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Os resultados da pesquisa “Desafios para a Proteção Social em Saúde no Brasil – Plano 
de Qualificação da Atenção à Saúde na Amazônia Legal”, sobre a política federal de 
saúde para essa região, de 2003 a 2005, apontaram para a necessidade de formulação de 
planos regionais diferenciados dentro da própria Amazônia Legal, a partir da 
valorização de suas dinâmicas territoriais e especificidades sociais e sanitárias. 
Na perspectiva de aprofundar a discussão sobre a região e a regionalização como 
diretrizes para a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), procurou-se elaborar uma 
metodologia capaz de contribuir no entendimento das desigualdades regionais do 
território brasileiro e na proposição de variáveis importantes para se pensar a 
regionalização da saúde.  
O governo federal reconhece a necessidade de programas específicos para a Amazônia 
Legal. A ênfase na regionalização do SUS e a definição de um plano de saúde para uma 
região são vistos, pelo atual governo, como avanços em direção à descentralização da 
gestão da saúde e, assim, à diminuição das desigualdades regionais de universalização 
da saúde. É preciso desenvolver um olhar seletivo para o território, no sentido de ajustar 
ações de saúde ao perfil sócio-econômico e cultural, tendo em vista as dificuldades 
relativas à dimensão organizacional e ao padrão atual de financiamento e 
descentralização da política de saúde.  
O presente trabalho traz alguns dos principais pontos a serem debatidos dentro dessa 
perspectiva de aprofundamento da discussão sobre a região e a regionalização como 
diretrizes para a gestão do SUS, procurando elaborar uma metodologia capaz de 
contribuir no entendimento das desigualdades regionais do território brasileiro e na 
proposição de variáveis importantes para se pensar a regionalização da saúde. 
Uma abordagem que se mostrou relevante fundamenta-se na perspectiva de uma 
Geografia renovada através, principalmente, do entendimento das diversas e complexas 
situações geográficas, identificadas através de variáveis determinantes dos usos do 
território na Amazônia Legal. Para a saúde a principal contribuição desse tipo de 
abordagem é introduzir no processo de planejamento da política uma perspectiva 
dinâmica para o território, procurando substantivar o conceito de região com as 
variáveis do período atual. 
 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Amazônia Legal; desigualdades regionais; 
universalização da saúde; regionalização.  
 
 



UNIVERSAL HEALTH SYSTEM AND TERRITORIAL DYNAMICS: 
SUBSIDIES FOR THE DEVELOPMENT OF A REGIONAL POLICY FOR THE 

LEGAL AMAZON 
 
The results of the “Challenges of the Social Protection in Health Services in Brazil – 
Qualification Plan of Attention to the Health in Legal Amazon” project analyzed the 
federal health policy in relation to the region from 2003 to 2005 and pointed to the 
necessity for differential policies inside the region, by considering the social and 
sanitary differences.  
On perspective of treat in detail the discussion about the region and the regionalization 
as lines of direction to the management of “SUS” a methodology capable to contribute 
with the understanding of the regional inequalities of Brazilian territory and the 
proposition of important variables to rethink the health regionalization has been created. 
The federal government recognizes the necessity of specific programs for the Legal 
Amazon. The emphases on the regionalization of “SUS” and the definition of a health 
plan to a region are seen, by the present government, as the progress in the direction to 
the decentralization of the health management and than, the diminution of regional of 
health universalization inequalities. It is needed to be developed a selective look at the 
territory, with the propose of adjust health actions with the social cultural profile, 
having in account the difficulties referent to the organizational dimension and with the 
actual model of financial and decentralization of health policy. 
The general aim of this work is to come up with the main points to be discussed by this 
perspective of discussion about the region and the regionalization as lines of direction to 
the management of “SUS”, looking for a methodology able to contribute on the 
understanding of the regional inequalities of Brazil territory and in the proposition of 
important variables to rethink the health regionalization.   
A point of the project that is relevant is based on the perspective of a renewed 
geography based on the understanding of the many and complex geographical 
situations, defined by the variable determinants of the land uses in Legal Amazon. To 
health, the main contribution of this kind of approaching is to introduce in the planning 
process of policies a dynamic perspective to the territory, looking for substantiate the 
region concept with the variables of the actual period. 
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