discussão de alimentação saudável e 
mudança no estilo de vida através do 
Programa Saúde na escola - PSE.
Realizar ações de mudança de estilo de 
vida para os beneficiários do programa 
bolsa família, fomentando a criação de 
hortas comunitárias.
Realização de programas no rádio sobre a 
temática da HAS e estilo de vida.

Macroproblema de Saúde: elevada de taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com foco para hipertensão arterial sistêmica (HAS)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Sistemas Logísticos - informação

Uso de TI nos processos de trabalho dos 
ACS: tablete.

Dificuldades com acesso à internet (má 
qualidade) nas UBS, comprometendo 
implantação de PEC e envio de dados.

Viabilizar internet de qualidade para 
todos as USF.

Utilização de prontuário eletrônico Inexistência de comunicação entre os 
diferentes sistemas de regulação.

Implantar um sistema integrado que 
permita a comunicação entre a APS e 
os demais pontos de atenção.

Implantar um sistema integrado que 
permita a comunicação entre a APS e 
os demais pontos de atenção.

Existência do sistema HORUS
Inexistência de sistema de informação 
integrado que permita fazer a interação do 
Hospital com os demais pontos da Rede.

Utilização de recursos de telemedicina 
no contexto da pandemia

Fragilidade na comunicação da UBS com os 
outros pontos da Rede
Ausência de tecnologia nas áreas indígenas 
nos processos de trabalho do AIS.

Indefinição da continuidade do projeto 
Regionalização na macrorregião PEBA 
(PROADI-SUS)

Discutir, pactuar e solicitar, a partir 
das necessidades do território, 
novos projetos de Regionalização na 
macrorregião PEBA (PROADI-SUS)

continuação

continua
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Macroproblema de Saúde: elevada de taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com foco para hipertensão arterial sistêmica (HAS)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Sistemas Logísticos - Regulação

Fluxos bem estabelecidos pela Central 
de Regulação Interestadual de Leitos

Alta demanda de solicitações de exames 
e consultas sem utilização de protocolos 
clínicos assistenciais - sem justificativa 
clínica na Central Municipal.

Qualificar a equipe da Central Municipal 
de Regulação no intuito de organizar 
a oferta e demanda, de acordo com os 
protocolos de regulação.

Boa comunicação com o responsável 
pela CRIL

Alta taxa de absenteísmo para exames e 
consultas com especialista.

Realizar monitoramento de indicadores 
de oferta de serviços (consultas e 
procedimentos) e absenteísmo.

Realizar monitoramento de 
absenteísmo e apresentá-lo 
sistematicamente nos espaços de 
governança da CIR

Utilização de ferramentas de 
informação (p. ex, Whatsapp), que 
fortalecem a referência e contra 
referência no âmbito municipal.

Demora no tempo resposta para unidades 
de referência por ausência de vagas (CRIL)

Realizar levantamento da necessidade 
de ampliação de novos leitos.

Transferência de responsabilidade para 
o município no transporte do usuário 
regulado (CRIL)
Ausência de exames básicos em alguns 
Hospitais Municipais, dificultando a 
Regulação pela CRIL.

Inexistência de fluxos de contratação de 
profissionais vinculados a CRIL.

Estabelecer sistemas de contratação, 
vinculada ao sistema público de 
saúde, como a CRIE.

Macroproblema de Saúde: elevada de taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com foco para hipertensão arterial sistêmica (HAS)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Sistemas Logísticos – Transporte 
Sanitário

Existência de SAMU regionalizado na 
Macro Norte - Juazeiro

SAMU não regionalizado na IV Macro de 
Pernambuco

Implantar SAMU Regional na IV Macro de 
Pernambuco.

Disponibilidade de transporte e casa 
na capital (TFD). Demora na renovação de frota (SAMU)

Baixa oferta de transporte sanitário para 
garantir o acesso aos procedimentos 
agendados.

Implantar transporte sanitário 
macrorregional.

Subfinanciamento (TDF)
Fonte: Equipe local HOAC.

conclusão
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Quadro 5 – Sistematização da Matriz de Análise da Rede de Atenção à Saúde para o macroproblema relacionada às complicações pós - COVID - 19

Macroproblema de Saúde: Alto impacto das complicações pós - COVID - 19, com foco na organização da RAS para a reabilitação sistêmica (fisioterapia, pneumologia, cardiologia, nefrologia, saúde mental, pediatria e hematologia)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Vigilância Epidemiológica

Disponibilidade do sistema eSUS VE 
para traçar estratégias.

Potencializar a utilização dos sistemas 
de informação para o Planejamento em 
Saúde.

Qualificar os profissionais para acesso 
e monitoramento dos sistemas de 
informação.

Número insuficiente de profissionais Realizar levantamento da necessidade 
de profissionais.

Aumento na integração da Vigilância 
Epidemiológica (VIEP) e Atenção Básica

Potencializar a integração das 
coordenações de VIEP

Instituir grupo de trabalho com 
técnicos representantes da Macro PEBA 
(Núcleo Regional de Saúde Norte e as 
3 GERES) com objetivo de avaliação e 
monitoramento mensal dos processos 
de trabalho relacionados à APS e a VIEP; 
Promover espaços e ações de divulgação e 
compartilhamento de experiências exitosas 
na APS da Macro PEBA.

Disponibilidade de protocolos e 
Guias elaborados pelo Ministério da 
Saúde, CONASS, CONASEMS para o 
enfrentamento à COVID-19.

Fomentar a utilização dos protocolos e 
Guias elaborados para o enfrentamento 
à COVID-19.

continua
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Macroproblema de Saúde: Alto impacto das complicações pós - COVID - 19, com foco na organização da RAS para a reabilitação sistêmica (fisioterapia, pneumologia, cardiologia, nefrologia, saúde mental, pediatria e hematologia)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Atenção Ambulatorial Especializada e 
processos de integração com APS

Existência das policlínicas regionais.

Número insuficiente de profissionais 
especialistas e exames de média e alta 
complexidade para atender a demanda 
dos pacientes com complicações pós 
COVID-19

Realizar levantamento da necessidade 
de profissionais especialistas.

Ampliar a capacidade contratualizada de 
especialistas baseado em parâmetros de 
necessidade da população.

Ausência de centros especializados 
de referência para assistência às 
complicações pós COVID-19

Fortalecer a equipe multidisciplinar no 
processo de integração com a APS.

Discutir a padronização através das 
contribuições de protocolos já existentes 
nos dois estados, bem como das propostas 
da Macro; Implantar Centros Especializados 
de Referência Regional para assistência às 
complicações pós COVID-19

Ausência de protocolos de acesso e 
assistencial para as complicações pós 
-  COVID-19 na atenção ambulatorial.

Elaborar/ pactuar protocolo para acesso 
e assistencial para as pós-COVID-19 na 
macrorregião PEBA

Ausência de referência e contra 
referência

Estabelecer ferramenta de referência 
e contra referência e monitorar sua 
utilização.

Estabelecer e pactuar ferramenta de 
referência e contra referência e monitorar 
sua utilização.

Insuficiência da capacidade instalada 
de Terapia Renal Substitutivo (TRS).

Realizar levantamento da necessidade de 
ampliação e será feito pela Câmara Técnica 
da CRIE;
Ampliar a capacidade instalada de TRS na 
Macro PEBA.

Macroproblema de Saúde: Alto impacto das complicações pós - COVID - 19, com foco na organização da RAS para a reabilitação sistêmica (fisioterapia, pneumologia, cardiologia, nefrologia, saúde mental, pediatria e hematologia)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Sistemas de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico e Assistência Farmacêutica

Existência do Sistema de Informação 
(Hórus) qualificando a gestão da 
Assistência Farmacêutica
Existência de Apoio Diagnóstico na 
maioria das unidades da Macrorregião.

continuação

continua
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Macroproblema de Saúde: Alto impacto das complicações pós - COVID - 19, com foco na organização da RAS para a reabilitação sistêmica (fisioterapia, pneumologia, cardiologia, nefrologia, saúde mental, pediatria e hematologia)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Atenção Hospitalar- caráter eletivo e 
urgência

Existência de ambulância de grande 
porte (Hospital Municipal)

Ausência de integração do hospital 
de referência com os serviços 
especializados (referência pós COVID-19)

Disponibilizar uma ferramenta 
de comunicação para integrar as 
necessidades de saúde do usuário com 
complicações pós - COVID-19

Macroproblema de Saúde: Alto impacto das complicações pós - COVID - 19, com foco na organização da RAS para a reabilitação sistêmica (fisioterapia, pneumologia, cardiologia, nefrologia, saúde mental, pediatria e hematologia)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Ações intersetoriais Aumento na demanda para acesso aos 
benefícios previdenciários.

