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RESUMO 

O Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser organizado numa rede regionalizada e 

hierarquizada a fim de garantir o atendimento integral de um cidadão, conforme sua 

necessidade de saúde. Como muitos municípios não têm condições de prover todos 

os serviços de saúde, se torna imprescindível a articulação entre municípios que 

garantam o fluxo das unidades mais simples às mais complexas, através de um 

sistema de referência para diferentes graus de complexidade. Neste sentido, é 

importante criar mecanismos que acompanhem e avaliem o comportamento de uma 

rede de serviço em saúde, entretanto, este mecanismo deve considerar a inter-relação 

entre os diferentes municípios. Neste caso, a Teoria dos Grafos é uma ferramenta 

matemática utilizada para caracterizar uma rede, uma vez que, através desta teoria é 

possível estudar as propriedades topológicas e a dinâmica temporal e espacial de um 

conjunto de elementos, e assim, investigar os mecanismos de interação entre os 

componentes que formam esse sistema. Portanto, o objetivo desta pesquisa é 

construir uma metodologia de análise de redes para estimar as características 

topológicas da rede intermunicipal de internações no SUS. A metodologia foi aplicada 

em dois tipos de internações, primeiro foi analisado o fluxo de internação por cirurgia 

cardiovascular, e, em outro momento, o fluxo de parto normal. Para isso, foram 

selecionadas as internações, dos residentes da Bahia, no Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH-SUS), ambas do período de 2008 a 2014. A rede foi analisada pelos 

índices: grau de entrada e saída, fluxo de entrada e saída e o tamanho médio da 

aresta de entrada e de saída. Com a aplicação da metodologia de análise de rede foi 

possível visualizar a evolução do fluxo intermunicipal de internação, inclusive 

mostrando a estrutura e as peculiaridades para cada rede estudada. A metodologia 

pode ser utilizada como uma ferramenta de gestão, auxiliando a qualificação do 

planejamento regional, identificando deslocamentos por longas distâncias, possíveis 

barreiras de acesso e apoiando na organização das referências intermunicipais. 

 

Palavras Chaves: análise de redes; redes de internação; rede intermunicipal; Teoria 

dos Grafos; ferramenta de gestão; cirurgia cardiovascular; parto normal; fluxo 

intermunicipal 



 

 

ABSTRACT 

 

Brazil’s Unified Health System (SUS) should be organized in a regional and 

hierarchical network in order to ensure wholesome care for a citizen, according to their 

health needs. Since many municipalities cannot afford to provide all health services, it 

is essential to the relationship between municipalities to ensure the flow of the simplest 

to the most complex units, through a referral system for different degrees of complexity. 

Therefore, it is important to create mechanisms to monitor and evaluate the behavior 

of a health service network; however, this mechanism should consider the 

interrelationship between the different municipalities. In this case, the graph theory is 

a mathematical tool to characterize a network, through this theory it is possible to study 

the topological properties and the temporal and spatial development of a set of 

elements and thereby investigate the mechanisms of interaction between the 

components that form this system. Therefore, the objective of this research is to build 

a network analysis methodology to estimate the topological characteristics of intercity 

network admissions in (SUS). The methodology was applied to two types of 

admissions, the first analyzed was the hospitalization flow from cardiovascular surgery, 

and at another moment, the flow from normal birth. For this, admissions were selected 

from residents of Bahia, in the Hospital Information System (SIH-SUS), both from the 

period of 2008-2014. The network was analyzed through the following indexes: level 

of input and output, input and output flow and the average size of the input and output 

edge. With the application of the network analysis methodology it was possible to 

visualize the evolution of inter-municipal flow of people being hospitalized, also 

showing the structure and peculiarities for each studied network. The methodology can 

be used as a management tool, helping with the qualification of regional planning, 

identifying shifts over long distances, possible barriers to access and supporting the 

organization of inter-municipal references.  

 

Key words: network analysis; hospitalization networks; inter-municipal network; 

Graph Theory; management tool; cardiovascular surgery; normal birth; inter-municipal 

flow 
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APRESENTAÇÃO 

 

A motivação em investigar os comportamentos das redes intermunicipais está 

alicerçada na necessidade de apoiar o desenvolvimento de redes regionalizadas, com 

a finalidade de garantir a integralidade no cuidado do cidadão. Como profissional 

inserida na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), e, principalmente, pela 

atuação na Coordenação de Avaliação e Monitoramento da Diretoria da Atenção 

Básica (DAB/COAM), o assunto redes em saúde é um dos que mais intriga os 

profissionais que atuam nesta diretoria. Na citada coordenação trabalhamos na 

institucionalização da avaliação e monitoramento com o objetivo da reorganização e 

qualificação da Atenção Básica. 

Segundo a Lei 8080 (BRASIL, 1990) compete a direção estadual acompanhar, 

controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS). Além 

do Decreto 7508 (BRASIL, 2011a), que discorre que o planejamento da saúde, em 

âmbito estadual, deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das 

necessidades dos municípios. 

Para desenvolver uma metodologia de análise de redes, no âmbito da gestão 

em saúde, foi necessário dialogar com outras áreas de conhecimento. Neste sentido, 

esta pesquisa foi elaborada no Programa de Pós-Graduação em Modelagem em 

Ciência da Terra e do Ambiente (PPGM-UEFS), em conjunto com o Programa Pós-

Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC-UEFS), e com o grupo de trabalho (Nitre) do 

Instituto de Física (UFBA). 

Em diversas áreas de conhecimento a análise com redes é vastamente 

aplicada para caracterizar uma gama de estruturas na natureza e na sociedade 

(ALBERT; BARABÁSI, 2002). De forma geral, uma rede é uma abstração que permite 

caracterizar algum tipo de relacionamento entre os pares de elementos, analisar e 

modelar a sua estrutura, e assim, verificar como os elementos se conectam e o 

impacto desta conectividade na funcionalidade da rede (FIGUEIREDO, 2011). 

Matematicamente, uma rede é representada por um grafo, e a caracterização de uma 

rede pode ser realizada através da Teoria dos Grafos (ALBERT; BARABÁSI, 2002; 

NETTO, 2012; SZWARCFITER, 1984). 

Uma peculiaridade do sistema de saúde do Brasil é a desigualdade na oferta 

de internações, onde muitos municípios têm baixa oferta destes serviços (PAIM et al., 
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2011; VIANA et al., 2015). Entretanto, é fundamental garantir o atendimento integral 

ao cidadão, desta forma, é imprescindível a organização dos estabelecimentos de 

saúde de forma regionalizada (SANTOS; ANDRADE, 2011; SANTOS; CAMPOS, 

2015), conformando uma rede intermunicipal hierarquizada, que articule as unidades 

mais simples às mais complexas, através de um sistema de referência e contra 

referência para diferentes graus de complexidade (BRASIL, 2008, 2011a). 

Com a preocupação de apoiar o desenvolvimento das redes regionalizadas, 

tornou-se necessário criar mecanismos que acompanhe e avalie o comportamento de 

uma rede intermunicipal de serviço em saúde, entretanto, este mecanismo deve 

considerar a inter-relação entre os diferentes municípios. Neste caso, o fluxo de 

origem e destino do usuário é um fenômeno que pode ser modelado como uma rede, 

e assim, analisar como esta rede se organiza.  

A presente dissertação foi estruturada em três artigos. O primeiro artigo faz uma 

apresentação geral sobre redes e Teoria dos Grafos, descreve o passo a passo para 

aplicar a citada metodologia, e são detalhados os índices utilizados para estimar as 

características topológica de uma rede de internação. O segundo artigo é uma 

aplicação prática da rede de cirurgia cardiovascular, representando a atenção 

hospitalar da alta complexidade, e pela relevância das doenças cardiovasculares no 

cenário nacional, visto que, é o principal motivo de óbitos no Brasil (BARATA, 2012; 

GUIMARÃES et al., 2015; IBGE, 2014; SCHMIDT et al., 2011), e também, a razão dos 

maiores custos com as internações hospitalares (IBGE, 2014). O terceiro artigo é a 

aplicação prática da rede de parto normal de risco habitual, representando a atenção 

hospitalar da média complexidade. É importante lembrar que a gravidez e o parto são 

processos naturais da reprodução humana, sendo assim, muitas mulheres necessitam 

desta assistência, logo, esse procedimento é o mais realizado no Brasil (BRASIL, 

2015a), desta forma, o parto normal é de grande relevância no planejamento em 

saúde.  

Portanto, com o propósito de apoiar o desenvolvimento das redes 

regionalizadas, cada artigo que compõe a presente dissertação tem respectivamente 

os seguintes objetivos: 

1. Construir uma metodologia de análise de redes para estimar as 

características topológicas da rede intermunicipal de internações no SUS. 
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2. Estimar a evolução da topologia da rede intermunicipal de internações por 

cirurgia cardiovascular pelos usuários do SUS. 

3. Estimar a evolução da topologia da rede intermunicipal de partos normais 

realizadas pelas usuárias do SUS. 
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Redes de Internação do SUS na Bahia: a Teoria dos Grafos como proposta 

metodológica de análise 

 

RESUMO 

A organização dos sistemas de saúde de forma regionalizada é imprescindível 
para garantir a integralidade no cuidado do cidadão. Nesta perspectiva, torna-se 
necessário criar mecanismos que acompanhem e avaliem o comportamento de uma 
rede de serviço em saúde, entretanto, este mecanismo deve considerar a inter-relação 
entre os diferentes municípios. Neste caso, a Teoria dos Grafos se apresenta como 
uma ferramenta matemática para caracterizar uma rede. Portanto, esta pesquisa tem 
o objetivo de criar uma metodologia de avaliação, utilizando a Teoria dos Grafos como 
uma ferramenta para caracterizar uma rede intermunicipal de internação no SUS.  São 
descritas e aplicadas as etapas da metodologia proposta numa situação real. Para 
isso, esta metodologia foi utilizada em dois tipos de internações. Primeiro foi analisada 
a rede de internação por cirurgia cardiovascular e, em outro momento, a rede de parto 
normal. Os resultados deste estudo apontam que esta metodologia tem potencialidade 
para ser adotada como uma ferramenta de gestão para avaliar o comportamento da 
rede de internações para os serviços selecionados, auxiliando a organização do 
sistema de saúde de forma regionalizada. 

