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ASPECTOS DA (DES)CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO BRASIL 
E NO ESTADO DO PARANÁ 1

Regerson Franklin dos Santos2

RESUMO

O presente trabalho busca evidenciar o papel que as transformações espaciais têm promovido no 
território nacional, tendo como variável de análise os serviços de saúde. Ressalta-se a emergência do 
SUS – Sistema Único de Saúde - como pressuposto fundamental de universalização desses serviços, 
buscando ter um maior aparelhamento dos municípios e conseqüentemente, de ampliação dos 
atendimentos. Destaca-se também as novas formas de gestão, baseado na relação público-privado e no 
processo de descentralização que as esferas federal, estadual e municipal de governo tentam implantar.
Partimos do pressuposto que, a centralidade dos serviços de saúde dá-se em partes do território 
nacional mais dotadas de conteúdos e aparatos técnicos, científicos e informacionais, expressas nas
regiões Sul e Sudeste. Entretanto, mesmo nos estados que compõem estas regiões, pode se verificar a 
existências de desigualdades locacionais oriundas do contexto histórico de centralização dos serviços 
mais complexos em cidades de grande e médio porte, o que dificulta o acesso mais eficiente acerca 
dos atendimentos de pacientes advindos de municípios distantes. Dessa forma, e tendo o Estado do 
Paraná em foco, apontamos a necessidade de um modelo descentralizador - não apenas dos serviços de 
saúde - como meio de correção das desigualdades sociais, políticas e econômicas, para se estabelecer 
um ambiente propício à inclusão social e ao pleno exercício da cidadania. Entendemos que o êxito 
desse processo somente ocorrerá se houver verdadeiramente, uma distribuição equânime de mão-de-
obra e estruturas físicas passíveis de qualidade entre as cidades de porte médio – pólo - do estado do 
Paraná, encurtando as distâncias e possibilitando um atendimento mais eficaz.

Palavras-chave: descentralização, serviços de saúde, gestão governamental, iniciativa privada,
centralidade.

ASPECTS OF HEALTHCARE (DE)CENTRALIZATION  IN BRAZIL AND IN THE 
STATE OF PARANÁ

ABSTRACT

The present work emphasizes the role that spatial changes have promoted in the Brazilian 
territory, having as analysis variable the healthcare provided to population.    The Emergency care 
provided by SUS – the Public Health System – is highlighted as a fundamental attempt for 
universalizing services, searching to supply better equipments to small municipalities, and 
consequently, opening a wider possibility of providing better care to the local population. In addition, 
the study highlights the new forms of management, based on the relation public-private healthcare, 
and also based on a decentralization process that the federal, state and municipal spheres of 
government try to create and implement. This investigation considers that healthcare occurs mainly in 
big centers - characterizing a centrality of services - in areas of the Brazilian territory supplied with 
equipment, technology, and scientific information besides other apparatuses, what occurs mostly in the 
South and Southeast regions. However, even in the areas or spaces that make part of those regions, 
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there are local inequalities deriving from the historical context of a more complex centralization of 
services in big and average-sized towns, which makes the access to healthcare assistance difficult for 
patients who live in the neighboring municipalities. Therefore, focusing on the State of Parana, we 
point out to the necessity of a decentralizing model - not only regarding healthcare services - as a 
means of correcting social, economical and political inequalities, in order to establish a social context 
that may propitiate inclusion and full exercise of citizenship. We understand that the success of such 
process will only occur if there is real equality in the distribution of labor and physical structures, able 
to provide quality to towns and cities, considered as central poles, located in the state of Paraná, thus 
shortening distances and enabling a more efficient healthcare assistance to people.

Key-words: Decentralization; Healthcare assistance; Governmental management; Private healthcare 
services; Centrality.

INTRODUÇÃO

Compreender as transformações espaciais em sua plenitude põe-se como desafio 
àqueles que estão comprometidos em sanar os problemas sociais de um mundo pautado no 
individualismo e na competitividade.

Nesse sentido, o presente trabalho ressalta a contextualização elaborada acerca da 
“nova” produção do espaço na era contemporânea, versando sobre as conseqüências da 
centralidade dos serviços de saúde em determinadas regiões, estados e cidades do território 
nacional. Destacar-se-á as características dessa “descentralização centralizada” no território 
paranaense em particular, apresentando saídas para um modelo mais humano e passível de 
uma utilização territorial mais cidadã.

Para a realização deste trabalho, priorizamos os dados contemporâneos, isto é, 
aqueles ocorridos principalmente após a Constituição de 1988, expressa na criação do SUS –
Sistema Único de Saúde. Isto se faz necessário para um melhor desenvolvimento da pesquisa, 
na qual se priorizará a combinação desigual dos sistemas de objetos e dos sistemas de ações, 
considerando-se ainda as suas intersecções, visto que a própria subdivisão governamental e 
burocrática obedece a parâmetros que configuram os três poderes – o municipal, o estadual e 
o federal, tendo ainda a participação do setor privado. 