Fortalecer a relação entre a Saúde e a 
Políticas Sociais para acesso aos benefícios 
previdenciários.

Macroproblema de Saúde: Alto impacto das complicações pós - COVID - 19, com foco na organização da RAS para a reabilitação sistêmica (fisioterapia, pneumologia, cardiologia, nefrologia, saúde mental, pediatria e hematologia)
1 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Componentes da RAS Fortalezas
Estratégias para potencialização das fortalezas

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento dos problemas

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Sistemas Logísticos - Regulação, 
transporte sanitário, informação

Existência de Central de Regulação 
Interestadual de Leitos (CRIL) Fortalecer a CRIL Mudança de perfil das Unidades sem 

Prévia Pactuação

Rediscutir o perfil das unidades de 
referência interestadual, na instância de 
governança.

Existência de ambulância de suporte 
avançado na CRIL

SAMU não regionalizado na IV Macro 
de PE Implantar SAMU regionalizado na IV Macro

Existência de SAMU regionalizado na 
Macro Norte - Juazeiro.

Indefinição da continuidade de 
ambulância avançada para pacientes 
com complicações pós - COVID-19, 
regulados pela CRIL

Discutir/ pactuar a continuidade da 
ambulância avançada na CRIL, na instância 
de governança

Insuficiência de transporte sanitário.
Implantar transporte sanitário 
macrorregional a partir discussão da 
Câmara Técnica da CRIE.

Fonte: Equipe local HOAC.

conclusão
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3.4 Diagnóstico dos sistemas de governança da macrorregião PEBA

Discutir governança exige um reconhecimento do território e sua conformação enquanto 
macrorregião de saúde. Como já apontado anteriormente, a Macrorregião PEBA (Figura 31) é 
formada por seis regiões de saúde, sendo três da IV Macro e três da Macro Norte. No estado de 
Pernambuco, a IV Macrorregião de Saúde Vale do São Francisco e Araripe é formada pelas seguintes 
regiões de saúde: - VII Região de Saúde (Salgueiro), VIII Região de Saúde (Petrolina), e pela IX 
Região de Saúde, (Ouricuri). No estado da Bahia, a Macrorregião de Saúde Norte é formada pelas 
seguintes regiões de saúde: - Região de Saúde de Juazeiro; Região de Saúde de Senhor do Bonfim, 
e pela Região de Saúde de Paulo Afonso.

Figura 31 – Mapa das regiões de saúde que compõem a Macrorregião PEBA

Fonte: Elaborado pela equipe local do Projeto, com base nos mapas disponibilizados na internet.

Cada região de saúde possui uma Comissão Intergestores Regional (CIR) que é uma instância 
de cogestão no espaço regional com o objetivo de constituir um canal permanente e contínuo de 
negociação e decisão entre os gestores municipais e o estado. Com isto, pretende-se a constituição 
de uma rede regionalizada, pactuando de forma consensual a definição das regras da gestão 
compartilhada do Sistema Único de Saúde – SUS.

Dessa forma, entender a participação dos gestores nesse espaço é de grande importância 
para se analisar a governança na macrorregião. Nos mapas a seguir, é possível verificar a participação 
dos gestores nestas reuniões. De forma geral, no ano de 2018 (Figura 32) a maioria dos gestores 
apresentou participação entre 50 a 100%.
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Figura 32 – Mapa do percentual de participação dos gestores em reuniões CIR por 
município da Macrorregião PEBA, 2018

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados disponibilizados pelas GERES – VI Macro e pelo NRSN (2020).

No ano de 2019 (Figura 33) houve o mesmo comportamento na macrorregião, ou seja, a 
maioria dos gestores apresentou participação entre 50 a 100%.

Figura 33 – Mapa do percentual de participação dos gestores em reuniões CIR por 
município da Macrorregião PEBA, 2019

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados disponibilizados pelas GERES – VI Macro e pelo NRSN (2020).

Em 2020 (Figura 34), com o advento da pandemia, ocorreu um aumento das discussões 
com as reuniões acontecendo virtualmente, desta forma, a maioria dos gestores compareceu às 
reuniões num percentual de 76 a100%.
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Figura 34 – Mapa do percentual de participação dos gestores em reuniões CIR por 
município da Macrorregião PEBA, 2020

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados disponibilizados pelas GERES e pelo NBR (2020).

A CRIE é constituída por representação do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde 
dos Estados da Bahia e de Pernambuco, das Secretarias Municipais de Saúde de Juazeiro/BA, Paulo 
Afonso/BA, Senhor do Bonfim/BA, Petrolina/PE, Ouricuri/PE, Salgueiro/PE, e por membros eleitos 
das 12 CIR, sendo 06 da IV Macrorregião/PE e 06 da Macrorregião Norte/BA, gerentes da VII 
Regional de Saúde/Salgueiro, da VIII Regional de Saúde/Petrolina, da IX Regional de Saúde/Ouricuri, 
coordenador do Núcleo Regional de Saúde da Macrorregião Norte da Bahia, representantes do 
Estado das CIR de Paulo Afonso e Senhor do Bonfim, e representantes da UNIVASF.

Uma das decisões da CRIE resultou em 2011 num importante marco para a região, a 
implantação de uma Central de Regulação Interestadual de Leitos – CRIL, com abrangência nos 
53 municípios da (BAHIA e PERNAMBUCO, 2012). O gráfico 15 demonstra a participação de cada 
componente, nos anos de 2018, 2019 e 2020.

Gráfico 15 – Número de participação por componentes nas reuniões CRIE da 
Macrorregião PEBA, 2018 a 2020

 
Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados disponibilizados pela Secretaria Executiva da CRIE (2020).
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Os Instrumentos de Gestão em Saúde são os mecanismos que garantem o funcionamento 
do Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os seus níveis. Tendo-se em vista a importância de se 
proceder à análise da situação destes instrumentos na macrorregião PEBA, foi realizada a análise 
dos seguintes instrumentos de gestão em saúde: Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação 
Anual de Saúde (PAS), e Relatório Anual de Gestão (RAG).

O Plano de Saúde é um instrumento de gestão que consolida, em cada esfera de governo, 
o processo de planejamento na área da saúde para um período de quatro anos, compondo a base 
das atividades e da programação de cada nível de gestão do SUS. 

No mapa da situação dos PMS para o quadriênio 2018 a 2021 (Figura 35), pode-se observar 
que 57% dos municípios estão com os planos aprovados, 23% em elaboração, 17% não elaborados 
e 4% em apreciação pelos CMS.

Figura 35 – Mapa da situação dos Planos Municipais de Saúde 2018 - 2021 da 
Macrorregião PEBA, 2020

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados do DigiSUS disponibilizados pelas GERES e pelo Apoio Institucional COSEMS/ BA.

A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as intenções 
expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever 
a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. É possível perceber na figura 36 a 
situação das PAS para o ano de 2018: 40% dos municípios estão com as programações aprovadas, 
17% em elaboração, 41% não elaborados e 2% em apreciação pelos CMS.
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Figura 36 – Mapa da situação dos Programações Anuais de Saúde (PAS) por município da 
Macrorregião PEBA, 2018

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados do DigiSUS disponibilizados pelas GERES e pelo Apoio Institucional COSEMS/BA.

Para o ano de 2019 (Figura 37), 24% dos municípios estão com as programações aprovadas, 
24% em elaboração, 52% não elaborados e 0% em apreciação pelos CMS.

Figura 37 – Mapa da situação dos Programações Anuais de Saúde (PAS) por município da 
Macrorregião PEBA, 2019

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados do DigiSUS disponibilizados pelas GERES e pelo Apoio Institucional COSEMS/ BA.

