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RESUMO 

 

 

 

O presente projeto de pesquisa tem como foco os problemas de acesso aos serviços 

públicos de saúde por parte da população do Estado de Minas Gerais. Para isso, foram 

selecionados dois indicadores capazes de caracterizar as condições de acesso aos 

serviços de internação hospitalar: 1) Distância média percorrida para a realização de 

parto, no SUS, de pacientes encaminhadas para outros municípios; 2) Percentual dos 

partos, no SUS, com deslocamento para outro município. As questões fundamentais que 

orientam este projeto são: na medida em que o esperado é que o parto ocorra o mais 

próximo possível do local de residência da paciente, quais são as diferenças no que se 

refere às pacientes do SUS para o acesso ao parto? O avanço observado na 

regionalização da assistência no Estado repercutiu sobre a distância percorrida e a 

proporção de mulheres que necessitam se deslocar para a realização de parto? Houve 

mudanças nesses aspectos entre 2000 e 2007? Espera-se responder estas questões de 

forma a subsidiar a Secretaria de Estado de Saúde na tomada de decisões relativas à 

consolidação da regionalização do estado. O desenvolvimento de correlações entre os 

indicadores utilizados contribuirá para o planejamento e possíveis ajustes na rede 

assistencial do estado.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma questão fundamental no planejamento do setor de saúde é a 

distribuição espacial dos serviços. Alguns tipos de serviços de saúde estão 

inevitavelmente concentrados em determinados lugares porque 

 

“se a atenção primária deve ser prestada o mais 

descentralizadamente possível, os níveis secundário e terciário 

organizam-se obedecendo aos princípios de disponibilidade de 

recursos e de economia de escala. Dessa forma, a par de organizar 

as unidades de saúde de forma escalar, há que distribuí-las 

adequadamente no espaço, a fim de aumentar sua produtividade. 

(...) Daí o embricamento entre territorialização e hierarquização” 

(MENDES, 1998: 33). 

 

 

Ao ordenar o processo de regionalização da assistência em cada estado e 

no Distrito Federal, a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) instituiu o 

Plano Diretor de Regionalização (PDR) a ser elaborado pelas secretarias estaduais, de 

modo a organizar a formação de uma “rede regionalizada e hierarquizada” de ações e 

serviços.   

Tendo em vista a importância que essa questão tem hoje no atual estágio 

de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais, considera-se 

relevante analisar o comportamento de indicadores que possam retratar a situação do 

acesso aos serviços públicos de saúde em Minas Gerais e lançar luzes sobre a 

implementação da regionalização no estado. Informações existentes dão conta de que a 

regionalização tem avançado no estado (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2009). De 

modo a verificar como tem sido a evolução do acesso à assistência à saúde no estado, 

decidiu-se selecionar um procedimento - o parto.  

O presente projeto de pesquisa tem como foco os problemas de acesso 

aos serviços públicos de saúde por parte da população do Estado de Minas Gerais. 

Diante do exposto, questiona-se: quais as dificuldades de acesso à saúde em Minas 

Gerais para realização do parto, pelas gestantes, tendo em vista a regionalização dos 

serviços de saúde? Para isso, foram selecionados indicadores capazes de caracterizar as 
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condições de acesso aos serviços de internação hospitalar, tratando de considerar o 

fluxo de pacientes para a realização de parto.  

Dessa forma, o objetivo de pesquisa é identificar as dificuldades de 

acesso à saúde em Minas Gerais para realização do parto pelas gestantes, tendo em vista 

a regionalização dos serviços de saúde. Espera-se responder essa questão de forma a 

subsidiar a Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais (SES/MG) na tomada de 

decisões relativas à consolidação da regionalização do estado. Além de uma visão do 

conjunto do estado, propõe-se comparar a situação das macrorregiões de saúde e das 

diferentes faixas populacionais de municípios. Alguns pontos orientarão o 

desenvolvimento deste projeto, tais como: na medida em que o esperado é que o parto 

ocorra o mais próximo possível do local de residência da paciente, as distâncias 

percorridas pelas gestantes encaminhadas para outro município do estado para a 

realização de parto reduziram entre 2000 e 2007? O avanço observado na regionalização 

da assistência no estado repercutiu sobre a proporção de mulheres que necessitam se 

deslocarem para fora do município de origem para a realização de parto? O 

desenvolvimento de correlações entre os indicadores utilizados contribuirá para o 

planejamento e possíveis ajustes na rede de assistencial do estado. 

Os dois indicadores definidos foram: 1) Distância média percorrida para 

a realização de parto, no SUS, de pacientes encaminhadas para outros municípios; 2) 

Percentual dos partos, no SUS, com deslocamento para outro município. Como o 

número de municípios do estado é muito grande, além da análise para o seu conjunto, 

eles serão agregados nas categorias macrorregião de saúde e faixa populacional.  

Para a classificação da pesquisa, tomou-se como base o critério proposto 

por Vergara (2000), que a caracteriza em relação a dois aspectos básicos: quanto aos 

fins e quanto aos meios.  

Quanto aos fins, trata-se de pesquisa descritiva. Conforme Vergara 

(2000) e Gil (1996), a pesquisa descritiva expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno, podendo, também, estabelecer correlações 

entre variáveis e definir sua natureza.  

Este trabalho, quanto aos meios de investigação, caracteriza-se como 

pesquisa bibliográfica e documental. Bibliográfica, porque recorrerá a material acessível 

ao público em geral, como livros, artigos, teses e dissertações para realizar a 

investigação sobre os assuntos relacionados ao tema de pesquisa. Segundo Vergara 
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(2000), a pesquisa bibliográfica é de grande utilidade para se conhecerem as 

contribuições científicas do passado sobre determinado fenômeno.  

A investigação será documental, uma vez que se valerá de documentos e 

bancos de dados da SES/MG e do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). 

Segundo Vergara (2000), a investigação documental é realizada em documentos 

conservados em órgãos públicos e privados de qualquer natureza. 

Para alcançar o objetivo geral da pesquisa, foi escolhida a abordagem 

metodológica quantitativa. De acordo com Bruyne et al. (1991), a quantificação 

estabelece uma correspondência entre as dimensões de cada conceito e números 

dispostos segundo determinadas regras, além de autorizar a comparabilidade numérica e 

a aplicação de métodos de tratamento quantitativo.  

Dessa forma, esta monografia está organizada em quatro capítulos além 

desta introdução. O segundo capítulo aborda a questão do acesso aos serviços públicos 

de saúde no SUS, com subdivisões nas seções que abordam primeiro a descentralização, 

depois, a regionalização e, por fim, a regionalização em Minas Gerais.  O terceiro 

capítulo trata das condições de acesso aos serviços de internação hospitalar para o parto 

em Minas Gerais, abordando, em sua primeira seção, de uma maneira mais geral, as 

condições de acesso à internação para o parto em outro município por pacientes do 

SUS, enquanto a segunda e a terceira seção tratam, respectivamente, das condições de 

acesso segundo as macrorregiões de saúde e o porte populacional dos municípios. No 

quarto capítulo, são apresentadas as conclusões obtidas a partir da análise feita neste 

trabalho. E, por último, temos as referências bibliográficas utilizadas ao longo da 

monografia. 
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2 A QUESTÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

O acesso à saúde como um direito inerente à cidadania foi instituído pela 

CF/88 em seu artigo 196, e o artigo 198 definiu que “as ações e serviços de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único”, o 

SUS, organizado segundo as diretrizes da descentralização, com mando único em cada 

esfera de governo, atendimento integral e participação da comunidade. Esse modelo 

representou uma inversão no paradigma da assistência à saúde, ao eliminar o 

condicionamento do atendimento somente àqueles que detinham contrato formal de 

trabalho, dividindo as ações de promoção, prevenção e assistência à saúde entre os 

Ministérios da Saúde e da Previdência Social (ARRETCHE, 2000). 

O SUS foi considerado um marco histórico no processo de mudanças da 

política sanitária, expressando uma nova interpretação jurídica do conceito de saúde 

formulada pelos legisladores.  No Capítulo da Seguridade Social da CF/88, a saúde é 

entendida de forma ampla, como “direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação” (Brasil, 1988) 

A criação do SUS como uma “rede regionalizada e hierarquizada” de 

ações e serviços (artigo 198 da Constituição Federal) buscou enfrentar o fato de que 

muitas das questões de saúde não podem ser resolvidas no âmbito municipal1. 

Subjacente à concepção do SUS está, portanto, o pressuposto de um federalismo 

cooperativo, no qual a regionalização é apresentada como uma das diretrizes do novo 

sistema nacional de saúde (FORTES, 2008). 

A legislação infraconstitucional, através da Lei 8.080, de 19 de setembro 

de 1.990, reiterou a diretriz da descentralização e a definiu operacionalmente, como 

pode ser verificado no trecho do Artigo 17 “À direção estadual do Sistema Único de 

Saúde (SUS) compete: I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços 

e das ações de saúde;” protagonizando, assim, a municipalização das ações e serviços de 

saúde. Com essa base jurídica, o SUS passou a regular-se por meio de Normas 

Operacionais Básicas (NOBs). Assim, foram editadas, consecutivamente, as NOBs 

                                                           
1 Os serviços de saúde estruturam-se, de forma hierarquizada, por níveis de atenção que variam segundo 
suas respectivas densidades tecnológicas (MENDES, 2001). 
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Inamps/91, NOB SUS/93 e NOB SUS/96 que foram concretizando a descentralização 

para Estados e, principalmente, para os Municípios. 

A NOB 01/96 consolidou a política de municipalização da atenção 

primária. A municipalização, que já vinha acontecendo, acelerou-se, de tal modo que, 

ao final de 1996, havia 3.078 municípios habilitados em alguma modalidade de gestão 

e, ao fim de 2000, eram 5.398, 98% dos municípios brasileiros (PESTANA E 

MENDES, 2004) 

A municipalização vem trazendo consideráveis benefícios aos usuários 

do sistema público de saúde. Arretche e Rodriguez (1999) constatam que isto ocorre 

primeiro porque houve efetivo incremento nos índices de cobertura. Outro aspecto 

positivo foi o da melhoria dos indicadores de saúde; de um lado, pela ampliação da 

oferta de serviços, e, de outro, pela  grande queda nos índices de mortalidade materna e 

infantil.  

Mendes (2001) aponta, ainda, outros aspectos que demonstraram-se  

positivos com a descentralização, tais como a capacitação das Secretarias Municipais de 

Saúde (SMS) na gestão, regulação e financiamento do SUS; a manutenção de um banco 

de dados coerente e mais confiável; a diminuição dos índices de internação hospitalar – 

paralelo a um incremento do atendimento ambulatorial; o controle social exercido pelos 

conselhos de saúde e pelo Ministério Público – atuando no sentido de fazer valer o 

princípio constitucional de relevância pública das ações  e serviços de saúde; e a 

melhoria da produtividade e dos níveis de saúde da população.  

