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Resumo 

Contexto: Em que pese os princípios da Descentralização e Regionalização serem pressupostos 
elementares na constituição do Sistema Único de Saúde (SUS), o arcabouço legal não contemplou 
plenamente as particularidades político-administrativas do Distrito Federal (DF). A centralização de 
processos de sustentação na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) tem se mostrado um 
modelo ineficaz. Com vistas ao enfrentamento desta realidade foi desenvolvido o Programa de Gestão 
Regional (PRS) para ordenar os esforços de desconcentração do modelo de gestão. Objetivo: Descrever 
o processo de regionalização/descentralização do modelo de gestão da SES-DF. Método: As 15 
Coordenações Gerais de Saúde (CGS) vigentes até 2015 foram reconfiguradas em 7 Superintendências 
Regionais de Saúde, com intuito de robustecer a capacidade de gestão regional e conformar territórios 
sanitários potencialmente mais resolutivos. Por meio do Decreto 37.515/2016 instituiu-se formalmente 
o PRS, delineando o escopo de responsabilidades da Administração Central (ADMC) e das 
Superintendências Regionais, tal qual estabeleceu diretrizes de contratualização por meio de Acordos 
de Gestão. O Decreto organiza o PRS em 5 eixos: Gestão do Sistema de Saúde Locorregional; Gestão 
da Atenção à Saúde; Gestão Financeiro-orçamentária; Gestão da Infraestrutura dos Serviços; Gestão da 
Educação, Comunicação e Informação em Saúde. Com vistas a promover alinhamento e preparar os 
instrumentos de contratualização realizou-se um curso que envolveu gestores das 7 regiões de saúde e 
das 3 Unidades de Referência Distrital.  
Resultado: Ao longo de um ano concluiu-se o Curso de Gestão Regionalizada com 8 módulos, 
produziu-se um modelo de Acordo de Gestão Regional com metas e indicadores para pactuar 
compromissos entre a ADMC e as Superintendências de modo a gerar um processo de acompanhamento 
do desempenho gestor de cada uma delas. O próximo passo será contratualizar cada superintendência 
com suas respectivas unidades assistenciais.  

 
Palavras-chave: Gestão em Saúde, Descentralização, Sistemas de Saúde. 

 
 



 

 

1 Introdução 

O SUS, desde sua criação, em 1988, vem criando normas e diretrizes com a finalidade 
de organizar redes de serviços assistenciais organizados em complexidades crescentes, 
definição?? das referências e contra referência e das portas de entrada, com vistas a promover 
o melhor acesso e utilização dos serviços disponíveis (SILVA e GOTTEMS, 2016; TREVISAN 
e JUNQUEIRA, 2007). Mais de 20 anos após a sua criação, foi publicado o Decreto nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, que o regulamentou, acrescentando que o acesso universal, igualitário 
e ordenado aos serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede 
regionalizada e hierarquizada, de acordo com a densidade tecnológica dos serviços. 
(TREVISAN e JUNQUEIRA, 2007; CUNHA, 2015). 

Para assegurar ao usuário acesso universal e ordenado às ações e serviços de saúde, o 
decreto responsabiliza os entes federativos pela pactuação entre si de uma série de requisitos e 
garantias, como: a transparência, a integralidade, a equidade no acesso; orientação e 
ordenamento dos fluxos; o monitoramento do acesso e a oferta regional das ações e serviços de 
saúde (BRASIL, 2010). 

A partir do ano 2003, surge no governo federal um novo ciclo de políticas de saúde que 
se fortalecem a partir de 2006 com o lançamento do Pacto pela Saúde, que elegeu a 
regionalização como um de seus pilares fundamentais, dando sequência ao que já tinha sido 
iniciado com a Norma Operacional de Assistência a Saúde de 2002. No Pacto de Gestão, Pela 
Vdia e em Defesa do SUS, as regiões de saúde constituem-se em espaços territoriais complexos, 
organizados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados do território (BRASIL, 2009).  

Para a conformação de Regiões de Saúde, há a necessidade de aplicação de parâmetros 
que considerem os espaços territorial bem definidos e gerenciável, onde as necessidades de 
saúde possam ser regularmente identificadas e os serviços de saúde racionalmente planejados 
e monitorados (MENDES, 2010). Ademais, o território deve permitir a oportunidade de 
compreender as relações entre os elementos que determinam a saúde e a doença e estabelecer 
as parcerias para melhorar a saúde da. 

A Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a 
organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no SUS, refere que há a necessidade de se 
promover a interação de três dos seus elementos constitutivos: população/região de saúde 
definidas, estrutura operacional e sistema lógico de funcionamento, todos ancorados em um 
modelo de atenção à saúde (BRASIL, 2010). Em outras palavras, para preservar, recuperar e 
melhorar a saúde das pessoas e da comunidade, as RAS devem ser capazes de identificar 
claramente a população e a área geográfica sob sua responsabilidade. Nesta perspectiva a 
organização de RAS também reforça região de saúde como dispositivo da gestão e do acesso 
oportuno da população aos serviços de saúde, de forma que possibilitem que as estruturas dos 
serviços de saúde estejam bem distribuídas territorialmente, garantindo o tempo/resposta 
necessário ao atendimento, melhor proporção de estrutura/ população/território e viabilidade 
operacional sustentável (BRASIL, 2010; MENDES, 2010; 2011; SILVA e GOTTEMS, 2016). 

Na sequência dos marcos regulatórios do SUS, cita-se o Decreto nº 7.508/2011 que 
reforçou os conceitos de regiões de saúde, com novos elementos para a articulação 
regionalizada e integrada das ações e serviços de saúde no SUS, reafirmando a regionalização 
para operacionalizar o princípio organizativo da descentralização, previsto na Lei 8080/90. 

Para Godim et al. (2008), espaços são conjuntos de territórios e lugares onde fatos 
acontecem simultaneamente e suas repercussões são sentidas em sua totalidade de maneiras 
diferentes. O território é também um espaço, porém singularizado. Sempre tem limites que 
podem ser político-administrativo ou de ação de um determinado grupo de atores sociais; 
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internamente é relativamente homogêneo, com uma identidade que vai depender da história de 
sua construção e, o mais importante, é portador de poder – nele se exercitam e se constroem os 
poderes de atuação tanto do estado, como de seus cidadãos. 

Para Santos e Giovanella (2014), na saúde é imperioso que haja gestão compartilhada 
entre os entes públicos, com planejamento integrado e financiamento tripartite para se 
conformar uma rede interfederativa. A regionalização, portanto, deve viabilizar a utilização da 
tecnologia mais adequada ao cuidado em tempo e local oportunos em qualquer parte do 
território, guiado por racionalidade sistêmica, que contemple cooperativamente as disparidades 
na distribuição de diferentes serviços e recursos necessários à integralidade, além da articulação 
intersetorial. 

Por outro lado, afirmam Santos e Giovanella (2014), no Brasil, o atraso da 
regionalização no SUS arrefeceu a capacidade resolutiva dos sistemas locais de saúde, 
amplificando disputas entre os municípios por recursos, ao invés de conformar uma rede 
interdependente e cooperativa conforme impulsiona o Decreto 7.508/2011. A ausência de 
planejamento regional para as estratégias de descentralização no SUS acirrou as desigualdades, 
fragilizou o papel das esferas estaduais, resultando, desde 1990, em milhares de sistemas locais 
isolados sem capacidade de gestão para viabilizar a integralidade e sem mecanismos e expertise 
para conformação de redes intermunicipais (SANTOS; GIOVANELLA, 2014). 

Kuschinir et al. (2010) defendem que as regiões de saúde devem ter a função de 
aglutinar serviços de saúde que poderiam fracionar a garantia do direito à saúde, que deve ser 
satisfeita de maneira integral. Deve conter determinados atributos, como população e território 
definidos; extensa rede de estabelecimentos de saúde em diversos níveis de atenção; porta de 
entrada no sistema de saúde definidos; sistema de governança único para toda a rede. Nesse 
sentido, ela tem a finalidade de organizar territorialmente as ações e serviços de saúde dos 
municípios desiguais, com a participação do estado e da União. 

Não há dúvida de que a “organização regionalizada e hierarquizada da rede de serviços”, 
como determina a Lei Orgânica da Saúde, exige a prática constante da negociação entre as 
esferas de governo, porque o Brasil é uma Federação. A responsabilidade pela qualidade de 
vida da população precisa ser compartilhada pelas distintas esferas de governo, por meio de 
pactos regionais que rompam com as fronteiras físicas das áreas de atendimento, atingindo 
percepção multilateral do atendimento, ultrapassando as fronteiras estaduais (TREVISAN, 
2007). 