Assim, estabeleceremos a seguinte proposta de reflexão: ressaltaremos o papel 
dos serviços como prospecto de uma era cada vez mais global. Prosseguindo, iremos falar 
sobre as mudanças provocadas na área de saúde em âmbito nacional que resultaram na criação 
do SUS como instrumento governamental de universalização da saúde, e também a 
participação cada vez maior da iniciativa privada nesse sistema; finalmente dissertaremos 
sobre a escala estadual, ou seja, a que compreende as divisões estabelecidas acerca das 
regionais de saúde do Estado do Paraná.

Acreditamos que essa proposta propiciará uma visão holística da situação 
enfocada, para assim, e somente assim, categorizar os diferentes usos que as pessoas, 
empresas e estabelecimentos fazem do território paranaense. 
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Um novo tempo – a emergência do setor de “serviços” como mola propulsora do sistema 

capitalista de produção

O termo serviços constitui uma característica peculiar, tendo maior difusão após a 
Terceira Revolução Industrial, e no caso específico do Brasil, há quase três décadas vem 
apresentando as facetas da nova divisão internacional do trabalho, que atinge os mais vastos e 
diversificados lugares de forma seletiva, ocasionando a transformação de suas peculiaridades 
espaciais, sociais, econômicas e culturais.

Não obstante, diferentemente das outras divisões estabelecidas, essa tem um 
caráter mais híbrido, expresso pela rapidez e complexidade com que afeta os diversos espaços 
do planeta, agindo de forma combinada e desigual.

Ademais, considerando-se a sobreposição do setor terciário como dinamizador da 
economia mundial, independentemente das escalas, atores e processos (BECKER, 1998) e das 
variáveis assumidas, verifica-se o aguçamento da fragmentação espacial em setores que, 
devido à ótica de extrema concorrência, vêem-se envolvidos na necessidade de brigar por uma
fatia do mercado (SANTOS, 2004). Nesse sentido, o setor terciário – que compreende o 
comércio e os estabelecimentos prestadores de serviços à população -, como foi ressaltado por 
Sposito (2001, 2004), foi e continua sendo o propulsor da expansão urbana em suas várias 
nuanças, e nos dias atuais, o responsável pelas centralidades intra- e interurbanas 
multicêntricas efêmeras ou rígidas. 

É através desses vetores que se formam os centros e, conseqüentemente, a 
centralidade, aqui entendida como uma combinação dialética entre fixos e fluxos, o que 
caracteriza uma era marcada pela tecnologia, pela informação e pela grande facilidade de 
transporte. Perpassando desde escalas locais até a escala global, considerando-se a relação 
intrínseca entre ambas, as transformações ocasionadas pelos processos de territorialização 
aparecem praticamente em todas as cidades e regiões, ocasionando mudanças nos fixos e/ou 
nos fluxos.

Dessa forma, os serviços da saúde, inseridos no contexto de ampliação das 
formas/conteúdos capitalistas de produção, como também da sua diversificação, são a 
expressão de que o sistema se ajusta ao mercado, moldando-o e sendo moldado por ele. Daí a 
pergunta: por que se formam centros dotados de especificidades complexas, tendo atuação 
que transcende a escala da cidade, provendo toda uma população regional?

Recorrendo primeiramente a Santos (1999), podemos inferir que uma explicação 
simples e coesa sobre essa questão diz respeito à própria essência da Geografia, essência que, 
segundo ele, constitui-se na acumulação desigual de tempos. Nesse sentido, tendo em mente a 
aproximação dos lugares, precisamos entender que cada espaço é dotado de uma 
especificidade; e mais: a cada período histórico esse espaço assume uma nova funcionalidade 
social, política, econômica e cultural.

Essas transformações, que rompem o cotidiano de várias pessoas em prol do 
capital hegemônico, tendem a aumentar paulatinamente conforme o acúmulo de capital, até 
que insurja uma contraditoriedade, expressa na união de vários movimentos sociais, 
independentes em sua natureza e finalidades, que desejem promover a distribuição de renda.
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Perspectivas urbanas acerca da saúde no Brasil: os desafios de gestão entre as esferas de 

governo e a iniciativa privada

Os fatos históricos indicam que, desde os primórdios da constituição do território 
brasileiro, houve a priorização de determinadas regiões em detrimento de outras; de 
determinados grupos em prol de outros; de alguns setores em prejuízo de outros. 