A municipalização, no entanto, tem apresentado alguns problemas que 

não podem ser ignorados. Ainda que a descentralização tenha propiciado ganhos 

consideráveis para a efetividade das políticas de saúde, o que se pode constatar na 

realidade é que, sozinha, ela não contribui para aumento da eficiência do sistema, por 

incentivar a operação com deseconomia de escala (HUNTER, VIENONEN e 

WLODARCZYK apud MENDES, 2001), por não se preocupar com a equidade no 

acesso e por não incentivar a melhoria da qualidade e o financiamento sustentado 

(BOSSERT, LARRAÑAGA e MEIR apud MENDES, 2001).  

O processo de descentralização do SUS, através da “devolução 

municipalizada”, com forte centralização do financiamento na União, e sem a 

participação primordial dos Estados, consolidou, com a NOB 01/96, o paradigma da 

“municipalização autárquica”. De acordo com Mendes e Pestana (2004), esse modelo de 

descentralização, cujo financiamento tem por base o pagamento por produção, levou o 
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município a expandir a assistência à saúde sem nenhuma articulação regional, 

pulverizando recursos públicos e gerando brutais ineficiências. Esse modelo favoreceu, 

ainda, num quadro de crise financeira, uma competição inter-municipal pelos recursos 

escassos (TEIXEIRA, 2003). 

Nesse contexto, ainda que sempre enfatizada como fundamental para 

viabilizar o acesso mais próximo do cidadão aos serviços públicos de saúde, a 

regionalização da assistência mostrou-se de difícil concretização. Para enfrentar essa 

situação, a NOAS 01/2001, revista em 2002, apontou para a necessidade de se organizar 

os espaços territoriais de forma a contemplar, além dos municípios, os módulos, as 

microrregiões, as macrorregiões e as regiões de saúde, onde se articulariam as redes 

assistenciais. Para tanto, tratou-se de induzir um papel mais protagônico à esfera 

estadual.  

Para implementar a regionalização, a NOAS definiu que as secretarias 

estaduais de saúde deveriam elaborar o Plano Diretor de Regionalização (PDR). O PDR 

hierarquiza e aperfeiçoa a rede de serviços - coordenando o fluxo dos usuários - e 

direcionando os investimentos da política de saúde, possibilitando o acesso dos usuários 

a todos os níveis de complexidade, visando a atenção integral à saúde.  

O PDR também orienta o nível estadual de governo nas negociações da 

Programação Pactuada e Integrada (PPI) 2. O acesso aos serviços de saúde, em qualquer 

nível de atenção, no Brasil, pode ser direto, no próprio município, ou mediante 

referências intermunicipais estabelecidas por meio de compromissos de atendimento 

entre os gestores de saúde, ou seja, por meio de uma PPI.  

 

2.1      A questão da descentralização 

 

A descentralização dos sistemas de serviços de saúde constitui uma 

tendência inequívoca no cenário internacional como contraposição aos modelos 

centralizados. Mas essa descentralização, como processo social, apresenta, na sua 

consecução prática, fortalezas e debilidades, havendo, pois, que se buscar uma 

maximização das suas fortalezas e uma minimização das suas debilidades (Pestana e 

Mendes, 2004). 

                                                           
2 A Programação Pactuada Integrada (PPI) constitui o principal instrumento para promover a articulação 
dos níveis assistenciais e a organização de um sistema de referência e contra-referência e, dessa forma, 
garantir o acesso da população aos serviços de média e alta complexidade inexistentes em seu município. 
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As fortalezas da descentralização dos sistemas de serviços de saúde são: 

maior eficiência alocativa pela influência dos usuários locais, a inovação e a adaptação 

às condições locais, maior qualidade, transparência, responsabilidade e legitimidade 

derivadas da participação da população no processo de tomada de decisão, uma maior 

integração entre agências governamentais e não governamentais, e melhoria das 

atividades intersetoriais (MILLS et al., 1990). Por outro lado, as principais debilidades 

são: o enfraquecimento das estruturas centrais, a dificuldade de coordenação, o 

incremento dos custos de transação, a fragmentação dos serviços, a ineficiência por 

perda de economia de escala e de escopo, a escassez de recursos gerenciais, o 

clientelismo local, e a desestruturação de programas verticais de saúde pública 

(PRUD´HOMME, 1995). 

No Brasil, a transição do federalismo centralizado para o federalismo 

descentralizado ocorreu, exatamente, à época em que o país viveu o processo de 

redemocratização. Segundo Almeida (1996), a democratização e a crise fiscal foram as 

duas maiores condicionantes da reformulação do federalismo brasileiro, merecendo 

destaque, no início dos anos 1980, a democratização, e, após 1988, os constrangimentos 

econômicos.   

Após vinte anos de ditadura militar, no início da década de 1980, o Brasil 

iniciou um grande processo de transformação. De acordo com Almeida (1996), a crise 

do regime autoritário e a transição para a democracia geraram poderosas correntes 

descentralizadoras. Isto ocorreu em função do poder conferido aos dirigentes políticos 

estaduais, aumentando a liderança política dos governadores, do valor da 

descentralização como fator de devolução da cidadania, e, ainda, da crítica ao modelo 

hipercentralizado dos dirigentes militares, tornando os serviços e benefícios  

fragmentados. 

O poder político dos governadores e a importância da política estadual 

reforçaram a necessidade da descentralização, sendo, portanto, determinante o papel dos 

governadores no processo de redefinição descentralizadora do pacto federativo nacional. 

Concomitantemente, a descentralização passou a ser, para as oposições ao regime 

militar, sinal de visão democrática e autonomia cidadã, em virtude dos marcantes traços 

centralizadores desse regime. Concluindo, no campo das políticas sociais, a 

descentralização constituía uma crítica ao conceito de proteção social construída no 
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regime autoritário, sendo vista como instrumento de universalização de acesso e 

ampliação do controle social (ALMEIDA, 1996). 

No Brasil, a descentralização prevista em contexto federativo, depende, 

principalmente, da adesão dos governos locais, tanto no nível municipal, quanto no 

estadual (ARRETCHE, 1999). O sucesso da descentralização depende muito da 

capacidade de coordenação intergovernamental entre os entes federativos, e o fato de 

não existir essa coordenação no processo de descentralização política do Brasil pós-88 

fez com que o sucesso da ação governamental fosse condicionado a dois outros 

aspectos: ao desenho específico de cada política pública no qual pode-se notar que o 

maior sucesso do SUS frente às outras políticas sociais ocorreu justo em virtude da sua 

estrutura institucional adequada à descentralização – e à estratégia de indução federativa 

– em que a debilidade fiscal, institucional e de recursos humanos dos municípios requer 

a existência de estratégias federais e estaduais bem definidas no processo de 

descentralização das políticas sociais (ABRUCIO, 2002). 

Com certeza, o SUS, de todas as políticas sociais, foi a que alcançou 

maior êxito, dentro da perspectiva da descentralização, no novo contexto federativo 

descentralizado que a CF/88 instituiu. Almeida (1996, p.21) atribui o sucesso da 

descentralização do SUS, especialmente, a quatro fatores:  

 

1) a presença de uma política de descentralização nacional: responsável 
pela mudança profunda no sistema de saúde e caracterizada como uma 
reforma vinda do centro (Castro, 1983);  
2) existência de uma coalizão pró-descentralização da saúde forte e 
nacional: composta de atores importantes e capazes de inscrever suas 
propostas na agenda governamental, como foi o caso dos integrantes do 
Movimento Sanitário;  
3) o fato de estados e municípios terem redes próprias que garantiram 
experiências prévias de gestão em saúde aos entes subnacionais;  
4) a descentralização ser tomada como política deliberada.  

 

No entanto, a descentralização da política de saúde iniciou dando ênfase 

ao ente municipal em detrimento dos demais entes, sem ressaltar mecanismos de 

coordenação e cooperação intergovernamentais.  
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2.2      A questão da regionalização 

 

No Brasil, a descentralização na saúde ocorreu sem uma regionalização 

apropriada, embora sempre enfatizada como importante. Os problemas para tanto foram 

muitos, as próprias regras da descentralização dificultaram uma efetiva regionalização, 

com consequências graves, uma das quais, a municipalização autárquica; ou seja, uma 

descentralização caracterizada mais pela competição do que pela cooperação. O que se 

busca, então, a partir da NOAS, é efetivar a regionalização para induzir a cooperação e, 

com isso, favorecer o acesso. 

A regionalização da assistência à saúde pode ser genericamente definida 

como um esquema de implantação racional de serviços e ações de saúde em um espaço 

definido, organizados e integrados dentro de uma disposição hierárquica que otimize a 

oferta e aumente sua capacidade resolutiva sem sobreposição ou desperdício de recursos 

(LIMA, 1999). A ideia, pois, de hierarquização, integração e formação de sistema está 

ligada à da regionalização como forma de ordenamento da rede de serviços. O que 

qualifica a regionalização e a particulariza frente aos princípios da hierarquização e 

integração é a questão da delimitação geográfica e de uma população alvo. Nesta 

dimensão, a regionalização se situa sob duas racionalidades distintas: a técnico-

econômica e a epidemiológica. A reforma e o ordenamento da rede de atenção à saúde 

devem obedecer à lógica de utilização ótima dos recursos, sem sobreposição de funções 

ou desperdícios e, ao mesmo tempo, ter como finalidade responder aos principais 

problemas e riscos à saúde de uma dada população (LIMA, 1999). 

O movimento da regionalização, orientado pelos princípios da 

universalidade e da integralidade, pretende alterar a logística da rede de serviços e ações 

de saúde a partir dos aspectos epidemiológicos – de acordo com as necessidades 

epidemiológicas regionais e da racionalidade e da otimização do uso dos recursos. 

Outro importante avanço, propiciado pela regionalização e hierarquização dos serviços, 

é a atuação integrada dos serviços de saúde, com estabelecimento de referências formais 

e maior esclarecimento à população sobre onde e como conseguir atendimento. 

(BARATA, TANAKA e MENDES, 2004).  

Dessa forma, segundo Lobo (1990, p.10), “nem todos os serviços podem 

e devem ser municipalizados indistintamente, posto que não haveria, assim, a 

possibilidade de uma ação governamental regionalizada, com ganhos de escala e 
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produtividade”. Deste modo, a mudança ocorrida, a partir da regionalização, deveria ter 

uma organização da ação, que buscasse otimizar a eficiência desse processo.  

Segundo Pestana e Mendes (2004), a lógica fundamental da organização 

racional dos sistemas de serviços de saúde é determinada pela economia de escala3 e de 

escopo4, pelo grau de escassez de recursos de maior densidade tecnológica e pelo acesso 

aos diferentes pontos de atenção à saúde.  

Mendes, 2001, argumenta que os serviços que devem ser ofertados de 

forma dispersa são aqueles que não se beneficiam de economias de escala e de escopo, 

para os quais há recursos suficientes e em relação aos quais, a distância é fator 

fundamental para a acessibilidade; já, os serviços que devem ser concentrados são 

aqueles que se beneficiam de economias de escala e de escopo, para os quais os recursos 

são mais escassos e em relação aos quais a distância tem menor impacto sobre o acesso. 

Conclui-se que não é suficiente a descentralização para o nível dos 

municípios para garantir a universalização do atendimento e o que se observa é a 

peculiaridade dos serviços de saúde. Para que se alcance uma assistência à saúde 

efetivamente universal, faz-se necessária a organização da oferta dos serviços de saúde 

em bases regionais além do espaço dos próprios municípios. Deste modo, ações que 

necessitam de maior esforço tecnológico e suporte financeiro precisam de uma 

organização da oferta mais articulada em nível local, de forma hierarquizada, com o 

envolvimento de vários municípios componentes de uma mesma região, concentrando o 

serviço em um município de forma que todos os outros da região possam utilizá-lo. 