Para o ano de 2020 (figura 38), 2% dos municípios estão com as programações aprovadas, 
25% em elaboração, 71% não elaboradas e 2% em apreciação pelos CMS.
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Figura 38 – Mapa da situação dos Programações Anuais de Saúde (PAS) por município da 
Macrorregião PEBA, 2020

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados do DigiSUS disponibilizados pelas GERES e pelo Apoio Institucional COSEMS/BA.

Os Relatórios de Gestão têm como finalidade a sistematização e a divulgação de informações 
sobre os resultados obtidos e sobre a probidade dos gestores do SUS, funcionando como prestação 
de contas. Na Figura 39 é possível verificar a situação dos municípios para o ano de 2018: 17% dos 
municípios estão com os relatórios aprovados, 15% em elaboração, 62% não elaborados e 06% 
em apreciação pelos CMS.

Figura 39 – Mapa da situação dos Relatórios Anuais de Gestão (RAG) por município da 
Macrorregião PEBA, 2018

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto local do Projeto com base nos dados do DigiSUS disponibilizados pelas GERES e pelo Apoio Institucional 
COSEMS/BA.

Para o ano de 2019 (Figura 40), 8% dos municípios estão com os relatórios aprovados, 10% 
em elaboração, 76% não elaborados e 6% em apreciação pelos CMS.



Fortalecimento dos processos de governança, organização e integração da rede de atenção à saúde : documento norteador de 
planejamento macrorregional macrorregião interestadual de saúde do Vale do Médio São Francisco - Pernambuco e Bahia-Peba

105

Figura 40 – Mapa da situação dos Relatórios Anuais de Gestão (RAG) por município da 
Macrorregião PEBA, 2019

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados do DigiSUS disponibilizados pelas GERES e pelo Apoio Institucional COSEMS/BA.

A Pactuação Interfederativa é o processo de negociação entre os entes federados (Municípios, 
Estados, e Distrito Federal), que envolve um rol de indicadores relacionados a prioridades nacionais 
em saúde, cabendo aos entes federados discutir e pactuar tais indicadores. No mapa, pode-se ver a 
situação para o ano de 2018 (figura 41): 42% dos municípios estão com os indicadores homologados, 
07% em elaboração, 19% não elaborados e 34% em apreciação pelos CMS.

Figura 41 – Mapa da situação da Pactuação Interfederativa de Indicadores por município 
da Macrorregião PEBA, 2018

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados do DigiSUS disponibilizados pelas GERES e pelo Apoio Institucional COSEMS/BA.

Para o ano de 2019 (Figura 42), 40% dos municípios estão com os indicadores homologados, 
4% em elaboração, 26% não elaborados e 30% em apreciação pelos CMS.



MS/HAOC/CONASEMS

106

Figura 42 – Mapa da situação da Pactuação Interfederativa de Indicadores por município 
da Macrorregião PEBA, 2019

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados do DigiSUS disponibilizados pelas GERES e pelo Apoio Institucional COSEMS/BA.

Para o ano de 2020 (Figura 43), 30% dos municípios estão com os indicadores homologados, 
8% em elaboração, 37% não elaborados e 25% em apreciação pelos CMS.

Figura 43 – Mapa da situação da Pactuação Interfederativa de Indicadores por município 
da Macrorregião PEBA, 2020

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados do DigiSUS disponibilizados pelas GERES e pelo Apoio Institucional COSEMS/BA.

A Conferência Municipal de Saúde reúne segmentos representativos da sociedade para 
debater a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. Em 2019 
(Figura 44), todos os municípios realizaram a etapa municipal da Conferência de Saúde.
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Figura 44 – Percentual dos municípios que realizaram a etapa municipal da Conferência de 
Saúde na Macrorregião PEBA, 2019

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados do DigiSUS disponibilizados pelas GERES e pelo CES/BA.

O Ministério da Saúde concentrou seus esforços nos anos de 2011 a 2013 para a implantação 
das redes temáticas de Atenção à Saúde e o fortalecimento da Atenção Básica, por entender que 
a implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) representaria um avanço na organização do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Na Figura 45 é possível perceber as seguintes Redes: Rede Cegonha, Rede de Urgência e 
Emergência (RUE), Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência 
(RCPD), Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas (RADCC).

Figura 45 – Mapa dos Planos de Ação de Rede por Regiões de Saúde que conformam a 
Macrorregião PEBA, 2020

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados secundários das GERES e NBR (2020).

Verifica-se que o desenho destas redes aconteceu de forma regional em cada estado, sendo 
necessário rediscuti-lo à luz da Macrorregião PEBA.
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A iniciativa privada está prevista na Lei nº 8080/1990 em caráter complementar, sendo 
um importante elemento a ser considerado na região, uma vez que os serviços de abrangência 
macrorregional são geridos por diferentes tipos jurídicos. Estas situações podem trazer para o 
debate outros atores que, muitas vezes, possuem orçamento maior do que a maioria dos municípios 
da macrorregião, com transferência de poder e diferentes influências ao processo de pactuação 
e governança da RAS. A Figura 46, apresenta os serviços que são geridos por Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, Empresa Pública de direito privado, assim como serviços que 
são contratualizados na iniciativa privada, como a Terapia Renal Crônica.

Figura 46 – Mapa da relação público - privado dos estabelecimentos com contratualizados 
na Macrorregião PEBA, 2020

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados secundários das GERES e NBR (2020).

O Consórcio de Saúde é visto como uma associação entre municípios para a realização de 
atividades conjuntas referentes à promoção, proteção e recuperação da saúde de suas populações.

Na Figura 47 percebe-se que na Macro Norte (Bahia) todos os municípios possuem consórcios 
de saúde, exceto Pindobaçu. Já na IV Macrorregião (Pernambuco) apenas nos municípios de Cedro, 
Mirandiba, Belém do São Francisco, Salgueiro, Serrita, Terra Nova e Verdejante os consórcios  
estão presentes.
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Figura 47 – Mapa dos consórcios em Saúde dos municípios da Macrorregião PEBA, 2020

Fonte: Banco de dados elaborado pela equipe local do Projeto com dados secundários disponibilizados pela SES/ PE e pelo Apoio Institucional COSEMS/BA.

A demanda judicial individualizada relacionada a procedimentos e insumos de saúde contra 
entes públicos teve um crescimento exponencial nos últimos anos e trouxe um significativo impacto 
para a região, aumentando a necessidade de discussões nos espaços de governança, a fim de se 
traçarem estratégias de redução das demandas judiciais. Dito isto, aponta-se para a necessidade 
da caracterização do perfil das demandas bem como da identificação de vazios assistenciais que 
as geram no espaço macrorregional, de modo a subsidiar a ampliação de ações e serviços de saúde 
com incorporação tecnológica, de insumos e de medicamentos, tendo em vista a garantia do 
cuidado integral. Abaixo estão elencadas as principais temáticas encontradas na macrorregião:

1. Insumos e medicamentos; 
2. Garantia de transporte para pacientes acamados para Tratamento Fora  

Domicílio (TFD);
3. Especialidades médicas e exames de alta complexidade;
4. Alimentação enteral;
5. Fórmulas alimentares. 

A Programação Pactuada e Integrada (PPI) é um instrumento de gestão, porém, com ela 
não se pretende responder a todas as necessidades de programação das Secretarias Estaduais ou 
Municipais de Saúde. Restringe-se a alguns aspectos e questões de interesse ou de responsabilidade 
compartida, que envolvem a fixação de critérios de alocação de recursos do SUS.
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Até o presente momento existem somente documentos de pactuação e/ ou repactuação 
numa perspectiva estadual, sendo necessário discutir os mesmos à luz da Macrorregião PEBA 
(Figura 48).

Figura 48 – Publicações da Programação Pactuada Integrada, nos estados de 
Pernambuco e Bahia

Fonte: Elaborado pela equipe local do Projeto com base nos documentos disponibilizados na internet.