Todavia, o DF por ser uma Unidade da Federação que reúne as funções de estado e 
município, tem seguido uma trajetória na contramão dos princípios do SUS. Com uma 
população de 2,9 milhões de habitantes, com 31 Regiões Administrativas que não seguem uma 
lógica sanitária, a SES-DF até 2015, manteve uma centralização de processos de sustentação e 
de apoio as áreas finalísticas, na Administração Central. A estrutura organizacional da 
Administração Central da SES-DF continha três subsecretarias finalísticas (Subsecretarias de 
Atenção à Saúde, de Atenção Primária a Saúde, e de Vigilância em Saúde), três gestores das 
áreas de apoio e suporte (subsecretarias de gestão do trabalho e educação na saúde, de logística 
e infraestrutura, de planejamento, regulação, avaliação e controle e de administração geral) e 
uma subsecretaria de apoio a gestão participativa. Nas regiões, possuía 15 coordenadores 
regionais de saúde que geriam territórios e redes de serviços diferenciados e desiguais entre si. 
Com vistas ao enfrentamento desta realidade foi desenvolvido o Programa de Gestão Regional 
(PRS) para ordenar os esforços de desconcentração do modelo de gestão.  

Em que pese os princípios da Descentralização e Regionalização serem pressupostos 
elementares na constituição do Sistema Único de Saúde (SUS), o arcabouço legal não 
contemplou plenamente as particularidades político-administrativas do Distrito Federal (DF). 
A centralização de processos de sustentação na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-
DF) tem se mostrado um modelo ineficaz. Com vistas ao enfrentamento desta realidade o PRS 
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está ancorado em três grandes dispositivos da administração pública: a regionalização, a 
descentralização financeira e a contratualização de resultados assistenciais, de forma a 
promover a mudança do modelo de gestão.  

Sobre a contratualização, é mister destacar que a mesma está amparada na Constituição 
Federal, conforme Capítulo VII, artigo 37, inciso XXII, parágrafo 8, ao definir que a autonomia 
gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta 
poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder 
público. O objeto do contrato é a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, 
cabendo à Lei dispor sobre o prazo, os controles e critérios de avaliação de desempenho, 
direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes e a remuneração de pessoal (Brasil, 
1988).  

No âmbito das políticas de saúde, a partir do Decreto nº 7508/2011, as portarias que 
estabeleceram as diretrizes para a organização das redes temáticas de atenção à saúde (Brasil, 
2011a; 2011b; 2011c), apontam a organização dos serviços em redes integradas de 
complexidade crescente e na contratualização como estratégia para a definição de 
compromissos e objetivos comuns entre os atores e as unidades de saúde. Assim, este processo 
de remodelagem da gestão em saúde do DF compõe um ciclo de mudanças que teve início em 
2011, fomentados pelos estímulos do Ministério da Saúde, que se configura em uma sequência 
de mudanças incrementais já relatadas por Gottems et al (2015).  

2 Objetivo  

Descrever o processo de regionalização/descentralização do modelo de gestão da SES-
DF.  

3 Método:  

A elaboração deste artigo será por meio de relato de experiência, por meio do método 
narrativo, no qual se descrevem as etapas da modelagem da regionalização em saúde da SES-
DF nos anos de 2015 e 2016. Esta narrativa delineará a sequência de eventos e etapas gerenciais 
em um esforço de considerar a inter-relação dos atores, problemas, ideias, soluções, regras e 
estruturas que possibilitaram ou inviabilizaram a modelagem da regionalização no DF. O 
produto do esforço narrativo é o relato da experiência organizado em uma sequência coerente 
dos acontecimentos que compõem um processo (BARZELAY e VELARDE, 2004; GOTTEMS 
ET AL, 2015). 

A coleta de dados ocorreu por meio de análise documental e de observação participante. 
Os documentos analisados foram os decretos e portarias publicados no âmbito do Governo do 
Distrito Federal e do Ministério da Saúde, plano de saúde, plano plurianual e relatórios anual e 
quadrimestral de gestão. 