Somente assim será possível garantir ao conjunto da população o acesso a todos os 

níveis de atenção à saúde. 

                                                           
3  As economias de escala ocorrem quando os custos médios de longo prazo diminuem na medida em que 
aumenta o volume das atividades e os custos fixos se distribuem por um maior número dessas atividades, 
sendo o longo prazo um período de tempo suficiente para que todos os insumos sejam variáveis. As 
economias de escala são mais prováveis de ocorrer quando os custos fixos são altos em relação aos custos 
variáveis de produção, o que é comum nos serviços de saúde. A teoria econômica assume que as 
relações entre custos médios e tamanho de certos equipamentos de saúde tendem a assumir uma forma de 
U. Assim, aumentos de escala implicam fontes adicionais de custos, de tal forma que, além de um 
determinado volume crítico, os custos médios de longo prazo começam a elevar-se, configurando uma 
situação de deseconomia de escala (Pestana e Mendes 2004).  
 
4  As economias de escopo ocorrem quando uma determinada unidade de saúde aumenta a variedade dos 
serviços que oferece; por exemplo, quando um hospital oferece, ao mesmo tempo, serviços de internação 
e ambulatoriais (ALETRAS; JONES; SHELDON, 1997, apud Pestana e Mendes 2004). 
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A necessidade de manter uma política de descentralização, com ênfase na 

regionalização, por meio da articulação entre os níveis de governo, é bastante 

explicitada na introdução da NOAS. Consta no texto que  

 

[...] para o aprofundamento do processo de descentralização, 
deve-se ampliar a ênfase na regionalização e no aumento da 
equidade, buscando a organização de sistemas de saúde 
funcionais com todos os níveis de atenção, não necessariamente 
confinados aos territórios municipais e, portanto, sob 
responsabilidade coordenadora da SES. Além da lógica  político-
administrativa de delimitação dos sistemas de  saúde,  que  assegura  a 
indivisibilidade  dos  territórios  municipais e estadual no planejamento 
da rede e a autonomia dos entes governamentais na  gestão,  é  
fundamental considerar, para a definição do papel da SES e de cada 
SMS no  sistema funcional, as noções de territorialidade na 
identificação de  prioridades  de intervenção e de organização de redes  
de assistência regionalizadas e resolutivas, além das capacidades  
técnico-operacionais necessárias ao exercício das funções de alocação  
de recursos, programação físico-financeira,  regulação  do acesso, 
contratação de prestadores de serviço, controle e avaliação 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).  

 
De acordo com Menicucci  et al. (2005, p. 80), “ao enfatizar a 

regionalização, a NOAS/SUS 01/2001 busca destacar o papel das secretarias de saúde 

na organização de redes assistenciais resolutivas de modo a corrigir as distorções da 

chamada ‘municipalização autárquica’”.  Deste modo a nova concepção de 

descentralização com base na regionalização prevê uma mudança estrutural da lógica de 

funcionamento do sistema em que os estados têm um papel extremamente importante na 

coordenação e regulação das redes regionais de serviços de saúde e na interlocução 

entre os municípios pertencentes a uma mesma região.  

Neste modelo de regionalização orientado pela busca da universalidade e 

da integralidade, deve ser alterada a lógica sobre a qual a rede de serviços e ações de 

saúde são organizadas pelo poder econômico e não pelas necessidades sanitárias; deste 

modo, são incorporados aspectos epidemiológicos de acordo com as necessidades 

regionais de racionalidade e da otimização do uso dos recursos. O estabelecimento de 

referências formais e maior esclarecimento à população sobre onde e como conseguir 

atendimento, através da atuação integrada dos serviços de saúde, também representa 

uma mudança de postura, possibilitada a partir da regionalização e da hierarquização 

dos serviços. (BARATA, TANAKA e MENDES, 2004).  
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Fica evidente que a descentralização e a universalização sem a 

regionalização geram um crescimento de serviços de saúde caracterizados pelo 

desperdício dos recursos públicos por ineficiência assistencial (hospitais com baixa taxa 

de ocupação, ociosidade de aparelhos de apoio laboratorial, etc.). Descentralização sem 

regionalização também acarreta um desinteresse dos municípios em manter equipe 

técnica e estrutura de alta complexidade/custo, que, economicamente analisando, 

ultrapassam os limites e as necessidades do município. Outro aspecto advindo desse 

processo é a falta de garantia de que os municípios que oferecem esses serviços de 

saúde mais complexo tenham efetivo interesse em atender cidadãos de outras regiões e 

municípios, ou mesmo que permitam a sua participação na formulação ou controle da 

política de saúde regional. Enfim, a descentralização sem regionalização pode gerar a 

universalidade sem integralidade, na qual o atendimento básico é universal, mas os 

serviços de média e alta complexidade não são suficientes para atender às necessidades 

de toda a população. Por sua vez, a descentralização sem regionalização e equidade 

acaba gerando o fenômeno contrário da integralidade sem universalidade, favorecendo a 

existência de poucos e inacessíveis municípios com sufuciente concentração de serviços 

de saúde (BARATA, TANAKA e MENDES, 2004).  

 

 

2.3      Regionalização em Minas Gerais 

 

Atendendo à NOAS, o estado de Minas Gerais, elaborou seu PDR em 

2002 que foi atualizado em 2003. De acordo com o PDR de 2003, em vigor, o estado foi 

dividido em 13 macrorregiões e 75 microrregiões de saúde. A orientação do PDR é a de 

que no território macrorregional sejam realizadas as ações de atenção terciária (alta 

complexidade), o que requer uma escala ideal de 1.000.000 de habitantes em função da 

possibilidade de oferta e acesso à serviços de saúde de maior tecnologia; no território 

microrregional sejam ofertadas as ações de atenção secundária (média complexidade) 

com  escala ideal em torno de 150.000 habitante; e no território municipal, sejam 

desenvolvidas, no mínimo, as ações de atenção primária à saúde. 

Alguma das microrregiões, assim como duas macrorregiões possuem 

mais de um município pólo. São municípios que dentro de sua micro ou macrorregião 

complementam a oferta de serviços desejada, isto é, atuam complementarmente na 
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oferta de serviços. Assim, Minas Gerais possui 89 municípios pólos microrregionais e 

18 municípios pólo macrorregionais. 

Além do critério populacional, outro critério utilizado na regionalização e 

preponderante sobre o primeiro foi a distância geográfica. A distância máxima de 

qualquer município da microrregião até o município pólo deve ser de no máximo 150 

Km em estrada de asfalto ou até 2 horas de estrada em condições viárias diferentes. 

Em um estado tão heterogêneo como Minas Gerais, é importante 

considerar a distribuição regional dos estabelecimentos de saúde. Informações da 

Pesquisa de Assistência Médico Sanitária do IBGE (AMS) permitem descrever os 

diferenciais de capacidade instalados segundo as macrorregiões de Minas Gerais e 

determinar a posição central de Belo Horizonte. 

Com base nos dados da AMS de 2002, Simões et al. (2004) realizaram 

uma análise da rede urbana de serviços de saúde em Minas Gerais e concluíram que a 

distribuição dos serviços de saúde segue uma organização em que Belo Horizonte é a 

sede principal, seguida de centros urbanos de ordem inferior, distribuídos 

geograficamente pelo território mineiro, atendendo de forma desigual à demanda por 

serviços de saúde. Esse estudo apontou a escassa oferta de serviços de saúde 

especializados em grande parte do estado, em especial, no norte do estado. 

O atual modelo de acesso e regionalização no sistema estadual de saúde 

de Minas Gerais tem como base as disposições normativas do SUS, como as NOBs e a 

NOAS-SUS 01/2002 Assim, a NOAS estipula uma assistência eficiente, equânime, 

ordenada e qualificada, que necessita da realização prévia, pelo gestor, de um processo 

de avaliação das necessidades de saúde e de planejamento/programação, que leve em 

conta os aspectos epidemiológicos, os recursos assistenciais disponíveis e as condições 

de acesso às unidades de referência. 

A elaboração do PDR, obrigatório desde a publicação da NOAS em 

2001, retomou a questão da regionalização da saúde que já vinha sendo discutida, de 

forma pioneira pelo estado de Minas Gerais desde 1999, e que tratava-se de  uma  das  

propostas  do  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado (PMDI) (MARQUES, 

2004). O PDR foi proposto inicialmente em 2000, antes da publicação da NOAS, e foi 

aprovado na Comissão Intergestores Bipartite de Minas Gerais (CIB/MG) em dezembro 

de 2001.  

A NOAS 01/2002 foi gerada a partir de uma intensa discussão entre os 

três níveis de gestão do SUS, constituindo um aprimoramento daquela primeira NOAS. 
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Da necessidade de se operacionalizar algumas intervenções, que determinadas unidades 

da Federação não conseguiram cumprir, surgiram os questionamentos provenientes, 

principalmente, da dificuldade em se estabelecer o comando único sobre os prestadores 

de serviços de saúde do SUS, em garantir a totalidade da gestão municipal nas sedes dos 

módulos assistenciais e em se definir mecanismos de execução das referências 

intermunicipais por parte dos Estados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).  

De acordo com Souza (2001) para garantir a descentralização com 

equidade no acesso, a NOAS estabeleceu três grupos de estratégias articuladas: o 

fortalecimento das capacidades gestoras do SUS, a atualização do processo e das 

exigências para habilitação dos Estados e Municípios às condições de gestão do SUS e a 

elaboração do PDR e de diretrizes para organização da assistência a partir de uma 

concepção regional.  

A NOAS, em suas instâncias, previa município em gestão plena da 

atenção básica ampliada, módulos e microrregiões de saúde. Outro fator é que o modelo 

de regionalização da Secretaria de Estado de Saúde (SES) discriminava região 

assistencial, macrorregião e polarização estadual como níveis complementares de 

agregação tecnológica. Para acabar com a concepção de região administrativa, 

substituindo-a pela idéia de região assistencial, foi redefinida a organização das áreas 

assistenciais para conformar redes assistenciais.  

O PDR, nesse novo modelo, deveria, pois, corrigir distorções que 

inviabilizavam a implantação de uma rede regionalizada de serviços que possibilitasse o 

acesso aos serviços de saúde. Observa-se a importância do PDR para orientar as 

negociações da PPI no nível estadual de governo. Em Minas Gerais, a PPI foi 

implantada tal como previsto na NOB 01/96, pela primeira vez, no ano de 1997. 

Segundo a NOB 96, a PPI “[...] traduz as responsabilidades de cada município com a 

garantia de acesso da população aos serviços de saúde, quer pela oferta existente no 

próprio município, quer pelo encaminhamento a outros municípios, sempre por  

intermédio  de  relações  entre  gestores  municipais, mediadas  pelo  gestor  estadual” 

(BRASIL, 1997, p.17). A PPI é, portanto, o resultado da conjugação entre oferta, 

demanda, recursos financeiros disponíveis e as condições de acesso da população aos 

serviços, negociado nas instâncias legítimas pelos gestores envolvidos, sob a 

coordenação dos estados, e resulta na definição da alocação dos recursos financeiros 

para a saúde.  
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A PPI é, pois, um eficiente instrumento na obtenção da universalidade e 

da equidade, pois permite a construção de redes regionais que ampliam o acesso 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1999). Porém, a PPI realizada em 1997 ainda não 

garantia as referências pactuadas nem a ampliação do acesso (MINAS GERAIS, 2001). 