A promulgação da Lei Complementar n° 172, de 15 de abril de 2020, autoriza o gestor 
do SUS a revisitar os saldos em conta, possibilitando a reprogramação e execução dos recursos 
financeiros. Desta forma, mostra-se de importância para a governança na macrorregião, favorecendo 
seu fortalecimento, realizar a avaliação e execução do saldo em conta, permitindo reorganizar 
o plano de investimento nos municípios da macrorregião com base nas necessidades de saúde 
identificadas. Em dezembro de 2019, 100% dos municípios da macrorregião dispunham de saldo 
em conta, que totalizou um montante de aproximadamente R$ 95.000.00,00, conforme Figura 49.
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Figura 49 – Saldo em conta dos municípios da Macrorregião PEBA, dez./2019

Fonte: Elaborado pela equipe local do Projeto com base nos dados disponibilizados no Painel de Gestão do CONASEMS (2020).

3.4.1 Matriz de análise dos sistemas de governanças

A matriz para sistematização do diagnóstico dos sistemas de governança é uma ferramenta 
que ajuda na construção de estratégias de qualificação e enfrentamento dos seus elementos 
constituintes. Sua composição resulta da sistematização e trabalhos desenvolvidos pelos gestores 
e interlocutores a partir do questionário disponibilizado na plataforma Google Forms® durante a 
3ª Oficina Macrorregional. 

A matriz apresentada no Quadro 6 traz os elementos constituintes dos sistemas de governanças, 
suas fortalezas e fragilidades elencadas durante a construção na 3ª Oficina Macrorregional. Esta 
construção dá subsídio para o levantamento das estratégias de enfrentamento às fragilidades ou de 
potencialização das fortalezas, as quais foram traduzidas na forma de ações a serem implementadas, 
sinalizando facultativamente os entes federados responsáveis pela sua possível implementação 
para o fortalecimento da Governança. Esta matriz foi apresentada e validada em uma reunião 
da Comissão de Co-Gestão da Região Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco – 
Pernambuco e Bahia (CRIE PE/BA) realizada em 21/10/2020.
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Quadro 6 – Sistematização da Matriz dos elementos constituintes dos Sistemas de Governança

2 – Dimensão Gestão, planejamento e Governança Macrorregional

Elementos Constituintes Fortalezas
Estratégias de potencialização

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Comissão Intergestores Regional (CIR)

A CIR é um espaço potente de 
organização, planejamento, discussão, 
negociação, pactuação por consenso 
e de construção das estratégias para 
o fortalecimento regional. Além de ser 
um espaço de educação permanente 
para o gestor municipal de saúde.

Instituir núcleo de educação 
permanente com âmbito para a 
gestão municipal incluindo o Apoio 
Institucional dos COSEMS e as 
Instituições de Ensino Superior (IES).

Pouco conhecimento sobre a CIR e 
o papel da gestão no planejamento 
regional integrado possibilitando 
reuniões mais de operacionalização 
das demandas do que de discussão e 
negociação de estratégias.

1) realizar o acolhimento dos novos gestores 
na macrorregião PEBA como foco nos 
espaços de governança;
2) realizar educação permanente para 
os gestores fomentando discussões 
da necessidade de ações conjuntas e 
solidárias.

Maior interação e comunicação entre 
os gestores municipais de saúde.

Fortalecer a comunicação virtual 
através de grupo de gestores por 
aplicativos de mensagens.

Ausência de Câmara Técnica nas CIR da 
região Norte.

Implantar as Câmara Técnica na região 
Norte;
Realizar Educação Permanente para as 
Câmaras Técnicas de todas as regiões.

Secretária executiva participativa e 
atuante.

Fortalecer a Secretária Executiva, 
através de educação permanente para 
a mesma.

Fragilidade na inserção dos 
instrumentos de gestão no DigiSUS e 
ausência de discussão, avaliação e 
monitoramento de indicadores.

Realizar bimensalmente a avaliação 
e monitoramento dos instrumentos 
de gestão, além da avaliação e 
monitoramento de indicadores.

Presença do Apoio Institucional do 
COSEMS nas reuniões de CIR

Garantir/ fortalecer nas reuniões CIR 
a presença e contribuições do Apoio 
Institucional dos COSEMS.

Ausência do Gestor do município 
Polo para organização, discussão, 
pactuação e construção dos serviços 
de saúde da região;

Fomentar a participação do Gestor 
do município Polo para organização, 
discussão, pactuação e construção dos 
serviços de saúde da região; 

Realização de encontros virtuais 
facilitam a participação de gestores e 
convidados externos.

Fortalecer os encontros virtuais.

Fragilidade na estrutura da secretaria 
da CIR para atender às demandas 
dos gestores (equipamentos de 
informática, internet e telefone)

Fortalecer a estrutura da secretaria 
executiva, disponibilizando equipamentos 
de informática, internet e telefone.

Reuniões acontecendo com quórum 
mínimo, incluindo a ausência de 
membro efetivo central nas reuniões 
de CIR.

Garantir a participação dos gestores 
municipais nas reuniões CIR

Possibilitar que as reuniões aconteçam de 
forma mista (presencial e virtual), através 
da disponibilização das plataformas 
digitais.

Ausência de leituras das deliberações 
da CRIE nas CIR. 

Realizar nas reuniões CIR leitura das 
deliberações da CRIE.

Ausência de articulação da agenda das 
06 regiões conjuntas para discussão 
da regionalização e dos produtos do 
projeto do PROADI – SUS.

Construir agenda conjunta para as 06 
regiões de saúde em conjunto para a 
discussão da regionalização.

continua
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2 – Dimensão Gestão, planejamento e Governança Macrorregional

Elementos Constituintes Fortalezas
Estratégias de potencialização

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento

Municipais Cooperação macrorregional

Comissão de Co – Gestão da Região 
Interestadual de Saúde (CRIE)

Ser experiência e protagonismo 
nacional no formato de espaço de Co 
-gestão interestadual.

Inexistência da formalização da 
Macrorregião PEBA.

Garantir a publicação e o envio das 
resoluções CIB PE e BA referente a 
formalização da macrorregião para a 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Interação entre os gestores municipais, 
estaduais, Governo Federal e 
Universidade 

Realizar o acolhimento dos novos 
gestores na macrorregião PEBA como 
foco nos espaços de governança.

Ausência do representante do 
Ministério da Saúde com autonomia 
nas reuniões CRIE.

Garantir a participação do representante do 
Ministério da Saúde com autonomia;
Revisar o regimento da CRIE para inclusão 
das SEMS PE e BA.

Espaço de cogestão para decisões e 
deliberações; formação de câmara 
técnica para subsidiar gestores.

Qualificar as Câmara Técnica para 
subsidiar as tomadas de decisão no 
espaço de governança.

Reuniões trimestrais. Garantir reuniões trimestrais.

Ausência de reuniões regulares. Realizar reuniões ordinárias.
Ausência de avaliação e 
monitoramento das deliberações. 

Realizar rotineiramente avaliação e 
monitoramento das deliberações.

2 – Dimensão Gestão, planejamento e Governança Macrorregional

Elementos Constituintes Fortalezas
Estratégias de potencialização

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Instrumentos de Planejamento do SUS

Ferramentas essenciais para se manter 
o planejamento organizacional (PMS, 
PAS e RAG) construído através dos 
membros dos Conselhos envolvidos.

Criar Grupo Técnico macrorregional 
para apoiar os municípios na 
elaboração desses instrumentos.

Elevado percentual de municípios 
sem instrumentos de planejamento 
inseridos no DigiSUS.

Priorizar a inserção dos instrumentos 
de gestão no DigiSUS.

Instituir Grupo Técnico macrorregional, 
com composição tripartite para apoiar os 
municípios na elaboração/ inserção desses 
instrumentos de gestão na plataforma 
DigiSUS.

Ausência de uma diretriz, nos Planos 
Estaduais de Saúde para discussão da 
regionalização na macrorregião PEBA.

Incluir nos próximos Planos Estaduais de 
Saúde uma diretriz para discussão da 
regionalização na macrorregião PEBA.

2 – Dimensão Gestão, planejamento e Governança Macrorregional

Elementos Constituintes Fortalezas
Estratégias de potencialização

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação Macrorregional

Programação Pactuada e Integrada 
(PPI)

A realização da repactuação na Bahia. Rever periodicamente a repactuação 
(PPI). Ausência de PPI Macrorregional.

