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Introdução 

    A questão central desta pesquisa é analisar a regionalização da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) e a 

implementação de seu processo na região de saúde do Norte de Minas Gerais. A experiência da regionalização da saúde 

tem sido debatida atualmente em relação a sua contribuição real para efetivar os princípios constitucionais de acesso 

integral aos serviços e ações de saúde e de equidade. Entre os preceitos na área da saúde consubstanciados na 

Constituição Federal de 1988 está o acesso às ações e serviços de forma universal e equânime, tendo em vista que, a 

saúde é um bem público e, portanto, direito de cidadania a ser assegurado pelo Estado.  

 

Material e métodos 

A pesquisa busca investigar o contexto e os condicionantes da regionalização na configuração dos serviços de 

saúde, além de identificar a rede de serviços de saúde, sua conformação geográfica e as suas características na dinâmica 

dos complexos macro e micro regionais. Para verificar a demanda atendida nas internações hospitalares, utiliza-se o 

método quantitativo através do levantamento de dados secundários no banco de dados do DATASUS [1], incluindo o 

Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado do SUS - SISAIH em municípios pólos da macrorregião de Montes 

Claros e microrregião de saúde da Região Norte de Minas relativas a 2013. Assim, trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica e documental e que utiliza dos dados secundários - DATASUS – SISAIH para investigar o contexto e 

condicionantes da regionalização na configuração dos serviços de saúde, no sentido da disponibilidade da atenção 

hospitalar da média complexidade na microrregião de saúde e macrorregião.  

 

Resultado Parcial  

       A regionalização tem a região de saúde como base territorial de planejamento de atenção à saúde, em que há 

identidades compartilhadas nos aspectos socioeconômicos e culturais, redes de comunicação, infraestrutura de 

transportes, redes de ações e serviços direcionadas para a integralidade da atenção à saúde. Com isso, o acesso à saúde 

refere-se a uma ampla variedade de condições e situações, onde a população se submete aos serviços quando suas 

necessidades o requerem. (MACHADO, 2009)[2] 

Segundo Fleury et al (2010, p.448) [3] o processo de descentralização do SUS apresenta desafios novos e antigos 

para a sua consolidação institucional, como por exemplo, o acesso e a utilização de serviços especializados, a ampliação 

da equidade tanto no acesso quanto na qualidade dos serviços. Considera-se que a articulação e a cooperação entre os 

municípios propiciam o fortalecimento da participação decisória e organização para melhor responder a estes desafios 

existentes no SUS.  Além do fortalecimento do município, que acontece com a descentralização, deve-se agregar, 

estrategicamente, o reforço a regionalização da saúde. 

No Estado de Minas Gerais há 77 (setenta e sete) Microrregiões de Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) e 13 

(treze) Macrorregiões de Saúde (MINAS GERAIS/SES, 2012). A Região Norte de Minas, é uma das Macrorregiões de 

Saúde de Minas Gerais, com população de 2771.431 habitantes, tem 86 municípios e esta dividida em nove 

Microrregiões de Saúde.  

O Norte de Minas possui nove microrregiões e 86 municípios, como a maioria dos seus municípios, é de pequeno 

porte populacional e administram apenas estabelecimentos de atenção básica. Os serviços especializados e de alta 

complexidade estão concentrados em alguns poucos municípios polos microrregionais, o que acarreta desafios para a 

assistência à saúde da população.  

De acordo com os dados do DATASUS a disponibilidade de leitos para o SUS em 2013 na Região era de 2.311 leitos 

distribuídos em 31 hospitais credenciados. Montes Claros é a cidade que possui maior concentração de médicos e leitos 

para internação, tendo no total 04 hospitais de grande porte, 01 de médio e 01 de pequeno porte com recursos 

especializados. Os outros leitos e unidades estão espalhados em 08 municípios com hospitais de médio porte e em 
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outros 17 municípios com estabelecimentos de pequeno porte (até 30 leitos) (DATASUS-CNES, 2014), que apresentam 

baixa densidade tecnológica, baixa capacitação institucional e provável precária capacidade resolutiva. A maioria dos 

municípios da Região (60%) tem menos de 10.000 habitantes e não há hospitais. Para Pestana e Mendes [4], o custo de 

implantação e operação de hospitais em pequenos municípios para atender a população local não atende a economia de 

escala.   

Em 2013, existiam 40 unidades hospitais com 2.311 leitos disponíveis para o SUS na Região, sendo 838 leitos 

alocados em Montes Claros. Na década de 1990, os leitos existentes na Região Norte de Minas perfaziam 2.806, número 

maior que os atualmente existentes. Percebe-se que, na configuração da atenção hospitalar de média complexidade nas 

Regiões de Saúde, há vazios assistenciais e acúmulo de demandas para o polo macrorregional, no caso, a cidade de 

Montes Claros. 

Na década de 1990 houve uma expansão na capacidade hospitalar, no entanto, a partir de 2000 até a data atual 

ocorreu uma diminuição de hospitais e leitos. Uma maior concentração de leitos hospitalares em Montes Claros, e em 

outros três municípios – Pirapora, Janaúba e Brasília de Minas, cada um com mais de 100 leitos.    

 

 

Considerações finais 

O principio da regionalização da saúde, que tem a região de saúde como base territorial de planejamento da atenção à 

saúde, está presente na Constituição Federal de 1988. Em Minas Gerais foi instituído em 2002, o Plano Diretor de 

Regionalização da Saúde (PDRS), que reorganizou os fluxos de atendimento à saúde, com variados níveis de atenção 

nas regiões predefinidas. Na década de 1990, os municípios da Região Norte do Estado foram agrupados em dez 

Microrregiões de Saúde, a sede Regional era Montes Claros.  

Atualmente, estão configuradas no Norte de Minas, para a assistência a saúde, oito (8) Microrregiões de Saúde, que 

congregam 86 municípios. A regionalização tem merecido análises críticas, tendo em vista o acesso integral aos serviços 

e ações de saúde, e à equidade. Na região Norte de Minas permanecem problemas relativos à equidade, à intensa 

fragmentação e à desorganização de serviços de saúde por causa dos inúmeros sistemas locais existentes e a 

insuficiência de recursos de saúde. Nesta região, houve uma diminuição de leitos hospitalares e concentração em poucos 

municípios, o que pode dificultar o acesso aos serviços de saúde hospitalares. O município de Montes Claros é o mais 

populoso e mais inserido economicamente, além de ser detentor de maior capacidade instalada na rede assistencial. 
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