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IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
■ Nome do contratante: Estado de São Paulo – Secretaria de Estado da Saúde, por meio
da Unidade de Coordenação do Projeto – UCP
■ Nome dos serviços: Elaboração do Diagnóstico e Avaliação do Atual Estágio de
Desenvolvimento das Redes Regionais da Atenção à Saúde nas regiões priorizadas pelo
Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde
■ Empresa consultora: CEALAG - Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão

■ Coordenação do projeto: Nelson Ibañez

ETAPAS CONCLUÍDAS DA PESQUISA
28/06/16

Assinatura do contrato
entre CEALAG e
SES-SP/BID

22 a 26/08/2016

19 a 23/09/2016

Campo Região de
Itapeva

Campo Região Vale do
Ribeira

23 a 27/10/2016

16/11 a 01/12/2016

Campo Litoral Norte

Campo RMC

22/07/16

02/09/16

27/09/2016

09/11/2016

02/12/2016

Oficina da Região de
Saúde de Itapeva

Oficina da Região

Oficina da Região de
Saúde do Litoral
Norte

Oficina da Região
Metropolitana de
Campinas

Oficina da Região de
Saúde do Vale do
Jurumirim

de Saúde do Vale do Ribeira

OBJETIVO GERAL DO PROJETO
Finalidade da Proposta Técnica Completa (PTC):
contemplar o objetivo de “realizar diagnóstico quantitativo e qualitativo sobre o
funcionamento da rede de serviços de saúde, nas regiões priorizadas e elaborar
recomendações técnicas para a SES/SP para o fortalecimento da regionalização no
Estado”
■ parte do “Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde” - Seleção de
Propostas SDP n. 01/2015
–

elaborada e tornada pública pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, por
meio da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) (SDP n. 01/2015: 66).

OBJETIVO GERAL DO PROJETO
■ Diagnóstico quantitativo e qualitativo proposto:
Identificar os fatores intervenientes e condicionantes do processo de regionalização em
curso no Estado de São Paulo, especificamente nas cinco regiões de saúde
selecionadas pelo Projeto
Aferir o grau de implantação das Redes de Assistência à Saúde (RAS e redes
temáticas), observando seus princípios e diretrizes, bem como seus formatos
singulares de implementação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO
■ Criar um banco de dados secundários para cada uma das cinco regiões;
■ Criar um banco de dados primários para cada uma das cinco regiões;
■ Identificar e descrever os pontos de atenção presentes no território de forma a apreender as
interligações horizontais e verticais desses pontos de atenção dentro da lógica territorial;
■ Identificar e descrever os fluxos assistenciais por níveis de complexidade e aferir o grau de
integração regional e extra-regional;

■ Examinar os fluxos assistenciais e os pontos de atenção, segundo as necessidades em saúde de
cada região selecionada, considerando as dimensões política, estrutural e organizacional em suas
distintas escalas, bem como o grau de dependência/suficiência das regiões estudadas;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO
■ Analisar os diferentes tipos de regulação p/ identificar oportunidades de melhoria, através de
melhor articulação, eliminação de duplicidades e incompatibilidades entre sistemas existentes e
indicação de caminhos para desenvolvimento de consensos entre os agentes com papel decisório;
■ Examinar os tipos e regimes de contratualização de serviços de saúde, a fim de explorar o papel da
contratação de Organizações de Saúde nos processos de regionalização e os impactos;
■

Analisar as formas de encaminhamento e gestão de pacientes presentes nas Redes de Assistência
à Saúde (RAS e redes temáticas);

■ Observar, identificar, descrever e analisar os instrumentos e práticas de gestão clínica e qualidade
assistencial que são utilizados na rede assistencial das regiões de saúde selecionadas;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO
■ Descrever os sistemas de apoio e logísticos, tratando de identificar as suficiências e
debilidades/incapacidades locais e regionais para a produção de procedimentos diagnósticos, para
a oferta de insumos e para o transporte sanitário entre os diferentes pontos de atenção do sistema;
■ Analisar a APS a partir dos seguintes eixos: acesso; estrutura; integralidade, resolutividade e
qualidade das ações e serviços; cuidados continuados, longitudinalidade e responsabilização com a
saúde das pessoas, territórios e populações; coordenação de cuidados; e equidade;
■ Identificar e descrever a governança regional e a capacidade política em cada uma das regiões de
saúde priorizadas, analisando a articulação e a capacidade dos atores (governamentais e não
governamentais) para desenvolver e implementar políticas públicas de saúde eficazes no
enfrentamento dos múltiplos desafios dos sistemas de saúde no âmbito regional, entre eles
aqueles relacionados ao funcionamento das redes regionais de atenção à saúde;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO
■ Descrever e analisar os processos existentes de pactuação, gestão e coordenação entre os
atores para a oferta racional de serviços e de recursos no plano regional ou intermunicipal,
assim como para enfrentar os desafios derivados do subfinanciamento da saúde;
■ Analisar a disponibilidade, qualificação e mobilidade dos recursos humanos em saúde;
■ Identificar os elementos essenciais para apoiar o processo de regionalização;

■ Elaborar sugestões e recomendações para o fortalecimento do processo de regionalização
no Estado de São Paulo.