Instituir um Grupo de Trabalho, com 
composição tripartite para realização 
de estudos, parâmetros para uma PPI 
macrorregional;
Realizar a PPI Macrorregional, com 
procedimentos ambulatoriais.

Necessidade de discussão e novas 
pactuações com adequação a 
realidades atual. Pouco conhecimento 
pelos novos gestores.

Solicitar à CIR educação permanente.

continuação

continua
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2 – Dimensão Gestão, planejamento e Governança Macrorregional
Elementos Constituintes Fortalezas Estratégias de potencialização Fragilidades Estratégias para enfrentamento

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Consórcio

Aumento da oferta de serviço no 
território;
Diminuição dos vazios “assistenciais” 
no território;

A Policlínica, na Bahia ainda não 
conseguiu ofertar 100% do elenco 
programado para a região.

Realizar o levantamento de demandas 
reprimidas e das necessidades para 
subsidiar as discussões em CIR.

Discutir periodicamente, em CIR, o 
elenco pactuado realizando avaliação e 
monitoramento dos serviços ofertados na 
Policlínica.

O consórcio de saúde nas Policlínicas 
na Bahia.

Criar um Grupo de Trabalho para 
discutir a ampliação do consórcio para 
a Macrorregião.

2 – Dimensão Gestão, planejamento e Governança Macrorregional

Elementos Constituintes Fortalezas
Estratégias de potencialização

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Contratualização
Inexistência do acompanhamento 
em CIR dos contratos de abrangência 
regional.

Realizar o acompanhamento periódico 
dos contratos e da relação pública-privada 
em CIR, avaliando as metas qualitativas e 
quantitativas, além de monitorar, qualificar 
os contratos. 

2 – Dimensão Gestão, planejamento e Governança Macrorregional

Elementos Constituintes Fortalezas
Estratégias de potencialização

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Relação Público - Privado
Inexistência de discussão do contrato 
em CIR, com a avaliação das metas 
qualitativas e quantitativas. 

Apresentar e discutir em CIR os contratos 
dos serviços que são regionais, CIR e CRIE 
acompanharem as metas.

2 – Dimensão Gestão, planejamento e Governança Macrorregional

Elementos Constituintes Fortalezas
Estratégias de potencialização

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Planos de Ação Regional (PAR) das 
Redes Temáticas

Os PARs das redes temáticas são 
importantes para organizar fluxos, o 
cuidado, ampliar a oferta de serviços e 
ações e os recursos financeiros.

Inexistência de Planos de Ação das 
Redes Temáticas à luz da Macrorregião 
PEBA.

Instituir um Grupo de Trabalho, com 
composição tripartite para estudo/ 
discussão dos Planos de Ação das Redes 
Temáticas à luz da Macrorregião PEBA.

Planos de Ação  Regionais aprovados 
em 2011 e 2012, não avaliados e 
monitorados, em CIR.

Revistar os planos, e rediscutir o Plano de 
Ação Regional, em reunião CIR.

continuação

continua
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2 – Dimensão Gestão, planejamento e Governança Macrorregional
Elementos Constituintes Fortalezas Estratégias de potencialização Fragilidades Estratégias para enfrentamento

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Participação Social

Realização de duas conferências 
municipais, 01 para a elaboração do 
Plano e a outra, etapa da conferência 
municipal.

Apoio dos estados e dos COSEMS na 
realização das conferências.

Baixa oferta de capacitação/ formação 
para Conselheiros Municipais de Saúde.

Garantir a realização de capacitações 
e formação pelo Conselho Estadual de 
Saúde e/ ou outras instituições para os 
Conselheiros Municipais de Saúde com 
periodicidade semestral, sobretudo para os 
novos conselheiros.

Ausência da Ouvidoria Municipal Implantar Ouvidorias nos municípios.

2 – Dimensão Gestão, planejamento e Governança Macrorregional

Elementos Constituintes Fortalezas
Estratégias de potencialização

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Judicialização

Baixo diálogo entre os gestores e poder 
judiciário quanto às políticas públicas 
de saúde.

Fomentar a participação do Ministério 
Público nas reuniões do Conselho de Saúde, 
Conferência de Saúde, reunião de CIR e CRIE 
com o objetivo de ampliar o diálogo entre o 
Ministério Público e os gestores de saúde.

2 - Dimensão assistencial - Desenho da Rede de Atenção de Saúde

Elementos Constituintes Fortalezas
Estratégias de potencialização

Fragilidades
Estratégias para enfrentamento

Municipais Cooperação macrorregional Municipais Cooperação macrorregional

Saldo em conta/ Financiamento

Promulgação da Lei Complementar n° 
172, de 15 de abril de 2020, que autoriza 
os recursos em conta.

Utilizar os recursos financeiros do saldo 
em conta pelos gestores, conforme a 
Lei Complementar n° 172/ 2020.

Utilizar os recursos financeiros do saldo 
em conta pelos gestores, conforme a 
Lei Complementar n° 172/ 2020.

Ausência de publicações em tempo 
hábil (paralelo à portaria) de notas 
técnicas para utilização dos recursos 
federais, ampliando o receio do gestor 
em utilizar os recursos financeiros em 
conta. 

Elaborar notas técnicas em tempo 
hábil pelo MS e/ ou pelos COSEMS para 
a utilização dos recursos financeiros, 
evitando saldo em contas.

Subfinanciamento do SUS, sobretudo 
as ações de média e alta complexidade 
que apresentam uma tabela de 
pagamento defasada. 

Instituir um Grupo de Trabalho 
Macrorregional, com composição 
tripartite para discutir periodicamente o 
financiamento do SUS na macrorregião.

Investimento na saúde apenas através 
de emenda parlamentar.

Instituir um Grupo de Trabalho 
Macrorregional, com composição 
tripartite para discutir periodicamente o 
financiamento do SUS, a ex.: as emendas 
parlamentares.

Ausência do financiamento da CRIL pelo 
Ministério da Saúde.

Incluir no financiamento da CRIL o 
Ministério da Saúde, com recursos 
financeiros, aporte tecnológico, incluindo 
equipamentos. 

Fonte: Equipe local HOAC.

conclusão
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A instituição da Rede Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco, experiência 
pioneira no âmbito nacional, promoveu a discussão de fluxos e trocas de serviços entre os municípios 
de dois estados, Pernambuco e Bahia – Rede PEBA, no ano de 2008, sendo que, um dos produtos 
desta articulação, foi a criação da Comissão de Co - Gestão da Região Interestadual de Saúde do 
Vale do Médio São Francisco – CRIE, espaço singular de governança responsável pela condução 
sanitária e política na macrorregião.

A macrorregião PEBA foi escolhida pelo Projeto de Fortalecimento dos Processos de 
Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde em decorrência de sua 
singularidade. A execução da 1ª oficina do Projeto na Macrorregião fez refletir a necessidade de 
aproximação e articulação das agendas do território com o espaço de governança.

Em decorrência da pandemia pela COVID-19, desde meados de março de 2020, foram 
suspensas todas as atividades que implicassem aglomerações, como reuniões e oficinas. Sendo 
assim, os estados de Pernambuco e Bahia passaram a realizar as reuniões de forma remota através 
de plataforma virtual própria.

Entende-se que ter empregado as tecnologias de comunicação à distância nesse contexto 
pandêmico garantiu uma expressiva participação dos atores estratégicos, gestores do SUS e 
interlocutores municipais no Projeto, desta forma, fazer uso desses recursos mostra-se um promissor 
horizonte para discutir, implementar e operacionalizar outras ferramentas para a organização da 
rede de atenção à saúde.

Para a elaboração do planejamento de forma integrada, deve-se levar em consideração 
as necessidades de saúde da população em cada região e a perspectiva de que o planejamento 
ascendente seja construído do nível local até o federal. Até o momento da escrita deste documento, 
inexistem dados de saúde nos bancos oficiais para a macrorregião PEBA, tendo-se em vista a 
ausência de sua formalização. 

Diante disso, o Projeto reverberou essa necessidade para o território, assim como procedeu 
à elaboração de uma base de dados para essa macrorregião, permitindo aos gestores do SUS 
compreender as necessidades de saúde que auxiliou nas tomadas de decisão. Assim, sugere-se que, 
para futuros planejamentos, seja realizada a atualização dos dados coletados, visto que a análise 
abrangeu a série histórica de 10 anos.