Nesse sentido, não caminhou diferente a territorialização, em que o fato de a 
concentração de capital estar vinculada à industrialização, que por sua vez disseminou-se nos 
locais concentradores de mão-de-obra e recursos, provocou o prolongamento de uma 
segregação que perpassa o tempo e o espaço geográfico, qual seja, a pujança da macrorregião 
conhecida como Centro-Sul (regiões Sudeste, Sul e parte do Centro-Oeste) em detrimento do 
restante do território nacional.

Diante disso indaga-se: como o país poderia crescer e se desenvolver 
apresentando índices altíssimos de mortalidade infantil e baixa expectativa de vida ao nascer, 
sendo mais da metade de sua população analfabeta, além de inexistir infra-estrutura básica, 
etc.? Assim, ou se faria diminuir acentuadamente esses índices vergonhosos e se colocaria a 
população mais carente no bojo das benesses alcançadas, ou viver-se-ia com um lastro 
constante de epidemias, medo e todo tipo de malefícios à saúde.

Nesse sentido, considerando-se os avanços tecnológicos, o Brasil deu um salto 
quantitativo e qualitativo em todas as variáveis, impulsionado pelo desenvolvimentismo 
industrial, que provocou a urbanização acelerada, a escolaridade necessária ao atendimento 
das vagas do mercado, e também, como resultado disto, a diminuição expressiva dos índices 
de mortalidade. Segundo Almeida (2005), o surgimento do hospital enquanto centro difusor 
de atendimento médico deslocou o

consultório e o domicílio definitivamente, como forma mais apropriada de 
espaço terapêutico. A ampliação do pronto-socorro, praticamente eliminou 
as visitas noturnas dos médicos em casos de urgência, já que contam, no 
geral, em suas dependências, com um conjunto de equipamentos médicos 
para o diagnóstico. Desse modo, o hospital e o pronto socorro passam a ser 
referência para a população, que vêem nesses objetos técnicos prenhes de 
novas tecnologias as promessas de um atendimento mais eficaz (ALMEIDA, 
2005, p. 552).  

Este fato foi impulsionado e disseminado principalmente após o golpe militar de 
1964, deixando profundas cicatrizes na configuração dos centros de saúde, os quais, 
concentrados na cidade e obedientes aos ditames altamente burocráticos do governo federal, 
não puderam atender a população mais necessitada, o que aprofundou a divisão social e 
econômica. Ademais, segundo a autora, nessa época o governo militar deu início ao processo 
de privatização da saúde pública, ao repassar para a iniciativa privada boa parcela da 
responsabilidade pelos atendimentos, contexto do qual também resultou o surgimento dos 
planos de saúde. Destarte,

O caminho adotado pelo governo militar não apenas fortaleceu a prática 
médica de caráter predominantemente tecnológico, como também, levou a 
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crescente participação dos serviços privados na área da saúde (ALMEIDA, 
2005, p. 554).

Esse era (e ainda é) o panorama da saúde no Brasil. De um lado sofria-se com o 
processo de tecnificação, o que por sua natureza suplantou – pelo caráter menos mítico e mais 
prático – as crenças e os remédios naturais, e de outro, já se antevendo a necessidade de 
atuação da esfera local, “reclamava-se a necessidade de ampliar a participação do governo na 
saúde pública, especialmente, a instância municipal, buscando, desse modo, implantar ações 
preventivas” (ALMEIDA, 2005, p. 554).

Assim sendo, a saúde no Brasil caminhou de forma homogênea – quem tem e que 
não tem centros de saúde ao seu dispor - em todo o território nacional, visto que a 
centralização oriunda do governo militar, ditou como, onde e quando construir/gerir os 
centros de saúde, prontos-socorros e hospitais. Ressalte-se que ainda hoje sofre-se com as 
conseqüências dessa política centralizante.

Somente a partir da redemocratização do país, e do estabelecimento de uma nova 
constituinte que se rompeu com esse estigma, procurando adotar um modelo menos 
centralizador, visando corrigir as disparidades regionais, tendo por linha-mestra a importância 
de se estender o atendimento público, no âmbito da saúde, aos mais longínquos lugares do 
território nacional. 

Esse contexto foi sendo construído em meados da década de 1980, tendo como 
iniciativa mais veemente a criação do SUS – Sistema Único de Saúde - após a Constituição de 
1988, o qual foi realmente consolidado através da Lei Federal no 8.080, de 19 de setembro de 
1990, também conhecida como “Lei Orgânica da Saúde” (ALMEIDA; ALBUQUERQUE, 
2005, p. 404). 

Os dois anos entre a promulgação da Constituição Federal e o sancionamento da 
lei demonstram a complexidade do assunto, envolvendo três esferas diferenciadas de governo, 
o que, pela falta do devido preparo, fez ampliar-se o desconhecimento e a maneira de atuar de 
forma integrada. 