A observação participante ocorreu ao longo das atividades de modelagem, tendo em 
vista que os três autores estão envolvidos neste processo. Esta metodologia foi considerada 
adequada porque consiste na inserção do pesquisador no interior do grupo observado, tornando-
se parte dele, interagindo por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu 
cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação e construir conhecimento integrado, 
de uma parte com o todo e vice-versa e do observador à sua observação (QUEIROZ et al, 
20079). 
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A partir dos dados sistematizados, elaborou-se uma narrativa em três etapas: 1) revisão 
da estrutura organizacional da SES-DF e das Regiões de Saúde; 2) elaboração do Projeto de 
Gestão Regionalizada; 3) Desenvolvimento do Curso de Gestão Regionalizada. 

4 Resultado 

Os resultados serão apresentados na forma das etapas sequenciadas conforme a 
cronologia dos acontecimentos. Todavia, várias processos de todas as etapas ainda estão em 
fase de desenvolvimento. 

− Etapa 1- Revisão da estrutura organizacional da SES-DF e das Regiões de Saúde;  

O sistema de saúde do DF até 2015 estava organizado em sete regiões de saúde, com 
duas ou mais Coordenações Gerais de Saúde (CGS), as quais possuíam uma ou mais Regiões 
Administrativas. Havia fragmentação dos processos de gestão, dificuldade na articulação entre 
atores em prol da organização da assistência e aumentava os custos gerenciais com cargos e 
funções para RA com recursos de saúde muito desiguais.  

A partir de 2015 definiram-se as sete regiões de saúde como menor unidade de gestão 
de um território, a partir de uma base populacional delimitada, com estrutura de serviços e de 
gestão elaboradas de forma homogênea embora respeitadas as singularidades regionais. Os 
hospitais especializados passaram a ter denominação de unidades de referência distrital (URD), 
para os quais também foram desenhadas estruturas organizacionais similares.  

Os processos finalísticos, de sustentação e gerenciais foram identificados e a partir daí 
foram definidas as estruturas organizacionais com os cargos, funções e competências, 
consolidados no organograma e no regimento interno. O planejamento definido por meio dos 
instrumentos clássicos como o plano plurianual, o plano distrital de saúde e a programação 
anual de saúde seguiram a regionalização como ancora, definindo resultados para os níveis 
macro e meso de gestão, na forma de indicadores e metas, que serão os compromissos a serem 
firmados nos acordos de gestão entre a Administração Central da SES-DF e os gestores das 
Regiões de Saúde e das URD. 

A modelagem organizacional das Administração Central e das Regiões de Saúde foi 
consolidada com a publicação do Decreto nº 36.918, de 26 de novembro de 2015 (estrutura da 
ADMC) e Decreto nº 37.057, de 14 de janeiro de 2016 (estrutura das Regiões de Saúde e URD). 
Ambos dispõem sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 
Federal. A revisão da estrutura organizacional da ADMC produziu uma redução no número de 
subsecretarias finalísticas, de três para duas e nas de apoio e sustentação, mantiveram-se as 
cinco, mas com a extinção da subsecretaria de gestão participativa e desmembramento da 
Subsecretaria de Infraestrutura e Logística em Saúde em duas.   

Nas Regiões de Saúde foram criadas as Superintendências das Regiões de Saúde com 
uma estrutura administrativa enxuta capaz de gerir os processos de gestão da assistência e 
alguns de suporte, tais como o planejamento regional, as aquisições sem licitação, alguns 
contratos de manutenção. Todavia possibilitou maior coordenação assistencial na região com a 
possibilidade de intercambio de recursos humanos, materiais e físicos entre unidades de saúde 
da mesma região. 

− Etapa 2) elaboração do Projeto de Gestão Regionalizada 

Para a análise e proposição de métodos e técnicas para operacionalizar a gestão 
regionalizada na SES-DF foi constituído um grupo de trabalho por meio da Portaria SES/DF nº 
204, de 19 agosto de 2015, publicada no DODF nº 162, de 21 de agosto de 2015, pág 19. O GT 
teve as seguintes atribuições: 
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1. Definir os princípios que nortearão os trabalhos; 
2. Analisar e, se necessário, propor reformulações no modelo de gestão, de regionalização e 

nas funções e responsabilidades assistenciais, administrativas e financeiras da 
Administração Central, das Regiões de Saúde, das URD e das unidades de saúde para 
melhorar o desempenho do SUS-DF;  