Implicar espaços de governança já instituídos, bem como os atores estratégicos do território 
na execução das ações e consecuções dos objetivos propostos para o projeto foi de importância 
capital. Por isso, como percurso metodológico, a equipe local do projeto escolheu a CRIE para 
ser o dispositivo principal de análise e validação dos produtos da 2ª e da 3ª oficina. Ao longo 
da realização deste projeto, os membros da Comissão demonstraram protagonismo e desejo 
para vencer o maior entrave da macrorregião Interestadual, a sua formalização, em paralelo ao 
desencadeamento do processo de Planejamento Regional Integrado (PRI).

Desta forma, a câmara técnica da CRIE, a qual, se necessário, deverá incluir novos membros 
para uma composição tripartite, terá um papel estratégico na operacionalização das pactuações 
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das estratégias de potencialização das fortalezas e de enfrentamento das fragilidades apontadas 
e validadas, não somente para os macroproblemas priorizados.

O planejamento deverá utilizar as matrizes já construídas e validadas pela CRIE para definição 
de diretrizes, objetivos, metas, painel de indicadores e prazos, com consequente monitoramento 
e avaliação no espaço de governança. Com isso, propiciará o fortalecimento da rede de atenção à 
saúde da Macrorregião Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco, além de contribuir 
para o Sistema Único de Saúde.
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 Apêndice A – Estudo de Caso para o macroproblema relacionado à 
Hipertensão Arterial Sistêmica

JRS. 64 anos, sexo masculino, casado, negro, aposentado, mas continuava trabalhando em 
sua roça, tem 06 filhos e 10 netos. Residente no município Cruz da Serra, na zona rural, povoado de 
Lajedo, localizado a 40 km de distância da sede do município. O município pertence a macrorregião 
interestadual de saúde do vale do médio São Francisco Pernambuco e Bahia – Macro PEBA. SR 
JRS, mora com a esposa, 02 filhos e 04 netos.

No povoado Lajedo tem uma unidade de saúde da família, com equipe completa, composta 
por médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem e 05 agentes comunitários de Saúde- 
ACS. O ACS da área de Sr. JRS está aposentado, a família de Sr. JRS não está recebendo visitas 
domiciliares regularmente.

Sr. JRS é hipertenso, referindo dores de cabeça, compareceu a unidade de saúde da família 
para uma consulta, o médico estava de folga neste dia. A enfermeira verificou a pressão arterial, 
certificou que a pressão estava alta, agendou a consulta médica para Sr. JRS para o dia seguinte.

No dia seguinte, o Sr. JRS retornou à unidade de saúde para a consulta médica, é atendido, 
sai do consultório com a solicitação de vários exames laboratoriais e consulta com o cardiologista, 
com a orientação de retornar à unidade após o resultado de exames e consulta com o cardiologista.

Na manhã seguinte, Sr. JRS pegou o ônibus que realiza o transporte para a sede do município, 
compareceu a central de marcação da secretaria municipal de saúde para agendar os exames 
e a consulta. Foi informado pela recepcionista que os exames de sangue foram marcados para 
os próximos 10 dias e a consulta com o cardiologista seria somente no próximo mês, porque as  
vagas acabaram.

Sr. JRS retornou para a sua residência, as dores de cabeça permaneceram, ele tomou alguns 
chás que o amigo recomendou, apresentou pequena melhora. Uma semana após, à noite, Sr. JRS 
sentiu intensa dores de cabeça, o filho de Sr. JRS ligou no SAMU, foi informado que não seria possível 
atender a ocorrência naquele momento, em virtude de uma transferência intermunicipal. O filho 
ligou para um amigo que levou o SR JRS até o hospital municipal de Cruz da Serra.

Sr. JRS deu entrada no hospital municipal com comprometimento dos sinais vitais e 
diminuição do débito urinário. Ficou internado, realizou exames laboratoriais com resultados 
indicando comprometimento renal. Foi solicitado consulta com nefrologista, devido a urgência, 
feito contato via telefone com o médico da clínica do RIM, (Hemodiálise), localizada na cidade 
Avante, a 200 km de distância de Cruz da Serra. O paciente foi encaminhado para avaliação e diálise 
imediata. Retornou da primeira sessão de hemodiálise, pálido, com mal-estar geral, hipoativo.

Ao decorrer do dia o paciente apresentou piora do quadro clinico, sendo transferido para 
a sala de estabilização do hospital municipal, com indicação de leito de UTI. A vaga foi solicitada 
à Central de regulação Interestadual de leitos. Dois dias após, o paciente se mantém em estado 
grave, a vaga foi liberada para a UTI do Hospital Cacto, que fica a 450 km de distância de Cruz da 
Serra. A transferência foi realizada pelo SAMU regional.
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Após 21 dias internado na unidade de terapia intensiva, Sr. JRS recebeu alta da UTI, foi 
encaminhado para a clínica médica e continuou realizando a diálise. Após 10 dias de internamento 
na clínica médica o S. JRS recebeu alta hospitalar com indicação de dar continuidade a diálise.

Sr. JRS foi encaminhado para cadastro no programa Tratamento fora do Domicílio - TFD do 
município, para realizar diálise 3 vezes por semana, na clínica do RIM, localizada na cidade Avante 
e continuar sendo acompanhado pela equipe saúde da família do povoado.

 Apêndice B – Estudo de Caso para o macroproblema relacionado às 
complicações pós-COVID-19

JRS. 64 anos, sexo masculino, casado, negro, aposentado, mas ainda trabalhava em sua 
roça, tem 06 filhos e 10 netos. Residente no município Cruz da Serra, na zona rural, povoado de 
Lajedo, localizado a 40 km de distância da sede do município. O município pertence à macrorregião 
interestadual de saúde do vale do médio São Francisco Pernambuco e Bahia – Macro PEBA. SR 
JRS, mora com a esposa, 02 filhos e 04 netos.

No povoado Lajedo existe uma unidade de saúde da família com equipe completa, composta 
por médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem e 05 agentes comunitários de Saúde- 
ACS. O ACS da área de Sr. JRS está aposentado, a família de Sr. JRS não está recebendo visitas 
domiciliares regularmente.

Sr. JRS compareceu a unidade de saúde da família para uma consulta, referindo que há 08 
dias estava com muitas dores de cabeça, febre, tosse e episódios de diarreia. O médico estava de 
folga neste dia, a enfermeira realizou o atendimento, orientando o paciente a ficar em repouso, 
isolamento social, e agendou a consulta médica para Sr. JRS para o dia seguinte.

No dia seguinte, o Sr. JRS retorna à unidade de saúde para a consulta médica, é atendido, 
sai do consultório com agendamento para realizar o teste rápido para COVID-19. É orientado 
permanecer em isolamento social. O teste rápido confirmou que o Sr. JRS estava positivo para 
COVID-19. A equipe da saúde da família iniciou o monitoramento.

Sr. JRS permaneceu com tosse, febre e dispneia, a equipe de monitoramento encaminhou 
o paciente para o hospital municipal de Cruz da Serra. Com comprometimentos dos sinais vitais e 
com resultados de exames de imagem, o médico solicitou regulação para o hospital de referência 
para o tratamento da COVID-19.

No mesmo dia, a Central de regulação Interestadual de leitos liberou a vaga para a UTI do 
Hospital Cacto, que fica a 450 km de Cruz da Serra. O paciente foi transferido pela ambulância 
da regulação de leitos.

Após 21 dias internado na terapia intensiva, Sr. JRS recebeu alta da UTI, foi encaminhado 
para a clínica médica e continuou realizando a diálise. Após 10 dias de internamento na clínica 
médica o Sr. JRS recebeu alta hospitalar com indicação de dar continuidade a diálise, além disso, 
realizar a consulta com o cardiologista e com acompanhamento com psicólogo.
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Sr. JRS foi encaminhado para cadastro no programa Tratamento fora do Domicilio - TFD 
do município, para realizar diálise 3 vezes por semana, na clínica do RIM, localizada na cidade 
Avante, 200km de distância de Cruz da Serra e continuar sendo acompanhado pela equipe saúde 
da família do povoado.