A isto se somam os entraves políticos, expressos no jogo de interesses 
primeiramente entre as esferas de governo, e posteriormente entre os partidos políticos, que 
fazem da barganha algo corriqueiro. 

Nessa perspectiva, o SUS, enquanto meio de universalização da saúde, apresentou

três inovações relevantes na política de saúde: 1) a definição de um comando 
único para o sistema de saúde em cada esfera de governo; 2) a 
descentralização como princípio organizador básico, cabendo aos estados e 
municípios a primazia da prestação dos serviços de saúde e; 3) a co-
responsabilidade do financiamento dos recursos entre União, estados e 
municípios” (COSTA, 2002, p. 53). Grifos no original

Pelo exposto, a tarefa, nada fácil, no decorrer dos anos mostrou-se um problema 
de difícil resolução, devido à falta de continuidade das políticas adotadas nos governos que 
assumem a gestão municipal, a estadual e até mesmo federal. Para Arretche

No caso do programa federal, de habilitação municipal ao SUS, a adesão 
envolve o custo político e financeiro de arcar com a responsabilidade pública 
pela oferta universal de serviços de saúde em condições de elevada incerteza 
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quanto ao fato de que o governo federal venha efetivamente a cumprir com 
sua função de financiamento do sistema (ARRETCHE, 1999, p. 121).

Esta citação pode representar o item 3 da citação anterior, que se refere ao 
problema do financiamento. O acordo entre as partes envolvidas no processo dá mais ênfase à 
União, devido à arrecadação, mas incumbem os estados e municípios da gestão orçamentária 
e fiscal. É justamente nesse tópico que a autora ressalta que: 

a adesão dos governos locais à transferência de atribuições depende 
diretamente de um cálculo no qual são considerados, de um lado, os custos e 
benefícios fiscais e políticos derivados da decisão de assumir a gestão de 
uma dada política e, de outro, os próprios recursos fiscais e administrativos 
com os quais cada administração conta para desempenhar tal tarefa 
(ARRETCHE, 1999, p. 115).

Isso se refere à polêmica “descentralização” que se tem buscado no sistema 
público de saúde brasileiro; e mais: faz coro com o item 2 colocado anteriormente por Costa 
(2002, p. 53).

Desta forma, algumas emendas foram introduzidas no corpo do texto que 
regulamenta a Lei Orgânica da Saúde, visando a corrigir possíveis falhas na sua elaboração, 
como adequações que se tornaram necessárias com o passar dos anos em face das mudanças 
que ocorrem na área de saúde no Brasil e em todo o mundo, como novas características da 
população (obesidade infantil, maior longevidade) e o surgimento de doenças que, direta ou 
indiretamente, estão relacionadas com tratamentos mais simples, como os efetuados nos 
postos de saúde, tratamentos públicos diversificados (acupuntura), ou complexos (cirurgia de 
redução do estomago), que são hoje em dia oferecidos pelo SUS.

É possível ressaltar dois grandes marcos que caracterizaram o Sistema Único de 
Saúde na década de 1990, os quais, juntos, expressam os resultados de debates e reflexões 
entre especialistas, gestores, deputados e senadores da República que irão ditar o modelo de 
funcionamento do órgão: as Normas Operacionais Básicas - NOB 01/93 e a NOB 01/96.
Desta forma, “O Ministério da Saúde utiliza-as como instrumento pelo qual são definidas as 
regras de funcionamento do Sistema Único de Saúde.” (ARRETCHE; MARQUES, 2002, p. 
467). 

Essas normas atuam como parâmetro entre as esferas de governo, estabelecendo o 
que cabe a cada uma sobre as formas de co-atuação, divisão de tarefas, distribuição de 
trabalhos, custos, benefícios, etc. Continuamos com os autores para melhor explicar o que 
ambas propõem:

A NOB 01/93 definiu as regras de habilitação estadual e municipal ao SUS e 
suas condições de inserção no Sistema e a NOB 01/96, em vigor, redefine e 
complementa a NOB 01/93, ampliando as responsabilidades dos municípios 
(ARRETCHE; MARQUES, 2002, p. 467).

A segunda NOB veio a complementar a primeira, no sentido de sanar as falhas e 
ampliar o raio de abrangência e atuação dos entes federados, todavia, “ampliou as funções a 
serem desempenhadas pelos estados, conferindo-lhes a função de criar condições para o 
aprofundamento do processo de municipalização da gestão dos sistemas de saúde” (Ibid, p. 
468).

