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APRESENTAÇÃO

Em todo o mundo é percebido um aumento constante da demanda por serviços de 
saúde na área de urgência e emergência, causando pressões sobre instituições de saúde e 
profissionais. Conforme apontado por Marques et al. (2010), “é consenso entre especialistas 
de que sempre haverá uma demanda por serviços maior do que a necessidade, e de que um 
aumento da oferta acarreta, invariavelmente, um aumento de demanda, criando um sistema 
de difícil equilíbrio”.

Frente a esse contexto, é preciso pensar em formas de superar esses desafios e de ofe-
recer os serviços de urgência e emergência com qualidade e quantidade suficientes para aten-
der as necessidades de saúde da população.  É necessário articular respostas que considerem, 
principalmente, a gravidade, o recurso e o tempo, inseridos em um contexto territorial que 
leve em consideração a densidade demográfica, a distribuição de recursos e serviços de ur-
gência, a malha viária, as condições de saúde daquela população, o índice de desenvolvimen-
to humano, entre outros fatores. 

Portanto, é fundamental o desempenho da gestão estadual na condução do processo 
de organização das Redes de Atenção à Saúde no estado, mobilizando os municípios e atuan-
do de forma efetiva para o fortalecimento desse processo. 

O CONASS, considerando seu papel na disseminação de informações, produção e difu-
são de conhecimento, inovação e incentivo à troca de experiências e de boas práticas, firmou 
convênio com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais com a finalidade de identificar o 
desenho das Redes de Urgência e Emergência desenvolvido naquele estado, e apresenta, nes-
ta publicação, os resultados do estudo: Metodologia de Implementação das Redes de Atenção 
de Urgência e Emergência no Estado de Minas Gerais.

Wilson Duarte Alecrim
Presidente do CONASS 
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1 - INTRODUÇÃO

A enorme carga de trabalho nos serviços de urgência, traduzida pela superlotação dos 
pronto-socorros; dificuldades de internação de pacientes; recusa no recebimento de ambu-
lâncias; transporte fragmentado e desorganizado; ausência de atendimento especializado de 
urgência, principalmente, no trauma maior e nas doenças cardio e cerebrovasculares; atendi-
mento e acúmulo, nos departamentos de urgência, de pacientes de baixo risco, que compe-
tem com os de maior risco por atendimentos de urgência, se deve à desorganização de alguns 
sistemas de atenção, como a estruturação insuficiente da atenção primária, incapacidade de 
organização do setor hospitalar, ineficiência do setor logístico e inoperância dos sistemas de 
governança. 

Esse desarranjo do sistema se deve ao fato de o atendimento de saúde encontrar-se 
fragmentado, organizado por níveis hierárquicos e por componentes isolados e incomunica-
dos, orientado para atenção às condições agudas e voltado para indivíduos e não para a cole-
tividade, com ênfase nos cuidados profissionais médicos e não multiprofissionais, focado em 
ações curativas e financiado por procedimentos.

A resposta para esse desafio é a busca do restabelecimento da coerência do sistema de 
saúde com implantação de redes de atenção à saúde com todos os seus componentes.

Conforme disposto na Portaria GM nº 4.279, que estabelece as diretrizes para a orga-
nização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), publicada 
pelo Ministério da Saúde, em 30 de dezembro de 2010, a implantação do modelo de Rede de 
Atenção à Saúde revela-se como uma “estratégia para superar a fragmentação da atenção e da 
gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do Sistema 
Único de Saúde (SUS), com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços de que 
necessita de forma efetiva e eficiente”. 

Destaca-se que tal necessidade foi amplamente discutida pelo Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde (Conasems), pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado 
de Saúde (Conass) e pelo Ministério da Saúde (MS). Além disso, ressalta-se que a implantação 
do modelo de Redes de Atenção, com foco na Atenção Primária à Saúde, visa superar as neces 
sidades colocadas pelo atual perfil epidemiológico brasileiro (tripla carga de doença). 
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Nesta direção, a organização da rede de urgência e emergência tem a finalidade de ar-
ticular e integrar todos os equipamentos de Saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso 
humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de 
saúde, de forma ágil e oportuna, o que demanda o desenvolvimento de metodologia para 
implantação dessas redes, com seus diversos componentes.

As Redes de Urgência e Emergência são redes vivas, autorregenerativas, cujos compo-
nentes se organizam entre si para assegurar maior eficácia dos serviços de saúde, onde todos 
os pontos se responsabilizam pelo resultado final do atendimento aos pacientes, de forma a 
atuar como um sistema de proteção social. 

Caracterização do Estado de Minas Gerais

Localizado na Região Sudeste do Brasil, com uma área territorial de 586.528,379km2, o 
estado de Minas Gerais possui 853 municípios e uma população residente de 18.553.312 habi-
tantes. Sua densidade populacional é de 30,40 hab./km2.

Encontra-se no segundo lugar em importância econômica no país, juntamente com o 
Rio de Janeiro, seguindo São Paulo em primeira posição. Participa com 10% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) brasileiro e se destaca no cenário nacional em diversos setores industriais: 30% 
da produção nacional de automóveis; 38% da produção de aço; 53% da produção nacional de 
ferro-gusa; e 25% da produção de cimento. Na agropecuária sua participação é também rele-
vante em diversos setores: possui o maior rebanho bovino do país, com 22 milhões de cabeças 
(13% do total); é o maior produtor de leite (32% da produção nacional); responde por quase 
metade da produção nacional de café; e se destaca ainda entre os principais estados produto-
res de abacaxi (34%), batata (27%), alho (21%) feijão (12%) e milho (10%), entre vários outros 
produtos agrícolas.

O setor de serviços é o que vem apresentando o maior desempenho no estado, repre-
sentando, em 1995, 53,7% do PIB estadual. A indústria corresponde a 35,6% do PIB estadual; e 
a agropecuária, 10,7%. As regiões: central, do sul de Minas, do Triângulo Mineiro, do Rio Doce, 
e a Zona da Mata são as de maior relevância econômica do estado, sendo responsáveis por 
76% do PIB. 
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As exportações do estado representam cerca de 13% do total nacional, ressaltando-se  
que entre os principais produtos exportados por Minas Gerais estão automóveis, autopeças, 
minério de ferro, produtos de aço e café.

O estado tem a maior malha rodoviária do Brasil, equivalente a 16% de toda a malha 
viária existente no país. São 269.546km de rodovias. Desse total, 7.689km são de rodovias fe-
derais, 23.663km de rodovias estaduais e 238.191km de rodovias municipais.

Quanto às características das estradas, a malha federal é toda pavimentada. A estadual 
se divide em 13.995km pavimentados e 9.724km não pavimentados.  A maioria das rodovias 
municipais não é pavimentada.

Belo Horizonte situa-se no entroncamento de grandes rodovias, o que permite a inte-
gração de Minas Gerais com os maiores centros urbanos do país e com os principais merca-
dos. As distâncias entre Belo Horizonte e algumas capitais são as seguintes: Brasília (716km) 
São Paulo (586km), Rio de Janeiro (434km), Vitória (524km), Salvador (1.372km), Fortaleza 
(2.528km) e Porto Alegre (1.712km).

No âmbito da Saúde, o estado de Minas Gerais vem adotando, desde 2002, o Plano 
Diretor de Regionalização, que definiu uma divisão territorial em 13 macrorregiões de Saúde 
com 76 microrregiões sanitárias.

As Redes de Atenção à Saúde

Mendes (2009) propõe que as redes de atenção à saúde se estruturem com base em alguns 
parâmetros, quais sejam:

1. Uma população definida, no caso dos sistemas públicos, está normalmente  
 vinculada a um território.

2. A definição dos pontos de atenção: os pontos de atenção de uma rede se  
 relacionam de forma dialética na necessidade de concentração de algumas  
 das respostas (as que demandam maior concentração de tecnologia dura, pois  
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 exigem maior especialização de recursos humanos do ponto de vista tecnológico  
 e é sensível a economia de escala e escopo, que, no caso dos sistemas de saúde,  
 correlacionam-se também com melhores resultados). Além disso, dispersão dos  
 pontos de menor concentração de tecnologia dura, com ênfase na proximidade  
 dos “lares” das pessoas, em que as tecnologias de cognição predominam - o que  
 não quer dizer que sejam de menor complexidade como erroneamente  
 as políticas de saúde o fazem. Esses pontos são responsáveis pela maioria das  
 respostas, tanto nas condições crônicas quanto na agudizacão destas. Quando  
 não se consegue estabelecer uma relação adequada entre economia de escala  
 e acesso aos pontos, deve predominar a garantia de acesso.

3. A definição de pontos de apoio operacional: são os pontos que auxiliam no  
 diagnóstico e na terapia, laboratórios de bioquímica até estruturas mais  
 sofisticadas de diagnóstico, além da política farmacêutica. Esses pontos têm  
 profunda conexão com a economia de escala.