3. Propor modelos e metodologias de operacionalização da descentralização da gestão para 
as Regiões de Saúde e Unidades de Referência Distrital – URD, incluindo: I – elaboração 
do modelo de Acordo de Gestão Regional e de Acordo de Metas contendo diretrizes, 
objetivos, indicadores, metas e linhas de base; II – elaboração de critérios de alocação de 
recursos, montante de recursos a serem executados de forma descentralizada, bem como 
os limites por categoria de despesa; III – definição dos objetos que poderão ser licitados e 
adquiridos de forma descentralizada; IV – definição de critérios e metodologias de 
monitoramento e avaliação da descentralização; V – definição de estratégias de formação 
permanente de profissionais e gestores em cada Região de Saúde e URD para a 
implantação da gestão descentralizada; 

4. Propor um modelo de governança colegiada para a gestão descentralizada e participativa 
da saúde no âmbito do SUS-DF com base nos princípios do SUS; 

O GT elaborou uma minuta de um Decreto com as diretrizes macro estratégicas da 
Descentralização, que foi publicada em 26 de julho de 2016 sob o nº 37.515, que Institui o 
Programa de Gestão Regional da Saúde PRS para as Regiões de Saúde e Unidades de 
Referência Distrital. Além disso, foi elaborado uma minuta de Acordo de Gestão Regional, cuja 
data prevista para assinatura á no primeiro semestre de 2017.  

O Decreto organiza o PRS em 5 eixos: Gestão do Sistema de Saúde Locorregional; 
Gestão da Atenção à Saúde; Gestão Financeiro-orçamentária; Gestão da Infraestrutura dos 
Serviços; Gestão da Educação, Comunicação e Informação em Saúde. 

Foi examinado a matriz de objetivos, indicadores, metas e linhas de base e sugerido 
revisões e adaptações para as regiões, com a participação dos atores implicados no processo, 
tanto da ADMC quanto das Regiões de Saúde. 

Durante o ano de 2016 o processo de elaboração da matriz de objetivos, indicadores, 
metas e linha de base foi realizado por meio de oficinas com as equipes técnicas de cada uma 
das subsecretarias das áreas finalísticas (Subsecretaria de Atenção a Saúde e de Vigilância a 
Saúde), de apoio e suporte (Subsecretarias de Logística, de Infraestrutura, de Administração 
Geral e de Planejamento em saúde). Cada uma das áreas foi instigada a pensar a partir das 
seguintes questões norteadoras: 1) “o que das atividades que realizo podem ser descentralizadas 
para as regiões de saúde? 2) O que já é de responsabilidade regional, mas precisa ser 
aprimorado? Como traduzir isso em metas e como mensurar seus os efeitos?” 

Esta etapa teve como produto resultante uma matriz demonstrada parcialmente abaixo 
para fins de ilustração: 
 

Quadro 1- Modelo de Matriz de Indicadores e metas para os Acordos de Gestão REgional 

Programa de Gestão Regional da Saúde - PRS 

Matriz de Monitoramento do Acordo de Gestão 2017 

Eixo 1 - Gestão do Sistema de Saúde Locorregional 

Metas Indicadores Método de cálculo Periodicidade 
Fonte de 
apuração 

Área responsável  

Ampliar a 
cobertura de 
gestantes 

Proporção de 
gestantes 
cadastradas no pré-
natal 

Número de gestantes 
cadastradas no sisprental no 
município e ano/Número 
esperado de gestantes no 
município e ano X 100 

Mensal 
Esus e 
Trakcare 

 DIRAPS/DICS  
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Além da Matriz de Metas e Indicadores o Acordo de Gestão Regional conta com os 
seguintes anexos para orientar os processos decisórios dos gestores regionais e para embasar a 
negociação das metas: a relação dos pontos de atenção à saúde; a relação das ações e serviços 
de cada ponto de atenção; os serviços habitados; o faturamento anual; o custo total por unidade; 
a matriz de responsabilidade e a metodologia de monitoramento e avaliação. 

A matriz completa com os eixos, as dimensões, as metas e os indicadores podem ser 
visualizados no Anexo.   