 
 

Palavras Chaves: Redes de internação; Rede intermunicipal, Redes de 
serviços de saúde; Teoria dos Grafos; Ferramenta de gestão; Cirurgia 
Cardiovascular; Parto normal; Metodologia de avaliação em redes. 
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INTRODUÇÃO 

Em diversas áreas do conhecimento a análise com redes é vastamente 

aplicada para caracterizar uma gama de estruturas na natureza e na sociedade 

(ALBERT; BARABÁSI, 2002). Na saúde a análise com redes também é amplamente 

empregada (LUKE; HARRIS, 2007), são inúmeros os trabalhos aplicados na 

epidemiologia para descrever a rede de transmissão de doenças (ALBUQUERQUE, 

2009; BARBOSA; BYINGTON; STRUCHINER, 2000; CARDOSO et al., 2014; 

CODEÇO; COELHO, 2008; DANON et al., 2011, 2012; SABA et al., 2014), também 

há trabalhos para caracterizar a rede de comunicação na saúde (HARRIS; 

CLEMENTS, 2007; MERRILL-MATZNER, 2006) e para descrever a estrutura 

organizacional dos sistemas de saúde (BOLLAND; WILSON, 1994; GRABOIS; 

OLIVEIRA; SA CARVALHO, 2013; KWAIT; VALENTE; CELENTANO, 2001; 

OLIVEIRA; CARVALHO; TRAVASSOS, 2004; OLIVEIRA et al., 2011). 

Em relação a estrutura organizacional do sistema de saúde, alguns trabalhos 

modelam o fluxo de origem e destino do usuário do serviço como uma rede 

(GRABOIS; OLIVEIRA; SA CARVALHO, 2013; OLIVEIRA; CARVALHO; 

TRAVASSOS, 2004; OLIVEIRA et al., 2011), Em todas estas pesquisas os autores 

aplicam a metodologia do fluxo dominante (NYSTUEN; DACEY, 1961) e, 

posteriormente, classificam a tipologia deste deslocamento (RABINO; OCCELLI, 

1997) para fazer uma interpretação da hierarquia das redes. No entanto, não foi 

encontrado trabalhos com a aplicação dos índices da Teoria dos Grafos para a 

caracterização da rede sobre os deslocamentos intermunicipais. 

É fundamental garantir o atendimento integral ao cidadão, desta forma, é 

imprescindível a organização dos estabelecimentos de saúde de forma regionalizada 

(SANTOS; ANDRADE, 2011; SANTOS; CAMPOS, 2015), conformando uma rede 

intermunicipal hierarquizada, que articule as unidades mais simples às mais 

complexas, através de um sistema de referência e contra referência para diferentes 

graus de complexidade (BRASIL, 2008, 2011a). Entretanto, o Sistema Único de Saúde 

(SUS), que é o sistema público de saúde do Brasil, tem como uma de suas 

características a desigualdade na oferta de internações, onde muitos municípios têm 

baixa oferta destes serviços (PAIM et al., 2011; VIANA et al., 2015). 

Nesta perspectiva faz-se necessário criar mecanismos para avaliar e 

acompanhar as redes intermunicipais sobre o acesso dos usuários aos serviços de 
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saúde, considerando a inter-relação entre os municípios, e assim verificar como um 

local influencia e é influenciado pelos demais que o cercam. Através do Sistema de 

Informação Hospitalar (SIH-SUS), é possível verificar o município de residência e o 

município de internação entre os usuários do SUS (BRASIL, 2015b) e assim desenhar 

o fluxo de origem e destino referente às internações. Neste caso, o fluxo de origem e 

destino do usuário é um fenômeno que pode ser modelado como uma rede, e assim, 

verificar como esta rede se organiza. 

A Teoria dos Grafos é uma ferramenta matemática aplicada para caracterizar 

uma rede, um grafo é composto por um conjunto de nós (ou vértices, ou pontos) e 

arestas (ou links, ou linhas), quando dois destes nós são unidos por uma linha significa 

que esses estão conectados. Ao realizar o desenho de uma rede, é possível estudar 

as propriedades topológicas e o desenvolvimento temporal e espacial deste conjunto 

de elementos, e assim, investigar os mecanismos de interação entre os componentes 

que formam esse sistema (ALBERT; BARABÁSI, 2002; NETTO, 2012). 

Portanto, a fim de apoiar as tomadas de decisões em saúde, no sentido da 

avaliação do fluxo intermunicipal dos usuários do SUS, esta pesquisa tem como 

objetivo criar uma metodologia de análise, utilizando a teoria dos grafos como uma 

ferramenta para caracterizar uma rede de internação no SUS.  A fim de descrever a 

metodologia, essa foi aplicada em dois tipos de redes de internações, uma por cirurgia 

cardiovascular, representando o serviço de saúde da alta complexidade, e outra na 

rede de partos normais, representando o serviço de saúde da média complexidade. 

 

METODOLOGIA  

Esta é uma pesquisa quantitativa onde os fluxos de origem e destino foram 

modelados conforme redes e sua topologia foi estimada através da Teoria dos Grafos. 

REDES E TEORIA DOS GRAFOS 

O comportamento de muitos elementos não pode ser estudado e caracterizado 

isoladamente, pois, muitos destes elementos estão conectados e a interação entre as 

partes influenciam fundamentalmente o comportamento individual e coletivamente o 

comportamento global (FIGUEIREDO, 2011). Logo, surge a necessidade de estudar 

como os elementos se conectam e a importância desta conectividade para o problema 

em questão.  
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De forma geral, uma rede é uma abstração que permite caracterizar algum tipo 

de relacionamento entre os pares de elementos (FIGUEIREDO, 2011). Uma essencial 

aplicação dos estudos das redes está em analisar e modelar a sua estrutura, e assim, 

verificar como os elementos se conectam e o impacto desta conectividade na 

funcionalidade da rede (FIGUEIREDO, 2011). Matematicamente, uma rede é 

representada por um grafo, e a caracterização de uma rede pode ser realizada através 

da Teoria dos Grafos (ALBERT; BARABÁSI, 2002). Como uma rede é análogo a um 

grafo, logo, as definições que se aplicam a um grafo, são também, aplicadas a redes. 

 

GRAFOS 

A Teoria dos Grafos estuda objetos combinatórios conhecidos como grafos. 

Grafo é um modelo matemático para representar as relações entre os elementos em 

análise. Graficamente, um grafo pode ser representado por nós conectados por linhas 

(Figura 1). 

(A) (B)  

Figura 1 - Exemplos de grafos. 

Um grafo G=(V, E) é definido pelo par de conjuntos V e E, onde os elementos 

V são os nós ou vértices, e os elementos de E são todas as arestas do grafo. Na 

Figura 1os nós são representados pelos elementos V= {1,2,3,4,5,6}, os elementos dos 

nós são as entidades representadas em um grafo e dependem da natureza do 

problema, podem ser pessoas, cidades casas, etc.. Dois nós são adjacentes se existir 

uma aresta ligando esses nós. As arestas representam o relacionamento entre dois 

nós, sendo assim, se os nós 1 e 2 estão relacionados então é representado pelo par 

(1,2), desta forma, as arestas do grafo B na Figura 1 são representadas pelos 

seguintes elementos E= {(1,2), (2,3), (2,5), (3,4), (4,5), (5,1), (6,4)}(SZWARCFITER, 

1984).  

Um grafo pode ser direcionado ou não direcionado. Um grafo (G) não 

direcionado é formado pelo par (V, E) onde o conjunto das arestas é constituído por 
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um par de nós não ordenado, isto é, o par de nós (1,2) seria igual ao par de nós (2,1), 

ou seja, a relação é simétrica, como no exemplo do grafo A na Figura 1. Quando o 

grafo é direcionado, também é denominado dígrafo, este grafo é formado quando o 

relacionamento entre os nós é direcionado, neste caso existe uma distinção entre a 

ordem em que os nós se apresentam, como exemplo dos pares de nós 2 e 5 do grafo 

B na Figura 1, a aresta (2,5) é diferente da aresta (5,2), esses pares de vértices 

geralmente são chamados de arcos ou arestas direcionadas e estas arestas são 

representadas por setas.  

Quando é atribuído um valor às arestas de um grafo, então esse grafo é 

denominado grafo ponderado, normalmente os valores atribuídos as arestas são 

valores reais, e esse valor geralmente é denominado como peso da aresta, no grafo 

B na Figura 1 o peso da aresta (2,5) é maior do que da aresta (1,2) (SZWARCFITER, 

1984). 

Em grafos não direcionados o grau de um nó é o número de arestas que 

incidem em um determinado nó. No grafo A da Figura 1o grau do nó 2 é igual a 3. 

Quando um grafo é direcionado então existe o grau de entrada e o grau de saída. O 

grau de entrada (in-degree) é o número de arestas que chega em um nó e o grau de 

saída (out-degree) é o número de arestas que sai de um nó. No grafo B na Figura 1o 

nó 2 tem grau de saída igual a 2 e o nó 4 tem grau de entrada igual a 2. Um nó de 

grau zero é dito como isolado ou não conectado (SZWARCFITER, 1984). 