4. Um sistema logístico: que interligue a rede, tanto do ponto de vista material  
 (transporte) quanto do ponto de vista virtual (prontuário eletrônico). Na rede de  
 atenção às condições agudas é esse o ponto nevrálgico das respostas, pois se  
 baseia principalmente em tempo.

5. Um modelo de governança: as redes se localizam em territórios assistenciais  
 reais, e não político-administrativos, com forte influência da economia de  
 escala, necessitando, na maioria das vezes, de rearranjos no modelo de  
 governança tradicional. No Brasil, esse é um dos grandes desafios para a  
 implantação de redes.

6. Um modelo de atenção: o modelo de atenção à saúde é o que nas redes sociais  
 e biológicas se configura como o padrão que une os componentes diversos e  
 de identidade própria. Esse modelo se traduz na necessidade de uma  
 comunicação preestabelecida (uma linguagem) que crie, a médio e longo prazo,  
 uma cultura de respostas compartilhadas entre os diversos atores, diferentes na  
 sua identidade. Esse processo deve se dar, como nas redes sociais, por um  
 consenso.
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 A organização das redes de atenção passa pela observação desses pressupostos e exi 
 ge um consenso coletivo e uma metodologia vigorosa que trabalhe por momentos.  
 Nas redes biológicas e sociais, uma das propriedades naturais é a capacidade de auto 
 -organização. No entanto, esse processo se dá por mecanismos de feedback negativo  
 e positivo (tentativas, erros e acertos), que podem ser induzidos externamente, para  
 que ocorram sem tantos “efeitos colaterais” e num tempo infinitamente menor. É extre 
 mamente útil e já começa a ser demonstrada a necessidade de se trabalhar com meto 
 dologias, após a compreensão dos fenômenos que organizam uma rede.

 
 As Redes de Atenção às Condições Agudas 

Recentemente, o Institute of medicine of the national academies nos EUA 
promoveu  uma série de debates acerca da crise do sistema de urgência naquele 
país. Esses debates geraram um conjunto de reflexões que se transformaram em 
três livros. Nos três trabalhos, há uma coincidência de proposições para a reforma do 
sistema de atenção às urgências nos EUA:

1. Necessidade de coordenação: o sistema americano é fragmentado na resposta, 
e esse é o maior problema apontado pelos especialistas. A discussão de redes de 
respostas a determinadas situações, como a dor torácica aguda, o trauma maior e 
o paciente com déficit neurológico agudo, tem mostrado redução na mortalidade 
quando se organiza respostas em redes e coordenadas. Mais uma vez isso só é pos-
sível pelo avanço tecnológico dos sistemas de comunicação, mas exige um modelo 
de governança muito mais “ativo” do que o existente na maioria dos países, visto 
que as estruturas de logística (ambulâncias), as estruturas de respostas imediatas  
(pronto-socorros, blocos cirúrgicos, laboratórios de hemodinâmicas e todas as equi-
pes) e as estruturas de respostas secundária ( ex.: leitos de terapia intensiva) têm que 
estar sob uma única coordenação e falando a mesma linguagem.

2. Regionalização: o termo “regionalização”, na lógica de organização de sistemas, 
é um verbo e significa “o que se deve fazer e como se deve fazer” (David Boyd, 2009. 
Citado por CORDEIRO JÚNIOR, 2011). Na lógica de distribuição dos pontos de 
atenção e de apoio, além das ambulâncias, é necessário o estudo das potencialidades  
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dentro de uma região, com a concentração de determinadas respostas e a dispersão  
de outras, mas com a garantia de que as pessoas sempre terão a resposta mais  
adequada a sua situação, independentemente de onde estiverem nessa mesma  
região. 

 Descrição de organização de serviços numa região com base em três modelos  
 (DHEW-HHS):

a) Modelo metropolitano: neste modelo, há grande concentração  
 populacional num espaço limitado a centros urbanos e subúrbios com  
 outras formas de redes e sub-redes no modelo de escala livre (A.-L  
 BARABÁSI; E. BONABEAU. Scale Free Networks, Scientific American, p.  
 50-59. Citado por CORDEIRO JÚNIOR, 2011). Há grande concentração de  
 serviços de saúde, que geralmente competem entre si para determinados  
 procedimentos. Nesse modelo é preciso dialogar com outras redes  
 (ex.: transportes) para planejamento das respostas. Na maioria das vezes,  
 há elevada capacidade de resposta em suporte avançado de vida.

b) Modelo regional com polo metropolitano bem definido: neste modelo  
 geralmente existe um polo urbano que garante resposta de suporte  
 avançado de vida mais organizado e sofisticado (com os maiores serviços  
 hospitalares) e uma área de menor densidade demográfica e rural que  
 se reporta a esse polo como nó de várias redes. O desafio é de organização  
 da logística e investimento em polos sub-regionais, além de fixação de  
 respostas que exijam menor complexidade tecnológica (tecnologia  
 dura) nos municípios de menor população.

c) Modelo para áreas grandes e com baixa densidade demográfica: esse  
 modelo talvez seja o mais desafiador no Brasil, pois depende de uma  
 logística mais sofisticada e geralmente vai ultrapassar as fronteiras  
 tradicionais da federação. No sistema de atenção às condições agudas é  
 necessário estabelecer metas de tempo de resposta mais conservadoras.

3. Transparência: as informações em uma rede têm que ser compartilhadas entre  
 todos os atores e corresponsabilizadas nos acertos e nos erros que porventura 
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acontecerem. Por isso, é necessário que se trabalhe com resultados-metas entre  
todos os componentes dessa rede.

 
 A organização de rede de atenção às condições agudas passa, portanto, por uma série  
de desafios estruturais, de formação e, principalmente, de aquisição de uma nova  
visão e de uma profunda mudança de cultura. Nas redes sociais, a cultura que nasce do  
compartilhamento da linguagem é responsável pelas regras de convivência, pelos  
valores e por vários sentidos nas relações entre as pessoas e as instituições. Por isso,  
no trabalho em rede a gestão não pode ser pensada apenas no nível macro, mas  
também no íntimo das instituições, na microgestão da clínica. 

 
 O desafio de unir o pensamento sistêmico, passando a raciocinar com relações, e não  
apenas com situações locais, além do compartilhamento do poder para respostas  
coletivas mais eficazes, através da criação de padrões de respostas, é talvez o maior  
desafio da implantação de redes na área de saúde, mas é, com certeza, um desafio  
inevitável para os próximos anos (CORDEIRO JÚNIOR, 2011).

 
Organização de uma Rede Regional de Atenção às Urgências

 
 A organização de uma rede regional de urgências deve levar em conta alguns 
pressupostos que têm como base três variáveis:

1. Grau de urgência (gravidade): esta variável foi, durante muito tempo, colocada  
 como possível de ser definida, tanto pelo observador médico quanto do ponto  
 de vista social pelo cliente-paciente-cidadão. Com o agravamento da situação de  
 superlotação dos serviços de urgência, há necessidade de aumento na  
 objetividade e redução na subjetividade dessa aferição (Mackway-Jones,  
 1996). Os sistemas de classificação de risco (triagem) surgiram com esse propósito.  
 A determinação de priorização de atendimento baseado no grau de risco, feita  
 de forma objetiva e sistematizada, passível de reprodução, é hoje matéria  
 obrigatória na organização de serviço e redes de urgência. Com a integração dos  
 serviços e com a sofisticação das respostas (ex.: redes de trauma), a determinação  
 da gravidade passa a ser uma espécie de linguagem de comunicação entre os  
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 serviços da rede e a principal estratégia de determinação da necessidade  
 tecnológica dos pontos de respostas (CORDEIRO JÚNIOR, 2008).

2. Necessidade de recursos: os recursos necessários são dependentes das outras  
 variáveis (gravidade e tempo), pois essas podem determinar a necessidade de  
 reestruturação de uma rede regional e da sua logística. O que se sabe hoje é da  
 relação direta entre economia de escala e qualidade nas respostas de serviços  
 de saúde (MENDES, 2009), o que nos leva a pensar na organização de serviços  
 numa região, concentrando recursos de maior densidade tecnológica e  
 dispensando os que respondem com menor concentração de tecnologia. A  
 última variável (tempo) pode modificar essa premissa, pois significa acesso  
 numa rede regional de urgência.

3  Tempo da resposta: esta talvez seja a principal variável na determinação da  
 logística da rede e na necessidade de investimento em recursos que não  
 sejam determinados por economia de escala. Também é a principal variável  
 para a determinação de indicadores de processo numa rede. O tempo da resposta,  
 porém, não pode ser indutor de precipitações nos processos de atendimento,  
 como tem sido observado em alguns sistemas de saúde.