Objetivou-se com essa legislação ampliar o universo de atendimento à saúde
(descentralizar), assim como propiciar medidas menos burocráticas e centralizadoras, 
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passando-se aos municípios certa parte do poder e uma maior responsabilidade sobre essa 
questão. Essa medida, por um lado, causou uma grande confusão, visto que os municípios não 
estavam preparados para assumir tal tarefa; mas por outro, representou um marco na história 
brasileira, não somente pela descentralização, mas principalmente pela tentativa de 
possibilitar uma verdadeira universalização da saúde.

Nesse sentido, houve uma ampliação significativa do número de hospitais, seja 
pela construção de novas unidades ou ampliação dos existentes, aumentando o número de 
leitos destinados à internação, fato que pode ser atribuído 1) à política de municipalização da 
saúde, que tem se tornado cada vez mais constante no território brasileiro, com mais ênfase 
em uns estados do que em outros, e 2) à privatização da saúde através de serviços particulares, 
que, atuando nesse âmbito, alavancaram o montante de oportunidades aos que necessitavam 
desses serviços e não os encontravam na esfera pública. 

É a iniciativa privada apossando-se do potencial existente, pois menos burocrática
e, na maioria das vezes, mais eficiente. É fundamental entendermos o contexto em que se 
deram as transformações espaciais, sociais, culturais e econômicas, pois

a segmentação dos serviços de saúde e sua atual configuração não podem ser 
compreendidas sem considerarmos as profundas mudanças ocorridas no 
território brasileiro, tanto no que tange a sua base material que muda 
substancialmente com a difusão do meio técnico-científico-informacional 
que atinge seletivamente os lugares, como também, com as profundas 
mudanças ocorridas com a modernização no seio da sociedade brasileira” 
(ALMEIDA, 2005, p. 557).

Desse modo, considerando-se que o sistema capitalista de produção – o qual ao 
mesmo tempo em que integra, fragmenta -, contribuiu para a introdução de outros parâmetros 
institucionais, torna-se necessário ressaltar alguns pontos, quais sejam; que a descentralização 
governamental propiciou o surgimento de outros tipos de serviços especializados no campo da 
saúde, sendo mesmo uma prática combinada entre a divisão internacional do trabalho e a 
emergência das novas tecnologias, que, juntas, constituem-se no novo contexto que abrange 
todo o setor terciário.

Não obstante, necessário se faz ressaltar que, nos dias atuais, há a atuação 
conjunta das esferas pública e privada, o que, por sua natureza, deixa o entendimento da 
pesquisa mais complexo, pois, segundo Almeida,

Os serviços privados de saúde se subdividem em lucrativos e não lucrativos. 
Os primeiros são mantidos basicamente pela aquisição por parte de empresas 
convenientes e, também, pela compra individual de planos de saúde [...] Já 
os serviços privados não lucrativos abarcam as instituições filantrópicas, 
representadas pelas Santas Casas e as instituições formadas por grupos de 
imigrantes (Hospital Sírio Libanês, Beneficência Portuguesa, Einstein) 
(ALMEIDA, 2005, p. 559).

Pelo exposto, podemos ter no mínimo dois vetores de análise: de um lado os 
estabelecimentos públicos atuando pelo SUS, que tem por objetivo atender a população em 
geral, independentemente de renda ou classe social, sendo mesmo um Welfare State assumido 
na Carta de 1988, e de outro, a esfera privada, que, devido à sua natureza acumulativa de 
capital, concentra basicamente estabelecimentos de alto grau de complexidade tecnológica e 
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funcional, o que priva os despossuídos economicamente do atendimento, ainda que em muitos 
casos haja convênio com o setor público através do Sistema Único de Saúde. 

A alocação dos serviços de saúde mais complexos, inseridos no setor terciário em 
geral, concentra-se em algumas regiões brasileiras (RIBEIRO et al. 2005), o que dificulta o 
atendimento da população que reside longe desses grandes centros, acarretando a ineficiência 
do sistema e ampliando a dor daqueles que não procuram manter o bem material, mas sim, 
prolongar a sua existência. Não obstante,

Os distintos conteúdos do território brasileiro condicionam a oferta dos 
serviços de saúde públicos e privados nos lugares. Os lugares menos 
dinâmicos, isto é, com menores aportes técnicos, científicos e informacionais 
tendem a receber os objetos banais, com menor incorporação tecnológica, 
enquanto que os lugares prenhes de técnica ciência e informação acolhem 
aqueles mais complexos, especialmente os que demandam um maior grau de 
especialização (ALMEIDA, 2005, p. 562).

Este contexto perverso acerca da centralidade, pautado na espacialidade intra- e 
interurbana, que se espalha por todas as instâncias, setores, cidades, regiões e territórios, 
expressando o alto nível de desigualdade espacial, social e econômica existente, precisa ser 
combatido. Urge prolongar e distribuir melhor esses serviços pelo amplo território nacional, 
possibilitando a inclusão dos “sem-nada” para assim, e somente assim, alcançarmos a plena
cidadania.