A representação de um grafo pode ser realizada por meio de uma matriz de 

adjacência. A função da matriz de adjacência é codificar as relações entre os nós 

através de uma matriz NxN onde o N é o número de nós de um grafo. No caso de um 

grafo não direcionado e sem peso nas arestas, como o grafo A na Figura 1, as 

relações entre os nós geralmente são codificados através do número 1 para 

representar uma relação, e codificado como 0 quando os nós não estão relacionados. 

A matriz E(GA) é um exemplo da codificação do grafo A. Em um grafo ponderado as 

relações entre os nós recebem valores diferentes. A matriz E(GB) é um exemplo da 

codificação das relações do grafo B na Figura 1 (TENEMBAUM; LANGSAM; 

AUGENSTEIN, 1995). 
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E(GA) = 

[
 
 
 
 
 
0 1 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0]

 
 
 
 
 

               E(GB) = 

[
 
 
 
 
 
0 1 0 0 2 0
0 0 3 0 3 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0]

 
 
 
 
 

 

Um problema em utilizar a matriz de adjacência é o desperdício de espaço 

quando existem muitos nós e poucas conexões, neste caso, a lista de adjacência é 

uma opção menos custosa. 

A lista de adjacência é outra forma de armazenar um grafo, ela é composta de 

uma lista onde cada elemento desta lista é um nó, e cada nó aponta para todos os 

outros nós que ele tem conexão. Diferente da matriz de adjacência, a lista de 

adjacência não representa as arestas que não existem. Abaixo segue a lista de 

adjacência do grafo B da Figura 1. 

 

Figura 2 - Lista de adjacência. 

 

No contexto do presente trabalho os nós da rede representam os municípios, e 

as arestas são os deslocamentos intermunicipais realizados pelos usuários do sistema 

de saúde público, estes deslocamentos podem ser, inclusive entre estados diferentes. 

A metodologia de caracterização de uma rede através da Teoria dos Grafos 

pode ser utilizada para quaisquer outras internações. Para facilitar a demonstração de 

sua aplicação foram eleitos dois tipos de internações, uma sobre cirurgia 

cardiovascular, e a outra sobre parto normal de risco habitual. 

A rede de cirurgia cardiovascular foi selecionada para representar a modalidade 

da atenção hospitalar de alta complexidade. Também destaca-se pela relevância das 

doenças cardiovasculares no cenário nacional, visto que, é o principal motivo de óbitos 

no Brasil (BARATA, 2012; GUIMARÃES et al., 2015; IBGE, 2014; SCHMIDT et al., 

2011), e também a razão dos maiores custos com as internações hospitalares (IBGE, 

2014). Para demonstrar a rede de cirurgia cardiovascular foi eleito o município Vitória 
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da Conquista. Este está localizado na macrorregião Sudoeste (Figura 3), sendo essa 

a macrorregião que apresentou a maior queda e a menor proporção de municípios 

sem registros para cirurgia cardiovascular. 

Para representar a atenção hospitalar da média complexidade foi selecionada 

a rede de partos normais de risco habitual. É importante lembrar que a gravidez e o 

parto são processos naturais da reprodução humana, sendo assim, muitas mulheres 

necessitam desta assistência, logo, esse procedimento é o mais realizado no Brasil 

(BRASIL, 2015a). Desta forma, tal procedimento é de grande relevância no 

planejamento em saúde. Para demonstrar a aplicação da metodologia nesta rede foi 

eleito o município Feira de Santana. Este está localizado na macrorregião Centro-

Leste (Figura 3), e foi o município que registrou o maior número de gestantes 

provenientes de outros municípios. 

 

 

Figura 3 - Divisões Regionais de Saúde da Bahia e municípios Feira de Santana e Vitória da Conquista. 
Fonte: http://www1.saude.ba.gov.br/mapa_bahia/. Acessado em dezembro de 2015. 

 

 

ETAPAS DA METODOLOGIA PROPOSTA 

Para melhor visualização de todas as etapas da metodologia de análise das 

redes de internações foi elaborado um diagrama descrevendo cada etapa da 

metodologia conforme Figura 4. 
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Figura 4 - Diagrama da metodologia de análise de redes. 

Para gerar os produtos desta metodologia foram necessárias duas etapas, uma 

que cria a tabela de arestas e outra a tabela de nós. Para melhor compreensão, abaixo 

segue a descrição detalhada de cada etapa realizada. 

 

ETAPAS DA TABELA DE ARESTAS 

DADOS SIH/SUS: 

Foram utilizados os dados disponíveis no Sistema de Informação Hospitalar 

(SIH/SUS). O SIH/SUS é o sistema onde são processados os registros dos 

atendimentos aos pacientes internados nas unidades hospitalares participantes do 

SUS (públicas ou conveniadas). Estas unidades enviam as informações das 

internações efetuadas através da AIH – Autorização de Internação Hospitalar. Após o 
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envio dos dados para o Datasus, estes registros passam a compor a base de dados 

nacional, para posterior disseminação das informações (BRASIL, 2015b). Para esta 

pesquisa foram selecionados os seguintes campos da AIH: municípios de residência, 

município de ocorrência do procedimento e procedimentos realizados. 

 

MATRIZ DE ORIGEM E DESTINO DOS MUNICÍPIOS: 

A matriz de origem e destino são os deslocamentos realizados pelos usuários 

do SUS segundo o serviço de saúde em questão. Esta matriz é análoga a matriz de 

adjacência usada para representar um grafo. Nela os municípios da Bahia foram 

organizados onde as linhas continham os municípios de residência, e as colunas 

continham os municípios de ocorrência do grupo de procedimentos estudado. As 

matrizes de origem e destino foram construídos através do programa Tabwin 

(BRASIL, 2014), um programa de código aberto, utilizando as informações do SIH 

(Sistema de Informação hospitalar).  

Para gerar a matriz de cirurgia cardiovascular foram filtrados os códigos de 

procedimentos do SUS relacionados na Programação Pactuada e Integrada (PPI) 

sobre cirurgia cardiovascular, na programação hospitalar da alta complexidade 

(BAHIA, 2014). No caso de parto normal foi selecionado o código 0310010039 da 

mesma tabela de procedimentos do SUS (DATASUS, 2014). Para ambos os 

procedimentos foram considerados o período de 2008 a 2014. Para visualizar a 

evolução temporal das redes intermunicipais dos municípios, cada ano deve gerar 

uma matriz de origem e destino. A partir destas matrizes foram construídas as tabelas 

de arestas da rede realizada pelos usuários do SUS. 

 

TABELA DE ARESTAS: 

Para gerar a tabela de arestas as informações de cada matriz de origem e 

destino foram organizadas em outro arquivo contendo as seguintes colunas: origem, 

destino e peso. A tabela de aresta é análoga a lista de adjacência utilizada para 

representar um grafo de forma menos custosa que uma matriz de adjacência. 

A coluna de origem é o município de residência, de destino é o município em 

que o procedimento foi realizado, e peso representa a quantidade de pessoas que se 

deslocaram do município de residência para o município de ocorrência do 
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procedimento. Para gerar as tabelas de arestas foi elaborado um programa em 

linguagem C# (Apêndice A). 

 

ETAPAS DA TABELA DE NÓS 

DADOS DO INDE: 

A Infraestrutura Nacional de Dados Espacial1 (INDE) disponibiliza dados 

geoespaciais através de uma rede de servidores integrados à internet.  Nesta página 

é possível baixar o arquivo tipo shapedas sedes dos 417 municípios da Bahia. Para 

isso foi selecionado a opção Geo serviços, em seguida o visualizador da INDE 

(VINDE), depois em temas foi selecionado o Mapeamento Básico Terrestre, e Bases 

Topográficas Contínuas, nesta etapa foram selecionados dois mapas, um para 

conseguir a localização de Salvador e outro para as demais localidades das sedes 

dos municípios baianos. Para conseguir a localização de Salvador foi utilizado o mapa 

contendo as capitais do Brasil (bcim_loc_capital), e para obter a localização das 

demais sedes dos municípios baianos foi utilizado o mapa de cidades 

(bcim_loc_cidade). 

 

TABELA DE NÓS: 

Em seguida foi utilizado o programa ArcGis para realizar o cálculo das 

coordenadas de cada município. O arquivo de pontos deve conter dois formatos 

diferentes de coordenadas, uma de latitude e longitude que devem estar em graus 

decimais (lat/long), e o outro formato as coordenadas devem estar em UTM (Universal 

Transversa de Mercator). Para realizar a espacialização das sedes dos municípios no 

Gephi® foram utilizadas as coordenadas em lat/long, e para o cálculo do tamanho 

médio da aresta é importante que estas coordenadas estejam em UTM (Figura 5). 

 

                                                 

1 Dados disponível em: http://www.inde.gov.br/ 
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Figura 5- Diagrama para construção da tabela de nós. 

 

PRODUTOS GERADOS 

ÍNDICES ESTATÍSTICOS 

Os índices gerados nesta etapa foram: fluxo de entrada, fluxo de saída, 

tamanho médio da aresta de entrada e tamanho médio da aresta de saída. Para 

gerar esses índices foram elaborados scripts dessas métricas em linguagem R no 

programa RStudio (Apêndice B).  

No contexto do presente trabalho os índices fluxo de entrada e saída é análogo 

ao peso da aresta. No caso do (i) fluxo de entrada esse índice quantifica o número 

de pessoas recebidas no município para realização do procedimento em questão. O 

(ii) fluxo de saída mensura quantas pessoas saíram do seu município de residência 

para realização de um procedimento em outro município.  

O (iii) tamanho médio da aresta de saída representa a média ponderada das 

distâncias entre os municípios onde houve fluxo de saída de pessoas. É importante 

salientar que esta medida de distância representa uma medida teórica que indica o 

menor caminho entre os municípios, sendo que a distância real depende do meio de 

transporte utilizado, sendo maior do que a distância em linha reta. E por último o (iv) 

tamanho médio da aresta de entrada, similar ao tamanho médio da aresta de 

entrada, o índice representa a média ponderada das distâncias entre os municípios 

onde houve fluxo de entrada de pessoas em um município para realizar o 

procedimento em análise.  