 
 Com essas três variáveis é possível desenhar um modelo de indução para a regionalização  
do sistema de urgência. O estado de Minas Gerais tem trabalhado com o modelo  
Mendes (2009), que sugere como base conceitual de organização de uma rede:

1. Uma população de referência: em políticas públicas, tem-se trabalhado com  
 uma população em um território.

2. Os componentes:
 
 a.     Serviços de saúde: a gama de serviços de saúde distribuídos numa região, que  
       vão das unidades básicas de saúde até os grandes hospitais;

  b.   Os pontos de apoio operacionais: sistemas de apoio diagnóstico e de registro;
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c.      Logística: transporte e call center (regulação de urgências);

d.     Governança: os contratos, os recursos de financiamento, as pactuações e a  
          regulação da urgência como representação (governança clínica).

3. Um modelo de atenção: o software e a linguagem dessa rede, baseados nas  
 três variáveis: tempo, recursos e gravidade (risco), fundamentados em sistemas  
 de avaliação de risco e linhas-guia.

 
 A organização de uma rede regional deve levar em conta a tipicidade da região,  
a necessidade de investimento e preparação, e sua possibilidade logística. Na diferença  
da organização das redes para resposta às condições crônicas, está o que Mendes  
chama de “centro de comunicação”, que, no caso das condições crônicas, fica a cargo  
da atenção primária. Por isso essa deve ser reguladora dessas redes. Nas redes de  
condições agudas, o centro de comunicação deve ser um componente virtual (ex.:  
central de regulação de urgência), que vai tomar a melhor decisão para o paciente com  
uma determinada demanda. Essa resposta pode ser resumida em algumas premissas:

1. O paciente certo;

2. No local mais adequado e já preparado (pré-avisado);

3. No tempo certo.
 
 Reduz mortalidades e sequelas em caso de atendimentos de urgência (CHIARA, O,  
 2007).

 
 Embora essas Redes de Atenção à Saúde, em especial as Redes de Atenção às Urgências  
venham sendo estruturadas, na maioria das vezes uma metodologia clara para sua  
implantação não é vislumbrada.

 
 Internacionalmente, a literatura é escassa quanto à implantação das redes de atenção  
às urgências e alguns países, como a França, desenvolveram a estruturação de suas redes a 
partir das necessidades identificadas pelas Centrais de Tratamento das  Chamadas de Urgência 
do SAMU daquele país.
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 A Itália, igualmente, vem se estruturando em redes de atenção às urgências, iniciada  
pela atenção às vítimas de trauma e pela organização de linhas de atenção para o  
atendimento a tais situações.

 
 Entretanto, a metodologia empregada nesses dois países não está disponível e somente  
se pode acompanhá-la in loco.

 
 No Brasil, o estado de Minas Gerais vem implantando Redes de Atenção às Urgên-
cias utilizando uma metodologia própria, criada e aprimorada naquele estado. Estão em 
funcionamento três Redes de Atenção às Urgências: norte de Minas, nordeste (Jequiti-
nhonha) e centro-sul de Minas Gerais. Ainda no ano de 2012, mais duas serão estrutura-
das: sul e centro.

 
 A seguir o passo a passo do processo de implantação e estruturação dessas redes no  
estado de Minas Gerais, com vistas a auxiliar aos que se encontram frente a esse desafio.
 
 
2 - METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS: A  
EXPERIÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
PASSO 1: A AVALIAÇÃO TÉCNICA DA NECESSIDADE DE UMA REDE

 
 O desarranjo do sistema de resposta às condições agudas (urgência e emergência) -  
sejam elas eventos agudos sejam agudizações de condições crônicas - pode ser evidenciado pela 
superlotação nas unidades de urgência/emergência hospitalares, pela ausência de priorização 
desses casos e dificuldade de atendimento e internação, pela ausência do envolvimento 
de outros níveis na atenção às condições agudas, pela recusa de recebimento de pacientes 
transportados por ambulâncias municipais, por falta de foco e formação específica em urgência 
dos profissionais que atuam nessas condições, tanto em universidades como em cursos técnicos, 
pela desorganização de fluxo interno nas unidades hospitalares que atendem eventos agudos, 
assim como  uma ausência de definição de papéis e fluxos entre as unidades de saúde que recebem  
tais casos.
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 Por outro lado, a superlotação dos hospitais se deve em grande parte ao atendimento  
nestas unidades de casos de baixa complexidade ou agudizações de condições crônicas  
de fácil manuseio, mas que por não serem acolhidos em outras unidades buscam as  
portas hospitalares.

 
 Essa enorme carga de trabalho nos serviços de urgência e a desorganização interna  
e do sistema levam a uma exaustão dos profissionais com possibilidade maior de erros 
decorrentes desse estado, assim como ao desestímulo. Esses fatores, associados à falta de 
formação específica, contribuem para que a fixação dos profissionais seja baixa e para que as 
unidades sejam utilizadas como porta de entrada profissional para a atuação hospitalar. Assim 
é que temos, especialmente entre os médicos, aqueles mais jovens ingressando e atuando em 
unidades hospitalares de urgência/emergência onde, idealmente, deveriam estar profissionais 
com maior experiência e mais aptos a atuarem nas situações que se apresentam.

Acrescente-se a isso que há uma tripla carga de doenças no Brasil manifestadas por 
desnutrição e infecções, condições crônicas e aumento das causas externas. O forte crescimento 
das causas externas, pelo aumento da violência e dos traumas, e a imensa prevalência  
das condições crônicas e de seus fatores de risco, como tabagismo, sobrepeso,  
inatividade física, uso excessivo de álcool e outras drogas, e alimentação inadequada,  
têm gerado uma reengenharia na organização e no modo de atuar dos sistemas de  
saúde, bem como o restabelecimento da coerência entre a situação de saúde e um  
sistema integrado de saúde voltado, equilibradamente, para a atenção às condições  
agudas e crônicas, o que exige a implantação das Redes de Atenção à Saúde.

 
PASSO 2: A VONTADE POLÍTICA: ASPECTOS TÉCNICO-POLÍTICOS
 
Aspectos da Organização Regional de Saúde de Minas Gerais

 
 No âmbito da Saúde, o estado de Minas Gerais vem adotando, desde 2002, o Plano  
Diretor de Regionalização, que definiu uma divisão territorial em 13 macrorregiões de saúde 
com 76 microrregiões sanitárias.

 

nota técnica_18_2012.indd   19 20/07/2012   15:22:40



20

 Dentro da lógica proposta nesse plano, cada microrregião teria suficiência pelo menos  
em nível de média complexidade, e no âmbito macrorregional a autossuficiência seria  
até o nível de alta complexidade. 

 
 A escala populacional mínima para as microrregiões, utilizada no Plano Diretor 
de Regionalização, previa pelo menos 100.000 habitantes e a distância máxima entre  
um município da microrregião e o município polo microrregional idealmente não  
poderia ultrapassar os 60 minutos em estrada pavimentada, deslocando-se a 60km/h. 

 
 As macrorregiões, em tese, deveriam ter autossuficiência em grande parte das  
denominadas altas complexidades e por isso estabeleceu-se uma escala populacional  
mínima de 500.000 habitantes na referência territorial.

 
 Novos modelos de organização vêm sendo propostos. O modelo de regionalização  
cooperativa (MENDES, 2009) contempla escala, qualidade, estrutura existente e acesso  
na organização de uma rede articulada de serviços de saúde.

 
 Há uma grande tendência no SUS de regionalizar os serviços usando essas premissas,  
associando o desenvolvimento de processos de gestão da clínica focado em condições de saúde. 

 
 Levando em consideração experiências internacionais - que tem observado que os  
sistemas de saúde potentes devem ser regionais, integrados, possuir comando único,  
estar inseridos dentro dos princípios de economia de escala, disponibilidade de  
recursos, qualidade da assistência - e sempre com foco no acesso, o Governo do  
Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Saúde, considerando seu  
papel de articulador e de gestor das redes regionais, tomou a decisão de realizar redes  
de urgência regionais. Com base nisso, disponibilizou recursos vultosos para tal. 

 
Política Estadual de Urgência e Emergência no Estado de Minas Gerais

 
 A Política Estadual de Urgência e Emergência no estado de Minas Gerais foi  
regulamentada por meio da Resolução SES nº 2.607, publicada em 7 de dezembro  
de 2010. Nela, foram aprovadas as normas gerais para implantação das Redes Regionais  
de Urgência e Emergência no Estado de Minas Gerais, observadas as demais regulamentações 
federais, como podemos ver a seguir:
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 As Redes Macrorregionais de Atenção às Urgências e Emergências no estado de Minas 
Gerais possuem os seguintes princípios:

	 •	População	da	macrorregião
	 •	Estruturas	regionais	(macrorregionais)
	 •	Coordenação	e	comando	único	(Complexo	Regulador	e	Comitê	Gestor) 
	 •	 Gestão	 supramunicipal	 (Consórcio	 Intermunicipal	 Público	 de	Natureza	 Jurídica	 
    Pública)
	 •	Linguagem	única	(Protocolo	de	Manchester)
	 •		SAMU	e	NEP	(Núcleo	de	Educação	Permanente)	regionalizados	(macrorregionais)
	 •	Atenção	primária	como	ponto	de	atendimento	ao	agudo
	 •	Hospitais	de	referência	(Trauma,	AVC,	IAM)
	 •	Leitos	intermediários	para	cuidados

 
 A Rede Regional de Urgência e Emergência no estado de Minas Gerais é composta por:

 
I. Atenção Primária em Saúde;
II. Unidades de pronto atendimento, as quais deverão observar, no que couber,                      
 as disposições da Portaria GM/MS nº 1.020, de 13 de maio de 2009;
III. Pontos de atenção hospitalar classificados de acordo com sua tipologia e                        
 função na rede;
IV. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 macrorregional;
V. Complexo regulador como instrumento de comando na resposta às demandas 
 de urgência, sendo que à regulação de urgências do SAMU caberá a coordena
 ção das ações apoiada pelas outras centrais de regulação do complexo; e
VI. Comitê Gestor Macrorregional das Urgências e Emergências.