Em parte, esse contexto ocorreu devido ao Estado ter perdido campo no que diz 
respeito ao poder de decisão, e esse fato aplica-se também à saúde, que vê constantemente a 
pujança da esfera privada em contraposição à pública, mais fielmente ressalvada através dos 
“hospitais que majoritariamente são privados e prestam serviços ao SUS” (ALMEIDA, 2005, 
p. 564). Essa prática dá-se pela omissão do Estado, que, ao privilegiar os atores hegemônicos, 
contribui para ampliar o lastro de desigualdade existente.

Acreditamos que o principal responsável pelo caos em que se encontra a saúde em 
todo o território nacional seja o Governo, através da inoperância do serviço público ao longo 
de muitos anos de política neoliberal. 

Ainda que tenha havido a tentativa de mudar essa característica no pós-1988, as 
mudanças levarão décadas para terem resultados satisfatórios – se é que terão - pelo fato de
uma grande maioria de municípios serem incapazes de atender às exigências estabelecidas 
pelas NOBs, que ditam os procedimentos básicos para a instalação de hospitais que têm (ou 
não) capacidade para atender a população.

Dessa forma, a municipalização da saúde fica restrita ao funcionamento de 
prédios que possibilitem, de maneira segura e eficaz, a instalação de estabelecimentos de 
saúde, como também se atrela à disposição institucional das esferas estadual e federal, pois o 
processo supõe a participação de ambas (ARRETCHE, 1999, p. 133). Assim, se não existir o 
acordo, quem sai prejudicada é a população, que fica desprovida dos serviços em suas cidades 
ou em cidades mais próximas.

Finalizando, torna-se necessário ressaltar que

Não é difícil explicar este resultado. O desempenho de tal função supõe, 
além da disposição do executivo municipal, que se tenha desenvolvido um 
conjunto de capacidades técnicas e administrativas de razoável 
complexidade para que a autoridade municipal possa planejar, avaliar, 
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auditar, financiar e controlar a rede hospitalar instalada no município 
(ARRETCHE; MARQUES, 2002, p. 472).

Isto posto, ressaltamos que a municipalização é um processo complexo, que 
envolve os três níveis de governo e, com eles, todas as intrigas políticas próprias do contexto 
multipartidário existente no Brasil, as quais se sobrepõem aos interesses da maioria da 
população. Enquanto isso, a esfera particular se apropria cada vez mais da área de saúde, 
mantendo convênios das mais variadas especificidades, principalmente com o SUS, e dessa 
forma ampliando o número de leitos disponíveis à população.

Entendemos que, feitas essas considerações, podemos passar para o próximo 
tópico, que versará sobre a conjuntura em nível estadual, o que propicia o entendimento 
escalar que vai do nacional ao regional, para dessa forma apresentarmos resultados 
condizentes com a realidade.

A descentralização como proposta integradora? O Estado do Paraná em foco

É importante ressaltar que esse tópico não vista comparar o modo de atuação do 
sistema de saúde paranaense com o de outros estados brasileiros, mas apenas evidenciar as 
suas características. Antes de tudo, achamos necessário realizar um breve esclarecimento 
sobre a subdivisão elaborada por Almeida (2005, pp. 560-561) sobre os três níveis 
correspondentes aos serviços de saúde, pois entendemos que isto contribui para o
entendimento da fase posterior da pesquisa, pois através desse conceito “é possível reconhecer 
as distintas situações geográficas que marcaram a organização dos serviços de saúde” 
(ALMEIDA; ALBUQUERQUE, 2005, p. 405).

a) Nível primário: oferece em geral serviços externos, como os 
ambulatoriais, nas áreas de promoção da saúde e prevenção de doenças, 
atuando basicamente através de três estabelecimentos: postos de saúde, 
centros de saúde e unidades mistas, que se complexificam em ordem 
crescente conforme o aparato tecnológico, mas no geral, são considerados 
serviços simples. Recentemente foi criado o Programa Saúde da Família -
PSF, que integra esse grupo.

b) Nível secundário: concentra as maternidades, prontos-socorros, hospitais 
distritais e policlínicas, apresentando um nível intermediário.

c) Nível terciário: abrange hospitais grandes e dotados de maior tecnologia 
e mão-de-obra especializada, essencialmente voltados para o regime de 
internação, funcionando 24 horas. Dentro desse nível podem-se subdividir 
os hospitais quanto ao seu porte – pequeno, médio e grande - e ao grau 
tecnológico existente (pequeno, moderado ou grande).
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A autora ressalta ainda que, segundo algumas divisões e parâmetros, pode haver 
outro setor, o quaternário, mais dotado de infra-estrutura e aparatos tecnológicos, que 
caracterizam os hospitais especializados no tratamento de doenças de alto risco, como o 
câncer e a aids.

