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Regionalização 

As Regiões de Saúde são recortes 
territoriais inseridos em um espaço 

geográfico contínuo, identificadas pelos 
gestores municipais e estaduais a partir 
de identidades culturais, econômicas e 
sociais, de redes de comunicação e 

infra-estrutura de transportes 
compartilhados do território. 

 



 
Redes de atenção à saúde 
 

Representam uma malha que interconecta 
e integra os estabelecimentos e serviços 

de saúde de determinado território, 
organizando-os sistemicamente para que 

os diferentes níveis e densidades 
tecnológicas de atenção estejam 
articulados e adequados para o 

atendimento ao usuário e para a promoção 

de saúde” 
 



Implantação do Pacto pela 
Saúde 

 O processo de regionalização; 
– Espaço de Governança – Região de 
Saúde 

 

 Instituição das Comissões 
Intergestores Regional – CIR; 



Regiões e RRAS em SP 

 Regiões de Saúde - serviços assistenciais 

não foi critério determinante para a 

construção destas Regiões de Saúde  

 RRAS – Fluxos de referencia para Alta 

complexidade foi critério determinante para 

sua construção 

 

 CIR e CG-Redes  - Espaços privilegiados de 

construção das responsabilidades pactuadas 

entre as esferas de governo no território. 

 



Regiões e RRAS em SP 
 Del CIB nº 153/2007 : reconhecimento das 64 Regiões 

de Saúde no Estado de São Paulo  

 Del CIB nº 36/2011 : constituição das RRAS , seu 

desenho e composição dos CG-Redes e da CARRM 

 Res SS 117/2011 : define a coordenação dos CG-Redes 

 Del CIB nº 64/2012: aprova as 63 Regiões de Saúde , 

suas CIRs e as 17 RRAS e respectivos CG-Redes 

 Del CIB nº 11/2016 : atualiza as Regiões da Saúde e 

composição de municípios 

 Del CIB nº 63/2018 : define as 17 macrorregiões em 

atendimento à Res. CIT nº 37/2018 

 



Espaços de Governança - CIR 

 Instância deliberativa de co-gestão regional 

composta por todos os gestores municipais 

de saúde dos municípios que integram a 

Região de Saúde e por representantes do 

gestor estadual (Del.CIB nº 53/07).  

 Sua composição não é paritária e suas 

decisões são sempre por consenso. - 

Quando não houver consenso a instância 

de recurso é a Comissão Intergestores 

Bipartite  



Espaços de Governança – CG-Redes 

 As decisões deste Comitê se darão por consenso. 

Quando não houver consenso e após esgotadas as 

possibilidades de negociação nas CIRs e CG-Rede, 

a instância de recurso é a Comissão Intergestores 

Bipartite. 

 A coordenação do CG-Rede será exercida pelo 

representante da gestão estadual designado em ato 

específico pelo Secretário Estadual de Saúde  

 Ficam extintas Comissões Intergestores de 

abrangência macro-regional, previstas da 

Deliberação CIB nº 153/2007 



Espaços de Governança – CG-Redes 

 

 O coordenador do CG-Rede será responsável pela 

articulação com outros CG-Redes, sempre que se 

fizer necessário, considerando as demandas da 

CIR.  

 A Comissão de Articulação das Redes da Região 

Metropolitana de São Paulo - CARRM fará a 

pactuação das referências dos demais municípios 

da Região Metropolitana de São Paulo nos serviços 

localizados no município de São Paulo  





Regionalização - Últimas 
Normatizações 

 Resolução CIT nº 23 de 17/08/2017 – 

regionalização, PRI e governança 

 Resolução CIT nº 37 de 22/03/2018 – PRI e 

macrorregiões 

 Deliberação CIB nº 117 de 21/12/2018 –

diretrizes para o PRI 

 Resolução CIT nº 44 de 25/04/2019 – Revoga 

o COAP  



Res. CIT nº 23/2017 

 Diretrizes para o processo de Regionalização, 
Planejamento Regional Integrado elaborado de forma 
ascendente e Governança das Redes de Atenção à 
Saúde 

 

 Compromisso dos 3 entes na implementação de modelo 
de atenção que atenda às políticas pactuadas e às 
necessidades de saúde 

 

 Baseada em parâmetros para orientar o planejamento 
e a programação das ações e serviços de saúde 

 

 Instituição de Comitês Executivos de Governança das 
RAS 

 



Res. CIT nº 37/2018 

 Dispõe sobre o processo de Planejamento 
Regional Integrado e organização de 
Macrorregiões. 

 

“PRI - Expressa as responsabilidades dos gestores em 

relação à população do território, pactuando diretrizes, 

objetivos, metas e ações e serviços para garantia do 

acesso e resolutividade por meio da organização de 

redes de atenção observando os planos de Saúde dos 3 

entes federados.  