 A Rede Regional de Urgência e Emergência tem abrangência macrorregional, de acordo  
com o PDR 2009, e pode apresentar variações de segundo especificidades regionais.

 
 O modelo de atenção para as condições agudas utiliza a classificação de risco de  
Manchester, de maneira informatizada, disponibilizada pela SES-MG em cada ponto de  
atenção da Rede Regional de Urgência e Emergência. A classificação de risco é adotada  
como linguagem única nas demandas de cuidado para as condições agudas.
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 Os hospitais participantes da Rede de Resposta Hospitalar às Urgências e Emergências  
são definidos de acordo com a classificação e função na Rede, observadas as seguintes  
tipologias:

 
I. Hospital de Urgência Nível IV;
II. Hospital Geral de Urgência Nível III;
III. Hospital Geral de Urgência Nível II;
IV. Hospital de Referência ao Trauma Nível I;
V. Hospital de Referência às Doenças Cardiovasculares Nível I;
VI. Hospital de Referência ao Acidente Vascular Cerebral Nível I;
VII. Hospital de Urgência Polivalente Nível I.

 
 O plano regional para definição do quantitativo e da localização dos hospitais 
que compõem a rede de urgência e emergência é elaborado em oficinas de trabalho,  
considerando os seguintes critérios:

I. População adscrita; e
II. Tempo-resposta de, no máximo, 60 minutos, mediante um ponto fixo ou móvel, 
 para 90% da população da macrorregião.

 
Complexo Regulador

 
 O complexo regulador da assistência é uma estrutura operacional, com representação  
no comitê gestor de urgência. Congrega as instituições e competências do sistema  
SAMU e da Política Estadual de Regulação Assistencial, e tem como objetivo principal 
garantir a resposta, no tempo adequado, para situações de gravidade com potencial de  
deterioração rápida do paciente.

 
 Trata-se de uma estrutura de representação da governança (CIB Macro e seu comitê  
gestor de urgência) da rede, com garantia de escuta médica ininterrupta e com  
autoridade delegada pelo poder público e pactuada com todos os componentes da  
rede para a gestão do fluxo mais correto de acordo com linhas-guia, fundamentando a  
decisão, segundo Cordeiro Júnior (2011), em três princípios:
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1. Gravidade (risco) estimada.
2. Tempo máximo definido para a resposta à situação estimada.
3. Recurso mais adequado.

Ainda de acordo com o autor, essa estrutura tem por finalidade garantir e coordenar a  
resposta a uma situação aguda baseada em três momentos:

 
Momento 1: Acesso telefônico de alguém com risco de saúde instalado de forma abrupta,  
  que consiga classificar o risco instalado, definir o local, mobilizar, se necessário,  
  um recurso móvel mais adequado e identificar a resposta mais apropriada a  
  essa situação, levando em conta as variáveis tempo, recurso necessário e  
  gravidade presumida (risco). O responsável por isso é um médico, que coordena  
  a resposta e representa no momento desse ato (regulação) a autoridade delegada  
  da gestão desta rede. É importante salientar que, quanto mais maduro o  
  sistema de urgências, maior o nível de utilização do acesso por telefone. A meta  
  deveria ser que todos os pacientes em situação de risco agudo fossem  
  “coordenados” por essa primeira resposta (o acesso de pacientes a estruturas não  
  adequadas é que causa o atraso na resposta e consequentemente aumento de  
  mortalidade).

Momento 2: Definidos os riscos (ou diagnóstico sindrômico), identificado o meio mais  
 adequado de transporte e o local mais correto de recepção (não necessariamente  
 é o mais perto), é necessário preparar a resposta no local, para que a equipe  
 adequada esteja presente no momento em que o paciente entrar na estrutura  
 de atendimento. Essa resposta deve ser monitorada pelo complexo e inclui:
 
	 •	Equipe	presente	no	pronto-socorro
	 •	Equipe	disponível	à	distância
	 •	Recursos	e	estruturas	necessários	à	resposta	inicial	(ex.:	centro	de	hemodinâmica,		 
      sala cirúrgica etc.)
	 •	Responsável	diário	no	local	pela	ativação	das	equipes
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Momento 3: A estrutura de retaguarda (leito resolutivo) também deve ser monitorada pelo  
 complexo, que precisa regular os recursos (leitos) para auxílio na decisão. Para  
 isso, deve aderir (ou interfacear) ao software de regulação assistencial do estado  
 (SUSFácil) e garantir que os leitos de retaguarda para a rede de urgência sejam  
 especificados (principalmente nos hospitais que receberam recursos e que  
 foram classificados pela resolução, ex.: hospitais de trauma maior nível 1 etc.).  
 Quando a entrada do paciente se dá em um ponto de atenção que solicita de  
 forma virtual a transferência para um ponto de atenção mais complexo, a regra  
 de tomada de decisão baseada nos três princípios também se impõe e deve ser  
 usada com base nas linhas-guia predefinidas.

 
 O complexo regulador deve garantir que o recurso da pactuação regional (estabelecida  
na Programação Pactuada e Integrada - PPI) “siga” o paciente, e seus relatórios devem  
servir de base para mudanças nessa programação. O complexo também se  
responsabiliza pela regulação da transferência de pacientes, sendo o responsável  
pela garantia de transferência de situações de maior gravidade e que exijam transporte  
especializado (ex.: UTI móvel, transporte aéreo etc.).

O Incentivo Financeiro das Redes de Resposta Hospitalar às Urgências e Emergências no 
Estado de Minas Gerais

 Será definido na CIB o incentivo financeiro estadual para os hospitais participantes  
da Rede de Resposta Hospitalar às Urgências para complementar o custeio das  
equipes de referência ao trauma, às doenças cardiovasculares e às doenças  
cerebrovasculares, observados os seguintes critérios:

I - Complexidade dos serviços;
II - Densidade tecnológica;
III - População adscrita;
IV - Equipe de assistência necessária; e
V - Disponibilidade orçamentária de acordo com o plano de financiamento 
       macrorregional.
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 O Hospital de Referência ao Trauma de Nível I ou o Hospital Geral de Urgência Nível II  
que possuir critérios para ser referência no atendimento às doenças cardiovasculares  
de nível I e/ou referência no atendimento ao acidente vascular cerebral de nível I poderão fazer 
jus ao acúmulo dos respectivos incentivos, caso integre as redes temáticas em questão.

  
 As instituições só terão direito ao recebimento do incentivo após a efetiva implantação  
da rede, obedecidos todos os requisitos, atestada pela Coordenação Estadual de  
Atenção às Urgências, Emergências/SAS/SES-MG e pelo Comitê Gestor Macrorregional  
das Urgências e Emergências.

 
PASSO 3- O PROJETO ESTRUTURANTE: O PROJETO DO SAMU REGIONAL
 
 Neste trabalho, explicitaremos como se planeja e se executa, à luz da legislação ora vigente, 
o SAMU regional regional, assim como o Comitê Gestor Regional de Urgências da macrorregião.