A publicação da NOAS, ratificando a PPI e colocando a sua implantação 

como requisito para a habilitação do estado ao SUS, levou a gestão 1999-2002 a 

priorizar a sua elaboração. Dessa forma, foi aprovada a proposta de implementação da 

PPI Assistencial-2002 (Deliberação 75 da CIB/MG de 17/04/2002), ocorrendo a 

pactuação entre os municípios sob a coordenação da SES/MG.  O programa de 

informatização do Ministério da Saúde (MS) foi adaptado para se adequar ao modelo 

assistencial do estado e nele inseridos os acordos estabelecidos no SIS-PPI. O MS 

também participou das discussões da PPI, pois, na condição de financiador, deveria 

aprovar ou não os pactos (MARQUES, 2004). 

A partir de 2003 foram implementadas também as Centrais de 

Regulação, que são estruturas importantes para o cumprimento da PPI, pois viabilizam 

o acesso da população aos serviços de saúde, regulando e verificando a viabilidade das 

metas pactuadas pela PPI, sendo elas as responsáveis pelo ordenamento da oferta e da 

demanda. Para tanto, as centrais de regulação orientam-se pelos fluxos de atenção 

pactuados na programação integrada e constituem um sistema de inteligência articulado 

em subsistemas municipal, microrregional e macrorregional (PESTANA e MENDES, 

2004). 

Definiram-se, então, sete metas a serem alcançadas através do processo 

de  programação  da  assistência:  1) A consolidação  do papel  da Secretaria  Estadual 

de Saúde  na  condução  da política  estadual,  na  regulação geral  do  sistema,  na 

macro-alocação de  recursos, na articulação política e operacional com os gestores  

municipais,  no  apoio  e  na  assessoria  técnica  aos  municípios,  na promoção da  

integração  entre  gestores municipais, visando a organização de sistemas funcionais e 

resolutivos em cada região e no desenvolvimento do modelo de gestão e de novos 

mecanismos gerenciais, de avaliação e controle dos serviços e ações de saúde; 2) A 

democratização do processo de pactuação  em  todas  as etapas de elaboração da PPI; 3) 

A reversão da  lógica de alocação de recursos centrada nos  interesses dos prestadores 

pela lógica das necessidades de saúde da população; 4) A implementação progressiva do 

PDR da atenção à saúde; 5) A definição do limite financeiro global para a assistência de 

todos os municípios  do  estado,  independente  da  condição  de  gestão  em  que  se  
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encontram habilitados e da forma de repasse de recursos; 6) A explicitação do modelo 

de gestão com a definição das responsabilidades sobre as diversas unidades 

assistenciais; 7) A organização e/ou  aperfeiçoamento,  por  todos  os  municípios,  de  

núcleos  próprios  de  Controle  e Avaliação (MINAS GERAIS, 2009). 

O novo governo, a partir de 2003, estabeleceu prioridades para a saúde 

em Minas Gerais, como o desenvolvimento da capacidade institucional do sistema 

público de saúde, o que incluía o fortalecimento da SES, seus órgãos regionais e a rede 

regionalizada de assistência à saúde. Nesse intuito, buscou-se identificar as funções 

típicas de um estado federado no SUS, evitando conflitos de competências com União e 

municípios (MINAS GERAIS, 2003a).  

 Segundo o então gestor estadual da saúde estas prioridades “passam pela 

definição clara do papel do Estado como coordenador, regulador e estimulador de 

parcerias com vistas à ampliação da eficácia e da qualidade dos serviços de saúde” (Ata 

da 83ª Reunião Ordinária da CIB/MG, 26/02/2003).  

             Diante da perspectiva de desenvolver a capacidade de 

planificação do governo  estadual  e tendo  em  vista  a  equidade  no  acesso  aos  

serviços  de  saúde,  retomou-se  a  questão  da regionalização  da  assistência  à  saúde,  

definida  como  projeto estruturador  das  ações  oficiais, que empreendeu  inúmeras 

atividades iniciando pela revisão do PDR em 2003, em que foram remodeladas  as 

microrregiões  e  as  macrorregiões  de  saúde objetivando economias  de  escala  e  de  

escopo (MINAS GERAIS, 2003b).   

Neste modelo revisto, as microrregiões devem ser auto-suficentes nos 

procedimentos de  atenção  básica  e  de média  complexidade  e  as macrorregiões  

devem ofertar  serviços  de  alta  complexidade. As regiões de saúde de Minas Gerais 

ficaram divididas em 13 macrorregiões, e 75 microrregiões, divisão esta proposta pelo 

PDR “[...] pressupõe responsabilidades assistenciais diferenciadas e, portanto, 

necessidades de estruturação da oferta de serviços de saúde distintos, em cada um destes 

espaços” (MINAS GERAIS, 2005, p. 9). 

O conceito de região adotado pela própria SES/MG para delimitação das 

macro e microrregiões de saúde do Estado 

 

[...] refere-se a um espaço ou área geográfica definida por um 

conjunto de municípios circunvizinhos, normalmente ligados a um 

município cujos equipamentos, urbanos e de saúde, exercem força de 
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atração (Pólo) e têm capacidade de absorção de fluxos populacionais 

gerados pela demanda por determinados serviços, geralmente 

organizados dentro de um perfil de serviços que requer maior e mais 

diferenciada incorporação de tecnologia. O espaço geográfico [...] 

deverá também [...] contar com certa identidade sócio-econômica e 

cultural, ou melhor e mais decisivamente, com histórico de relação 

administrativa ou regularidade funcional no que diz respeito aos 

fluxos intermunicipais da população que demanda serviços de saúde. 

(Minas Gerais, [2003b], p. 11). 

 

Os riscos no parâmetro microrregional, no âmbito da saúde, são 

considerados de média complexidade, e a definição dos limites geográficos deste espaço 

foi efetuada principalmente levando em consideração a distância do usuário até o 

município pólo de referência microrregional considerando distâncias compatíveis com 

os danos que elas imporiam aos cidadãos circunscritos neste espaço. A microrregião de 

saúde é base territorial de planejamento de atenção secundária à saúde, oferecendo 

procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade de abrangência 

intermunicipal a uma população de cerca de 150.000 habitantes, com pelo menos um  

município pólo de referência – com capacidade de oferta de serviços, resolubilidade, 

acessibilidade e situação geográfica favorável (MINAS GERAIS, [2003b]). 

Do mesmo modo, o espaço macrorregional foi delimitado considerando a 

compatibilidade entre riscos de alta complexidade e a distância do usuário necessitado 

dos serviços de saúde de alta complexidade oferecidos pelo município pólo de 

referência macrorregional. A macrorregião é o centro do planejamento de atenção 

terciária à saúde, formada pelo englobamento de microrregiões, que oferece serviços de 

saúde ambulatoriais e hospitalares de maior tecnologia, ou de alta complexidade, a uma 

população em torno de 1.000.000 de habitantes, sendo que há pelo menos um município 

pólo de referência macrorregional por macrorregião de saúde (MINAS GERAIS, 

[2003b]). 

O modelo de regionalização da assistência à saúde do Estado pressupõe o 

município como base territorial de planejamento de atenção primária e do Programa 

Saúde da Família (PSF). A conformação da rede hierarquizada é, portanto, definida a 

partir dos diferentes níveis de complexidade dos serviços, por região, de atenção à 

saúde. A microrregião de saúde, como base territorial de planejamento da atenção 
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secundária à saúde, oferta os serviços ambulatoriais e hospitalares de média 

complexidade e que exigem escala intermediária para garantir custo-benefício e 

qualidade; e a macrorregião de saúde, como base territorial de planejamento da atenção 

terciária à saúde, engloba microrregiões, em virtude da sua possibilidade de oferta de 

serviços ambulatoriais e hospitalares de rara demanda ou que exijam  maior capacitação 

tecnológica, ou, ainda, serviços de alta complexidade demandando, assim, maior 

agregação de escala que o nível microrregional para garantir qualidade e viabilização 

financeira (MINAS GERAIS, [2003b]). 

Concomitantemente, a PPI foi revista objetivando a correção de  

distorções  e  a  atualização  dos  pactos  assistenciais  entre  os municípios do estado, de 

acordo com o PDR revisto e com as prioridades na atenção à saúde, definidas pela 

SES/MG. De acordo com a apresentação da “Análise da PPI Assistencial – 

Outubro/2003 a Março/2004” (MINAS GERAIS, 2005), elaborada pela  

Superintendência  de  Regulação,  a  PPI  vigente  foi aprovada pela CIB/MG,  em 

outubro  de  2003,  com os  objetivos de:  a)  garantir  maior  acesso  dos  usuários  aos 

serviços de média e alta complexidade disponibilizados pelo SUS/MG; b) alocação mais 

equânime dos recursos financeiros entre os municípios para o custeio dessa assistência; 

c) garantir os pactos realizados para atendimento da população referenciada utilizando-

se de mecanismos regulatórios.  

A Secretaria de Saúde, embasada nas ações empreendidas na melhoria da 

qualidade da assistência à saúde, participou do debate nacional sobre o Pacto de  Gestão 

quando tornou pública a nova proposta de descentralização do SUS com base na  

regionalização  cooperativa que opta por  um novo modelo de conformação das redes de 

atenção à saúde em que os sistemas integrados de serviços são organizados através de 

uma rede integrada de pontos de atenção à  saúde,  organizados  pela  atenção  primária  

à  saúde, onde é prestada uma assistência continuada  a  uma determinada  população    

–  no  lugar  certo,  no tempo  certo,  na  qualidade  certa  e  com  custo  certo  –  e  que  

se responsabiliza pelos resultados econômicos e sanitários relativos a esta população. 

Neste sistema, a concepção piramidal hierarquizada é substituída por uma rede 

horizontal integrada em que não existe uma hierarquia entre os diferentes pontos de 

atenção, mas a conformação de uma rede horizontal de pontos de atenção à saúde de 

diferentes densidades tecnológicas, sem hierarquia entre eles (PESTANA; MENDES, 

2004, p. 41).  
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Para discussão, negociação e pactuação das questões do  SUS  no 

conjunto dos municípios correspondentes às Macrorregiões e às Microrregiões de Saúde 

estabelecidas no PDR foram criadas as Comissões Intergestores Bipartite 

Macrorregional e Microrregional do Estado de Minas Gerais, instâncias colegiadas 

instituídas pela Deliberação CIB/MG nº 095 de 17/05/2004, com delegação da 

CIB/MG. A negociação e a pactuação são responsabilidades da CIB-Macro em: a) Alta 

e Média (nível 3) Complexidade Assistencial, b) Alta e Média Complexidade de 

Vigilância Sanitária e de Vigilância à Saúde, c) questões voltadas  à  Ciência  e  

Tecnologia,  d) formação  e  educação  permanente  de  Recursos Humanos,  e) outras  

ações  e  políticas  de  saúde  de  abrangência  macrorregional.  Compete à CIB-Micro a 

pactuação em: a) Atenção Básica, b) Média Complexidade Assistencial (níveis 1  e  2),  

c) Baixa Complexidade  de Vigilância  Sanitária  e  de Vigilância  à  Saúde,  d) outras  

ações  e  políticas  de  saúde  de abrangência microrregional. No âmbito macro ou 

microrregional, a instituição de centrais de regulação vinculadas ao gestor municipal 

poderá criar oportunidade para a pronta adequação da PPI às necessidades de 

atendimento local e regional. As centrais de regulação (macro e microrregionais) 

executam as atividades previstas  nos módulos  assistenciais e, como parte  integrante  

do  sistema,  prestam  ainda suporte operacional e informacional às outras unidades.  