− Etapa 3) Desenvolvimento do Curso de Gestão Regionalizada 

Com a publicação do Decreto nº 37.057, de 14 de janeiro de 2016 (estrutura das Regiões 
de Saúde e URD), também se procedeu a nomeação de novos gestores para as 
Superintendências e URD, teve início o curso de Gestão Regionalizada, coordenado pela Escola 
de Aperfeiçoamento do SUS/FEPECS, bem como foram iniciadas as atividades de elaboração 
do Regimento Interno da SES-DF.  

O objetivo do processo de formação foi capacitar gestores para desenvolverem ações de 
planejamento, monitoramento e avaliação nas suas Regiões e Unidades Assistenciais, participar 
do processo de construção da contratualização de resultados e da organização das Redes de 
Atenção à Saúde com enfoque na Regionalização. As atividades do curso realizadas no primeiro 
semestre estão descritas no Quadro 2.  

 

MODULO OBJETIVO 

Módulo I - Regimento Interno  
Objetivo: Construção do Regimento Interno das 
Regiões através de Oficinas junto à Diretoria de 
Desenvolvimento Organizacional. 

Módulo II - Conhecendo a Região de Saúde 
 

Objetivo: Levantamento da capacidade instalada e 
relação de serviços das Regiões e URD's para balizar 
a contratualização de metas e indicadores do Acordo 
de Gestão. 

Módulo III - Os Desafios do Acesso à Saúde  
Objetivo: Problematizar as dificuldades de acesso do 
usuário e propor a reorganização do fluxo da Atenção 
Primária como ordenadora da Atenção Especializada. 

Módulo IV - Gestão de Pessoas 
Objetivo: Discutir a reorganização de pessoal e ações 
de educação permanente em Gestão de Pessoas. 

Módulo V - Gestão de Infraestrutura e Logística e 
Financeiro-Orçamentária 

Objetivo: Problematizar os entraves dos processos de 
infraestrutura e logística e da descentralização 
orçamentária-financeira. 

Seminário de Contratualização 

Objetivo: Promover o alinhamento conceitual e 
intercambio com todas as Regiões e URD's 
explicando seus contratos e metas e as diretrizes de 
contratualização. 

Assinatura dos Acordos de Gestão Regional:  
Objetivo: Formalizar os compromissos assumidos 
pelas superintendências e diretores de URD com 
resultados assistenciais e de gestão. 

Quadro 2 – Curso de capacitação por módulo, objetivo e status de desenvolvimento. 
 
O curso foi oferecido para aproximadamente 240 pessoas, que atuam na função de 

diretores de hospitais, superintendentes, gerentes, diretores de atenção primária entre outros. 
Ao longo do desenvolvimento do Curso de Gestão Regionalizada, revisou-se o modelo de 
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Acordo de Gestão Regional com metas e indicadores para pactuar compromissos entre a ADMC 
e as superintendências de modo a gerar um processo de acompanhamento do desempenho do 
gestor de cada uma delas. O próximo passo será contratualizar cada superintendência com suas 
respectivas unidades assistenciais.  

A regionalização ainda está em curso e os próximos passos previstos são: 

a) A assinatura dos Acordos de Gestão Regionalizada, os Acordos Internos das unidades 
de saúde complexas, em especial os hospitais; o aperfeiçoamento da descentralização 
financeira.  

b) Revisão do Programa de Descentralização Progressiva da Saúde (PDPAS) de forma 
a regulamentar as aquisições nas Superintendências e a criação de novos métodos de 
distribuição de recursos seguindo critérios de proporcionalidade do potencial de 
captura de recursos dos blocos de financiamento do SUS (média e alta complexidade 
e atenção básica a Saúde) de cada região de saúde; 

c) Aperfeiçoar o processo de monitoramento e avaliação do desempenho das regiões de 
saúde após os acordos de gestão. 

5 Conclusões: 

A experiência relatada, ainda que com baixo com rigor acadêmico, contribui para o 
preenchimento de lacunas no conhecimento sobre novas práticas de gestão em saúde. Na 
modelagem da regionalização em saúde do DF, dada a sua singularidade de Cidade-Estado, 
desvelam-se as dificuldades do envolvimento dos atores de todas as esferas de atenção e de 
gestão, como aspecto com forte potencial de avanços no isolamento organizacional das 
unidades de saúde, em favor do alcance da integralidade do cuidado, da mudança da cultura 
autocentrada das organizações de saúde e da remodelagem dos processos de trabalho para 
alcance dos indicadores.  