 
 A implantação do SAMU 192, macrorregional, segue as diretrizes contidas na Portaria  
GM/MS nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, e nº 2.970, de 8 de dezembro 2008, e a  
metodologia empregada pela SES-MG que leva em consideração a combinação dos  
critérios a seguir para garantir a premissa do tempo-resposta (90% da população com,  
no máximo, 60 minutos de um ponto de atenção fixo ou móvel):

I. O polo da macrorregião sediará a central de regulação de urgência, integrando  
 o complexo regulador;
II. O polo da macrorregião deverá ter, pelo menos, uma Unidade de Suporte                
 Avançado (USA);
III. O critério populacional mínimo de uma Unidade de Suporte Básico/USB para  
 cada 100.000 habitantes e uma Unidade de Suporte Avançado/USA para cada  
 450.000 habitantes calculados por município, microrregião e macrorregião;
IV. O polo da microrregião deverá ter, pelo menos, uma USB;
V. A localização das bases descentralizadas, onde se situará pelo menos uma USB,  
 obedecerá ao tempo médio de resposta entre 20 e 30 minutos. O critério de raio  
 de ação dessas bases considerará a velocidade média das vias de 60km/h nas  
 áreas rurais e rodovias e de 30km/h nas áreas urbanas com mais de 500.000   
 habitantes;
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VI. Os municípios que terão sede das bases descentralizadas devem estar  
 localizados em interseção rodoviária e não em final de rodovias. Preferencialmente,  
 devem conseguir abranger, pelo menos, mais dois municípios;
VII. A base que contiver uma USA deverá também conter, pelo menos, uma USB;
VIII. A distribuição geográfica deverá atender princípios de malha viária, dar  
 cobertura em áreas onde, pelos critérios anteriores, permaneceu um vazio  
 evidente e colocar uma unidade do SAMU no município mais populoso dessa área;
IX. A proporção do financiamento tripartite será pactuada na CIB estadual, de  
 acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros dos municípios, do  
 Ministério da Saúde e da SES-MG;
X. O dimensionamento do serviço deverá obedecer à proposta do plano  
 macrorregional de investimento e terá custeio tripartite;
XI. O SAMU Regional deverá ser gerenciado por um ente público regional de  
 natureza jurídica pública.

 
 O documento base desta organização é o Plano Diretor de Regionalização (PDR), que  
apresenta a distribuição previamente estabelecida das estruturas instaladas, da 
densidade tecnológica em cada município, micro e macrorregiões, assim como os  
fluxos previamente pactuados ou espontâneos que vinham sendo praticados.

 Tomando-se o Plano Diretor de Regionalização, mapas rodoviários e indicadores  
sanitários, se inicia - à luz da legislação estadual e federal, especialmente aquelas relativas ao 
SAMU - o planejamento da distribuição das unidades.

 
 Essa distribuição das unidades do SAMU, baseada no Plano Diretor de Regionalização servirá na 
sequência de parâmetro para a discussão do novo desenho de tipologia hospitalar para o atendimento 
à rede de urgência. Isso porque ficam claros, no planejado para o SAMU, as médias e grandes 
concentrações tecnológicas, os fluxos estabelecidos e pactuados, bem como os “vazios terapêuticos”. 
Com esse planejamento do SAMU, igualmente é introduzido um novo aspecto, essencial às urgências, à 
noção de tempo-resposta.

 
 Para facilitar a compreensão, a seguir demonstraremos como é estruturado o projeto  
de um SAMU regional.
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O projeto do SAMU Macrorregional

Documentos iniciais

 O primeiro passo que demos foi na coleta de informações e documentações: o Plano  
Diretor de Regionalização (PDR); dados epidemiológicos; mapas cartográficos estaduais  
e mapas cartográficos micro e macrorregionais. Esses últimos, quando não existiam com  
o detalhamento de rodovias e municípios necessários, eram extraídos da planta  
cartográfica do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

 
 A Portaria Ministerial, que servia inicialmente de parâmetro para a distribuição das  
unidades, era a Portaria MS 1.864 de 2003 que estabelecia critérios de distribuição  
apenas levando-se em conta o critério populacional.
 
Cálculo de distribuição macrorregional por população 

 Procedia-se a uma primeira estimativa, macrorregional, do número de unidades de  
suporte básico e de unidades de suporte avançado (UTI móveis), estimando-se uma  
unidade de suporte básico para cada 100.000 habitantes e uma unidade de suporte  
avançado de vida para cada 450.000 habitantes.

Cálculo de distribuição microrregional por população

 Seguindo o mesmo parâmetro populacional dessa portaria, procedia-se a uma  
estimativa por microrregiões.
 
Cálculo de distribuição por municípios através da população microrregional

 A seguir, dentro de cada microrregião, e seguindo os parâmetros da Portaria acima citada,  
procedia-se à distribuição das ambulâncias por municípios, levando-se em conta  
o estimado microrregional, isto é, os municípios isoladamente eram colocados em ordem  
decrescente de população e, com o estimado de distribuição das unidades, atribuía-se  
as mesmas de maneira decrescente, até que atingisse o estimado microrregional. No  
caso das Unidades de Suporte Avançado de Vida, caso a microrregião não atingisse o  
mínimo populacional estimado na Portaria MS 1.864 de 2003, não se atribuía a nenhum  
município qualquer unidade avançada.
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Distribuição de unidade ao polo microrregional

 Como parâmetro a seguir, atribuía-se a cada município polo microrregional pelo menos  
uma unidade de suporte básico de vida. 

Distribuição de unidade ao polo macrorregional

 Ao município polo macrorregional, garantia-se pelo menos uma Unidade de Suporte Avançado.
 
Distribuição da central de regulação de urgências ao polo microrregional

 Também ao município polo macrorregional era atribuída a central de regulação de urgências.
 
Tempo-resposta linear macrorregional

 Na sequência, levando-se em conta a área da macrorregião e estabelecendo-se como  
tempo-resposta ideal para uma Unidade de Suporte Básico em âmbito regional o  
tempo de 20 a 25 minutos, procedia-se ao cálculo inicial do quantitativo de ambulâncias.  
Para isso, estimava-se que em zona rural uma ambulância teria como média de  
velocidade 60km/h e em meio urbano 30km/h.
 
Tempo-resposta linear microrregional

 De maneira semelhante, levando-se em conta a área de cada microrregião e  
estabelecendo-se como tempo-resposta ideal para uma Unidade de Suporte Básico em  
âmbito regional o tempo de 20 a 25 minutos, procedia-se ao cálculo inicial do  
quantitativo de ambulâncias. Em zona rural estimava-se que uma ambulância teria  
como média de velocidade 60km/h e em meio urbano 30km/h.

 Procedia-se nesse momento ao somatório de pontuações, realizado por meio de uma  
planilha, onde era somado o quantitativo de todas as atribuições de unidades a cada  
município, separadamente entre Unidades de Suporte Básico de Vida e Unidade de Suporte 
Avançado de Vida.

 
 Levando-se em conta esse somatório e os critérios populacionais microrregionais,  
distribuíam-se no mapa cartográfico as unidades básicas e as unidades avançadas.
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Distribuição espacial

 Com a distribuição das unidades sobre o mapa cartográfico, podia-se evidenciar os  
vazios assistenciais ainda existentes do ponto de vista de resposta móvel. Assim, iniciava- 
se a atribuição de unidades de suporte básico nesses vazios levando-se em conta a malha 
viária, o município mais populoso nessa área, a equidistância entre os pontos previamente 
distribuídos e escolhendo-se por último um município que não fosse final de rodovia. Esse 
último item tinha por finalidade fazer com que a unidade móvel pudesse atender a um número 
maior de municípios adjacentes.
 
Custeio

 Com o quantitativo predefinido, procedia-se ao cálculo de investimento e custeio do  
serviço. Para tal, utilizavam-se as estimativas de remuneração regionalizadas em Minas  
Gerais, as cargas horárias de trabalho e a distribuição de pessoal desenhada no estado,  
além da Portaria Ministerial 1.864 de 2003 e da Portaria Ministerial 1.620 de 2010.

 
 Na distribuição de custeio macrorregional, levando-se em conta as remunerações  
profissionais no estado de Minas Gerais, diferenciadas regionalmente por pesquisa estadual 
previamente realizada, e a possibilidade real de os municípios arcarem com os custos indicados, 
o percentual de custeio proposto para os mesmos foi de 15%. 

 Dentro desses critérios, ao estado de Minas Gerais caberia a parcela mínima de 35%  
do custeio estimado pelo Ministério da Saúde. Entretanto, ao se fazer a planilha de 
custos, com valores reais de remuneração e de insumos, a parcela de contribuição 
tripartite do estado avança para um patamar que fica entre 50% e 60% do montante 
dos recursos. Além disso, como os municípios contribuem com um fixo per capita e o 
Ministério da Saúde contribui com um fixo estabelecido em decorrência do tamanho 
da central de regulação e de seus postos de trabalho, da quantidade de unidades de  
suporte básico de vida e da quantidade de unidades de suporte avançado de vida, cabe ao 
estado arcar com toda a parte variável do custeio.

PASSO 4 - A VALIDAÇÃO INTERNA DO PROJETO
 

 A validação interna do projeto é realizada pela Coordenação de Urgência e Emergência  
e UTI da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e depois segue para o Secretário  
de Estado da Saúde de Minas Gerais para validação e aprovação.

nota técnica_18_2012.indd   29 20/07/2012   15:22:41



30

PASSO 5 - A VALIDAÇÃO EXTERNA DO PROJETO
 

 Após a validação externa do projeto, uma reunião é marcada com o colegiado de  
secretários municipais de saúde da macrorregião de saúde onde será instalada a rede de urgência. 
Nessa reunião é apresentado o projeto feito, seguindo-se depois seguem as discussões sobre ele 
e termina com sua aprovação, com ou sem proposições de acréscimos/modificações.