ENFOQUE MACRORREGIONAL / RRAS
Dependência: alta; média
complexidade (hospitalar e ambulatorial)
Referência / contra-referência
Formas de contratualização

RRAS
Redes temáticas

Outras
regiões
VS

Estrutura e processo de regulação do
acesso e dos serviços

Estrutura (regulação / financiamento /
formas de contratualização)

RPDC

RAPS

RCPD

RUE

RAS

ENFOQUE REGIONAL
Governança (política / administrativa)

RC

Instâncias de
decisão
(CIR)

REGIÃO

Organização (processos)

ENFOQUE REGIONAL / MUNICIPAL
População e território
Mapeamento dos pontos de atenção,
sistemas de apoio e logístico

Municípios
Pólo
Médio
Pequeno

APS e redes: estrutura; resolutividade e
qualidade; coordenação; responsabilização
pela saúde da população e equidade
Modelos de atenção: primária aos agudos;
crônicos não agudizados; preventivo

Pontos de atenção

Coordenação (infraestrutura / gestão da
atenção / administrativa)
Estrutura e processos de regulação do
acesso e dos serviços
Governança assistencial

INTERSETORIALID ADE

Hospitais
AME
SAMU SADT
UPA
UBS
CAPS
NASF

ESF

Disponibilidade, qualificação e
mobilidade de RH

Sistemas - de apoio
e logístico

Gestão de apoio
e logística

Governança assistencial

MODELO ANALÍTICO GERAL

Outras
RRAS
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REGIÕES DE SAÚDE PRIORIZADAS E MUNICÍPIOS DA AMOSTRA
Região de
saúde (fev/15)

Região
Metropolitana
de Campinas

Nome do
município
Campinas

Região de
saúde (fev/15)

Nome do
município
Avaré

Região de
saúde (fev/15)

Nome do
município
Registro

Região de
saúde (fev/15)

Nome do
município
Itapeva

Região de
saúde (fev/15)

Nome do
município
Caraguatatuba

Litoral Norte

Ubatuba
São Sebastião
Ilhabela

Sumaré
Indaiatuba
Americana
Hortolândia

Piraju
Itaí
Taquarituba
Paranapanema

Iguape
Cajati
Miracatu
Juquiá

Itararé
Apiaí
Buri
Ribeirão Branco

Santa Bárbara
d'Oeste
Valinhos
Itatiba

Cerqueira César

Pariquera-Açu

Guapiara

Jacupiranga
Itariri

Itaberá
Nova Campina

Paulínia
Vinhedo
Cosmópolis

Taguaí
Manduri
Iaras

Fartura
Itaporanga
Vale do
Jurumirim

Vale do
Ribeira

Itapeva

Eldorado
Sete Barras
Cananéia

Riversul
Taquarivaí
Barra do Chapéu

Nova Odessa

Arandu

Pedro de Toledo

Itapirapuã Paulista

Monte Mor

Águas de Santa
Bárbara
Coronel Macedo

Ilha Comprida
Barra do Turvo

Bom Sucesso de
Itararé
Ribeira

Iporanga

Itaóca

Jaguariúna
Artur Nogueira
Pedreira
Santo Antônio de
Posse
Engenheiro
Coelho
Holambra
Morungaba

Tejupá
Sarutaiá
Barão de Antonina

REGIÕES DE SAÚDE PRIORIZADAS – VALE DO JURUMIRIM

Fonte: IBGE – Censo Demográfico e Sistema de Projeções Populacionais; IBGE – Contas Regionais; elaboração dos autores.
Nota: População em 1º de julho do ano.

AMOSTRA UBS SEGUNDO DADOS DO PMAQ (CICLOS 1 E 2) E MUNICÍPIOS SELECIONADOS

PLATAFORMA

ELETRÔNICA

DO

PROJETO

PLATAFORMA ELETRÔNICA DO PROJETO
Estratégias prioritárias:
 Canal de comunicação com os gestores regionais e locais;
 Disponibilização dos bancos de dados;
 Disponibilização dos produtos da pesquisa no decorrer do projeto;
 Transparência no desenvolvimento do projeto;
 Canais e instrumentos de avaliação disponibilizados para todos os envolvidos, visando,
especialmente, os representantes das regionais da SES-SP e os gestores municipais dos territórios
envolvidos no projeto.
 Processos fundamentais para que as avaliações aconteçam durante o desenvolvimento da
pesquisa e não apenas ao final

SITE DO PROJETO
Endereço eletrônico: www.gestaoregionalsp.net.br

FACEBOOK DO PROJETO

www.gestaoregionalsp.net.br