Com a universalização do atendimento médico-hospitalar, o Estado do Paraná, 
com o objetivo de melhor gerir a política na área de saúde, dividiu o seu território de acordo 
com a estrutura existente, ou seja, a materialidade contida nas cidades-pólo foi utilizada para 
servir de subsídio à “descentralização centralizada”. 

Esse termo faz-se necessário devido à natureza desse processo - descentralizador 
em relação ao gerenciamento dos recursos governamentais, mas concomitantemente 
centralizador em termos do aparelhamento de serviços complexos e mão-de-obra qualificada, 
que são majoritariamente localizados nas principais cidades do Estado, no caso específico do 
Paraná, no entorno metropolitano de Curitiba, em Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do 
Iguaçu.

Ribeiro et al. (2005) realizaram recentemente um estudo sobre o intenso 
intercâmbio do fluxo populacional que se desloca rumo a outras regionais de saúde, 
demonstrando a concentração dos serviços de alta complexidade na capital do Estado, em 
detrimento das demais regionais. Esse contexto leva à necessidade do deslocamento 
populacional para resolver problemas que, caso não houvesse a centralização burocrática e 
tecnológica, poderiam ser minimizados com a redução do tempo de percurso e do sofrimento. 

Pautando-se em um excelente contexto metodológico, que propicia o 
entendimento das relações intra- e interurbanas, os referidos autores basearam-se nas 
autorizações de internamento hospitalar (AIHs) para diagnosticar o montante populacional 
que se desloca (origem - destino), e as regionais de saúde que atendem esses pacientes, o que 
dá suporte quantitativo e qualitativo à investigação. Destarte,

Esta opção foi condicionada pela circunstância de que esse conjunto de 
informações é o único disponível, até o presente momento, que relaciona a 
origem do paciente e o local de atendimento, permitindo que em sua 
sistematização, na forma de matriz de trocas entre os 399 municípios do 
Estado do Paraná, fiquem explicitados as dimensões e valores dos fluxos de 
Autorizações de Internamento Hospitalar (AIHs) intra e inter-regionais 
(RIBEIRO et al., 2005, p. 83).

As vinte e duas regionais de saúde do Estado do Paraná3 seguem parâmetros 
semelhantes aos estabelecidos pelas microrregiões geográficas (MRGs), entretanto, aglutinam 
mais municípios em torno das cidades-pólo. Se as regionais seguissem a mesma divisão 
proposta pelo IBGE, teríamos um maior número de regionais, conforme a figura abaixo, e 
conseqüentemente, um melhor aparelhamento dos serviços de saúde distribuídos pelo Estado 
do Paraná, o que contribuiria em muito para um melhor atendimento, através da diminuição 
das distâncias. 

                                               
3 As regionais de saúde são: 1– Paranaguá; 2– Metropolitana de Curitiba; 3– Ponta Grossa; 4– Irati; 5–
Guarapuava; 6– União da Vitória; 7– Pato Branco; 8– Francisco Beltrão; 9– Foz do Iguaçu; 10–
Cascavel; 11– Campo Mourão; 12– Umuarama; 13– Cianorte; 14– Paranavaí; 15– Maringá; 16–
Apucarana; 17– Londrina; 18– Cornélio Procópio; 19– Jacarezinho; 20– Toledo; 21– Telêmaco Borba; 
22- Ivaiporã.
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Figura 1: Microrregiões geográficas do Estado do Paraná

A semelhança possibilita uma padronização acerca dos muitos dados referentes ao 
seu território, e no tocante a esta pesquisa, à análise dos fluxos, que por sua vez, propicia o 
diagnóstico das especificidades de cada cidade/regional de saúde, visto que as sedes das 
regionais são caracterizadas por serem cidades-pólo de suas microrregiões.

Essa divisão aumenta os níveis de concentração das materialidades, como 
demonstrado por RIBEIRO et al., 2005, e assim expõe a necessidade de uma verdadeira 
descentralização, que venha a oferecer à população um atendimento mais rápido e eficaz, o 
que pode ser obtido com o aparelhamento das regionais de saúde mais dinâmicas do Interior 
do Estado com equipamentos de ponta e pessoal qualificado para operá-los.

Tal caminho apresenta-se como uma via integradora, cidadã e solidária, pois 
eliminaria gargalos existentes no sistema de saúde, aproximando os atendimentos mais 
complexos de áreas estratégicas diminuindo o tempo de percurso dos pacientes e, 
conseqüentemente, os gastos com deslocamentos, sem falar no principal: fazer valer o 
dispositivo constitucional segundo o qual cabe ao Estado realizar o possível – e o impossível -
para possibilitar o direito à vida de qualquer cidadão, independentemente de renda, cor, 
religião ou local de residência.