 

GRÁFICOS DAS REDES: 

Para gerar os gráficos das redes é preciso ter dois arquivos, um contendo as 

informações sobre arestas e outro sobre os nós. Neste trabalho o nó é o município e 

as arestas são os deslocamentos realizados pelas pessoas em busca do serviço de 

saúde em questão. Neste caso, de um nó podem sair ou receber mais de uma aresta. 

Após a construção dos arquivos de nós e arestas foi possível gerar os gráficos 

das redes. Estas redes foram geradas através do software Gephi (BASTIAN; 

HEYMANN; JACOMY, 2009). 

 

ÍNDICES TOPOLÓGICOS 
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O software Gephi ®, gera alguns índices como o grau de entrada e grau de 

saída. No contexto deste trabalho o (i) grau de entrada tem como referência o 

município que realiza o procedimento, este índice quantifica o número de municípios 

diferentes onde recebeu pessoas para realizar o procedimento. O (ii) grau de saída, 

tem como referência o município de residência, e quantifica para quantos municípios 

diferentes as pessoas tiveram que se deslocar em busca do procedimento. 

 

Após realizar as etapas da metodologia proposta são gerados os seguintes 

produtos: 4 índices estatísticos, 2 índices topológico e os gráficos da rede. Através da 

leitura dos resultados dos índices gerados é possível fazer a caracterização da rede 

de internações de um município, desta forma, é possível conhecer quantas pessoas, 

a origem, e quantos municípios diferentes estão procurando por serviços de saúde do 

município em análise. Por outro lado, também é possível verificar quantas pessoas 

estão saindo, para quaise para quantos municípios diferentes estão se deslocando os 

habitantes de um determinado município para realizar procedimentos em outro. 
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RESULTADOS 

REDE DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR - VITÓRIA DA CONQUISTA 

Vitória da Conquista é o município de referência para a macrorregião Sudoeste, 

em 2015 apresentou uma população estimada em 343.230 habitantes (IBGE, 2015). 

Este município começou a realizar procedimentos de cirurgia cardiovascular a partir 

de 2010 e a cada ano tem um constante aumento destes procedimentos (Tabela 1), 

em 2014 foi o segundo município que mais realizou esta cirurgia no estado da Bahia, 

ficando abaixo apenas de Salvador. 

 

Tabela 1 - Procedimentos de cirurgia cardiovascular realizados na Bahia e em Vitória da Conquista. 
2008 a 2014. 

Ano 
Bahia Vitória da Conquista 

n % n % 

2010 2.294 100,0 28 1,2 

2011 2.739 100,0 162 5,9 

2012 3.434 100,0 269 7,8 

2013 3.083 100,0 293 9,5 

2014 3.194 100,0 415 13,0 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS. 

 

Aplicando os índices da Tabela 2 é possível analisar a evolução da rede 

intermunicipal de cirurgia cardiovascular. Através da leitura do grau de entrada é 

possível verificar que em 2010 Vitória da Conquista apresentou registros de habitantes 

provenientes de 08 municípios diferentes, e em 2014 esse número cresceu para 75 

municípios, um aumento de 114,3%. Destes 75 municípios, 51 eram da própria 

macrorregião Sudoeste, 8 da macrorregião Sul, 6 da Oeste e 2 dois da Centro-Norte 

e Centro-Leste. Já em relação ao grau de saída, em 2012 e 2014, houve registro de 

cirurgia cardiovascular em habitantes de Vitória da Conquista em dois municípios 

diferentes, foram eles Salvador e Itabuna, nos demais anos os registros foram apenas 

em Salvador. 
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Tabela 2 - Índices da rede sobre cirurgia cardiovascular de Vitória da Conquista. Bahia, 2008 - 2014. 

Índices da Rede 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grau de entrada 0 0 8 35 59 71 75 

Grau de saída 1 1 1 1 2 1 2 

Fluxo de entrada 0 0 13 66 162 183 257 

Fluxo de saída 35 43 25 5 6 1 3 

Distância média da aresta de 
entrada (km) NA NA 131,25 103,25 127,18 166,07 145,22 

Distância média da aresta de 
saída (km) 328,22 328,22 328,22 328,22 275,06 328,22 275,06 

 

O fluxo de entrada contabiliza quantas pessoas de outros municípios fizeram 

cirurgia cardiovascular em Vitória da Conquista. Na Tabela 2 é possível analisar que 

este número cresce continuamente, inicia com o registro de 13 internações e finaliza 

2014 com o registro de 257 internações de pessoas provenientes de outros 

municípios, um aumento de 289,4%. Analisando o fluxo de saída é possível constatar 

uma diminuição da quantidade de pessoas que saem de Vitória da Conquista em 

busca de tais procedimentos em outros municípios, em 2008 houve registro de 35 

internações de habitantes de Vitória da Conquista em outros municípios, já em 2014 

este número cai para 3 pessoas. Considerando que o número de cirurgia 

cardiovascular aumenta continuamente neste município (Tabela 1), este resultado 

pode estar apontando que os residentes de Vitória da Conquista não precisam mais 

se deslocar para outros municípios para ter acesso a cirurgia cardiovascular. 

Através do índice tamanho médio da aresta de entrada é possível estimar a 

distância em linha reta dos usuários do SUS até o município em que realiza o 

procedimento. Analisando este índice na Tabela 2verificamos que o mesmo vem 

aumentando continuamente, isto pode acontecer como consequência do aumento do 

número de internações em Vitória da Conquista de pessoas provenientes de outros 

municípios, como em alguns casos estes municípios são de macrorregiões distantes 

(Figura 6), como o Oeste, desta forma, este índice pode apresentar grande 

crescimento. Analisando o índice tamanho médio da aresta de saída, este índice varia 

conforme o grau de saída, no caso de Vitória da Conquista, em toda série histórica 

houve registro de residentes de Vitória da Conquista em Salvador, mas em dois anos 
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(2012 e 2014) também houve registro em Itabuna. Nestes dois anos, como Itabuna é 

mais próximo de Vitória da Conquista quando comparado a Salvador, logo, o tamanho 

médio da aresta de saída diminui como reflexo desta distância. 

A Figura 6 mostra graficamente a evolução da rede de internações por cirurgia 

cardiovascular do município de Vitória da Conquista. Nela é possível verificar que em 

2010 houve registro de internações em municípios apenas da macrorregião Sudoeste, 

e em 2014 foram registradas internações de pessoas provenientes de 5 macrorregiões 

diferentes. 

 

 

Figura 6 – Evolução da rede intermunicipal de cirurgia cardiovascular de Vitória da Conquista, 
municípios localizados geograficamente. Bahia, 2010, 2012 e 2014. 

 

Analisando com maior detalhamento a rede é importante verificar a origem das 

pessoas que buscam serviço de saúde num certo município. O Quadro 1aponta a 

origem das internações pelo serviço de cirurgia cardiovascular em Vitória da 

Conquista, neste quadro foram listados os 10 municípios com maior número de 

registro de AIH. Dos 389 Tabela 5registros de AIH (Quadro 1), 158 foram em residentes 

de Vitória da Conquista, os demais municípios listados, a maioria é da macrorregião 

Sudoeste, com exceção de Jequié que pertence a macrorregião Sul. 
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Quadro 1 - Municípios de origem das pessoas que realizaram internações de cirurgia cardiovascular 
em Vitória da Conquista. Bahia, 2014 

Macrorregião Município de residência N 

Sudoeste Vitória da Conquista 158 
Sudoeste Brumado 33 
Sudoeste Itapetinga 21 
Sudoeste Barra da Estiva 15 
Sudoeste Guanambi 12 
Sudoeste Poções 8 
Sudoeste Riacho de Santana 8 

Sudoeste Aracatu 7 
Sul Jequié 7 

Sudoeste Macaúbas 6 
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS. 

 

REDE DE PARTOS NORMAIS - FEIRA DE SANTANA 

Feira de Santana é o município de referência da macrorregião Centro-Leste, 

em 2015 apresentou uma população estimada de 617.528 habitantes (IBGE, 2015). 

Em relação a população feminina em idade fértil (de 10 a 49 anos) passou de 390.394 

em 2008 para 384.567 em 2012 (BRASIL, 2015c). No decorrer da série histórica, este 

município apresentou queda do procedimento parto normal, passou de 7.034 partos 

em 2008 para 5.969 em 2014, uma redução de 15% no período analisado (Tabela 3). 

Historicamente, Feira de Santana concentra uma grande quantidade de parto normal 

de risco habitual de gestantes provenientes de outros municípios (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Partos normais de risco habitual realizados em Feira de Santana - 2008 a 2014. 

Anos 

Total de partos realizados em 
 Feira de Santana 

Partos realizados em gestantes não 
residentes de Feira de Santana 

n % n % 

2008 7.034 100,0 2.963 42,1 

2009 7.234 100,0 3.022 41,8 

2010 6.719 100,0 2.838 42,2 

2011 6.630 100,0 2.950 44,5 

2012 6.572 100,0 3.025 46,0 

2013 6.490 100,0 2.800 43,1 

2014 5.969 100,0 2.290 38,4 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS. 
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Aplicando os índices da Tabela 4 é possível analisar a rede de internações de 

Feira de Santana referente ao parto normal. Através da leitura do grau de entrada é 

possível verificar que houve registro de gestantes de mais de 100 municípios 

diferentes, em 2014, das 9 macrorregiões existentes na Bahia, Feira de Santana 

registrou parto normal em gestantes provenientes de 8 macrorregiões (Figura 7). 