 Caso sejam propostas modificações, o projeto é novamente analisado tecnicamente  
pela Coordenação de Urgência e Emergência e UTI da Secretaria de Estado da Saúde de  
Minas Gerais, seguindo depois para o Secretário de  Saúde para sua aprovação.
 
PASSO 6 - A APROVAÇÃO NA CIB MACRORREGIONAL E ESTADUAL

 
 Após essas duas etapas de validação, interna e externa, o projeto, com a ata da reunião  
do colegiado regional, segue para a discussão e aprovação na Comissão Intergestores  
Bipartite macrorregional.

A deliberação dessa instância é encaminhada à CIB estadual que, normalmente,  
homologa as decisões das CIBs macrorregionais sem ressalvas.

PASSO 7 - ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO AO MINISTÉRIO E ACOMPANHAMENTO DA 
AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO

 
 Após a aprovação/homologação na CIB estadual, o projeto é enviado ao Ministério da  
Saúde para análise e aprovação. A Coordenação de Urgência e Emergência e UTI da  
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais assim como a CIB acompanham essa  
análise junto ao Ministério da Saúde.
 
PASSO 8 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO MACRORREGIONAL PARA 
INICIALMENTE ADMINISTRAR O SAMU REGIONAL

 
 A Resolução SES-MG nº 2.607, de 7 de dezembro de 2010, Seção III – Da implantação  
do SAMU - 192 macrorregional, em seu art.  6º, parágrafo XI, estabelece que: “O SAMU regional 
deverá ser gerenciado por um ente público regional de natureza jurídica pública”.
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 Além disso, na Seção VI – Das oficinas de implantação das redes de urgências no estado  
de Minas Gerais, no art.10 é colocado: “No ato de adesão à Rede de Urgência, os  
municípios da macrorregião deverão garantir contrapartida financeira municipal a ser  
repassada a um ente público de direito público para gestão do SAMU macrorregional e do 
Núcleo de Educação Permanente/NEP”.

 
 Assim, a SES-MG inicia o processo de estruturação do Consórcio Público Macrorregional,  
para o gerenciamento do SAMU, através de uma primeira reunião com o Secretário de  
Estado da Saúde de Minas Gerais,  com o Coordenador de Urgências/Emergências e UTI  
do Estado de Minas Gerais e com todos os prefeitos da macrorregião de abrangência da rede 
de urgência proposta.

 
 Nessa reunião, de sensibilização e adesão, são apresentados os motivos que levam a  
uma estruturação e rede, o projeto do SAMU macrorregional, os insumos garantidos  
pela SES-MG neste caso, e segue-se a apresentação aos prefeitos do termo de adesão e  
da minuta de projeto de lei a ser encaminhado a todas as Câmaras de Vereadores  
Municipais para adesão do município ao Consórcio.

 
 Segue-se a assinatura do Termo de Adesão pelos prefeitos e entrega-se a mensagem às  
Câmaras e a minuta de projeto de lei a cada prefeito. 
 
PASSO 9 - INÍCIO DO TREINAMENTO DA REDE HOSPITALAR E ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE MANCHESTER 

 
 Enquanto se dá a constituição do consórcio público, a SES-MG inicia o treinamento da  
rede, desde a Atenção Primária até os hospitais terciários, dos cursos presenciais e a  
distância para a execução da Classificação de Risco de Manchester.
 
PASSO 10 - PLANEJAMENTO E INÍCIO DAS OFICINAS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE: PONTOS  
DE ATENÇÃO, TIPOLOGIA E FLUXOS

 
 A adesão dos municípios à política de implantação das Redes de Urgências no Estado  
de Minas Gerais deverá ser formalizada por ofício e encaminhada ao secretário de Estado  
da Saúde, nomeando os representantes para a participação das oficinas de implantação.
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 No ato de adesão à Rede de Urgência, os municípios da macrorregião deverão garantir  
contrapartida financeira municipal a ser repassada a um ente público de direito público  
para gestão do SAMU macrorregional e do Núcleo de Educação Permanente (NEP).

 
 A implantação das Redes de Urgências no Estado de Minas Gerais deverá obedecer à  
metodologia das seguintes oficinas empregadas pela SES na respectiva região:

 
I. Oficina I – Estabelece o conceito de rede e institui o Comitê Gestor Regional das  
 Urgências;
II. Oficina II – Estabelece os pontos e o modelo de atenção da Rede de Urgência;
III. Oficina III – Estabelece os fluxos de atenção da Rede de Urgência e o SAMU-192  
 macrorregional;
IV. Oficina IV – Estabelece o sistema de regulação assistencial;
V. Oficina V – Estabelece o sistema de governança e financiamento da Rede de Urgência;
VI. Oficina VI – Estabelece a contratualização dos prestadores, os indicadores e  
 metas da Rede de Urgência.

 O custeio das oficinas é de responsabilidade da SES-MG, cabendo aos muni-
cípios garantir os recursos necessários para a participação dos técnicos municipais.  
 
PASSO 11 - CONVÊNIO SES-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE UR-
GÊNCIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
  
 Após a constituição do Consórcio Público, a SES-MG realiza convênio com o mesmo, 
visando a construção da sede do consórcio, construção da central de urgência, aquisição de 
materiais e equipamentos, e realização de concurso público para contratação de pessoal.
 
PASSO 12 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE URGÊNCIA,  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E  
EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

 
 A SES-MG, através da Coordenação de Urgência e Emergência e UTI, disponibiliza as  
plantas e acompanha a construção da sede do consórcio e da central de regulação de urgências, 
assim como a relação padrão de materiais e equipamentos a serem adquiridos. Fornece também 
o modelo de concurso público visando a contratação de profissionais para atuarem no SAMU. 
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PASSO 13 - DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DAS OFICINAS, E COM OS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO  
SES-MG 2.607,   DA REDE A SER IMPLANTADA

 
 A SES-MG promove e coordena as oficinas macrorregionais para a definição da rede, 
apresentando os estudos técnicos, discutindo com o colegiado regional de secretários mu-
nicipais da macrorregião até a aprovação dos pontos de atenção e referências.

 
 A Tipologia Hospitalar de Acordo com a Resolução SES Nº 2.607, de 7 de Dezembro  
 de 2010

1. Hospital de Urgência Nível IV - Hospitais situados em áreas de vazios assistenciais  
 que estejam acima de 60 minutos de uma referência hospitalar microrregional.

 
1.1 - Plantão presencial 24 horas: médico, enfermeiro e equipe de técnicos e  
 auxiliares de enfermagem.

1.2 - Recursos tecnológicos presentes no hospital (24 horas): análises clínicas  
 laboratoriais, eletrocardiografia, radiologia convencional e sala de  
 urgência equipada com carrinho de emergência.

2. Hospital Geral de Urgência Nível III - Hospital microrregional de referência  
 populacional acima de 100.000 habitantes.

2.1- Plantão presencial 24 horas: médicos clínicos, pediatra, enfermeiro e  
 equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem.

2.1.1 - Plantão médico alcançável das especialidades: gineco-obstetra,  
 cirurgião geral, traumato-ortopedista e anestesista.

2.2 - Recursos tecnológicos presentes no hospital: análises clínicas laboratoriais,  
     eletrocardiografia, radiologia convencional, agência transfusional, sala de  
 ressuscitação com RX móvel e ultrassonografia  e sala cirúrgica disponível  
 para o pronto-socorro.
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3. Hospital Geral de Urgência Nível II - Hospital Microrregional microrregional de  
 referência populacional acima de 200.000 habitantes.

 
3.1 - Plantão presencial 24 horas: médicos clínicos, pediatra, cirurgião geral,  
 traumato-ortopedista, gineco-obstetra, anestesista, enfermeiro e equipe  
 de técnicos e auxiliares de enfermagem.

3.1.1 - Plantão médico alcançável das especialidades: cirurgião vascular e  
neurologista.

3.2- Recursos tecnológicos presentes no hospital: análises clínicas la-
boratoriais, endoscopia digestiva, eletrocardiografia, radiologia con-
vencional, agência transfusional, sala de ressuscitação com RX mó-
vel e ultrassonografia, tomografia computadorizada, sala cirúrgica  
disponível para o pronto-socorro e Terapia Intensiva Geral.

4. Hospital de Referência ao Trauma Nível I- Hospital macrorregional de referência 
 populacional acima de 1.000.000 habitantes em funcionamento 24 horas por  
 dia, sete dias por semana.

4.1- Plantão presencial 24 horas: médicos clínicos, pediatria, cirurgião geral do  
 trauma, gineco-obstetra, traumato-ortopedista, neurocirurgião,  
 anestesista, enfermeiro e equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem.

4.1.1- Plantão médico alcançável das especialidades: cirurgiões cirurgião 
plástico, cirurgião vascular, bucomaxilofacial e outras especialida-
des de acordo com as necessidades locais e avaliação do comitê 
gestor de urgência e emergência da macrorregião, tais como: ci-
rurgia pediátrica, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia etc.