Entre os limites do modelo relatado, destacam-se a fragilidade da arquitetura de 
governança e a ausência dos incentivos econômicos aos gestores regionais, na forma de maior 
volume de recursos a serem descentralizados para o uso nas Regiões de Saúde. A 
contratualização regional, outra ferramenta que ainda não se concretizou, tem todavia, potencial 
para consolidar o processo de regionalização com a descentralização de recursos financeiros 
para os superintendentes, na medida em que introduz a formalidade nos compromissos com 
resultados assistenciais. Com isto, força o planejamento ascendente e o incremento gradativo 
do compartilhamento de responsabilidades e riscos próprios de um modelo de gestão 
colaborativo como prevê o SUS. 

O estudo teve, como limitações, a ausência de informações sistematizadas e detalhadas 
sobre a sequência dos eventos e a metodologia utilizada na construção de cada um dos produtos 
do contrato, especialmente dos indicadores, objetivos e metas. Esta limitação foi manejada pelo 
uso dos registros da observação participante que ocorreu por todos os atores deste artigo. Estas 
foram problematizadas em diferentes reuniões e subsidiaram a construção das etapas em 
sequência cronológica. 
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ANEXO 

MATRIZ DE MONITORAMENTO DO ACORDO DE GESTÃO 2017 

DIMENSÃO METAS 

Eixo 1 - Gestão do Sistema de Saúde Locorregional 

Planejamento, Programação e 
Organização da Rede 
Regionalizada 

1 Implantar os Acordos de Gestão Local nas Unidades de Saúde 

Gestão de processos  2 Realizar o monitoramento dos processos críticos priorizados 
Habilitação de serviços  3 Implementar o plano de credenciamento e habilitação 

 Regulação 

4 
Implantar a regulação local nas especialidades médicas 
ambulatoriais tipo I 

5 
Implantar a regulação pactuada nas especialidades médicas 
ambulatoriais tipo II 

6 
Efetuar o desbloqueio dos leitos hospitalares (enfermaria e UTI) do 
Hospital A 
 

8 Implantar o processo regulatório nos leitos de enfermaria 

Eixo 2 - Gestão da Atenção à Saúde 

Rede Cegonha 

10 
Realizar exames de pré-natal em tempo hábil (obrigatórios até a 20ª 
semana de gestação) 

11 Aumentar a captação precoce de gestantes  

12 Aumentar em XX% o número de gestantes vinculadas no território 

13 Realizar a investigação dos óbitos infantis  

14 Reduzir a taxa de mortalidade infantil 

15 Realizar a investigação dos óbitos Maternos 

16 Reduzir número de óbitos maternos 

17 Realizar a investigação dos óbitos de Mulheres em Idade Fértil  

18 Ampliar a prevalência do aleitamento materno exclusivo 

19 Reduzir a taxa de cesariana nos serviços que realizam o parto 

Saúde Mental 
20 

Aumentar a proporção de usuários do serviço com cadastro na 
RAAS  

21 
Realizar matriciamento em Saúde Mental desenvolvido por CAPS 
às equipes de Atenção Primária  

Atenção Especializada 

22 
Reduzir o número de atendimentos à pacientes classificados como 
verdes e azuis nos pontos da RUE 

21 Realizar a classificação de risco em todos os pacientes da RUE 

23 Aumentar a taxa de ocupação hospitalar  

24 
Diminuir tempo médio que um leito permanece desocupado entre a 
saída de um paciente e a admissão do outro  

25 
Diminuir a incidência de pneumonia associada à ventilação 
mecânica (PAV)  

26 
Diminuir a incidência de ICS (Infecção de Corrente Sanguínea) 
associada ao cateter venoso central  

27 
Diminuir a incidência de ITU (Infecção Trato Urinário) associada à 
sonda vesical de demora  

28 
Mensurar a taxa de internações por complicações de Diabetes 
Mellitus 

29 Mensurar a taxa de internações por complicações de HAS 

30 Reduzir a taxa de suspensões de cirurgias eletivas em até 10% 
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31 
Garantir a aplicação do protocolo de Cirurgia Segura  dos 
procedimentos cirúrgicos  do Centro Cirúrgico/obstétrico nas 
especialidades pactuadas 