No âmbito da SES/MG, dentre as novas propostas, destacam-se o 

controle da oferta de equipamentos de saúde e de sua distribuição regional e a definição  

dos  pontos  de atenção, o que implica na implantação de um novo modelo de  

descentralização, com base na regionalização cooperativa, que viria substituir os 

sistemas hierarquizados concebidos pela idéia de uma rede horizontal de pontos de  

atenção organizados a partir  da demanda de atenção primária. 
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3 CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO     
HOSPITALAR PARA O PARTO EM MINAS GERAIS – 2000-2007 

 
 
 

Para caracterizar as condições de acesso aos serviços de internação 

hospitalar para o parto no Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SUS-MG), foram 

selecionados dois indicadores: a) Distância média percorrida por pacientes do SUS 

encaminhadas para outro município para o parto, e b) Proporção das internações 

hospitalares para o parto de residentes do município, ocorridas em outro município, por 

encaminhamento, no SUS. 

O primeiro resulta do somatório das distâncias rodoviárias (em km) entre 

o município de residência da paciente e o município onde ocorreu o atendimento 

hospitalar para o parto, dividido pelo número de residentes internadas para o parto, 

excluindo-se as que foram atendidas no próprio local de residência (FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 2009). Observa-se, portanto, que são computadas apenas as 

distâncias percorridas pelas pacientes que saíram do município para o parto. 

O segundo representa a razão entre o número de internações hospitalares 

para o parto no SUS de residentes do município, ocorridas em outro município por 

encaminhamento, e o número total de internações para o parto no SUS de residentes do 

município (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2009). Ambos fazem parte da base de 

indicadores do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) calculado pela 

Fundação João Pinheiro5. 

O comportamento desses indicadores será analisado nos anos 2000 e 

2007. Primeiramente, será feita análise para o conjunto dos municípios. Em seguida, 

para os municípios agrupados segundo as macrorregiões de saúde e faixas de população. 

 

3.1 Condições de acesso à internação para o parto em outro município por 
pacientes do SUS em Minas Gerais  

 

O estado de Minas Gerais possui 853 municípios com características 

variadas nos aspectos econômicos e sociais. Os dados da tabela 1 mostram que, 

refletindo esta heterogeneidade, as condições de acesso à internação para o parto são 

também bastante variáveis entre os municípios do estado. 

                                                           
5 Fundação João Pinheiro. Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). Índice Mineiro de  

Responsabilidade Social (IMRS) 2009. 
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Tomando-se, em primeiro lugar, as distâncias médias mínimas e 

máximas percorridas pelas pacientes do SUS para o parto em outro município em 2007, 

verifica-se que elas variam de 1 a 995 Km, ficando a média das distâncias médias em 65 

Km. Essa média, no entanto, tem que ser observada conjuntamente a outros parâmetros 

pois, visto a grande variação entre os municípios e, consequentemente, o desvio padrão 

de 64 Km, a média tem sua capacidade de representação do todo diminuída. 

 

Tabela 1: Distâncias percorridas e percentuais de encaminhamento nos municípios:      
estatísticas descritivas – Minas Gerais – 2000-2007 

 

Distância Gestantes 
Encaminhadas (Km)

Proporção Gestantes 
Encaminhadas (%)

Distância Gestantes 
Encaminhadas (Km)

Proporção Gestantes 
Encaminhadas (%)

Média 64,52 60,89 65,50 64,44
Mediana 46,27 100,00 46,34 100,00
Desvio-Padrão 60,29 43,87 63,65 42,98
Mínimo 0,64 0,00 0,64 0,00
Máximo 542,66 100,00 994,66 100,00
Percentis 25 26,33 8,50 27,22 11,73

50 46,27 100,00 46,34 100,00
75 78,82 100,00 82,98 100,00

Estatísticas
2000 2007

Estatísticas descritivas das distâncias e percentuais de encaminhamento 

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). 
Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). 2009 

 

Dessa forma, tomou-se também os percentis 25, 50 e 75, que podem 

contribuir para evidenciar a concentração ou dispersão dos municípios ao longo dos 

valores de alcance entre máximos e mínimos. Em 2007, para a distância percorrida, o 

percentil 25 significa que, em 25% dos municípios do estado, as pacientes percorreram, 

em média, menos de 27 Km para o parto em outro município. O percentil 50 (mediana), 

significa que em 50% dos municípios as pacientes percorrem menos de 46 Km e, em 

50%, mais. Por fim, o percentil 75 significa que, em 75% dos municípios do estado, as 

pacientes percorreram, em média, menos de 83 Km para o parto em outro município, 

em 2007. 

 O mesmo foi observado no ano de 2000, com a distância mínima 

percorrida de 1 Km e máxima de 543 Km, menor do que em 2007, com a média ficando 

em 65 Km e o desvio padrão em 64 Km.   

 Em relação ao indicador proporção das gestantes encaminhadas, tanto 

em 2007 quanto em 2000, tínhamos o mínimo de 0% de encaminhamentos até o 
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máximo de 100%. Em 2007, a média ficou em 64% de encaminhamentos e o desvio 

padrão em 43%. Analisando os valores dos percentis, tem-se que em 25% dos 

municípios do estado, a proporção das pacientes encaminhadas para o parto foi menor 

do que 12% dos partos totais dos municípios. De acordo com o percentil 50 (mediana), 

50% dos municípios do estado encaminham 100 

% das pacientes do SUS para o parto em outro município. Nessa situação há 

necessidade de verificar o percentil 75. 

 No ano de 2000 verifica-se a mesma tendência, em que a proporção 

média foi de 61% e o desvio padrão de 44%. Dessa forma, para ambos os indicadores, 

pode-se perceber que há muita variação entre os municípios, mas que, para ambos os 

indicadores, não há variação significativa entre os anos de 2007 e 2000. 

Nas seções seguintes, serão feitas as análises para os municípios 

agrupados segundo as macrorregiões de saúde e faixas de população. 

 
3.2 Condições de acesso à internação para o parto em outro município por 
pacientes do SUS segundo as macrorregiões de saúde de Minas Gerais  

 

De acordo com Menicucci (2005), os estabelecimentos de saúde não se 

distribuem uniformemente no território do estado. Através de seus estudos, pode-se 

constatar a concentração dos serviços de saúde nas macrorregiões Centro, Sul e Sudeste do 

estado, alcançando essas três macros, conjuntamente, 51% do total de estabelecimentos de 

saúde de Minas Gerais. Já as regiões mais pobres, como o Jequitinhonha e o Norte se 

apresentam desfavoráveis no tocante à distribuição de estabelecimentos, leitos e empregos 

relativamente ao tamanho de sua população. Essa desigualdade, observada para o conjunto 

de todos os estabelecimentos, também se observa para aqueles que atendem ao SUS, os 

quais: 20% encontram-se no Centro e apenas 2,4% no Jequitinhonha, região que como é 

sabido concentra população pobre, com elevado percentual de dependência do SUS. Isto é 

um indicativo de uma rede insuficientemente desenvolvida numa extensa área do estado de 

Minas Gerais, como já vem sendo apontado por outros estudos.  

Dessa forma, fica evidente a importância de se examinar a distribuição 

geográfica da rede de saúde do estado, tendo-se optado por uma divisão territorial definida 

de acordo com o Plano Diretor de Regionalização (PDR), as macrorregiões de saúde de 

Minas Gerais. Esta seção aborda as condições de acesso aos serviços de internação para 

o parto no SUS nos municípios de Minas Gerais. Para tanto, eles foram agrupados 

segundo as 13 macrorregiões de saúde. 
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Em 2007, a média das distâncias6 percorridas pelas pacientes do SUS 

para realizar o parto em outro município, variava de 44 Km na macrorregião Leste do 

Sul a 110/111 Km, na Noroeste e na Triângulo do Norte, respectivamente  (tabela 2). 

Além da significativa variação entre as macrorregiões de saúde, é importante chamar a 

atenção para a variação intra-macrorregião, ou seja, entre os municípios de uma mesma 

macrorregião de saúde, revelada pelo desvio-padrão. Conforme se observa, o desvio-

padrão é bastante alto, relativamente às médias, em todas as macrorregiões, havendo, 

inclusive, algumas nas quais ele é superior à própria média. 

 

TABELA 2: Distância média percorrida por pacientes do SUS para o parto em outro 
município segundo as macrorregiões de saúde  - Minas Gerais – 2000-2007 

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

CENTRO 48,76 35,5 51,63 42,24 5,89
CENTRO SUL                                       46,6 31,31 45,61 31,4 -2,12
JEQUITINHONHA                                85,28 90,51 88,36 76,16 3,61
LESTE 53,71 45,94 53,9 45,86 0,35
LESTE DO SUL                    42,66 41,34 44,38 37,77 4,03
NORDESTE                         85 58,72 89,05 61,68 4,76
NOROESTE                          103,41 60,43 110,02 59,96 6,39
NORTE DE MINAS                               84,31 59,83 86,04 60,91 2,05
OESTE                                            79,55 80,01 75,2 57,32 -5,47
SUDESTE                               44,83 42,82 46,46 39,75 3,64
SUL 59,31 70,03 55,29 86,54 -6,78
TRIÂNGULO DO NORTE                              100,67 78,16 111,43 100,04 10,69
TRIÂNGULO DO SUL                                 88,08 66,66 95,41 60,61 8,32

Macrorregiões de saúde

Distância média percorrida por pacientes do SUS para 
o parto em outro município (km)

2000 2007 Variação 
da Média 

(%)

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas 

Públicas (CEPP). Índice Mineiro de Responsabilidade Social 
(IMRS). 2009 

 

Para visualizar a variabilidade desse indicador internamente, referente a 

cada macrorregião, em 2007, foi construído o gráfico71 que complementa as 

                                                           
6 De fato, trata-se da média das distâncias médias. Para cada município, foi calculada a distância média 
percorrida pelas pacientes que foram internadas para o parto em outro município. Em seguida, calculou-se 
a média, para cada macrorregião de saúde, das distâncias médias municipais.  
7 Os gráficos, denominados na literatura estatística de “box-plot” consistem em uma caixa, dois suportes e 
outliers. A linha que corta a caixa representa a mediana dos dados. O extremo inferior da caixa representa 
o valor do primeiro quartil, abaixo do qual estão 25% dos dados da distribuição. O extremo superior é o 
terceiro quartil, abaixo do qual estão 75% dos dados. Logo, o tamanho da caixa representa o intervalo que 
compreende os 50% dos municípios, ou ainda, a distância entre os 25% dos municípios com maiores 
valores para a referida variável e os 25% com menores valores. Desta forma, estes gráficos permitem 
apreciar a variabilidade intra-regional, complementando a informação fornecida em termos médios 
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2005). 
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informações, em termos médios, disponíveis na tabela 2. Além disso, esse gráfico 

registra a existência, em cada macro, de municípios cujas pacientes percorrem 

distâncias discrepantes daquelas percorridas por residentes dos demais municípios 

(outliers). 

