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Introdução: Os planos de saúde, instrumentos da gestão no SUS, apresentam as 

potencialidades de reconhecimento das necessidades de uma população e têm como base 

alguns itens importantes, como a identificação do perfil populacional (1). De acordo com o 

decreto nº 7.508/2011 a regionalização foi a estratégia priorizada pelo SUS na última década, 

na tentativa de organizar o financiamento da saúde, melhorar o acesso, bem como, superar 

problemas como a fragmentação e organização do sistema, um processo técnico-político 

relacionado à definição de recortes espaciais para fins de planejamento, organização e gestão 

de redes de ações e serviços de saúde (2). A regionalização interfere positivamente no acesso 

à saúde, pois permite observar os determinantes sociais de saúde no modo como estes se 

expressam no território; estabelecer portas de entrada e hierarquia tecnológica com base em 

parâmetros de necessidade e utilização dos recursos disponíveis; disponibilizar recursos 

sociais e políticos que incentivem o compartilhamento de responsabilidades entre os governos 

e a participação da sociedade, entre outros benefícios. É o caso do Estado do Pará, que 

apresenta área geográfica de 1.247,7 mil km2, situado inteiramente na Amazônia Brasileira, 

com equivalente a 14,7% do território nacional, dividido em Regiões de Integração ou 

Administrativas e Regiões de Saúde. Desta forma, considerando o atual cenário de 

reorientação do modelo de atenção à saúde no país, onde a valorização do vínculo e do 

compromisso entre gestores passa a ser imperativo para uma ação pró ativa no cuidado à 

saúde, é coerente gerar conhecimento das condições de saúde da população para o 

norteamento de políticas sociais mais efetivas, bem como para sua avaliação e utilizar os 

indicadores de saúde como ferramenta para identificar, monitorar, avaliar ações, subsidiar as 

decisões do gestor, identificar áreas de risco e evidenciar tendências. Objetivos: Apresentar 

as características sócio demográficas e geopolíticas, para suportar projetos de intervenção no 

SUS, na região de saúde metropolitana I do estado do Pará. Métodos: Procedeu-se uma 

revisão de literatura por meio de pesquisa bibliográfica de publicações no período de 2015 a 

2018, utilizando as bases de dados Pubmed, Scielo, Bireme e LILACS. Resultados e 

Discussão: O atual Plano Saúde do Estado do Pará, alude informações detalhadas da situação 

de saúde de cada uma de suas 13 (treze) regiões de saúde. No que concerne à Região de Saúde 

Metropolitana I, formada pelos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e 

Santa Bárbara do Pará, há 2.129.535 habitantes (3), numa extensão territorial de 1.819,337 

Km2. Importa esclarecer que todos os municípios da região aderiram ao Pacto para a Saúde e 

encontram-se em fase de transição para o COAP, um acordo de colaboração firmado entre os 

três entes federativos, no âmbito de uma Região de Saúde, com o objetivo de organizar e 

integrar as ações e os serviços de saúde e garantir a integralidade da atenção à saúde da 

população no território (3). Em relação aos aspectos socioeconômicos (emprego/ renda, 

educação, IDH) na Região de Saúde Metropolitana I, apenas 22,97% da população possui 

emprego formal e 19,26% vive abaixo da linha de pobreza, correspondendo a cerca de 

392.706 habitantes (4). Quanto ao Produto Interno Bruto-PIB da região é de R$ 

20.867.711,00 e R$ 10.233,00 para o PIB per capita regional. O abastecimento de água na 
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área urbana da região é 64,02% por rede geral de distribuição, 30,5% por poço ou nascente na 

propriedade, 4,72% por poço ou nascente fora da propriedade e 0,76% por outra forma (5). Na 

área rural 31,1% do abastecimento de água é feito por rede geral de distribuição, 45,4% por 

poço ou nascente na propriedade, 13,3% por poço ou nascente fora da propriedade e 10,3% 

por outra forma (4). Apesar do Índice de Desenvolvimento Humano da Região ser 

considerado um valor de nível médio, há uma preocupação evidente em incremento de 

políticas públicas, como da saúde e educação. O Coeficiente de Mortalidade Geral é de 4,50, 

correspondendo ao número de óbitos, por mil habitantes, na população residente em 

determinado espaço geográfico em determinado tempo (5). A partir dos dados do estudo dos 

locais de residência e de internação de pacientes da Região Metropolitana de Belém/PA 

(SIHSUS), foi possível analisar os fluxos dos pacientes na região e identificar os municípios 

com as maiores quantidades de internações realizadas Equipes Saúde da Família(3). Neste 

contexto, o município de Belém apresentou os maiores déficits entre o teto proposto e as 

equipes implantadas, apenas 22,9 % de cobertura populacional. Benevides apresentou 23 

equipes credenciadas, cadastradas no sistema e implantadas, para um teto de 27 equipes e um 

índice de cobertura populacional de 90,39%. O percentual entre o teto municipal e o número 

de ACS implantados nos municípios que integram a Região Metropolitana I, o município de 

Ananindeua apresentava o maior número de ACS implantados, dos quais todos encontravam-

se credenciados pelo Ministério da Saúde. O município de Belém foi o que apresentou maior 

disparidade entre o teto a ser alcançado e o número de ACS. Com relação a cobertura de 

Equipes de Saúde Bucal (ESB), a menor cobertura está no município de Belém. No ano de 

2017, em relação ao cuidado odontológico nos municípios em tela, para as Equipes de Saúde 

Bucal, o município que mostrou maior número de ESB foi Ananindeua (26 ESB). O 

município de Santa Bárbara do Pará apresentou cadastro de ESB em todas ESF credenciadas 

pelo Ministério de Saúde e uma porcentagem de cobertura populacional de 88%, a maior da 

região Metropolitana I. Ao contrário de Belém, que apresentou menor cobertura populacional 

(2,16%) (5). Dessa forma, ratifica-se a importância do desenho de regionalização da saúde, o 

perfil epidemiológico das regiões, as redes assistenciais e as linhas de cuidados prioritários da 

assistência à saúde, para que haja a integração das políticas públicas e serviços de saúde, 

objetivando ampliar o acesso da população à atenção especializada, ambulatorial e hospitalar, 

e assim descentralizar os serviços de média complexidade, aumentar a resolutividade na 

região de saúde e reduzir a dependência e o deslocamento de pacientes à Região 

Metropolitana. Conclusão/Considerações Finais: O SUS enfrenta desafios estruturais e 

organizacionais que podem se refletir na eficácia do sistema, inclusive na busca da 

regionalização de seus serviços, na racionalização e responsabilização da prestação dos 

serviços em redes regionais de assistência à saúde (3). O acompanhamento dos resultados 

obtidos, por meio do estudo das características sócio demográficas e geopolíticas, fortalece a 

equipe e auxilia no direcionamento das atividades, evitando o desperdício de tempo e esforços 

em ações não efetivas. A informação é subsidio para o planejamento de uma equipe de 

trabalho. Com essa percepção, é fácil entender a solidez do uso dos indicadores demográficos 

como base do processo de planejamento e gestão do SUS, pois permite conhecer as 

características de uma determinada população e sua evolução ao longo do tempo no território. 

 

Descritores: Sistema Único de Saúde, Indicadores de saúde, Integração. 
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