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Considerações iniciais 
 

• REFLEXÃO CRÍTICA 

 

• situação real   

• análise das discrepâncias e assimetrias da 
saúde como direito social 

• causas e consequências para a população da 
região norte 

 



Eixos temáticos 

• Saúde como um direito fundamental e social 

• Caracterização e Desenvolvimento Humano da 
Região Norte 

• Atenção à saúde na Região Norte: 
epidemiologia e indicadores de saúde  

• Desafios para uma  Saúde Pública efetiva para 
Região Norte 

 



Saúde como um direito  
fundamental e social 

 
• BEM e ESTADO do SER HUMANO 

• inquestionável, inalienável e inviolável  

 

• Reflete sobre: 

• sociedade em decorrência da conjuntura 
política, econômica e social  

 

• SAÚDE - BEM EM CONSTRUÇÃO ATIVA 



Saúde Pública e Regiões 

• Limites constitucionais 

• Legitimidade do modelo tecnoassistencial 

• Baixa resolutividade X Regiões menos favorecidas 

 

• PANORAMA DAS DESIGUALDADES 

– Sociais 

– Econômicas  

– Saúde  

 



Regiões menos favorecidas 

• baixo rendimento per capita 

• alta incidência de pobreza 

• insuficiente rede de saneamento básico 

• concentração populacional urbana nas capitais dos 
estados 

• baixa densidade demográfica 

• carência de serviços de saúde e educacionais 

• insatisfatória disponibilidade de postos de trabalho  

• predominância de fixação da população às margens 
dos rios 

 



Espaços culturais da Região Norte 

• Cultura urbana 

• modos de vida das cidades de médio porte e 
das capitais  

• Cultura rural 

• profunda relação homem-natureza 

• cidades de pequenos portes   

• “ribeirinho é sem dúvida, o mais característico 
personagem amazônico” (Gonçalves, 2005)  

 



Caracterização e Desenvolvimento 
Humano da Região Norte 

 
• Região Norte é a maior das cinco regiões do Brasil  

• Área - 3.853 676,948 km² - 45,25% do território 
nacional 

• População - 17.231.027 habitantes (JUL/2014) 

• Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 
concentração Muito Baixa e Baixa na maioria dos 
municípios 

• Maior IDHM - município de  Palmas (Tocantins) 

• Menor IDHM - município de Melgaço (Pará) 

• Concentração populacional - capitais  



Atenção à saúde na Região Norte: 
epidemiologia e indicadores 

 

Região Norte: reestruturação demográfica se caracteriza pela redução das taxas de fecundidade,  
diminuição da mortalidade e consequente aumento da expectativa de vida  



Atenção à saúde na Região Norte: 
epidemiologia e indicadores 

 

Taxa de analfabetismo da Região Norte foi de 15,53,  
O Amapá: menores taxas de analfabetismo  
Acre e Tocantins: maiores taxas de analfabetismo 
Houve pequenas diferenças na distribuição por sexo  



Atenção à saúde na Região Norte: 
epidemiologia e indicadores 

Há assimetria de distribuição de renda entre regiões do Brasil 
Do status de país não pobre para um país com grande parcela populacional de pobres 
Brasil: um retrato das imagens da desigualdade na distribuição da renda e das  
(in)oportunidades de inclusão econômica e social  nas regiões menos favorecidas  



Acesso e acessibilidade: um problema 
loco-regional 

• Problema para as comunidades rurais da Região 
Norte.  

• Desprovidos de estabelecimentos assistenciais de 
saúde 

•  Recebem visitas programadas de equipes 
multidisciplinares de saúde, que duram cerca de 
três dias, ficando as comunidades sem assistência 
à saúde nos demais dias da semana.  

• Falta governabilidade  



Atenção à saúde na Região Norte: 
epidemiologia e indicadores 

A esperança de vida ao nascer vem aumentando em todos os estados da região norte. 
Os valores extremos correspondem aos estados do Amapá e  Pará. 
As mulheres têm expectativa de vida mais elevada em 5,56  



Atenção à saúde na Região Norte: 
epidemiologia e indicadores 

• MORTALIDADE 

• Os níveis de mortalidade vêm reduzindo, nas três 
últimas décadas, na Região Norte.  

• número de óbitos por residência (1996-2013):   
– Região Norte (990.120), Rondônia (110.985), Acre 

(48.699), Amazonas ((205.348), Roraima (25.285), 
Pará (469.869), Amapá (35.614) e Tocantins (94.320).  

– Apesar de expressivos, os numeros ainda são menores 
que os apresentados pelos estados das demais 
regiões.  



Desafios para Políticas Públicas de Saúde 
efetivas para Região Norte  

 
• Rever a gestão da saúde e governança 

regional  

– baixa formação profissional dos secretários de 
saúde municipais  

– interferência na compreensão destes dos temas 
de saúde pública 

– baixas autonomias em relação ao poder executivo 
municipal  



Desafios para Políticas Públicas de Saúde 
efetivas para Região Norte  

 

• Romper com a privatização e a terceirização 
dos serviços públicos de saúde sob a égide da 
complementariedade  

• Combater com resolutividade as doenças 
negligenciadas (malária, dengue, hanseníase, 
tuberculose, leishmaniose...) 



Considerações Finais 

• Região Norte 
• Declínio da população de jovens  
• Ascenção do número de idosos 
• Redução dos níveis de fecundidade 
• Aumento da esperança de vida ao nascer.  
• É uma região rica e com potencial para o 

desenvolvimento econômico e social, mas frágil quanto 
as políticas públicas de saúde, especialmente, para as 
populações rurais e ribeirinhas. 

• SAÚDE PÚBLICA, mas que uma política, um bem 
coletivo! 