 

GRÁFICO 1: Distância percorrida pelas pacientes do SUS para o parto em outro município 
segundo macrorregiões de saúde - Minas Gerais – 2007 

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) 2009.                                                
 

Confirmando a informação dada pelo desvio-padrão, são extremamente 

variáveis as distâncias percorridas por pacientes para o parto em outro município nas 

diversas macrorregiões de saúde (gráfico 1). Observa-se, ainda, que em todas as 

macrorregiões, existem municípios nos quais as distâncias percorridas pelas residentes 

para o parto são bastante elevadas relativamente aos demais. Entre eles, destacam-se o 

município de Diamantina(240) na macro Jequitinhonha e Montes Claros(500) na Norte.  
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Observando especificamente esses dois municípios, podemos perceber as 

características dos municípios outliers, pois são dois municípios de população média 

para alta, que realizam quase a totalidade de partos no próprio município, encaminhando 

menos de 2% das gestantes. Esses poucos casos, é possível supor, são de alto risco, 

necessitando de atendimentos especializados disponíveis só em Belo Horizonte, que fica 

distante dos dois municípios tratados. Da mesma forma, outros motivos para esses 

poucos casos de saída poderiam ser o fato de a gestante procurar o seu município de 

origem para realizar o parto ou a cidade onde se encontram seus familiares.  

Partindo-se do princípio de que o parto é um procedimento para o qual se 

espera que o atendimento seja o mais próximo possível do local de residência da 

paciente, a existência de municípios nos quais as pacientes percorrem distâncias 

elevadas, relativamente aos demais, aponta para a importância de se aprofundar essa 

investigação para, se for o caso, sugerir ajustes na política de assistência ao parto do 

estado. 

 

TABELA 3: PORCENTAGEM MÉDIA DAS PACIENTES ENCAMINHADAS PARA O  
                     PARTO  EM OUTRO MUNICÍPIO PELO SUS SEGUNDO AS  
                     MACRORREGIÕES DE SAÚDE - MINAS GERAIS – 2000-2007 

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

CENTRO 65,04 41,13 68,78 39,14 5,75
CENTRO SUL                                       68,92 41,29 73,42 39,5 6,53
JEQUITINHONHA                                65,55 44,97 69,57 44,65 6,13
LESTE 72,06 41,06 78,74 36,4 9,27
LESTE DO SUL                    66,57 43,48 69,47 42,65 4,36
NORDESTE                         55,99 44,77 58,56 43,82 4,59
NOROESTE                          64,09 45,12 71,6 39,85 11,72
NORTE DE MINAS                               69,33 42,72 69,37 43,03 0,06
OESTE                                            51,93 47,01 51,66 46,39 -0,52
SUDESTE                               66,54 43,32 69,32 41,01 4,18
SUL 47,82 42,9 54,61 44,43 14,20
TRIÂNGULO DO NORTE                              38,09 42,77 38,61 44,9 1,37
TRIÂNGULO DO SUL                                 56,18 47,07 52,32 47,03 -6,87

Macrorregiões de saúde

Porcentagem média dos partos encaminhados para 
outro município (%)

2000 2007 Variação 
da Média 

(%)

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas 

Públicas (CEPP). Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

(IMRS) 2009.                                                
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 Uma das possíveis formas de se compreender melhor as diferenças entre 

os municípios no que diz respeito às condições de acesso, em termos da distância 

percorrida para o parto, conforme já mostrado nos casos de Montes Claros e 

Diamantina, é utilizar outro indicador a proporção de pacientes que saem de seu 

município para o parto. 

Em 2007, esse percentual variava de 39% na Triângulo do Norte a 79% 

na macro Leste (tabela 3). Constata-se, portanto, que embora a média das distâncias 

médias percorridas para o parto em outro município seja a mais alta (111 Km) na 

Triângulo do Norte, foi nessa macro que uma menor proporção de mulheres saíram de 

seus municípios de residência para o parto, em 2007. Deve-se acrescentar ainda que, 

com exceção desta macrorregião de saúde, nas demais, a média da proporção de 

encaminhamento para o parto é superior a 50%.  

 

GRÁFICO 2: Porcentagem das pacientes encaminhadas pelo SUS para o parto em outro município 
segundo macrorregiões de saúde - Minas Gerais –2007 

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos De Políticas Públicas 

(CEPP). Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) 2009.                                                
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De acordo com o gráfico 2, em oito macrorregiões, 50% dos municípios 

encaminham 100% das pacientes para o parto em outro município. Já a outra metade 

dos municípios apresenta percentuais de encaminhamento variáveis – mais e menos 

elevados. Nas outras cinco macrorregiões, merecem destaque a Triângulo do Norte a e 

Triângulo do Sul, nas quais a metade dos municípios apresentam baixos percentuais de 

encaminhamento de pacientes para o parto em outro município, 10 e 20%, 

respectivamente. 

Vale ressaltar também a situação da macrorregião Leste, em que 75% dos 

municípios encaminham mais de 70% dos casos. No entanto, deve-se destacar a 

presença de municípios outliers em que o encaminhamento fica próximo de 0%.  

Para conhecer o comportamento desse indicador ao longo dos anos 2000, 

será analisada sua situação no ano de 2000. De acordo com a tabela 1, nesse ano a 

distância média percorrida pelas pacientes do SUS para o parto em outro município, 

variava de 43 Km na macrorregião Leste do Sul a 103/101 Km, respectivamente, nas 

Noroeste e Triângulo do Norte.Constata-se, portanto, que, entre 2000 e 2007, não houve 

mudança no que diz respeito a esse aspecto. 

Em relação à variação intra-macrorregião, pode-se observar, através do 

gráfico 3, que as macrorregiões Noroeste e Triângulo do Norte eram as de maior 

variação entre os municípios em relação à distância percorrida pelas residentes para o 

parto, ficando quase 25% dos municípios de ambas com distâncias percorridas 

superiores a aproximadamente 130 Km. 

É possível observar, ainda, que, como em 2007, em todas as 

macrorregiões existiam municípios cujas distâncias médias percorridas pelas residentes 

eram discrepantes em relação aos demais. Esse é o caso, por exemplo, do município 

Pará de Minas (551) na Oeste e Santa Vitória (697) na Triângulo do Norte, com 

distâncias percorridas perto de 300 Km. A discrepância da distância percorrida nesses 

dois municípios motivou um aprofundamento da análise de seus dados. Pode-se 

perceber que Pará de Minas tinha problemas com a distribuição de suas gestantes para 

outros municípios em 2000, pois não apenas em 2007 a distância já era bem menor (84 

Km), mas logo no ano seguinte, 2001, a distância percorrida era de 90 Km, mantendo-se 

próximo disso até 2007. A mesma mudança repentina aconteceu em Santa Vitória, só 

que em menores proporções, reduzindo a distância, já em 2001, para quase a metade 

(167 Km). No entanto, é possível considerar, também, que essas mudanças, por serem 

repentinas, tenham sido ocasionadas por problemas dos dados. 
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GRÁFICO 3: Distância percorrida pelas pacientes do SUS para o parto em outro município 
segundo macrorregiões de saúde - Minas Gerais – 2000 

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas 

(CEPP). Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) 2009.             
                                    

Comparando-se as distâncias médias percorridas pelas residentes para o 

parto entre 2000 e 2007, verifica-se que, em geral, houve variação discreta, seja positiva 

ou negativa. A taxa de variação positiva máxima foi de 11% na Macrorregião Triângulo 

do Norte e a taxa de variação negativa máxima foi de 7% na macro Sul (tabela 2). 

Analisando mais aprofundadamente a Triângulo do Norte pela sua variação de 11%, 

verificamos a existência da variação discrepante do município Arapuã que, em 2000, 

tinha uma distância média percorrida de 21 Km e, em 2007, havia passado para 330 

Km. Esse município, apesar de ter uma população pequena, em torno de 6 mil 

habitantes, já em 2000, encaminhava apenas 10% das suas gestantes reduzindo ainda 

para 2% em 2007, o que significa crescimento da capacidade de realizar o parto no 

próprio município. Dessa forma, faz sentido o grande aumento das distâncias das 

poucas gestantes ainda encaminhadas.  

O caso desse município específico e a existência de outros em situação 

semelhantes, só que em proporções um pouco menores, nos permite avaliar que essas 
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variações médias de 7% negativa a 10% positiva precisam ser analisadas com cautela, 

pois na presença que grandes variações, a média é pouco representativa. 

No que se refere à porcentagem das residentes encaminhadas pelo SUS 

para o parto em outro município em 2000, verifica-se que, também nesse caso, não 

houve mudança significativa entre esse ano e 2007 na situação, em termos médios, das 

macrorregiões de saúde.  

Como em 2007, a macro Triângulo do Norte apresentava o menor 

percentual médio de encaminhamento de paciente do SUS para o parto em outro 

município (38%), enquanto a Leste registrava o maior (72%). Quanto à taxa de variação 

entre 2000 e 2007, a máxima positiva foi de 14% na macrorregião Sul e a máxima 

negativa de 7% na Triângulo do Sul (tabela 3). 

 

GRÁFICO 4: Porcentagem das pacientes do SUS encaminhadas para o parto em outro município 

segundo macrorregiões de saúde - Minas Gerais – 2000 

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) 2009.                                                
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Em relação à variação intra-macrorregião, observa-se, por meio do 

gráfico 4, que em nove macrorregiões, uma a mais que em 2007, metade dos municípios 

encaminham 100% dos partos; a outra metade apresenta grande variação da 

porcentagem dos partos encaminhados, entre menos de 10% a 100%. Nas quatro 

macrorregiões restantes, Nordeste, Oeste, Sul e Triângulo do Norte, 50% dos 

municípios encaminham menores percentuais do que: 55%, 35%, 30% e 10%, 

respectivamente.  

Dessa forma, pode-se observar, através dessas análises, que há um alto 

percentual de encaminhamentos em todas as regiões, o que pode indicar a existência de 

um grande número de municípios que não têm condições de fazer o parto ou, também, 

pode sugerir a facilidade no deslocamento entre alguns municípios. A seção seguinte, 

que analisa as condições de acesso segundo o porte populacional dos municípios pode 

ajudar no esclarecimento destas questões. 

 

3.3 Condições de acesso à internação para o parto em outro município por 
pacientes do SUS segundo porte populacional dos municípios de Minas Gerais 

 

Esta seção analisa as condições de acesso à internação para o parto no 

SUS em Minas Gerais, tomando como categoria analítica o porte populacional dos 

municípios. Para tanto, eles foram agrupados em sete faixas de população: 1) até 10 mil 

hab., 2) de 10 mil a 20 mil hab., 3) de 20 mil a 50 mil hab., 4) de 50 mil a 100 mil hab., 

5) de 100 mil a 200 mil hab., 6) de 200 mil a 500 mil hab., 7) acima de 500 mil 

habitantes. 