Analisando o grau de saída verificamos que em 2013 houve registro de gestantes de 

Feira de Santana em 9 municípios diferentes, mas que no decorrer da série histórica 

este número variou em torno de 6 municípios, chegando a 4 municípios diferentes em 

2014. 

O fluxo de entrada, índice que quantifica o número de partos em gestantes de 

outros municípios, acompanha o alto valor do grau de entrada. O fluxo de entrada 

aponta que Feira de Santana sempre recebeu mais de 2.000 gestantes, e em 2012, 

registrou 3.025 partos normais de gestantes de outros municípios (Tabela 4). Em 

relação ao fluxo de saída, este índice aponta que tem poucos registros de partos de 

gestantes de Feira de Santana em outros municípios, em 2014 houve apenas o 

registro de 7 gestantes de Feira de Santana realizando parto em outros municípios. 

É importante observar os altos resultados para os índices grau de entrada e 

fluxo de entrada do município, pois esse grande volume de gestantes que chega em 

Feira de Santana pode acabar gerando uma sobrecarga, e assim, dificultar a 

organização do serviço de parto normal para as mulheres que deveriam ser 

referenciadas para este município. 

Através do índice tamanho médio da aresta de entrada é possível estimar a 

distância em linha reta das gestantes até o município em que realiza o parto normal. 

Fazendo a analise deste índice na Tabela 4 verificamos que as gestantes percorreram 

por volta de 50km para realizarem parto normal em Feira de Santana. Já o índice 

tamanho médio da aresta de saída aponta que há uma variação da distância 

percorrida entre as gestantes de Feira de Santana que foram registradas realizando 

parto normal em outros municípios. Neste caso, é interessante analisar o tamanho 

médio da aresta de saída em conjunto com os índices grau de saída e fluxo de saída, 

como para esses dois outros índices os resultados foram baixos, então o tamanho 

médio da aresta de saída pode ser o reflexo de algumas gestantes que escolhem 

realizar parto normal num município diferente ao que reside. 



 

 

31 

 

Tabela 4 – Índices da rede sobre parto normal de risco habitual de Feira de Santana. Bahia, 2008 – 
2014. 

Índices da Rede 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grau de entrada 104 102 101 115 120 113 109 

Grau de saída 6 6 6 4 5 9 4 

Fluxo de entrada 2.963 3.022 2.838 2.950 3.025 2.800 2.290 

Fluxo de saída 14 16 12 10 12 23 7 

Tamanho médio da aresta de 
entrada (Km)    50,93      53,37     49,66     53,25     56,99     54,45     51,71  

Tamanho médio da aresta de 
saída (Km)    65,75    108,03     92,82     94,27     85,93     98,41     70,38  

Fonte: SIH/SUS 
 
 

A Figura 7 mostra graficamente a origem das gestantes que realizaram parto 

normal no município de Feira de Santana. Observando os desenhos desta rede, ao 

longo do período analisado, é possível verificar que Feira de Santana sempre registrou 

um grande número de partos de gestantes provenientes de vários municípios, 

inclusive fora da sua macrorregião. Em 2014, foram registradas gestantes de 56 

municípios (77,8%) na macrorregião Centro-Leste, também houve registro de parto 

normal em 50% dos municípios da macrorregião Leste e 31,6% da Centro-Norte. 

 

 
Figura 7 – Município de origem para realizar parto normal de risco habitual em Feira de Santana, arestas 
classificadas com cores conforme macrorregião de origem, municípios localizados geograficamente. 
Bahia, 2010, 2012, 2014. Fonte: SIH/SUS. 

Analisando com maior detalhamento a origem das gestantes que realizaram 

parto normal em Feira de Santana, o Quadro 2 aponta quais foram os 10 municípios 

com maior número de registro deste procedimento em 2014. Dos 5.969 registros de 

parto normal em Feira de Santana, 3.679 (61,6%) foram em gestantes declaradas 

como residentes deste município. Também aponta que os municípios com maior 
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número de registros são da própria macrorregião Centro-Leste, e que o município 

Santo Estêvão teve o maior número de registros, totalizando 12% dos partos em não 

residentes de Feira de Santana. 

Quadro 2 - Municípios de origem das pessoas que realizaram parto normal em Ferira de Santana. 
Bahia, 2014 

Macrorregião Município de residência Número de partos 

Centro-Leste Feira de Santana 3.679 
Centro-Leste Santo Estevão 314 
Centro-Leste Conceição do Jacuípe 178 
Centro-Leste São Gonçalo dos Campos 155 

Centro-Leste Santa Bárbara 136 
Centro-Leste Amélia Rodrigues 133 

Centro-Leste Irará 129 

Centro-Leste Coração de Maria 126 

Centro-Leste Antônio Cardoso 105 
Centro-Leste Ipecaetá 66 

Fonte: SIH/SUS. 

 

DISCUSSÃO 

A metodologia de monitoramento e avaliação das redes de internação, 

utilizando a Teoria dos Grafos, pode ser utilizada como uma ferramenta de gestão 

para analisar o comportamento desta rede para os serviços selecionados. Métodos 

de avaliação são importantes no processo de gestão, pois fornecem elementos que 

subsidiam a tomada de decisão (TANAKA; TAMAKI, 2012). 

Para mostra dessa metodologia foram utilizados dados secundários das bases 

sobre informações em saúde disponível na internet. Nessa direção, Tanaka e Tamaki 

(2012) afirmam que sua utilização é uma vertente importante nos estudos avaliativos, 

devido a ampla disponibilidade dos dados, baixo custo, rapidez na obtenção dos 

dados e resultados e por ser de potencial impacto nos serviços de saúde. 

Devido ao grande volume de dados, a oportunidade de informação e do fácil 

acesso das bases de dados sobre internações hospitalares, houve um aumento na 

utilização destas informações na Saúde Coletiva (BITTENCOURT; CAMACHO; LEAL, 

2006). Várias literaturas apontam uma confiabilidade satisfatória no campo 

procedimento realizado (ESCOSTEGUY et al., 2002; MATHIAS; SOBOLL, 1998; 

VERAS; MARTINS, 1994). 
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Em relação ao município de residência, um estudo de 2013 analisou a 

qualidade deste campo para mulheres com internação por câncer de mama e colo de 

útero no Rio de Janeiro, e em seus resultados encontraram uma concordância de 

82,9% quando comparado aos registros do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM) e SIH/SUS, apontando para uma elevada confiabilidade, mas que esta 

confiabilidade diminuía quando a mulher residia fora do município onde buscava 

internação, desta forma, é importante considerar algumas limitações, ainda assim, 

esse estudo apontou qualidade suficiente para apoiar no processo decisório na gestão 

em saúde (AGUIAR et al., 2013). 

Diversos são os desafios na construção de um sistema que deve ser único e 

conformado numa rede de serviços regionalizada (SANTOS; ANDRADE, 2011; 

SANTOS; CAMPOS, 2015; SILVA, 2011), neste sentido, torna-se indispensável a 

criação de mecanismos permanentes de avaliação em redes que auxilie na 

construção do planejamento regional. A análise de redes apresentada neste artigo é 

um método quantitativo, este tipo de abordagem permite revelar aspectos gerais do 

fenômeno avaliado, e a mescla com a abordagem qualitativa é aconselhável pois 

estas duas se complementam, permitindo uma avaliação de diferentes peculiaridades 

de um mesmo fenômeno (TANAKA; MELO, 2004). 

A proposta apresentada neste artigo permite verificar a quantidade de pessoas, 

sua origem, e quantos municípios estão procurando por serviços nesta localidade. 

Além de tornar possível verificar quantas pessoas estão saindo, para quais e quantos 

municípios diferentes. E os resultados observados evidenciam a possibilidade de 

ampla utilização dessa tecnologia para avaliação do sistema de redes de internação. 

Portanto, esta metodologia auxilia na qualificação do planejamento e diagnóstico 

sobre o funcionamento de uma rede intermunicipal sobre internações, identificando 

deslocamentos dos usuários por longas distâncias, possíveis barreiras de acesso e 

apoiando as decisões sobre a melhor forma de territorialização dos serviços de saúde. 

Outros estudos devem ser realizados com vistas a tornar a metodologia empregada 

mais familiar e facilitar a gestão dos serviços de saúde. 
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Caracterização do acesso à cirurgia cardiovascular na Bahia a partir da Teoria 

dos Grafos 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O fluxo de origem e destino de internação é um fenômeno que pode 
ser modelado como uma rede, e assim, verificar como esta rede se organiza. A Teoria 
dos Grafos é uma ferramenta matemática para caracterizar uma rede, desta forma, é 
possível estudar as propriedades topológicas e o desenvolvimento temporal e espacial 
de um conjunto de elementos relacionados. 
OBJETIVO: Estimar a evolução da topologia da rede intermunicipal de cirurgias 
cardiovasculares realizadas pelos usuários do SUS no estado da Bahia.  
METODO: Foram selecionadas as internações do Sistema de Informação Hospitalar, 
sobre cirurgia cardiovascular, no período de 2008 a 2014, dos residentes do estado 
da Bahia. Foram aplicados os índices: grau de entrada e saída, fluxo de saída e 
tamanho médio da aresta de saída. As análises entre as macrorregiões da Bahia 
foram realizadas através dos indicadores: taxa de cirurgia cardiovascular, proporção 
de municípios com grau de saída igual a zero e tamanho médio da aresta de saída. 
RESULTADO: Houve desconcentração em relação as internações de cirurgia 
cardiovascular no estado; aumentou da taxa de cirurgia cardiovascular que passou de 
1,3 em 2008 para 2,11 por 10.000 habitantes em 2014; diminuiu a quantidade de 
municípios com grau de saída igual (42,1%) a zero e também diminuiu o tamanho 
médio da aresta de saída (14,5%). 
DISCUSSÃO: Os resultados apontaram para importantes avanços no acesso a 
cirurgia cardiovascular, no entanto, esta evolução não foi igual para todas as 
macrorregiões, onde, àquelas que passaram a ter, dentro de seu território geográfico, 
município de referência realizando este serviço, foram também às que apresentaram 
os melhores resultados.  Estas evidências apontam para uma necessidade de 
formulações políticas que diminuam esta desigualdade. 
CONCLUSÃO: Estes resultados auxiliam a organização das referências 
intermunicipais, contribuindo para desenvolver uma rede regionalizada, favorecendo 
o acesso equitativo e oportuno para todas as regiões do estado. 

