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Introdução: A Rede de Atenção à Saúde, é definida como um conjunto de ações e 

serviços de saúde ofertados e estruturados em níveis de complexidade crescente, 

compreendida no âmbito de uma ou mais Regiões de Saúde, visa assegurar a 

integralidade da assistência. Tal comunicação dá-se pelo referenciamento do usuário na 

rede regional interestadual por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão 

de acordo com as pactuações nas Comissões Intergestores. Objetivos: Analisar a linha 

de cuidado em nefrologia na região de saúde Marajó I, considerando os fundamentos da 

rede de atenção. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quanti-

qualitativo, cujos dados foram coletados de portarias da Comissão Intergestores 

Bipartite nº 90/13 e nº 140/2018 e dos sistemas de informação em saúde do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Foram utilizados fontes de 

dados secundários de domínio público, sendo dispensado de apreciação por Comitê de 

Ética em Pesquisa, conforme recomenda parágrafo único do artigo 1º da Resolução Nº 

510, de 07 de Abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde. Resultados e Discussão: 

A região do Marajó I, localizada na macrorregião I, faz parte da 7ª Coordenadoria 

Regional de Saúde. É composta pelos municípios de Afuá, Chaves, Cachoeira do Arari, 

Muaná, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Soure, Salvaterra e São Sebastião da Boa 

Vista. Possui população de 229.876 habitantes, tendo maior prevalência do masculino, 

pessoas com idade entre 20 a 29 anos e 75,56% com renda inferior a um salário 

mínimo, sendo proveniente do turismo, culinária e festividades, como o Círio de Nossa 

Senhora da Conceição, o Festival do Abacaxi (Salvaterra) e do Camarão (Muaná) além 

do artesanato (cerâmicas marajoaras) e pescaria. A forma de acesso é, em sua maioria, 

fluvial. A cobertura da Atenção Primária à Saúde é baixa. A região não apresenta 

nefrologistas, ambulatórios especializados e serviços de terapia renal substitutiva, 

porém apresenta unidades de urgência e emergência nos municípios de Muaná, Ponta de 

pedras e Soure; e não apresenta a oferta de serviços de Atenção Terciária. No entanto, 

verifica-se aprovação de 241 procedimentos de Hemodiálise para residentes dessa 

região. A região não cumpre os critérios economia de escala, suficiência e acesso a 

região de saúde em uma com barreiras geográficas e financeiras. Conclusão: A 

regionalização da saúde não impactou na maior oferta de serviços para essa região, no 

entanto, a gestão compartilhada e solidária possibilita a pactuação com municípios de 

outras regiões dentro da Macrorregião I.  A cobertura de serviços é insuficiente, em uma 

região de difícil acesso, não sendo efetivado o princípio da integralidade.  

 

Descritores: Rede de Atenção à Saúde, Sistemas Integrados de Saúde, Doença Renal 

Crônica. 

 

 

 