Entendemos que essa prática centralizadora agrava ainda mais os desníveis sociais 
e econômicos do Estado paranaense, visto que contrapõe de um lado uma parcela da 
população dotada de recursos públicos em abundância, que estão basicamente em Curitiba, 
Londrina, Maringá e Cascavel, e do outro uma enorme massa de despossuídos que vagueiam 
pelos trâmites burocráticos à procura de atendimento, que nem sempre encontram. Desse 
modo,



12

não se pode desvincular a dispersão dos serviços de saúde da organização 
territorial. Os agentes hegemônicos da saúde não apenas têm um poder de 
uso mais amplo do território, como também exercem um papel primaz na sua 
produção, em função dos seus próprios interesses (ALMEIDA, 2005, p. 
564).

Por esse motivo, o uso do território evidencia-se como um conceito que permite a 
visualização dessas divergências territoriais, que, como expusemos, caracterizam-se nos dias 
atuais pela imbricação das variáveis econômica, política e social. Assim, em termos nacionais, 
temos no Centro-Sul os melhores hospitais e prontos-socorros do país, sobressaindo-se pela 
homogeneidade contínua, que é representada pelo alto índice de desenvolvimento humano 
(IDH-M) ao passo que o restante do território mal apresenta índices de urbanização 
condizentes com o aparato próprio para receber esses tipos de serviço ou, quiçá, essas 
especificidades.

Analisando a Figura 3, podemos melhor visualizar e entender a configuração dos 
municípios. Note-se que, dentre os estados representados, o Paraná é o que mais apresenta 
municípios com índice inferior a 0,700, o que demonstra ainda estar atrasado em relação aos 
demais. Ainda no contexto paranaense, também podemos observar que a grande maioria 
enquadra-se entre 0,700 e 0,764, abaixo da média dos outros estados, que se encontra acima 
deste patamar. Desta forma, Paranavaí, por exemplo, com um IDH-M na faixa dos 0,764 a 
0,800, claramente sobressai na sua microrregião geográfica, tendo um conjunto de variáveis, 
dentre elas a saúde, que a colocam na vanguarda da região.

Figura 2: Índice de desenvolvimento humano por município do Estado de São Paulo e da Região Sul do 
Brasil.
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De outro lado, nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, têm-se tão-somente 
manchas esparsas que são dotadas de tecnologia, ciência e informacionalidade, consideradas 
moderadas conforme os critérios relatados anteriormente, localizadas em sua grande maioria 
nas capitais estaduais, ao passo que o restante dos territórios se apresenta como verdadeiros 
“desertos”, desprovidos de infra-estruturas de todas as naturezas.

Eis os problemas a serem combatidos: a verdadeira descentralização no âmbito 
da saúde. Na área educacional do Estado paranaense esse processo funciona com muita 
competência, visto que nas cidades-pólo há universidades com alta capacidade em termos 
laboratoriais, com infra-estrutura moderna e quadros docentes qualificados, o que propicia um 
menor deslocamento e uma melhor gestão no tocante às instituições e suas especificidades 
regionais. 

Assim, lutamos para que o uso do território seja constituído mediante a 
distribuição das benesses oferecidas, para assim estabelecermos uma vida digna, em que a 
cidadania se faça presente, para dessa forma, inserirmos no seio da sociedade uma quantidade 
considerável de cidadãos ainda marginalizados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscar uma verdadeira descentralização no âmbito da saúde que atenda a maioria 
da população é sem dúvida um dos maiores desafios dos governantes para o novo século. Tal 
medida assume importância fundamental se considerarmos a má distribuição de renda, as 
desigualdades sociais e econômicas entre e dentre os estados, e conseqüentemente, os 
problemas de saúde de um modo geral.

Dessa forma, no decorrer do trabalho ressaltamos que a ineficiência do sistema de 
saúde tem raízes históricas. Quando se buscou soluções (pós 1988), esbarrou-se na 
incapacidade de gestão inter-escalar entre União, Estados e municípios, e na ineficiência de 
um sistema que se complexifica pela sua burocracia, que resultou por abrir caminho para a 
atuação da esfera particular, expressando a transferência de funções, o caos e a exclusão de 
uma grande massa de despossuídos.

Ou promove-se uma verdadeira desconcentração macro-regional e intra-estadual, 
promovendo a eficiência da gestão governamental e conseqüentemente um maior 
aparelhamento do(s) território(s), ou conviver-se-á com problemas que tendem cada vez mais 
a aumentarem. Lutemos por um território cidadão e justo.
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