 

Palavras Chaves: análise de redes; redes de internação; rede intermunicipal; Teoria 
dos Grafos; ferramenta de gestão; cirurgia cardiovascular; fluxo intermunicipal 
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INTRODUÇÃO 

Consta no artigo 198 da Constituição Federal que o sistema de saúde deve ser 

organizado numa rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos de 

saúde (BRASIL, 1988). Esta organização é importante para garantir o atendimento 

integral do indivíduo segundo sua necessidade de cuidados e atenção em saúde. Este 

atendimento integral é entendido como um conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade (BRASIL, 1990, 2011a). No 

entanto, os sistemas de saúde estão organizados de forma fragmentada, através de 

um conjunto de pontos de atenção à saúde funcionando de forma isolada e 

incomunicados (MENDES, 2010). 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de 

óbitos e doenças em todo o mundo(WHO, 2014). No Brasil, as DCNT (doenças 

cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes, câncer e outras) também 

são as principais fontes de cargas de morbidade e mortalidade (SCHMIDT et al., 

2011), dentre os motivos de óbitos e adoecimentos em relação as DCNT, as doenças 

cardiovasculares são as principais causas de óbitos no Brasil (BARATA, 2012; 

GUIMARÃES et al., 2015; IBGE, 2014; SCHMIDT et al., 2011), sendo a razão dos 

maiores custos com as internações hospitalares (IBGE, 2014).Para o enfrentamento 

das situações de saúde, com forte predomínio das condições crônicas, é importante 

que o sistema de saúde esteja organizado de forma contínua e integral (MENDES, 

2010). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o sistema público de saúde do Brasil, e 

uma de suas características é a desigualdade na oferta de internações, onde muitos 

municípios têm baixa oferta destes serviços (PAIM et al., 2011; VIANA et al., 2015). 

Entretanto, é fundamental garantir o atendimento integral ao cidadão, desta forma, é 

imprescindível a organização dos estabelecimentos de saúde de forma regionalizada 

(SANTOS; ANDRADE, 2011; SANTOS; CAMPOS, 2015), conformando uma rede 

intermunicipal hierarquizada, que articule as unidades mais simples às mais 

complexas, através de um sistema de referência e contra referência para diferentes 

graus de complexidade (BRASIL, 2008, 2011a). 

Nesta perspectiva faz-se necessário criar mecanismos para avaliar e 

acompanhar as redes intermunicipais sobre o acesso dos usuários aos serviços de 

saúde, considerando a inter-relação entre os municípios, e assim, verificar como um 
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local influencia e é influenciado pelos demais que o cercam. Neste caso, o fluxo de 

origem e destino do usuário é um fenômeno que pode ser modelado como uma rede, 

e assim, analisar como esta rede se organiza. Através do Sistema de Informação 

Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS), é possível ver o município de 

residência e o município de internação dos usuários do SUS (BRASIL, 2015b), e 

assim, desenhar o fluxo de origem e destino deste usuário.  

A grande disponibilidade de bases de dados permite a caracterização da 

topologia de várias redes reais (ALBERT; BARABÁSI, 2002) e, com a ampla 

disponibilização de inúmeras  bases sobre os serviços de saúde pelo Ministério da 

Saúde/Datasus, possibilita a exploração e caracterização de diversas redes na saúde. 

Matematicamente, uma rede é representada por um grafo, um grafo é 

composto por um conjunto de nós (ou vértices, ou pontos) e arestas (ou links, ou 

linhas). Ao realizar o desenho de uma rede, é possível estudar as propriedades 

topológicas e o desenvolvimento temporal e espacial deste conjunto de elementos, e 

assim, investigar os mecanismos de interação entre os componentes que formam 

esse sistema através da Teoria dos Grafos (ALBERT; BARABÁSI, 2002; NETTO, 

2012; SZWARCFITER, 1984). 

Portanto, a fim de apoiar as tomadas de decisões em saúde, no sentido da 

avaliação do fluxo intermunicipal dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), esta 

pesquisa tem o objetivo de caracterizar o acesso às internações devido a cirurgias 

cardiovasculares na Bahia com base na Teoria dos Grafos. 
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METODOLOGIA 

Trate-se de um estudo quantitativo onde os fluxos de origem e destino de 

internação por cirurgia cardiovascular, de todos os municípios do Estado da Bahia, 

foram modelados conforme redes e sua topologia foi estimada através da Teoria dos 

Grafos. Para investigar o comportamento da rede foram analisados os padrões de 

conectividade entre os municípios, através de uma interpretação combinada de 

indicadores. 

 

TERRITÓRIO DA PESQUISA 

A Bahia é composta por 417 municípios que são organizados em 9 

macrorregiões de saúde e 28 Regiões de Saúde segundo o Plano Diretor de 

Regionalização (PDR) da Bahia (Figura 8). O PDR é caracterizado como um 

instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência. Nele 

fundamenta-se a conformação de sistemas funcionais e resolutivos de assistência à 

saúde, objetivando a integralidade da assistência à saúde através da territorialização, 

da conformação de redes hierarquizadas de serviços e do estabelecimento de fluxos 

de referência e contra referência intermunicipal (BRASIL, 2002). 

 

Figura 8 - Divisões regionais da Bahia segundo o Plano Diretor de Regionalização. Fonte: 
http://www1.saude.ba.gov.br/mapa_bahia/. Acessado em março de 2015. 
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As tabelas dos fluxos de origem e destino foram construídas através do 

programa Tabwin (BRASIL, 2014). Foram selecionadas as internações, ocorridas na 

Bahia, registradas pelo Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS), com os códigos 

de procedimentos relacionados na Programação Pactuada e Integrada (PPI)(BAHIA, 

2014), sobre cirurgia cardiovascular, na programação hospitalar da alta complexidade, 

de residentes do referido estado, no período de 2008 a 2014. Foram utilizados os 

seguintes campos da Autorização de Internação Hospitalar (AIH): município de 

residência, município de ocorrência do procedimento e procedimento realizado. 

Para desenhar os fluxos de origem e destino de cirurgia cardiovascular, foram 

considerados apenas os registros em que os municípios de residência eram diferentes 

do município de internação. Nesta pesquisa, cada nó é a localização espacial da sede 

do município, e a aresta é o deslocamento intermunicipal do município de residência 

(origem) até o município de ocorrência da internação (destino). Os nós foram coloridos 

conforme o grau de saída do município, e o tamanho do nó diferencia conforme o seu 

grau de entrada, isto é, quanto maior o grau de entrada, maior o tamanho do nó. As 

arestas foram coloridas conforme o grau de saída do município de origem. Os 

desenhos das redes foram gerados através do programa Gephi (BASTIAN; 

HEYMANN; JACOMY, 2009). 

Os índices utilizados nesta pesquisa foram: grau de entrada, grau de saída, 

fluxo de saída e tamanho médio da aresta de saída. No contexto do presente trabalho 

o grau de entrada parte do município que realiza o procedimento, quantifica o número 

de municípios diferentes onde recebeu pessoas para realizar o procedimento. O grau 

de saída, parte do município de residência, quantifica para quantos municípios 

diferentes as pessoas tiveram que se deslocar em busca do procedimento. O fluxo 

de saída mensura quantas pessoas saíram do seu município de residência para 

realização de um procedimento em outro município. O tamanho médio da aresta de 

saída é a média ponderada das distâncias, em linha reta, entre os municípios onde 

houve fluxo de saída de pessoas. É importante salientar que esta medida de distância 

representa uma medida teórica que indica o menor caminho entre os municípios, 

sendo que a distância real depende do meio de transporte utilizado, sendo maior do 

que a distância em linha reta. 

Para a caracterização da macrorregião foram elaborados alguns indicadores 

baseados nos índices listados, os indicadores trabalhados nesta pesquisa foram: (i) 
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taxa de cirurgia cardiovascular por macrorregião, (ii) proporção de municípios 

com grau de saída igual a zero por macrorregião e (iii) Tamanho médio da aresta 

de saída por macrorregião. A seguir o detalhamento de cada indicador. 

 

 Taxa de cirurgia cardiovascular por macrorregião 

A taxa de cirurgia cardíaca por macrorregião representa o número médio de 

internações hospitalares pagas pelo SUS, por 10.000 habitantes, na população 

residente em determinada macrorregião, no ano considerado. 

Seguindo a lógica de interpretação do indicador “número de internações 

hospitalares (SUS) por habitante” da Rede Interagencial de Informações para a Saúde 

(RIPSA), a taxa de internações por cirurgia cardiovascular mede a relação entre a 

produção de internações hospitalares por cirurgia cardiovascular com financiamento 

pelo SUS e a população residente na mesma área. É influenciado por (i) fatores 

socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de 

morbidade, composição etária; (ii) infra-estrutura de serviços, com relação à 

disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos financeiros etc.; e (iii) 

políticas públicas assistenciais e preventivas, tais como a regionalização e 

hierarquização do sistema de saúde e critérios técnico-administrativos de pagamento 

adotados no âmbito do SUS (RIPSA, 2008). 