4.2- Recursos tecnológicos presentes no hospital: análises clínicas laborato 
 riais, endoscopia digestiva, eletrocardiografia, radiologia convencional,  
 agência transfusional, sala de ressuscitação com RX móvel e ultrassono 
 grafia, tomografia computadorizada, sala cirúrgica de grande porte dis 
 ponível para o pronto-socorro nas 24 horas, Terapia Intensiva Especiali 
 zada, angiografia intervencionista e acesso a heliponto.
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5. Hospital de Referência às Doenças Cardiovasculares Nível I- Hospital macrorre 
 gional de referência populacional acima de 600.000 habitantes em funciona 
 mento 24 horas por dia, sete dias por semana.

5.1- Plantão presencial 24 horas: médico clínico, cardiologista, enfermeiro e  
 equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem.

 
5.1.1- Plantão médico alcançável das especialidades: médico hemodina-   

             micista, anestesista e cirurgião cardiovascular.

5.2- Recursos tecnológicos presentes no hospital: análises clínicas  
 laboratoriais, endoscopia digestiva, eletrocardiografia, radiologia  
 convencional, agência transfusional, sala de ressuscitação com RX móvel  
 e ultrassonografia, tomografia computadorizada, sala cirúrgica de  
 grande porte disponível para o pronto-socorro nas 24 horas, Terapia  
 Intensiva Geral e Unidade Coronariana, ecocardiografia e hemodinâmica.

6. Hospital de Referência ao Acidente Vascular Cerebral Nível I- Hospital  
 macrorregional de referência populacional acima de 600.000 habitantes em  
 funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana.

 
6.1- Plantão presencial 24 horas: médico clínico, neurologista, neurocirurgião,  
 anestesista, enfermeiro e equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem.

 
6.1.1 - Plantão médico alcançável das especialidades: médico   hemodina    
              micista e radiologista intervencionista.

6.2- Recursos tecnológicos presentes no hospital: análises clínicas laboratoriais,  
 endoscopia digestiva, eletrocardiografia, radiologia convencional, agência  
 transfusional, sala de ressuscitação com RX móvel e ultrassonografia,  
 tomografia computadorizada, sala cirúrgica de grande porte disponível  
 para o pronto-socorro nas 24 horas, Terapia Intensiva Geral e especializada,  
 ecocardiografia, hemodinâmica, tratamento endovascular, unidade de  
 AVC, ressonância nuclear magnética e capacidade de orientação de outros  
 centros por telemedicina.
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7. Hospital de Urgência Polivalente - Hospital macrorregional de referência  
 populacional acima de 1.000.000 habitantes em funcionamento 24 horas por  
 dia, sete dias por semana.

7.1- Plantão presencial 24 horas: médicos clínicos, pediatria, cirurgião geral 
do trauma, gineco-obstetra, traumato-ortopedista, neurologista, neuro-
cirurgião, cardiologista, anestesiologista, enfermeiro e equipe de técni-
cos e auxiliares de enfermagem.
 

7.1.1-Plantão médico alcançável das especialidades: médico hemodi-
namicista, radiologia intervencionista, cirurgião cardiovascular, 
cirurgião plástico, cirurgião vascular, bucomaxilofacial e outras 
especialidades de acordo com as necessidades locais e avaliação 
do comitê gestor de urgência e emergência da macrorregião, tais 
como: cirurgia pediátrica, oftalmologia, otorrinolaringologia, uro-
logia etc.

7.2 - Recursos tecnológicos presentes no hospital: análises clínicas laboratoriais, 
endoscopia digestiva, eletrocardiografia, radiologia convencional, agência 
tranfusional, sala de ressuscitação com RX móvel e ultrassonografia, tomogra-
fiacomputadorizada, sala cirúrgica de grande porte disponível para o pronto- 
socorro nas 24 horas, Terapia Intensiva Geral e Especializada, Unidade Coro-
nariana, ecocardiografia, hemodinâmica, tratamento endovascular, unidade 
de AVC, ressonância nuclear magnética, angiografia intervencionista, acesso 
a heliponto e capacidade de orientação de outros centros por telemedicina.

 
Os Critérios de Elegibilidade dos Hospitais de Referência da Rede

 As instituições hospitalares interessadas em integrar a rede macrorregional de urgências  
e emergências deverão estar de acordo com o plano de investimentos a ser elaborado  
nas oficinas de trabalho macrorregionais.

 As instituições serão classificadas nos tipos I a VII, obedecendo ainda aos seguintes critérios:
 
I. Estar localizada, preferencialmente, em município sede de microrregião;

nota técnica_18_2012.indd   36 20/07/2012   15:22:41



37

II. Aderir às políticas de urgência e emergência da SES-MG e do Ministério da Saúde  
 (MS), implementando as diretrizes propostas de organização da rede hospitalar  
 de urgência e emergência;
III. Possuir plantões presenciais e alcançáveis nas áreas de urgência de acordo com  
 a tipologia classificada de I a VII;
IV. Ter os recursos tecnológicos de acordo com a tipologia;
V. Ser, preferencialmente, hospital incluído no PRO-HOSP;
VI. Firmar contrato de credenciamento com o SUS, nos termos desta Resolução,  
 com garantia do efetivo funcionamento durante 24 horas por dia, todos os dias  
 da semana;
VII. Responder ao Complexo Regulador da Macrorregião de acordo com a rede  
 estabelecida e os fluxos pactuados.

 
PASSO 14 - A APROVAÇÃO NA CIB MACRORREGIONAL E ESTADUAL

 A SES-MG apresenta à CIB macrorregional o desenho da rede para aprovação e, quando esta 
se der, a própria CIB macrorregional encaminha ata à CIB estadual para homologação da decisão.
 
PASSO 15 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS E DEFINIÇÃO DE INVESTIMENTOS A SEREM REALIZADOS NA 
REDE (EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E REFORMAS) 
 
Com a aprovação da rede de urgência, a SES-MG aloca recursos para os investimentos 
necessários na mesma (equipamentos, materiais e reformas).
  
PASSO 16 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, ASSIM COMO READEQUAÇÕES  
FÍSICAS DA REDE APROVADA
 
 A SES-MG inicia os projetos de reformas e a aquisição dos materiais e equipamentos 
necessários para a implantação da rede de urgência.
 
PASSO 17- CONTRATUALIZAÇÃO DA REDE APROVADA
 
 A SES-MG realiza a contratualização da rede aprovada, com os parâmetros da  
Resolução SES-MG nº 2.607. Após isso, é dado início às reformas e à distribuição dos  
materiais e equipamentos adquiridos.
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PASSO 18 -TREINAMENTO INICIAL DOS PROFISSIONAIS
 
 O treinamento inicial de todos os profissionais que trabalharão no SAMU regional se faz  
através de um curso de cinco dias, obrigatório, distribuído como segue: 

I. Um dia e meio de aula teórica sobre SUS, redes, rede de urgência, regulação  
 médica das urgências e dos transportes de pacientes graves, regulação e  
 logística de atendimento às situações de desastres e catástrofes;
II. Dois dias e meio de aulas teórico-práticas de reanimação cardiopulmonar e de  
 atendimento ao trauma;
III. Um dia final com aulas teórico-práticas sobre rotinas de serviço, etapas  
 da regulação médica das urgências, direção defensiva, onde é realizado várias  
 simulações de regulação médica.

PASSO 19 - INAUGURAÇÃO DO SAMU E INÍCIO DOS REPASSES DA SES-MG PARA OS NÍVEIS  
PRÉ-DEFINIDOS E APROVADOS

 
 Na inauguração do SAMU é dado início ao repasse da rede pactuada e contratualizada  
pela SES-MG.

PASSO 20 - INÍCIO DA GOVERNANÇA: REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA E COMITÊ GESTOR  
REGIONAL DE URGÊNCIA

 
 No dia da inauguração do SAMU ou logo após, é dado início ao Comitê Gestor Regional  
de Urgências.
 
A Governança da Rede

 
 Dentro de uma rede de atenção às urgências existe a necessidade de ser formado um  
ente que assuma a governança na rede.

  
 Nesse sentido, o preconizado é um Comitê Gestor Regional (macrorregional) de  
Urgências - composto de membros gestores públicos da saúde, representantes do  
SAMU, regulação assistencial, especialistas, diretores dos hospitais de referência, 
representante da Atenção Primária, entre outros -  que assuma o papel de formulador 
de proposições para a melhoria da rede de urgência, faça o acompanhamento do  
desempenho dessa rede, discuta e proponha repactuações dentro da rede, apure  
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e analise reclamações e divergências dentro da sua área de abrangência no que tange  
às urgências e que acompanhe a aplicação dos pactos, convênios e contratos para o  
pleno desempenho da rede de atenção às urgências.

 Em Minas Gerais, seguindo este princípio, e na proximidade da inauguração do SAMU  
Regional, faz-se a primeira convocação do grupo para composição deste Comitê e  
aprovação do regimento interno.