Em 2007, a distância média percorrida pelas pacientes do SUS para o 

parto em outro município, variava de 48 Km para os municípios com até 10 mil 

habitantes a  141 Km para aqueles com população superior a 500 mil habitantes (tabela 

4). A partir da análise da tabela 4, pode-se perceber que, em termos médios, há uma 

correlação direta entre o tamanho do município e a distância média percorrida para 

realização do parto pelas gestantes encaminhadas para fora. Ou seja, à medida que 

aumenta o tamanho do município aumenta a distância percorrida (exceção para a faixa 

entre 100 e 200 mil habitantes).  Este resultado, no entanto, tem que ser analisado com 

mais cautela.  
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TABELA 4: Distância média percorrida para o parto em outro município segundo as 
faixas de população - Minas Gerais – 2000-2007 

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

0 a 10.000 48,97 42,67 47,95 42,58 -2,08
10.001 a 20.000 70,42 65,63 67,94 46,87 -3,52
20.001 a 50.000 103,73 77,03 108,77 108,28 4,86
50.001 a 100.000 114,29 78,39 118,94 54,3 4,07

100.001 a 200.000 104,95 70,7 112,2 87,16 6,91

200.000 a 500.000 117,76 99,66 130,66 113,72 10,95
Mais de 500.001 109,7 126,41 141,36 119,47 28,86

Faixas de 
População

Distância média percorrida por pacientes do SUS para 
o parto em outro município (km)

2000 2007
Variação 

(%)

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas 

Públicas (CEPP). Índice Mineiro de Responsabilidade Social 
(IMRS) 2009.                                                

  

Interessante ressaltar que, analisando mais afundo os municípios acima de 200 

mil habitantes – onze, excluindo-se Belo Horizonte, observa-se que para seis deles 

(Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Ipatinga, Santa Luzia e Sete Lagoas), a 

distância média é de 65Km, enquanto que para Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, 

Uberaba e Governador Valadares, as distâncias médias percorridas são acima de 160 

Km. Tem-se, portanto, que enquanto que para aqueles próximos a Belo Horizonte as 

distâncias são menores, para os mais distantes, elas são maiores. Isso sugere que, casos 

mais complicados desses municípios sejam encaminhados para Belo Horizonte.  

Tem-se, portanto, que além da variação entre as faixas de população, é 

importante registrar a variação intra-faixa, ou seja, entre os municípios de uma mesma 

faixa populacional. Com esse intuito, foi elaborado o gráfico 5 que mostra o 

comportamento desse indicador internamente a cada Faixa em 2007, complementando 

as informações em termos médios. Esse gráfico permite observar a distribuição das 

distâncias percorridas dentro de cada faixa de população e a variabilidade dessas, além 

de nos informar a mediana e os municípios com distâncias discrepantes, o que nos 

permite ter uma leitura melhor dos dados. 
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GRÁFICO 5: Distância percorrida para o parto em outro município segundo as faixas de 
população - Minas Gerais –2007 

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas 

(CEPP). Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) 2009.                                                
 

A partir do gráfico 5, pode ser constatado que existe uma variação 

significativa em todas as faixas de população, mas que naquelas referentes aos 

municípios com mais de 20 mil habitantes (faixas 3 a 7), ela é ainda maior; sendo que, 

nas faixas dos municípios de menor porte populacional (faixas 1 e 2), apresentam-se 

muitos municípios cujas distâncias percorridas pelas pacientes do SUS são bem 

superiores relativamente aos demais.  

Observa-se, ainda, que, com exceção dos municípios entre 50 a 100 mil 

habitantes (faixa 4), que têm a distância máxima percorrida perto de 200 Km, em todas 

as outras faixas existem municípios nos quais as distâncias percorridas pelas residentes 

são bastante elevadas. As faixas de 100 a 200 mil (faixa 5) e de 200 a 500 mil (faixa 6) 

são as de maiores distâncias máximas; no entanto, apresentam medianas baixas, o que 

significa que 50% dos municípios têm distância média percorrida pelas gestantes 

encaminhadas de menos de 80 Km. A faixa de 20 a 50 mil (faixa 3) destaca-se pela 

presença de um município que diferencia-se dos demais do estado – Diamantina(240). 
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No entanto, verificando a porcentagem de mulheres encaminhadas desse município 

percebe-se que é baixa, de 2%, o que revela que apesar da distância percorrida ser 

grande, poucas mulheres têm que percorrê-la.  

 Tem-se, portanto, que, para a melhor compreensão das diferenças 

nas condições de acesso, em termos da distância percorrida para a realização do parto, é 

importante considerar a proporção das pacientes que saem de seu município para o 

parto. 

De acordo com a tabela 5, em 2007, 91% das mulheres residentes em 

municípios com população menor que 10 mil habitantes não realizaram o parto no 

município de residência, e 42%, nos municípios de população entre 10 e 20 mil 

habitantes. De maneira diferente, nas demais faixas, a porcentagem de partos fora do 

município de residência não passava de 15% na faixa entre 20 e 50 mil, sendo ainda 

menor nas restantes. O que se pode perceber é a tendência de redução da porcentagem 

dos encaminhamentos de acordo com o crescimento da faixa de população (exceção 

para os municípios de 50 a 100 mil que encaminham apenas 6% de suas gestantes em 

relação aos 11% de encaminhamentos dos municípios com população acima de 500 mil, 

a segunda com menor porcentagem de encaminhamento).  

Ressalta-se que, a questão já levantada acima da relação entre a 

proximidade com Belo Horizonte e a distância média percorrida nas cidades acima de 

200 mil habitantes, também ocorre em relação à proporção de encaminhamentos, só que 

de maneira inversa. Dessa forma, quanto mais próximo à cidade de Belo Horizonte, 

maior a proporção de encaminhamentos, e quanto mais longe menor a proporção. Vale 

ressaltar a situação das cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) de 

Contagem, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, com proporções de encaminhamento de 

43%, 56% e 47%, respectivamente. A explicação para esses elevados percentuais seria a 

proximidade com Belo Horizonte, o que, pode-se supor, estimularia o município a 

priorizar o encaminhamento em detrimento do aumento da sua capacidade de 

atendimento.   

Além disso, a porcentagem de 11% de encaminhamentos nos municípios 

acima de 500 mil, considerada elevada por tratar apenas de municípios de grande porte, 

também merece atenção. Verificou-se que, como apenas quatro municípios encaixam-se 

nessa faixa populacional, Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia e Juiz de Fora, essa 

faixa teve sua média de encaminhamento elevada pelo município de Contagem, como 
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visto acima com encaminhamento de 43%, enquanto as outras três não passavam de um 

encaminhamento de 2% de suas gestantes.  

 

TABELA 5: Porcentagem média das pacientes do SUS encaminhadas para o parto 
em outro município segundo as faixas de população - Minas Gerais 
– 2000-2007 

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

0 a 10.000 85,72 30,48 90,52 25,21 5,60
10.001 a 20.000 35,93 37,91 43,1 40,36 19,96
20.001 a 50.000 11,25 20,57 15,2 23,34 35,11
50.001 a 100.000 4,06 7,64 6,06 11,47 49,26

100.001 a 200.000 14,84 29,51 13,95 26,01 -6,00

200.000 a 500.000 11,79 18,28 12,74 22,29 8,06
Mais de 500.001 14,52 19,49 11,23 20,91 -22,66

Faixas de 
População

Porcentagem média dos partos encaminhados para 
outro município (%)

2000 2007
Variação 

(%)

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas 

Públicas (CEPP). Índice Mineiro de Responsabilidade Social 
(IMRS) 2009.                                                

 
Esse indicador permite concluir que os municípios menores encaminham 

maior proporção de gestantes para realizar o parto fora do município, enquanto que os 

municípios maiores encaminham proporção menor, exceção para alguns casos como o 

acima mencionado. Esta constatação reflete a menor capacidade desses municípios de 

garantir os serviços de saúde necessários para o parto das gestantes no próprio 

município. Dessa forma, observa-se que apesar dos municípios com população acima 

dos 20.000 habitantes serem os que têm maior distância média percorrida pelas 

gestantes, ficando todas as faixas com médias acima dos 100 Km, a porcentagem das 

mulheres que saíram de seus municípios de residência é bastante baixa. 

Além da variação entre as faixas de população, a partir da análise do 

gráfico 6, que mostra o comportamento desse indicador internamente a cada faixa em 

2007, pode-se perceber três situações distintas. Primeiramente, percebe-se que, nas 

faixas de população acima de 20 mil habitantes (faixas 3 a 7) as medianas ficam abaixo 

de 10%, o que significa que 50% dos municípios encaminham menos de 10% de suas 

gestantes. Além disso, há uma variabilidade pequena entre os municípios, havendo, 

assim, uma maior homogeneidade entre eles. No entanto, pode-se perceber alguns 

municípios outliers nessas faixas.  
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GRÁFICO 6: Porcentagem das pacientes do SUS encaminhadas para o parto em outro município 
segundo as faixas de população - Minas Gerais –2007 

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) 2009.                                                
 
A segunda situação evidenciada é a dos municípios com população entre 

10 e 20 mil habitantes (faixa 2), que possui a barra cobrindo quase toda  margem de 

alcance do gráfico. Com a mediana de 20%, percebe-se que metade dos municípios 

encaminha menos de 20% de suas gestantes, enquanto a outra metade encaminha de 

20% a 100% das gestantes. Nessa metade dos municípios que encaminham mais, ainda 

há uma concentração de 25% dos municípios encaminhando quase 100%, o que 

evidencia a grande diversidade entre os municípios dessa faixa. 

A terceira situação é a dos municípios menores de 10 mil habitantes, em 

que não é possível visualizar a barra, pois ela está compactada no topo do gráfico na 

forma de um traço. Mostrando que a maioria dos municípios encaminham 100% de suas 

gestantes. No entanto, apesar dessa concentração, existe um grande número de 

municípios outliers ao longo do gráfico, formando quase que uma barra negra pela 

aglomeração destes.  
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Tomando-se, agora, o ano de 2000, a distância média percorrida pelas 

mulheres para realizar o parto, pelo SUS, em outro município, variava de 49 Km nos 

municípios com menos de 10 mil habitantes a 118 Km nos municípios entre 200 e 500 

mil (tabela 4). Observa-se, portanto, que em 2000 havia a mesma correlação direta entre 

o tamanho da faixa populacional e a distância média percorrida (exceção dos municípios 

entre 100 e 200 mil e os de mais de 500 mil habitantes. Em relação à variação intra-

faixa, podemos observar esse indicador através do gráfico 7 que evidencia a variação 

interna de cada faixa de população.   

