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para gerar novos espaços organizacionais: o desafio
de criar  uma coordenaria regional de saúde na região
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Resumo: O texto apresenta,  de forma sucinta, os desafios de transformar de fato o papel das
delegacias regionais  da Secretaria de Estado da Saúde (SES/RS) em coordenadorias regionais de
saúde baseadas nos eixos norteadores da atual administração: descentralização da gestão,
regionalização da atenção, fortalecimento das instâncias de pactuação, integralidade da atenção e
qualificação dos trabalhadores em saúde para o Sistema Único de Saúde (SUS).
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Abordagem inicial

Desde o início de 1999, ao assumirmos a administração do Estado do Rio Grande
do Sul, a Secretaria da Saúde (SES/RS) colocou como eixos balizadores da sua
ação a descentralização da gestão, a regionalização da atenção, o fortalecimento
das instâncias de controle social e de pactuação intergestores, a integralidade da
atenção e a formação em saúde para o SUS (Jaeger et al., 1999; Jaeger et. al.,
1999/2000).

Como marco desta ação, as delegacias regionais de saúde foram transforma-
das em coordenadorias por meio de instrumentos formais pactuados na Comissão
Intergestores Bipartite e aprovados no Conselho Estadual de Saúde. O desafio pro-
posto foi o de transformar a mudança do nome em uma mudança de fato; fundar-
mos, na prática, o conceito de gestão regional inventado pelo projeto político e for-
malizado pelos instrumentos legais (Ferla e Martins Jr., 2001).

Pois bem, minha atuação e mote para este documento-registro é a 1ª Coor-
denadoria Regional de Saúde (1ª CRS). Quando falamos da 1ª Coordenadoria Re-
gional de Saúde, que engloba a maior parte da Região Metropolitana, estamos
falando de um universo de 3.253.192 habitantes – aproximadamente um terço da
população do estado, distribuída em 24 municípios, sendo 10 deles com mais de
100.000 habitantes. Sobre uma coordenadoria regional de saúde na região metro-
politana, incluída a Capital do estado, devemos entender algumas das perspectivas
de desempenho que entram em questão:

1. devolução de poder (deslocar poder decisório de uma instância administrativa
central para uma regional) para estabelecer a redistribuição do poder na gestão esta-
dual. Até então centralizado/concentrado no nível central da SES/RS – visto que pela
importância numérica, epidemiológica e de capacidade de serviços instalada da re-
gião metropolitana, a 1ª CRS-SES/RS tinha papel meramente intermediário;

2. constituir um espaço regional até então desnecessário para os municípios,
uma vez que por sua proximidade física, importância epidemiológica e/ou concen-
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tração populacional e capacidade e rede de serviços instalados, já tinham assegu-
rado o olhar  do gestor estadual, de forma muito mais intensa do que os demais
municípios gaúchos;

3. criar um novo pensar diário junto ao conjunto de trabalhadores da antiga
Delegacia de Saúde , onde a prática cotidiana se resumia ao repasse de informa-
ções entre municípios e o nível central  de assuntos secundários (mapas de produ-
ção, solicitações de recursos etc.), já que as decisões de cunho técnico ou político
eram tratadas diretamente das estruturas centrais para os municípios;

4. mudar uma prática cotidiana destes trabalhadores contrária à identidade das
delegacias, não mais supervisionar ou fiscalizar serviços e sim aprender a olhar a
região, os municípios (com os seus serviços) e a cooperação técnica como uma
ação entre entes federados e não hierárquicos (Ceccim, 2001);

5. construir um olhar aos municípios não restrito à visão dos serviços, mas de
acompanhamento da gestão municipal com seus integrantes: serviços, órgãos de
gestão municipal e fóruns de controle social; assim, aprender a discutir com os
atores do Sistema Municipal de Saúde e disputar idéias e olhares;

6. rever as relações e responsabilidades com a Capital do estado, que possui
uma rede de serviços de referência para toda a população regional e de boa parte
do interior do estado e tem a tradição de discutir de forma direta com as instâncias
centrais e não com a instância regional, sem a aparente necessidade de legitimar-
se no espaço da gestão regional;

7. buscar uma percepção diferenciada, capaz de individualizar os municípios,
já que a região de melhores médias esconde indicadores municipais muito desfavo-
ráveis, devido, principalmente, ao perfil dos municípios periféricos à Capital, municí-
pios-dormitório, com baixa renda e altas demandas sociais; capacidade essa que
tradicionalmente não existe nas estruturas centrais, já bastante habituadas às mé-
dias regionais (o número de municípios gaúchos, extremamente elevado, torna ain-
da mais sedutor o uso das médias regionais e fortalece a lógica matemática, natu-
ralmente forte no planejamento normativo em saúde).

Em síntese, falamos de constituir a gestão regional onde ela aparentemente não
faz falta, quer pela proximidade com as estruturas centrais, quer pela tradição
centralizadora ou mesmo por tratar-se de uma região que, ao primeiro olhar, mostra-
se privilegiada em relação às demais, pela concentração de capacidade instalada, de
recursos financeiros para o SUS ou mesmo de geração de renda. Média enganosa, já
que está fortemente concentrada em poucos municípios (Ferla et. al., 2001).