 
 



Res. CIT nº 37/2018 

 “O espaço regional ampliado que garanta a 

resolutividade da RAS é denominado Macrorregião e 

deve ser instituído pela CIB no processo de PRI, 

coordenado pelo Estado em articulação com os 

municípios e participação da União” 

 

 Critérios :  

– Mínimo de 700 mil habitantes ( entre 500 e 700 a CIB 

deve enviar justificativa para CIT) 

– Contiguidade territorial 

 

 

 



Res. CIT nº 37/2018 
 

 A consolidação dos PRI será parte integrante dos Plano 

estadual de Saúde” 

 

 “O Comitê Executivo de Governança da RAS, de natureza 

técnica e operacional, vinculado à CIB deverá ser 

instituído na macrorregião de saúde , com o objetivo de 

monitorar, acompanhar, avaliar e propor soluções para o 

adequado funcionamento da RAS” 



Res. CIT nº 37/2018 
 A CIB deverá pactuar diretrizes que orientarão o 

processo dos PRI e seu monitoramento, com os seguintes 
produtos: 

– Identificação do espaço regional e macrorregional 

– Identificação da situação de saúde do território,  

necessidades e capacidade instalada ( diagnóstico) 

– Definição de prioridades e respectivas Diretrizes, 

Objetivos, Metas, indicadores e prazos para execução  e 

responsabilidades dos entes 

– Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde 

– Identificação de vazios assistenciais e eventual 

sobreposição de serviços orientando a alocação dos recursos 

 



Del. CIB nº 117/2018 
Passos para o PRI definidos pela  CIB com base nas 
Resoluções CIT 23 e 37: 

 
 Identificação do espaço regional e macrorregional – Definição 

dos territórios 

– Atualmente 63 Regiões de Saúde e 17 RRAS ou 

Macrorregiões 

– 63 CIRS em funcionamento 

– CG-Redes não se efetivaram 

– O processo de elaboração do PRI pode levar à revisão dos 

territórios atualmente constituídos 

 

 



Del. CIB nº 117/2018 
Passos para o PRI definidos pela  CIB com base nas 
Resoluções CIT 23 e 37: 
 Identificação da situação de saúde do território,  

necessidades e capacidade instalada – elaboração da analise 
situacional de saúde 

– Identificação dos principais problemas da Região de Saúde 
- Anexo I – proposta de roteiro para analise situacional 
• Mapa com divisão geográfica 

• Perfil de morbimortalidade Apontamento de Riscos ambiental 
e de serviços de saúde 

• Estrutura da Rede assistencial – capacidade instalada e 
equipamentos 

• Perfil assistencial 

• Pactuação Interfederativa de indicadores 2017-2021 – Res 
CIT nº 8/2016 

 
 

 



Del. CIB nº 117/2018 
Passos para o PRI definidos pela  CIB com base nas 
Resoluções CIT 23 e 37: 

 Definição de prioridades e respectivas Diretrizes, Objetivos, 

Metas, indicadores e prazos para execução  e 

responsabilidades dos entes 

– As propostas para a Região de Saúde devem estar 
refletidas nos planos dos 3 entes 

– As ações devem constar nas programações anuais 

– As prioridades e metas do PRI devem subsidiar a 
elaboração do PES 

– CIR – instancia deliberativa de pactuação e monitoramento 
das metas do PRI 

– CG-Redes – não tem caráter deliberativo, necessidade das 
propostas retornarem às CIRs para pactuação 

 



Del. CIB nº 117/2018 
Passos para o PRI definidos pela  CIB com base nas 
Resoluções CIT 23 e 37: 

 Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde 

– Processo de pactuação entre gestores, em que são definidos os 

quantitativos físicos de financeiros das ações e serviços de saúde 

a serem desenvolvidos no âmbito regional , partindo das 

necessidades municipais. 

– No ESP foi realizada a PPI em 2008 

– PT nº 1631/2015 – parâmetros para programação de ações e 

serviços de saúde 

– Tem 3 etapas : 

• Harmonização das diretrizes, objetivos e metas dos planos os 

3 entes federados 

• Modelagem das Redes existentes e dimensionamento de 

necessidade de investimento 

• Programação das ações e pactuação das referencias 



Del. CIB nº 117/2018 
Passos para o PRI definidos pela  CIB com base nas 
Resoluções CIT 23 e 37: 

 Identificação de vazios assistenciais e eventual sobreposição 

de serviços orientando a alocação dos recursos – definição de 

responsabilidades orçamentárias e financeiras 

 

– No PRI devem estar expressos os compromissos 

financeiros no custeio e investimentos relativos às 

prioridades identificadas 

– Todos os novos serviços ou ampliação, independente da 

fonte de financiamento, incluídas as emendas 

parlamentares, devem constar no PRI 

 



Utilização do sistema Programa SUS 



Utilização do sistema Programa SUS 
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