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BRASIL, Decreto 7.508/2011 

Art. 18. O planejamento em 
â m b i t o e s t a d u a l d e v e s e r 
r e a l i z a d o  d e  m a n e i r a 
regional izada, a part i r das 
necessidades dos municípios, 
considerando o estabelecimento 
de metas de saúde. 

Planejamento da Saúde: 

O processo de planejamento será ascendente e integrado, 
ouvidos os respectivos Conselhos, compatibilizando-se as 
necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade 
de recursos financeiros. 



Todos os gestores público da saúde deverão estar 
implicados em discussões permanentes da política 
de saúde nas Comissões Intergestores, devendo 
considerar os planos de saúde de cada ente 
federado e a programação anual como bases para o 
planejamento e para dialogar com o processo de 
contratualização que reconhece a Região de Saúde 
como território dinâmico. 

PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO 



PLANEJAMENTO INTEGRADO DO SUS 

O produto do processo de planejamento integrado 
realizado na região... 

COAP – Contrato Organizativo de Ação pública da Saúde 
Cujo objetivo é a organização e a integração das ações e 
dos serviços, em uma Região de Saúde, com a finalidade 
de garantir a integralidade da assistência aos usuários. 
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OBSERVATÓRIO BAIANO DE REGIONALIZAÇÃO 
(OBR) 

    Conceito: ferramenta com potencial converter-se em 
um instrumento de publicização de informações e de 
suporte à tomada de decisões, potencializando a 
investigação, a socialização da informação e do 
conhecimento. 

  
   Por isto, o compartilhamento das informações 

relativas à sua constituição e ao seu próprio conceito 
é uma premissa a ser conquistada ao longo do 
processo de implantação e de consolidação. 



CARACTERÍSTICAS 
Simplicidade: desenho simples e com variáveis necessárias para garantir a operação do 

observatório; 

Flexibilidade: possibilidade em adaptar-se a mudanças da sua estrutura, de acordo com a 

necessidade das transformações SUS; 

Aceitabilidade: vontade e disposição das pessoas para utilização do Observatório; 

Sensibilidade: capacidade de explicitar a maior quantidade de discussões, consensos e 

decisões que ocorrem em uma Região de Saúde; 

Representatividade: capacidade em identificar a dimensão e as características de cada 

Região de Saúde; 

Oportunidade: rapidez com a qual a informação é obtida, processada e analisada;  

Utilidade: possibilidade em potencializar o Planejamento Regional Integrado; 

Sustentabilidade: o observatório para ter funcionalidade deve prover informação adequada 

para orientar o Planejamento Regional Integrado . 



•   Vontade política e liderança dos governantes e autoridades 
locais para utilizarem as informações de saúde de cada Região de 
Saúde na tomada da decisão. 

•  Monitoramento das informações a fim de dispor da informação 
mais completa possível e confiável das 28 Regiões de Saúde.  

•  Formação de profissionais para garantir que o observatório 
possa funcionar com uma capacidade mínima de informática e de 
pessoal capacitado que possibilite manejar e alimentar com 
informações confiáveis viabilizando o acesso e a consulta. 

CONDIÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 



•  PUBLICIZAÇÃO das informações que permita a 
população visualizar como está conformada a rede 
regionalizada; 

•  FERRAMENTA PARA PROCESSO PRI – sistema de 
informação confiável, flexível, oportuno e econômico;  

•  Facilitar o exercício do CONTROLE SOCIAL como 
preconizado pelo SUS. 

OBSERVATÓRIO BAIANO DE REGIONALIZAÇÃO 
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OBSERVATÓRIO BAIANO DE REGIONALIZAÇÃO  

www1.saude.ba.gov.br/obr   
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