Método do cálculo: soma do número de internações por procedimentos 

hospitalares relacionados na PPI sobre cirurgia cardiovascular da alta complexidade, 

realizados por município de residência, da macrorregião dividido pela população da 

macrorregião. Expresso pelo seguinte cálculo: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 =  
𝑁 𝑖𝑚𝑟

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜
 × 10.000 

Onde 𝑁 𝑖𝑚𝑟 = número de internações por município de residência. 

 

 Proporção de municípios com grau de saída igual a zero por macrorregião 

Um município com grau de saída igual a zero significa que não houve registro 

de realização de cirurgia cardiovascular em residentes do município em análise. Logo, 

este indicador mede a porcentagem de municípios da macrorregião onde não houve 

registro de internações para cirurgia cardiovascular.  O não registro destes 

procedimentos em um município pode apontar para um perfil epidemiológico, mas por 
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outro lado, pode sinalizar para uma dificuldade de acesso aos serviços, baixa 

disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros etc. 

Método do cálculo: número de municípios com grau de saída igual a zero da 

macrorregião dividido pelo número de municípios da macrorregião. 

𝐺𝑆0 =
𝑛𝐺𝑆0

𝑛
× 100 

 

Onde𝐺𝑆0 = grau de saída igual a zero 

𝑛 = é o número de municípios na macrorregião 

 

 Tamanho médio da aresta de saída por macrorregião 

Este indicador estima a média da aresta de saída de uma macrorregião. Neste 

caso, uma aresta simboliza o deslocamento, em linha reta, de um habitante quando 

sai de seu município para outro em busca de um serviço de saúde, desta forma, cada 

aresta é a distância em linha reta entre o município de residência e o município que 

executa o serviço. Para obter o tamanho médio da aresta de saída de um município é 

realizada a soma do tamanho das arestas de saída do município em questão dividido 

pela soma do número de arestas de saída deste município. Este indicador é a soma 

de todos os tamanhos médios das arestas de saída dos municípios de uma 

macrorregião, dividido pelo número de municípios com grau de saída diferente de 

zero. Sua aplicação dá uma idéia da distância percorrida em linha reta de um morador 

de uma macrorregião, e assim pode ser comparado se habitantes de certa 

macrorregião precisam se deslocar mais que outras macrorregiões. 

Método de cálculo: a soma do tamanho médio das arestas de saída de uma 

determinada macrorregião dividido pela soma dos municípios com grau de saída 

diferente de zero na macrorregião.  

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 =  
∑𝐷𝑚𝑠

𝑛𝐺𝑆≠0
 

Onde ∑𝐷𝑚𝑠 = Soma sobre o tamanho médio da aresta de saída dos 

municípios da macrorregião e𝑛𝐺𝑆≠0= quantidade de municípios com grau de saída 

diferente de zero. 

 

RESULTADOS 
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Considerando o histórico de cirurgias cardiovascular no período de 2008 a 

2014, o estado da Bahia registrou 1.947 cirurgias cardiovasculares em 2008, já em 

2014 este número cresceu para 3.194 (Tabela 5), um aumento aproximado de 64%. 

Das nove macrorregiões de saúde que existem na Bahia, cinco realizaram o 

serviço de cirurgia cardiovascular em número mais expressivo. Foram elas as 

macrorregiões Leste, Sul, Sudoeste, Norte e Extremo Sul. 

Os resultados deste estudo apontam uma desconcentração dos serviços de 

cirurgia cardiovascular ao longo da série histórica, em 2008, praticamente o município 

de Salvador (99,9%) realizava as cirurgias cardiovasculares do estado. Já em 2014 

sete municípios apresentaram AIH para estes procedimentos, foram eles: Salvador, 

Itabuna, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Feira de Santana e Ilhéus 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5–Internações por cirurgias cardiovasculares. Bahia, 2008 a 2014. 

Macrorregião Município 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Leste Salvador 1.946 2.554 2.236 2.332 2.551 2.293 2.299 

Sudoeste Vitoria da Conquista 0 0 28 162 269 293 415 

Sul Itabuna 0 4 27 204 336 371 389 

Norte Juazeiro 0 0 3 0 117 67 59 

Extremo Sul Teixeira de Freitas 0 0 0 29 61 57 26 

Centro-Leste Feira de Santana 1 0 0 12 100 2 3 

Sul Ilhéus 0 0 0 0 0 0 3 

Bahia  1.947 2.558 2.294 2.739 3.434 3.083 3.194 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS. 

 

Apesar do aumento de internações por cirurgia cardiovascular em Salvador 

(Tabela 5), um efeito observado durante a série histórica foi a queda de internações 

em pessoas provenientes de outros municípios (Figura 9). Em 2008, das cirurgias 

realizadas em Salvador, 57% dos registros eram de pessoas provenientes de outros 

municípios, e em 2014 esta proporção caiu para 36,3%. É possível observar que esta 

queda aconteceu a partir de 2011, justamente quando os municípios Itabuna e Vitória 

da Conquista começam a registrar maior número de AIH para estes procedimentos 

(Figura 9). 

É importante observar que o município Feira de Santana, apesar de constar 

como referência para 72 municípios (BAHIA, 2014), historicamente, apresentou 
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poucos registros para estes procedimentos. Somente em 2012 que este município 

realizou mais cirurgias (Tabela 5), mas nos dois anos seguintes voltou a apresentar 

poucas internações de cirurgia cardiovascular. 

 
Figura 9 – Internações de cirurgia cardiovascular realizados em pessoas provenientes de outros 
municípios. Bahia, 2008 a 2014. 

Ao visualizar a Figura 10 é possível observar o desenvolvimento da rede 

intermunicipal sobre cirurgia cardiovascular na Bahia. Nesta figura as arestas e os nós 

receberam cores de acordo com a classificação do grau de saída do município. 

Conforme descrito anteriormente, este índice calcula quantas arestas saem de um nó, 

e nesta pesquisa isto significa que contabiliza para quantos municípios diferentes 

(município de destino, ou de internação) os habitantes de um certo município 

(município de origem) tiveram que se deslocar para realizar a internação em outro(s) 

município(s). 

Pela Figura 10 é possível visualizar que inicialmente as arestas tinham apenas 

uma cor, e no decorrer dos anos as arestas receberam cores diferentes. Inicialmente 

apenas o município de Salvador realizava internações de cirurgia cardiovascular 

(Tabela 5), com o passar dos anos outros municípios passaram a realizar este serviço, 

logo, para vários municípios de origem houve o registro de internações em mais de 

um município (município de destino), inclusive em 2014, para os municípios onde 

houve registro de internação, 36,6% dos municípios apresentaram grau de saída 

maior ou igual a 2. Outra importante informação é a queda de municípios classificados 

com grau de saída igual a zero, passou de 39,3% em 2008 para 22,8%. 
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Figura 10– Rede intermunicipal de internações por cirurgia cardiovascular da programação hospitalar, municípios localizados espacialmente na Bahia, 
classificados com cores segundo grau de saída e tamanho do nó segundo o grau de entrada. Bahia, 2008 a 2014.
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Figura 11– Taxa de cirurgia cardiovascular segundo macrorregião. Bahia, 2008-2014. 

 

No geral, a Bahia apresentou um incremento na taxa de cirurgias 

cardiovasculares, passou de 1,3 por 10.000 habitantes em 2008 para 2,11 em 

2014. Pode-se notar na Figura 11 que a macrorregião Leste sempre apresentou 

as maiores taxas. Salvador, capital da Bahia, está localizada nesta região e é 

justamente o município que executou este serviço durante todo o período 

analisado. Seguida da Leste, as macrorregiões Sudoeste (2,44 por 10.000 hab.) 

e Sul (1,71 por 10.000 hab.) finalizaram 2014 apresentando as maiores taxas do 

estado, Vitória da Conquista está localizada na macrorregião Sudoeste e Itabuna 

na macrorregião Sul, observando a Figura 11, essas taxas aumentam 

acentuadamente a partir de 2011, pontualmente quando esses municípios 

passam a realizar cirurgia cardiovascular. 

Um efeito esperado e observado neste estudo é a redução de municípios 

onde não houve registro para cirurgias cardiovascular, ou a queda de municípios 

com grau de saída igual a zero. Na Bahia esta redução foi de 42,1%. As 

macrorregiões que apresentaram as quedas mais acentuadas foram justamente 

aquelas que têm dentro da área geográfica da macrorregião o município de 

referência realizando este tipo de procedimento. Foram elas a macrorregião 

Sudoeste, que apresentou uma queda de 78,6%, seguida da macrorregião Sul, 

com queda de 52,8% (Figura 12). 
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Figura 12 – Proporção de municípios grau de saída igual a zero segundo a macrorregião. Bahia, 
2008-2014. 

 

A macrorregião Centro-Leste foi a única que apresentou crescimento do 

número de municípios onde não houve registro de internações por cirurgia 

cardiovascular (33,3%). Cabe ressaltar que o município de referência para esta 

macrorregião é Feira de Santana, mas como visto na Tabela 5, este município 

apresentou poucos registros de cirurgia cardiovascular.  

Em quase todo período analisado, com exceção de 2011, a macrorregião 

Oeste apresentou o maior número de municípios com grau de saída igual a zero. 

Em 2014, 45,9% dos municípios desta macrorregião não apresentaram registros 

sobre internações por cirurgia cardiovascular (Figura 12). 

Chama atenção a macrorregião Extremo Sul que em 2013 tinha apenas 

9,5% de municípios sem registro de realização de cirurgia cardiovascular, mas 

que em 2014 este número aumentou para 42,9% (Figura 12). 
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Figura 13 – Tamanho médio da aresta de saída segundo os municípios da macrorregião. Bahia, 
2008-2014. 