 Apêndice C – Roteiro para coleta de dados - Pernambuco

Entrar no site: http://portal.saude.pe.gov.br/ e iniciar a pesquisa:

No tópico Informações em Saúde – clicar

Encontrar o ícone Tabnet do estado de Pernambuco – clicar

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc01.htm

Nº DE ÓBITOS DE RESIDENTES COM MENOS DE UM ANO DE IDADE X 1.000

 Nº TOTAL DE NASC VIVOS DE MÃES RESIDENTES

1. Óbitos infantis

Em Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) – clicar; 

Na linha descer Regional de Saúde Res – clicar;

Na coluna na Ano óbito– clicar;

No conteúdo Frequência – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Salgueiro, Petrolina e Ouricuri, 
com o Ctrl pressionado– clicar;

Em Faixa Etária (13) selecionar < 1 ano ign;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: ÓBITOS INFANTIS _ PE.

2. Nascidos Vivos

Em Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – clicar; 

Na linha Regional de Saúde Res – clicar;

Na coluna na Ano de nascimento – clicar;

No conteúdo Nascidos vivos – clicar;

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc01.htm
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Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Salgueiro, Petrolina e Ouricuri 
com o Ctrl pressionado– clicar;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: NASCIDOS VIVOS _ PE.

TAXA DE MORTALIDADE PERINATAL

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc05.htm

SOMA DO NÚMERO DE ÓBITOS FETAIS (A PARTIR DE 22 
SEMANAS DE GESTAÇÃO) E DE ÓBITOS DE CRIANÇAS DE 0-6 

DIAS COMPLETOS DE VIDA, AMBOS DE RESIDENTES

Nº DE NASCIMENTOS TOTAIS DE MÃES RESIDENTES (NASCIDOS VIVOS 
MAIS ÓBITOS FETAIS A PARTIR DA 22º SEMANA DE GESTAÇÃO)

3. Óbitos fetais

Em Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) – clicar; 

Na linha descer Regional de Saúde Res – clicar;

Na coluna Ano de óbito – clicar;

No conteúdo Frequência – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Tipo de Óbito Fetal

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Salgueiro, Petrolina e Ouricuri, 
com o Ctrl pressionado– clicar;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: ÓBITOS FETAIS _ PE.

SOMA (OF+OBT 0-6)

4. Óbitos infantis 0-6;

Em Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) – clicar; 

Na linha descer Regional de Saúde Res – clicar;

Na coluna na Ano de óbito – clicar;

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc05.htm
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No conteúdo Frequência – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Salgueiro, Petrolina e Ouricuri, 
com o Ctrl pressionado– clicar;

Em Idade detalhada < 1, horas ign, segura e seleciona até 6 dias

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: ÓBITOS INFANTIS _ PE.

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES DE 10 A 19 ANOS DE IDADE

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqd16.htm

Nº DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES, POR GRUPO ETÁRIO

Nº TOTAL DE NASC VIVOS DE MÃES RESIDENTES 

5. Nascidos Vivos por faixa etária de mães

Em Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – clicar; 

Na linha Regional de Saúde Res – clicar;

Na coluna Ano de nascimento – clicar;

No conteúdo Nascidos vivos – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Salgueiro, Petrolina e Ouricuri 
com o Ctrl pressionado– clicar

Em Faixa Etária da mãe seleciona as seguintes opções, com o Ctrl pressionado: 10 a 14 
anos e 15 a 19 anos;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: NASCIDOS VIVOS FXET _ PE.

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqd16.htm
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TAXA DE MORTALIDADE MATERNA

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc06.htm

Nº DE ÓBITOS DE MULHERES RESIDENTES, POR CAUSAS LIGADAS A 
GRAVIDEZ, PARTO E PUERPERIO 

Nº TOTAL DE NASC VIVOS DE MÃES RESIDENTES 

6. Óbitos de mulheres;

Em Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) – clicar;

Na linha Regional de Saúde Res – clicar;

Na coluna na opção Ano do óbito – clicar;

No conteúdo Frequência – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Salgueiro, Petrolina e Ouricuri 
com o Ctrl pressionado– clicar

Em Causa CID 10 C3 selecionar O00 a O99, exceto O96 e O97;;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: NASCIDOS VIVOS FXET _ PE.

MORBIDADE

COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA: 

Nº CASOS NOVOS DA DOENÇA /LOCAL/PERÍODO

POPULAÇÃO DO MESMO LOCAL E PERÍODO 

COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA

Nº CASOS EXISTENTES (NOVOS + ANT.) /LOCAL/MOMENTO/PERÍODO 

POPULAÇÃO DO MESMO LOCAL E PERÍODO

Entrar no site http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203 e iniciar  
a pesquisa:

No tópico Epidemiológicas e Morbidade– clicar

Encontrar o ícone Morbidade Hospitalar (SIH/SUS) – clicar

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc06.htm
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203
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Encontrar o ícone Geral, por residência – a partir de 2008 – clicar

Selecionar o estado da Pernambuco- clicar

Na linha descer a seta até a opção Lista Morb CID - 10 – clicar;

Na coluna na opção Ano de atendimento – clicar;

No conteúdo Internações – clicar;

Em Períodos Disponíveis em jan/2008, segurar o Ctrl e selecionar até dez/2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Salgueiro, Petrolina e Ouricuri 
com o Ctrl pressionado– clicar;

Em Capítulo CID – 10 seleciona I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: MORB_HOSP _ PE.

AVALIAR A CORRELAÇÃO DO NÚMERO DE INTERNAÇÃO 
POR AGRAVO E O NÚMERO MORTALIDADE GERAL

Entrar no site http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203 e iniciar  
a pesquisa:

No tópico Epidemiológicas e Morbidade– clicar

Encontrar o ícone Morbidade Hospitalar (SIH/SUS) – clicar

Encontrar o ícone Geral, por residência – a partir de 2008 – clicar

Selecionar o estado da Pernambuco- clicar

Na linha descer a seta até a opção Lista Morb CID - 10 – clicar;

Na coluna na opção Ano de atendimento – clicar;

No conteúdo Internações – clicar;

Em Períodos Disponíveis em jan/2008, segurar o Ctrl e selecionar até dez/2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Salgueiro, Petrolina e Ouricuri 
com o Ctrl pressionado– clicar;

Em Capítulo CID – 10 seleciona I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: MORB_HOSP _ PE

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203
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MORTALIDADE

TAXA DE MORTALIDADE ESPECÍFICA POR CAUSA SELECIONADA

Nº DE ÓBITOS POR CAUSA ESPECÍFICA, EM 
DETERMINADO LOCAL E PERÍODO

POPULAÇÃO TOTAL MESMO LOCAL E PERÍODO 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc07.htm

Óbitos por causas específicas

Entrar no site: http://portal.saude.pe.gov.br/ e iniciar a pesquisa:

No tópico Informações em Saúde – clicar

Encontrar o ícone Tabnet do estado de Pernambuco – clicar

Em Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) – clicar;

Na linha descer a seta até a opção Causas (Cap CID 10 – clicar(1° busca);

Na linha descer a seta até a opção Causas (CID – 10 3C) – clicar (2° busca);

Na coluna na Regional de Saúde Res – clicar;

No conteúdo Frequência – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Salgueiro, Petrolina e Ouricuri 
com o Ctrl pressionado– clicar;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: MORT CID 10 _ PE

7. População Total

Em População – clicar; 

Na linha descer a seta até a opção Regional de Saúde PE – clicar;

Na coluna na opção Ano – clicar;

No conteúdo População residente – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 20082008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 
2017; 2018– clicar;

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc07.htm
http://portal.saude.pe.gov.br/
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Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Salgueiro, Petrolina, Ouricuri 
com o Ctrl pressionado– clicar;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: POP GERAL_ANO _ PE

Apêndice D – Roteiro para coleta de dados - Bahia

Entrar no site: www.saude.ba.gov.br e iniciar a pesquisa:

No tópico Vigilância em Saúde – clicar

Quando abrir as opções clicar em epidemiológica

Encontrar o ícone Informações em Saúde/ TABNET – clicar

Em TABNET – clicar

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc01.htm

Nº DE ÓBITOS DE RESIDENTES COM MENOS DE UM ANO DE IDADE X 1.000

Nº TOTAL DE NASC VIVOS DE MÃES RESIDENTES 

8. Óbitos infantis

Em Mortalidade – clicar; 

Em Óbitos Infantil – clicar;

Na linha descer a seta até a opção Região de Saúde (CIR) – clicar;

Na coluna na opção Ano de óbito – clicar;

No conteúdo Óbitos por residência – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor 
do Bonfim com o Ctrl pressionado– clicar;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: ÓBITOS INFANTIS _ BA.

http://www.saude.ba.gov.br
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc01.htm
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9. Nascidos Vivos

Em Nascidos Vivos – clicar; 

Na linha descer a seta até a opção Região de Saúde (CIR) – clicar;

Na coluna na opção Ano de nascimento – clicar;

No conteúdo Nascim por local de resid. mãe – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor 
do Bonfim com o Ctrl pressionado– clicar;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: NASCIDOS VIVOS _ BA.