É neste cenário que hoje estamos mergulhados e, assim, desafiados a criar
novas formas de fazer (fazendo) novidades:
• criar fóruns internos de discussão com trabalhadores, recompor numérica e qua-

litativamente os mesmos, oportunizando sua formação e qualificação;
• fortalecer as instâncias regionais, como o Conselho Metropolitano de Saúde, que

passou a ter a 1ª CRS como referência, mas até hoje é deficiente de estrutura e
legitimidade junto aos conselhos municipais de saúde e secretarias municipais de
saúde;

• criar desenhos microrregionais que atendam à lógica da formação de um Sistema
Regional de Assistência e Atenção, bem como espaço de discussão qualificada
com os gestores municipais, que fortaleça a descentralização da gestão;

• reestabelecer com os trabalhadores a necessidade de um olhar integral para com
os sistemas municipais e não a fragmentação de programas de ação ou para
grupos específicos;
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• apropriar-se de fato da situação da atenção em saúde, agregando no âmbito regi-
onal as informações segmentadas, tal como hoje existentes nos diversos setores
do nível central da Secretaria de Estado;

• criar espaços de pactuação de indicadores de saúde com os gestores municipais,
realizando a discussão qualificada dos dados, transformados em informações  que,
de fato, contribuam para o pensar da saúde nos municípios.

Considerações finais

O desafio da devolução de poder, associado à necessidade de gerar um novo
pensar e alterar as práticas dos trabalhadores, por vezes, coloca conflitos explícitos
quanto à nossa capacidade de conduzir a gestão.

A dificuldade dos técnicos de desenvolver um olhar sobre os sistemas munici-
pais respeitando os tempos de organização e de discussão para que os municípios
possam de fato assumir a gestão municipal, reforça, por vezes, os vícios de deter-
minar ações às instâncias independentes.

A essa prática ficam associadas as dificuldades de organizar a atenção à saú-
de a partir de protocolos técnicos, que venham verdadeiramente substituir as nor-
mas técnicas, respeitando a gestão municipal.

Os conflitos entre os técnicos regionais e os de nível central decorrem ainda de
os últimos se atribuírem a missão de normatizar e regular a atenção ao invés de
orientar e debater as políticas de atenção e propor sistemas hierarquizados apenas
pela intercomplementaridade.

Vencer esses vícios, no âmbito regional, tornar-se-á mais viável quando o con-
fronto das necessidades com as realidades municipais, com o intermédio de um
olhar integral aos municípios, torna-se uma prática cotidiana do grupo técnico.

A resposta a ser dada pelas coordenadorias regionais de saúde aos novos
desígnios da gestão em saúde exigiu reorganização das relações de trabalho inter-
nos à CRS; discussão dos fluxos administrativos entre municípios e região, região e
coordenação central da SES/RS (e vice-versa) e o conhecimento da realidade sani-
tária, epidemiológica e social de cada município.

A nova tarefa de gestão regional passa a ser um processo heterogêneo, desen-
cadeado e verificado em cada local e, nesse sentido, a qualificação dos servidores
assume duas ordens:
• absolutamente necessária à aprendizagem do que é ser gestor e estabelecer re-

lações intergovernamentais de incentivo à descentralização e autonomia e
•  absolutamente necessária à qualificação técnica para as várias áreas da saúde

para disputar conceitos e práticas mais eficientes/eficazes.
Deixando de lado o caráter eminentemente administrativo e repassador/

recolhedor de demandas da tecnoburocracia sanitária, as coordenadorias regionais
de saúde foram desafiadas à reorganização que configurasse estruturas de gestão
estadual regionalizadas. As  considerações foram:

1) atualizar as normas  existentes  na área da infra-estrutura na gestão de
saúde;

2) implementar os princípios da descentralização político-administrativa previs-
ta na Constituição Federal e

3) dispor, na Secretaria de Estado da Saúde, de uma instância que  agregue
demandas assistenciais do sistema vinculadas ao processo de cooperação técnica
e financeira entre estados e municípios.
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A  articulação e agregação de novas idéias e interesses para gerar novos espa-
ços organizacionais, no caso da região metropolitana, significam criar essa condi-
ção e esta prática. A ação foi desencadeada e seu curso é o da consolidação.

Articulando y agregando nuevas ideas e intereses para generar nuevos
espacios organizacionales: el desafío de crear una coordinadoría regional de
salud en la región metropolitana

Resumen: El texto presenta  de forma sucinta los desafíos de transformar de hecho el papel de
las comisarías regionales de la Secretaria de Estado da Saúde  (SES/RS) en coordinadorías regionales
de salud basadas en los ejes norteadores de la actual administración: descentralización de la gestión,
regionalización de la atención, fortalecimiento de las instancias de pactuación, integralidad de la atención
y calificación de los trabajadores en salud para el Sistema Único de Saúde (SUS).

Palabras Clave:  Gestión en salud; Control social; Coordinadorías regionales de salud; Rio Gran-
de do Sul; Secretaria da Saúde/RS.

Articulating and joining new ideas and interests to generate new organizational
spaces: the challenge of creating  a regional coordination of health in the
metropolitan area

Abstract : The text presents in a brief way, the challenges of transforming the role of the Regio-
nal Stations of Health of the Secretaria da Saúde  (SES/RS) in Coordinations in the guiding axes of
the current administration, decentralization of management, regionalization of attention, invigoration
of pact instances, integrality of attention, the qualification of workers in health of the Sistema Único de
Saúde – SUS.

Key-words : Administration in health; Social controls; Regional coordinations of health; Rio Gran-
de do Sul.
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