 
GRÁFICO 7: Distância percorrida para o parto em outro município segundo as faixas de 

população - Minas Gerais – 2000 

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) 2009.        
                                          

Também em relação à variação intra-faixa, pode-se observar a partir do 

gráfico 7 que em 2000 ocorria um comportamento muito semelhante ao verificado em 

2007. Ou seja, as distâncias percorridas pelas pacientes do SUS eram bastante variáveis 

entre os municípios de uma mesma faixa de população. As faixas menos populosas, de 

variação menos acentuada, apresentavam número significativo de municípios com 

comportamento discrepantes, ou seja, as distâncias percorridas pelas pacientes para o 
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parto em outro município eram bastante elevadas relativamente às demais.  Destaque 

para o município Santa Vitória (697), na faixa 10 a 20 mil, que tem distância média 

percorrida perto de 300 Km no ano de 2000. 

Comparando-se a variação das distâncias médias percorridas entre 2000 e 

2007, verifica-se que, com exceção das faixas mais populosas, a mudança não foi 

significativa. Ou seja, entre 2000 e 2007, a distância percorrida pelas pacientes do SUS 

para o parto em outro município não foi alterada para a grande maioria dos municípios 

mineiros. Dessa forma, a maior taxa de variação negativa foi de 4% nos municípios de 

10 a 20 mil habitantes e a maior taxa de variação positiva foi de 29% nos maiores de 

500 mil habitantes (tabela 4). Nesse caso, a alta taxa de variação é explicada pela 

passagem do município de Juiz de Fora da faixa de 200 a 500 mil para a faixa de mais 

de 500 mil habitantes entre os anos de 2000 e 2007. Desconsiderando a inserção de Juiz 

de Fora nessa faixa em 2007, a variação passaria de 29% para, apenas, 7%.  

De outro modo, pode-se observar que, nos municípios menores de 20 mil 

habitantes, os que mais encaminham partos para fora, houve uma diminuição pequena 

da distância percorrida, enquanto nas demais faixas houve um aumento.  

 
GRÁFICO 8: Porcentagem das pacientes do SUS encaminhadas para o parto em outro município 

segundo faixas de população - Minas Gerais – 2000 

 
Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas 

(CEPP). Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) 2009.    
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Em relação à porcentagem das pacientes encaminhadas para o parto em 

outro município em 2000, esse percentual variava de 4% na faixa de municípios entre 

50 a 100 mil, a 86%, na faixa de municípios menores de 10 mil (tabela 5). Levando-se 

em conta a variação intra-faixa de população, pode-se observar, no gráfico 8, as mesmas 

características de 2007, com algumas poucas alterações.  

Comparando-se a variação das porcentagens médias de partos 

encaminhados entre 2000 e 2007, verifica-se que houve um aumento significativo da 

porcentagem das pacientes encaminhadas nos municípios com população de 10 a 20 

mil, de 20 a 50 mil e de 50 a 100 mil, com variação de 20%, 35% e 49% , 

respectivamente (tabela 5). No entanto, apesar desses aumentos serem aparentemente 

significativos, como se deram sobre uma base pequena, não representam mudança 

absoluta significativa no porcentual de partos encaminhados. Com se vê, os percentuais 

passaram de 36% para 40%, de 11% para 15% e de 4% para 6%. Esse aumento pode ser 

reflexo de uma melhoria no acesso a melhores serviços. Já os municípios com menos de 

10 mil, apresentaram pequena variação de 6%, visto que uma porcentagem bastante alta 

das pacientes do SUS já eram encaminhadas em 2000. 

Deve-se chamar atenção ainda para a variação negativa de 23% 

observada pelos municípios com mais de 500 mil habitantes. No entanto, mais uma vez 

essa faixa, por possuir apenas quatro municípios, é pouco elucidativa. Desconsiderando, 

novamente, a município de Juiz de Fora, essa variação negativa de 23% passaria para 

uma variação positiva de 3%. Além disso, a média dessa faixa é distorcida pelo 

município de Contagem que, além de ser o único com percentual de encaminhamento 

elevado, também foi o único a sofrer variação positiva, de 15%, em seu percentual entre 

2000 e 2007, passando de 37% para 43%. Enquanto os outros três municípios, Belo 

Horizonte, Uberlândia e Juiz de Fora tiveram, ainda que sobre bases pequenas, variação 

negativa de 66%, 78% e 15%, passando, respectivamente, de 6% para 2%; 0,32% para 

0,07% e 0,13% para 0,11%, o que demonstra a imprecisão da média para elucidação da 

situação dessa faixa de populacional. 

Dessa forma, percebe-se que a segmentação dos municípios por faixas de 

população, apesar de ser um critério de divisão importante e relevante para análise dos 

municípios, não pode ser usado como indicador inequívoco, pois percebe-se 

considerável variação entre alguns municípios da mesma faixa. 
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4         CONCLUSÕES 
 
 

 
 
Ao longo desse trabalho buscou-se analisar as condições de acesso aos 

serviços de internação hospitalar para o parto em Minas Gerais, a partir de dois 

indicadores: distância média percorrida para o parto em outro município e a 

porcentagem das gestantes encaminhadas. Para analisar esses indicadores foram 

estabelecidos dois parâmetros de agrupamento dos municípios, as macrorregiões de 

saúde e o porte populacional. 

A análise mostrou que os municípios do estado de Minas Gerais são 

bastante heterogêneos no que diz respeito às condições de acesso ao parto, mediadas por 

esses indicadores. Uma primeira observação foi a de que os valores mínimos e máximos 

dos indicadores apresentam uma variação discrepante. Conforme se constatou, o desvio-

padrão é bastante alto, relativamente às médias, em todas as macrorregiões e faixas de 

população, havendo, inclusive, algumas nas quais ele é superior à própria média. 

Percebe-se, ainda, que em todas as macrorregiões e faixas de população, 

existem municípios nos quais as distâncias médias percorridas pelas residentes e a 

proporção de partos encaminhados são bastante elevadas relativamente aos demais. Tal 

fato permite constatar que não apenas a condição econômica e social da macrorregião 

na qual o município se insere ou o tamanho de sua população interferem em suas 

condições de acesso aos serviços de saúde. É possível supor que outros fatores, como a 

proximidade em relação ao município pólo da região, também afetem a condição da 

distribuição dos serviços de saúde. 

Isso fica claro na análise feita entre os municípios acima de 200 mil 

habitantes, que expôs distinção entre os mais afastados de Belo Horizonte: Uberlândia, 

Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba e Governador Valadares, que apresentam 

distâncias médias percorridas acima de 160 Km; e os mais próximos: Contagem, Betim, 

Ribeirão das Neves, Ipatinga, Santa Luzia e Sete Lagoas, com distâncias abaixo de 63 

Km.  

No entanto, apesar da considerável variação entre os municípios segundo 

os parâmetros da macrorregião e das faixas populacionais, a comparação segundo esses 

dois critérios faz-se relevante para análise da situação da distribuição dos serviços de 

saúde no estado.  
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Partindo-se do princípio de que o parto é um procedimento para o qual se 

espera que o atendimento seja o mais próximo possível do local de residência da 

paciente, a existência de municípios nos quais as pacientes percorrem distâncias 

extremamente elevadas aponta para problemas de acesso aos serviços de saúde. 

Dessa forma, tomando-se primeiramente como parâmetro as 

macrorregiões, percebe-se que as regiões Norte e o Triângulo do Estado são as que têm 

a maior distância média percorrida pelas gestantes encaminhadas para fora do município 

de origem, sendo as Macrorregiões Noroeste, Norte de Minas, Nordeste, Triângulo do 

Norte e Triângulo do Sul, as únicas com distâncias médias percorridas superiores a 80 

Km. Visto que, reconhecidamente, a região Norte é a mais pobre do estado, sugere-se 

que essa região ou precisa de maior número de postos de serviços para realização do 

procedimento parto ou precisa de uma melhor distribuição dos postos já existentes. Isto 

é um indicativo de uma rede insuficientemente desenvolvida numa extensa área do estado 

de Minas Gerais, como já vem sendo apontado por outros estudos, como o de Simões et al. 

(2004). Já as macros do Triângulo, apesar de terem distâncias percorridas elevadas não 

estão em situação tão desfavorável quanto às macrorregiões do Norte, pois detêm os 

menores percentuais de encaminhamentos de gestantes do estado, com a Triângulo do 

Norte encaminhando em média 39% e a Triângulo do Sul 52%. 

Em relação às faixas de população, a distância média percorrida pelas 

mulheres para o parto, pelo SUS, em outro município, variava de 48 Km para os 

municípios com até 10 mil habitantes a  141 Km para aqueles com população superior a 

500 mil habitantes. Verificou-se que, em termos médios, há uma correlação direta entre 

o tamanho do município e a distância média percorrida para realização do parto pelas 

gestantes encaminhadas para fora; dessa forma, à medida que aumenta o tamanho do 

município aumenta a distância percorrida (exceção para a faixa entre 100 e 200 mil 

habitantes).  No entanto, analisando a proporção de encaminhamentos, é possível 

concluir que os municípios menores encaminham maior proporção de gestantes para 

realizar o parto fora do município, enquanto que os municípios maiores encaminham 

proporção menor, exceção para alguns poucos casos. Dessa forma, observa-se que 

apesar dos municípios com população acima dos 20.000 habitantes serem os que têm 

maior distância média percorrida pelas gestantes, ficando todas as faixas com médias 

acima dos 100 Km, a porcentagem das mulheres que saíram de seus municípios de 

residência é bastante baixa. 
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 Isso acontece porque, pode-se supor, nos municípios maiores, as poucas 

mulheres encaminhadas são, em sua maioria, casos de mais alto risco, que são levados 

para outros municípios pólos macrorregionais, que ficam a uma distância maior. Já os 

municípios menores, encaminham quase 100% das pacientes, provavelmente, na sua 

maioria, gestantes de baixo risco que são levadas para pólos microrregionais, 

geralmente mais perto.  

Pode-se observar, através dessas análises, que há um alto percentual de 

encaminhamentos em grande parte dos municípios, o que pode indicar a existência de 

um grande número de municípios que não têm condições de fazer o parto. Apesar deste 

alto percentual de encaminhamento parecer desfavorável, na medida em que nem todos 

os procedimentos de saúde são possíveis em todos os municípios, também pode sugerir 

a facilidade no deslocamento entre alguns municípios e, consequentemente, melhores 

condições de acesso.  

Ao longo da análise foram feitas comparações entre o ano de 2007, que 

apresenta os dados mais recentes, e o ano de 2000. Essas comparações foram feitas no 

intuito de mensurar as alterações ocorridas nesse período visto que em 2003 foi 

instaurado o novo Plano Diretor de Regionalização (PDR), que tinha como finalidade 

melhorar as condições de acesso aos serviços de saúde no estado. 

As variações ocorridas, tanto em relação às macrorregiões quanto às 

faixas de população foram, em geral, pouco significativas. Mesmo algumas variações, 

que a princípio pareciam consideráveis, a partir de análises mais aprofundadas, pôde-se 

constatar que sofriam distorções provocadas por alguns poucos municípios em situações 

adversas, tornando essas variações também pouco consideráveis.  

Desse modo, pode-se concluir que a situação do acesso aos serviços de 

saúde em Minas Gerais, considerando os indicadores analisados e os agrupamentos de 

municípios adotados, não sofreu mudanças significativas entre 2000 e 2007. Isso não 

significa que para determinados municípios, ou grupos de municípios, a situação não 

tenha se alterado. Bem como se a análise tivesse adotado outros indicadores de acesso.  
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