32 
Ampliar a cobertura do sistema de distribuição de medicamentos  
por dose individualizada nos leitos hospitalares  

33 Formalizar a oferta de consultas e exames no trakcare 

34 
Realizar o retorno responsável   dos pacientes com alta hospitalar 
para o atendimento na APS 

Atenção Primária 

35 
Ampliar a oferta de ações e serviços previstos na Carteira de 
Serviços da Atenção Primária  

36 Reduzir o número de casos novos de sifilis congenita  

37 
Ampliar a cobertura populacional estimada pelas equipes da 
Estratégia de Saúde da Família  

38 
Ampliar o nº de farmácias da APS com gestão de estoque 
informatizadas 

39 
Ampliar o nº de UBSs que oferecem Práticas Integrativas de Saúde 
- PIS 

Vigilância em Saúde 

40 

Ampliar em XX% o número de unidades da Região de Saúde que 
notificam situações de violência interpessoal (violência doméstica, 
sexual e outras violências) e autoprovocada (tentativa de suicídio e 
automutilação). 

41 
Implementar a linha de cuidado para pessoas em Situação de 
Violência em XX% das unidades da rede de atenção. 

42 
obter XX% das notificações compulsórias no SINAN em tempo 
oportuno (30 dias) ocorridas na Região de Saúde. 

43 
Alimentar em até 60 dias os registros de nascidos vivos no SINASC 
( a partir da data de ocorrência)  

44 
Reduzir a taxa de mortalidade prematura entre 30 a 69 anos pelas 
principais doenças crônicas não transmissíveis 

45 
Examinar x% dos contatos dos casos novos de hanseníase, nos anos 
das coortes. 

46 
70% dos contatos dos casos novos de tuberculose pulmonar com 
confirmação laboratorial examinados. 

47 
95% de preenchimento do QUESITO RAÇA/COR nas 
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA. 

48 

Alcançar x% cobertura em cada vacina selecionada do Calendário 
Básico (Pentavalente - 3ª dose, pneumocócica 10 valente - 2ª dose, 
Poliomielite - 3ª dose, Tríplice Viral - 1ª dose) em crianças de até 2 
anos de idade. 

Eixo 3 - Gestão Financeiro - Orçamentária  

Captação de recursos 
9 

Aumentar o faturamento (captura de recursos do ms mediante 
melhoria dos registros da produtividades dos profissionais e da 
habiitação de serviços) 

Gestão de Custos 
0 

Implementar o Programa de Gestão de Custos  

Eixo 4 - Gestão da Infraestrutura dos Serviços  

Infraestrutura dos Serviços 
1 

Manter o controle atualizado de todo patrimônio de equipamentos 
médico-hospitalares e de infraestruturas prediais, com 
acompanhamento de todo ciclo de vida. (aquisição, instalação e 
utilização, manutenções, custos, localização, reformas, 
transferências e alienação) 
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2 
Reduzir o número de incorreções no gerenciamento dos contratos de 
manutenção e serviços 

Logística 
3 

Reduzir o extravio de enxoval nas unidades de saúde 

Eixo 5 - Gestão daEducação, Comunicação e Informação em Saúde 

Ouvidoria 
4 

Realizar encerramento das manifestações de acordo com o padrão e 
dentro do prazo. 

5 
Implantar pesquisa de satisfação nas Unidades pactuadas 

Gestão de Pessoas 
6 

Implementar o Dimensionamento de Gestão de Pessoas  

Educação permanente 
7 

Implementar plano regional de Educação Permanente  

Gestão de Cadastro 
8 

Aprimorar o processo de registro, coleta e consolidação dos dados 
de cadastro  

Qualificação do processamento 
de informações 

9 
Ampliação da quantidade de equipes da APS que enviam produção 
para o SISAB 

0 
Ampliar a proporção de UBS das Regiões de Saúde inserindo 
informações no SISVAN  

1 
Ampliar o percentual de cadastramento de moradores pelas equipes 
de atenção básica no sistema de prontuário eletrônico 

Gestão Patrimonial 

2 
Realizar o tombamento dos bens móveis permanentes. 

3 
Realizar o recolhimento de bens móveis inservíveis. 

4 
Promover o controle dos Bens Imóveis de propriedade e/ou 
utilizados pela SES/DF. 

5 
Regularizar os bens localizados em processo de Tomada de Contas. 

 