TAXA DE MORTALIDADE PERINATAL

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc05.htm

SOMA DO NÚMERO DE ÓBITOS FETAIS (A PARTIR DE 22 
SEMANAS DE GESTAÇÃO) E DE ÓBITOS DE CRIANÇAS DE 0-6 

DIAS COMPLETOS DE VIDA, AMBOS DE RESIDENTES

Nº DE NASCIMENTOS TOTAIS DE MÃES RESIDENTES (NASCIDOS VIVOS 
MAIS ÓBITOS FETAIS A PARTIR DA 22º SEMANA DE GESTAÇÃO)

10 Óbitos fetais

Em Mortalidade – clicar;

Em Óbitos Fetais – clicar;

Na linha descer a seta até a opção Região de Saúde (CIR) – clicar;

Na coluna na opção Ano de óbito – clicar;

No conteúdo Óbitos por residência – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor 
do Bonfim com o Ctrl pressionado– clicar;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc05.htm
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Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: ÓBITOS FETAIS _ BA.

SOMA (OF+OBT 0-6)

11 Óbitos infantis 0-6;

Em Mortalidade – clicar; 

Em Óbitos Infantil - clicar

Na linha descer a seta até a opção Região de Saúde (CIR) – clicar;

Na coluna na opção Ano de óbito – clicar;

No conteúdo Óbitos por residência – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor 
do Bonfim com o Ctrl pressionado– clicar;

Em Faixa etária 1 selecionar 0 a 6 dias;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: ÓBITOS INFANTIS 0-6 _ BA

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES DE 10 A 19 ANOS DE IDADE

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqd16.htm

Nº DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES, POR GRUPO ETÁRIO

 Nº TOTAL DE NASC VIVOS DE MÃES RESIDENTES 

12 Nascidos Vivos por faixa etária de mães

Em Nascidos Vivos – clicar; 

Na linha descer a seta até a opção Região de Saúde (CIR) – clicar;

Na coluna na opção Ano de nascimento – clicar;

No conteúdo Nascim por local de resid. mãe – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor 
do Bonfim com o Ctrl pressionado– clicar;

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqd16.htm
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Em Idade da mãe seleciona as seguintes opções, com o Ctrl pressionado: 10 a 14 anos e 
15 a 19 anos;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: NASCIDOS VIVOS FXET _ BA.

TAXA DE MORTALIDADE MATERNA

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc06.htm

Nº DE ÓBITOS DE MULHERES RESIDENTES, POR CAUSAS 
LIGADAS A GRAVIDEZ, PARTO E PUERPERIO 

Nº TOTAL DE NASC VIVOS DE MÃES RESIDENTES 

13 Óbitos de mulheres por faixa etária;

Em Mortalidade – clicar; 

Em Mortalidade Geral - clicar

Na linha descer a seta até a opção Região de Saúde (CIR) – clicar;

Na coluna na opção Ano de óbito – clicar;

No conteúdo Óbitos por residência – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor 
do Bonfim com o Ctrl pressionado– clicar;

Em Categoria CID - 10 selecionar O00 a O99, exceto O96 e O97;

Em Sexo selecionar Feminino;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: ÓBITOS INFANTIS 0-6 _ BA

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc06.htm
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MORBIDADE

COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA: 

Nº CASOS NOVOS DA DOENÇA /LOCAL/PERÍODO 

POPULAÇÃO DO MESMO LOCAL E PERÍODO  

COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA

Nº CASOS EXISTENTES (NOVOS + ANT.) /LOCAL/MOMENTO/PERÍODO 

POPULAÇÃO DO MESMO LOCAL E PERÍODO

Entrar no site http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203 e iniciar a 
pesquisa:

No tópico Epidemiológicas e Morbidade– clicar

Encontrar o ícone Morbidade Hospitalar (SIH/SUS) – clicar

Encontrar o ícone Geral, por residência – a partir de 2008 – clicar

Selecionar o estado da Bahia- clicar

Na linha descer a seta até a opção Lista Morb CID - 10 – clicar;

Na coluna na opção Ano de atendimento – clicar;

No conteúdo Internações – clicar;

Em Períodos Disponíveis em jan/2008, segurar o Ctrl e selecionar até dez/2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor 
do Bonfim com o Ctrl pressionado– clicar;

Em Capítulo CID – 10 seleciona I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: MORB_HOSP _ BA

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203
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AVALIAR A CORRELAÇÃO DO NÚMERO DE INTERNAÇÃO 
POR AGRAVO E O NÚMERO MORTALIDADE GERAL

Entrar no site http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203 e iniciar a 
pesquisa:

No tópico Epidemiológicas e Morbidade– clicar

Encontrar o ícone Morbidade Hospitalar (SIH/SUS) – clicar

Encontrar o ícone Geral, por residência – a partir de 2008 – clicar

Selecionar o estado da Bahia- clicar

Na linha descer a seta até a opção Lista Morb CID - 10 – clicar;

Na coluna na opção Ano de atendimento – clicar;

No conteúdo Internações – clicar;

Em Períodos Disponíveis em jan/2008, segurar o Ctrl e selecionar até dez/2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor 
do Bonfim com o Ctrl pressionado– clicar;

Em Capítulo CID – 10 seleciona I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: MORB_HOSP _ BA

MORTALIDADE

 TAXA DE MORTALIDADE ESPECÍFICA POR CAUSA SELECIONADA

Nº DE ÓBITOS POR CAUSA ESPECÍFICA, EM 
DETERMINADO LOCAL E PERÍODO

POPULAÇÃO TOTAL MESMO LOCAL E PERÍODO 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc07.htm

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc07.htm
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14. Óbitos por causas específicas

Entrar no site: www.saude.ba.gov.br e iniciar a pesquisa:

No tópico Vigilância em Saúde – clicar

Quando abrir as opções clicar em epidemiológica

Encontrar o ícone Informações em Saúde/ TABNET – clicar

Em TABNET – clicar

Em Mortalidade – clicar; 

Em Mortalidade Geral – clicar;

Na linha descer a seta até a opção Capítulo CID - 10 – clicar(1° busca);

Na linha descer a seta até a opção Grupo CID - 10 – clicar (2° busca);

Na coluna na Região de Saúde (CIR) – clicar;

No conteúdo Óbitos por residência – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018– clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor 
do Bonfim com o Ctrl pressionado– clicar;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: MORT CID 10 _ BA

15. População Total

Em Demografia – clicar; 

Em Estimativas para o TCU - clicar

Na linha descer a seta até a opção Região de Saúde (CIR) – clicar;

Na coluna na opção Ano – clicar;

No conteúdo População residente – clicar;

Em Períodos Disponíveis em 2008, segurar o Ctrl e selecionar até 2018 – clicar;

Em Região de Saúde (CIR) selecionar as seguintes regiões: Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor 
do Bonfim com o Ctrl pressionado– clicar;

Clicar em Ordenar pelos valores da coluna e tabelas com bordas, após isso clicar em MOSTRA;

Salvar tabela como “CÓPIA COMO.CVS” e “CÓPIA PARA TABWIM”;

Lembrete: após salvar a tabela nomear, por exemplo: POP GERAL_BA

http://www.saude.ba.gov.br
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