 
O comitê gestor de urgência é uma câmara técnica de um dos entes do sistema de  

governança de rede (CIB) macrorregional em Minas Gerais. Tem como objetivos:
1. Representar o espaço formal de discussão e implementação das correções  
 necessárias à permanente adequação do sistema de atenção integral às  
 urgências, dentro das diretrizes estabelecidas pelos Planos de Atenção às  
 Urgências Regional e Estadual, em suas instâncias de representação institucional;
2. Permitir que os atores envolvidos diretamente na estruturação da atenção  
 às urgências possam discutir, avaliar e pactuar as diretrizes e ações prioritárias,  
 subordinadas às estruturas de pactuação do SUS nos seus vários níveis dentro  
 da macrorregião;
3. Constituir-se em uma instância participativa das Gerências Regionais de  
 Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde, dedicada aos debates, elaboração 
 de proposições e pactuações sobre as políticas de organização e a operação  
 do Sistema de Atenção Integral às Urgências da macrorregião, funcionando  
 como Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite em âmbito  
 macrorregional e estadual;
4. Cumprir e fazer cumprir o Termo de Adesão ao Sistema de Atenção às Urgências,  
 aplicado pelo Complexo Regulador, buscando a garantia do cumprimento das  
 determinações do médico regulador das urgências por parte de todos os  
 serviços, discutindo as dificuldades no âmbito desse Comitê Gestor;
5. Cumprir e fazer cumprir as normas do Ministério da Saúde, Secretarias  
 Estadual e Municipal da Saúde, Comissão Intergestores Bipartite, Conselhos de  
 Saúde, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem ou  
 outras instâncias normativas da área de urgências;
6. Encaminhar suas recomendações para homologação na Comissão Intergestores  
 Bipartite;
7. Ser órgão de assessoria para o tema de urgências junto à Comissão Intergestores  
 Bipartite e/ou junto ao Conselho Estadual de Saúde, participando da elaboração  
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 de projetos e pareceres por demanda dos Conselhos Municipais de Saúde ou  
 pelos gestores do SUS;
8. Ser instância de avaliação, assessoria e proposição dos planos de atenção aos  
 eventos com múltiplas vítimas ou desastres;
9. Viabilizar o sistema integrado e com regulação médica da atenção às urgências e  
 emergências, conforme os seguintes termos legais: Resolução 1.671/03 do  
 Conselho Federal de Medicina, Resolução 1.672/03 do Conselho Federal de  
 Medicina, Portaria Ministerial da Saúde GM/MS 2.048/09;
10. Fiscalizar, realizar atividades e estudos de avaliação do cumprimento das normas  
 relativas ao sistema e aos seus serviços e do seguimento das resoluções adotadas 
 pelo Comitê Gestor Macrorregional, em consonância com as decisões da 
 Comissão Intergestores Bipartite e em articulação com a vigilância em saúde, 
 as comissões dos conselhos de saúde e comissões de fiscalização do exercício  
 profissional, incluindo os serviços estatais e privados;
11. Potencializar a capacitação e a educação continuada de recursos humanos, de  
 acordo com o proposto e coordenado pelo Núcleo de Educação em Urgências  
 – NEU do Estado de Minas Gerais;
12. Discutir e apoiar a implantação do sistema em todos os municípios da  
 macrorregião;
13. Propor a aplicação de instrumentos/indicadores para avaliação das condições  
 de atendimento das instituições conveniadas, da rede de serviços e das centrais  
 de regulação;
14. Avaliar e propor regularmente alterações no plano de operações do Sistema de  
 Atenção Integral às Urgências e seu funcionamento;
15. Discutir a elaboração de normas e protocolos de atendimento dos pontos de  
 atenção (componentes pré-hospitalares, hospitalar e pós-hospitalar, como  
 referido na portaria MS 2.048/09), assim como das centrais de regulação.

 

 O Comitê Gestor Macrorregional de Urgências é composto pelo:

1. Coordenador Estadual do Sistema de Atenção Integral às Urgências;
2. Gerente Regional de Saúde onde se situa o município polo macrorregional;
3. Gerentes Regionais de Saúde;
4. Coordenador da Atenção Primária de cada microrregião; 
5. Coordenador da Central de Regulação Assistencial da Macrorregião;
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6. Coordenadores Municipais do Sistema de Atenção Integral às Urgências;
7. Coordenador Médico da Central de Regulação de Urgência (SAMU);
8. Secretários Municipais de Saúde da macrorregião onde haja base do SAMU;
9. Diretores-gerais dos Hospitais de referência da Rede de U&E da macrorregião;
10. Representante da Defesa Civil;
11. Diretores-gerais dos Pronto-Atendimentos da macrorregião;
12. Representante da Vigilância em Saúde do Estado;
13. Representante do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de cada regional;
14. Representante do Conselho Regional de Medicina do Estado;
15. Representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado; 
16. Representante da Polícia Militar do Estado;
17. Representante da Polícia Rodoviária Federal;
18. Representante do DETRAN do Estado;
19. Representante do Conselho Regional de Enfermagem;
20. Representante da Polícia Militar Rodoviária Estadual;
21. Representante da Infraero;
22. Representante das universidades;
23. Representantes dos Conselhos Municipais de Saúde dos polos microrregionais de Saúde;
24. Representante de cada Câmara Temática;
25. Representante dos órgãos de trânsito municipais da região;
26. Representante do Consórcio Público;
27. Representante do NEP da Rede de Urgência da Macrorregião.

 A coordenação do Comitê Gestor Macrorregional será de responsabilidade da Se-
cretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por meio do Coordenador Estadual do Siste 
ma de Atenção Integral às Urgências e Emergências ou de seu representante, entre os  
membros do Comitê Gestor.

 O Comitê Gestor da Urgência e Emergência da Macrorregião reunir-se-á mensalmente  
em reunião ordinária.

 Compete ao Comitê Gestor:
 
1. Elaborar, discutir e recomendar as diretrizes básicas e as guias operacionais  
 do atendimento integral às urgências no seu âmbito de responsabilidade, em  
 consonância com as diretrizes nacionais, estaduais e macrorregionais;
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2. Avaliar o atendimento às urgências e emergências das diversas instituições,  
 considerando a vocação e peculiaridades de cada serviço, de acordo com a  
 hierarquização e regionalização dos serviços, requisitando garantias das  
 instituições em relação às áreas técnicas de sua responsabilidade;
3. Acompanhar as condições de atendimento das instituições da macrorregião  
 visando assegurar a constância de princípios e propósitos expressos no Termo  
 de Adesão;
4. Garantir o pleno exercício da regulação médica das urgências do Complexo  
 Regulador, nos termos da Portaria 2.048/09;
5. Atuar junto aos órgãos públicos, à iniciativa privada e à população em geral, no  
 sentido de buscar a participação e contribuição para implementação do Sistema  
 Estadual de Atenção Integral às Urgências;
6. Desenvolver pesquisas operacionais e campanhas de esclarecimento e  
 promoção da saúde e prevenção;
7. Discutir questões orçamentárias para a área de urgências e emergência e  
 encaminhar propostas para discussão e deliberação na Comissão Intergestores  
 Bipartite;
8. Mediar as relações estabelecidas entre os membros do Comitê Gestor;
9. Os membros do Comitê Gestor devem ser o veículo representante da sua  
 instituição no Comitê Gestor e representarem o Comitê Gestor na sua instituição;
10. Apoiar o desenvolvimento dos recursos humanos para as urgências, mediante  
 atividades de Educação Permanente com as diretrizes traçadas pelo Núcleo de  
 Educação em Urgências do Estado.

PASSO 21- ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

 A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenação de Urgências/Emergências  
e UTI, faz o acompanhamento das ações em cada macrorregião onde foi implantada a  
rede de urgência.

 Esse acompanhamento inclui a participação nas reuniões dos comitês gestores de ur 
gência, os acompanhamentos e análises dos relatórios definidos no plano de metas  
do consórcio, o ajustamento do contrato com o consórcio, o acompanhamento dos  
processos de educação permanente da rede instalada, a execução dos contratos hos 
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pitalares realizados (através de relatórios mensais enviados pelo comitê gestor de urgência), a 
análise de registros de ocorrências e dos parâmetros definidos, entre outras ações.

 
 O monitoramento global das respostas da Rede de Urgência é de responsabilidade:

I. Da Secretaria Municipal de Saúde/SMS;
II. Da Coordenação da Urgência e Emergência, da SAS/SES-MG;
III. Da Superintendência de Regulação/SR/SES-MG;
IV. Das Comissões de Acompanhamento e Avaliação, conforme Resolução SES                
 nº 2.568/2010;
V. Da CIB Macro;
VI. Do Comitê Gestor Regional das Urgências.

 
 Em cada rede macrorregional implantada é constituído um Comitê Gestor  
 Macrorregional de Urgências, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde,  
 subsidiando a CIB macrorregional no que se refere às questões pertinentes às urgências  
 da rede instalada, pois o Comitê é Câmara Técnica da CIB macrorregional.
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