 

Outra informação a extrair deste método é o tamanho médio da aresta de 

saída por macrorregião, através deste indicador é estimada a distância 

percorrida, logo, quanto maior o tamanho médio da aresta, maior é o 

deslocamento que o usuário precisa realizar até o município que executa o 

serviço. Na Figura 13 a macrorregião Oeste foi a que apresentou o maior 

tamanho médio da aresta em toda a série histórica, esta finalizou 2014 com esse 

indicador medindo 603,7 km. A macrorregião Centro-Leste passa a ter o segundo 

maior tamanho médio da aresta de saída a partir de 2011, quando ocorre queda, 

do tamanho médio da aresta, para as macrorregiões Extremo Sul, Sudoeste e 

Norte. 

Quatro macrorregiões apresentaram acentuadas quedas para o tamanho 

médio da aresta de saída, foram respectivamente, a Extremo Sul (queda de 

61,2%), a Sudoeste (52,3%), Sul (39,9%) e a Norte (21,7%). Em todas estas as 

macrorregiões têm dentro de sua área geográfica o município de referência 

realizando cirurgia cardiovascular. 

As macrorregiões Oeste, Centro-Norte e Nordeste apresentaram um 

pequeno aumento do tamanho médio da aresta de saída. Salvador é o município 

de referência para macrorregião Leste, mas como sempre executou o referido 
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serviço no período estudado, o tamanho da aresta em toda a série histórica 

sempre foi o menor quando comparado as demais macrorregiões (Figura 13). 

 

DISCUSSÃO 

Este estudo evidencia um aumento da taxa de cirurgia cardiovascular ao 

longo da série histórica. Em outro estudo sobre agravos cardiovasculares, 

também foi encontrado aumento para os serviços de internações cirúrgicas, ao 

mesmo tempo em que, encontrou uma diminuição nas internações clínicas 

(CHAVES et al., 2015).  

Conforme apontam alguns estudos, o acesso eficaz na Atenção Básica, 

incluindo as ações sobre os determinantes sociais de saúde, melhora a condição 

de saúde do indivíduo, e desta forma, diminui a necessidade por serviços de 

saúde de maior complexidade. (AQUINO; DE OLIVEIRA; BARRETO, 2009; 

CHAVES et al., 2015; LENTSCK; LATORRE; MATHIAS, 2015; RICKETTS et al., 

2001; SHI; STARFIELD, 2000). A diminuição de internações clínicas por agravos 

cardiovasculares foram encontradas em alguns estudos, e esta queda foi 

relacionada a ampliação da Atenção Básica (CHAVES et al., 2015; LENTSCK; 

LATORRE; MATHIAS, 2015), ao mesmo tempo da queda das internações 

clínicas, um dos estudos verificou o aumento das internações cirúrgicas por 

agravos cardiovasculares (CHAVES et al., 2015). Outra pesquisa apontou que o 

aumento dos procedimentos na Atenção Básica impactou positivamente as 

chances de internações hospitalares, podendo este aumento estar relacionado 

à grande demanda reprimida (OLIVEIRA; TRAVASSOS; CARVALHO, 2004). 

Neste caso, a diminuição dos municípios com grau de saída igual a zero, com 

aumento das internações cirúrgicas, pode estar reforçando esta suposição. 

Para investigar o comportamento da rede é importante analisar os 

padrões de conectividade entre os municípios através de uma interpretação 

combinada dos indicadores. Nesta linha, é importante notar o comportamento da 

rede na macrorregião Extremo Sul entre os anos 2013 e 2014. Neste período 

houve um forte decréscimo de registro de cirurgia cardiovascular, 

concomitantemente, ocorreu a queda da taxa de cirurgia cardiovascular, 

aumento significativo da proporção de municípios com grau de saída igual a zero 

e aumento do tamanho médio da aresta. É preciso a realização de outros 
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estudos para se entender a repentina mudança nos padrões de conectividade 

nesta macrorregião, e se essa diminuição da oferta está de acordo com 

necessidade do território. 

Os resultados deste estudo apontam uma desigualdade entre 

macrorregiões na probabilidade de internações por cirurgia cardiovascular, onde 

as macrorregiões que passaram a ter, dentro de seu território geográfico, 

município de referência para realização deste serviço, foram também as que 

apresentaram as maiores quedas de município com grau de saída igual a zero e 

acentuada queda do tamanho médio da aresta de saída. E no caso da 

macrorregião Oeste, essa obteve a menor taxa de cirurgia cardiovascular, o 

maior número de municípios com grau de saída igual a zero e o maior tamanho 

médio da aresta de saída, em toda a série histórica. Estudos apontam um 

aumento das chances de internações quanto menor for a distância entre o 

município de residência e onde ocorre a realização de  procedimento (OLIVEIRA; 

CARVALHO; TRAVASSOS, 2004; OLIVEIRA; TRAVASSOS; CARVALHO, 

2004). As evidências de macrorregiões com diferentes padrões de conectividade 

apontam para uma necessidade de formulações políticas que diminuam esta 

desigualdade. 

A concentração dos serviços de alta complexidade em alguns municípios 

está de acordo com a lógica de racionalização de recursos humanos e materiais, 

onde, dependendo do porte populacional do município, não é possível 

disponibilizar todos os serviços de saúde. O que reforça a necessidade do 

desenvolvimento de redes de atenção regionalizadas, a fim de garantir o 

atendimento integral ao cidadão, sem desconsiderar a relação custo benefício e 

a otimização dos recursos assistenciais disponíveis (CHAVES et al., 2015; 

SILVA, 2011).Neste estudo foi considerada apenas a oferta de serviços segundo 

capacidade instalada do SUS na Bahia. No entanto, para desenvolver uma rede 

regionalizada e integrada, centrada no usuário, é imprescindível considerar as 

singularidades locais, demandas e necessidades da população no território 

(SILVA, 2011). 
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CONCLUSÃO 

Através dos resultados do presente estudo, foi possível verificar 

importantes avanços no acesso às internações por cirurgia cardiovascular, 

apesar disso, essa evolução não foi igual para todas as macrorregiões, 

persistindo áreas com discrepantes padrões de conectividade. Neste sentido, é 

importante priorizar as macrorregiões que apresentaram maiores dificuldades, a 

fim de garantir que o acesso às internações por cirurgia cardiovascular seja 

realizado de forma equânime, independente da macrorregião que o cidadão 

resida.  

A utilização da investigação da rede intermunicipal de cirurgia 

cardiovascular, através da análise dos padrões de conectividade, auxilia na 

qualificação do planejamento e diagnóstico sobre o funcionamento desta rede, 

identificando deslocamentos dos usuários por longas distâncias, possíveis 

barreiras de acesso e apoiando na organização das referências intermunicipais, 

e assim, colaborar para o desenvolvimento de uma rede regionalizada de acordo 

com a necessidade do território.  
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Caracterização do acesso ao parto normal na Bahia a partir da Teoria dos 

Grafos 

 
RESUMO 
 
INTRODUÇÃO: O fluxo de origem e destino da gestante é um fenômeno que 
pode ser modelado como uma rede, e assim, verificar como esta rede se 
organiza. A Teoria dos Grafos é uma ferramenta matemática para caracterizar 
uma rede, desta forma, é possível estudar as propriedades topológicas e o 
desenvolvimento temporal e espacial de um conjunto de elementos 
relacionados.  
OBJETIVO: Estimar a evolução da topologia da rede intermunicipal de partos 
normais realizadas pelas usuárias do SUS. 
METODOLOGIA: Foram selecionadas as internações do Sistema de Informação 
Hospitalar com procedimento de parto normal, no período de 2008 a 2014, das 
residentes do estado da Bahia. Foram aplicados os índices: grau de entrada e 
saída, fluxo de saída e o tamanho médio da aresta de saída. As analises entre 
as macrorregiões foram realizadas por meio dos indicadores: proporção de 
municípios que não realizaram parto normal proporção de partos normais 
realizados fora do município de residência, proporção de municípios com grau 
de saída maior ou igual a cinco e tamanho médio da aresta de saída. 
RESULTADOS: Houve aumento de partos normais realizados fora do município 
de residência na Bahia (2,8%); esse aumento foi mais acentuado em algumas 
macrorregiões como a Nordeste (14%); permaneceu a concentração de partos 
nos municípios polo de Região de Saúde; aumentou a proporção de municípios 
com grau de saída maior ou igual a cinco (6,5%) e aumentou a distância entre o 
município de residência e o município de realização do parto normal (19,9%). 
DISCUSSÃO: A organização das redes regionalizadas para parto normal na 
Bahia ainda é um desafio a ser alcançado. Todos os municípios da Bahia tem 
definido qual é o município pactuado que vai receber a gestante para realizar 
parto normal (BAHIA, 2014), portanto, é importante confrontar o que foi pactuado 
com o fluxo que está sendo realizado pelas gestantes, inclusive apoiando a 
construção do mapa de vinculação para garantir parto e nascimento seguro. 
CONCLUSÃO: É necessário desenvolver uma rede regionalizada para atender 
as demandas das gestantes nos territórios de forma universal e equânime. 
 

 

Palavras Chaves: análise de redes; redes de internação; rede intermunicipal; 
Teoria dos Grafos; ferramenta de gestão; parto normal; fluxo intermunicipal  
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INTRODUÇÃO 

Para garantir um nascimento seguro é importante que a rede de atenção 

à saúde materno-infantil esteja organizada de forma a propiciar a integralidade 

do cuidado. Dentre as várias ações da atenção à gestante e ao recém-nascido 

está a garantia da assistência ao parto. Essa ação é assegurada por legislação 

brasileira (CASA CIVIL, 2007), que dispõe sobre o direito da gestante a 

vinculação na maternidade onde receberá assistência no SUS (Sistema Único 

de Saúde). Além desta Lei existem várias outras políticas públicas nacionais que 

visam à garantia segura da assistência ao parto, como o Programa de 

Humanização do Pré-Natal e Nascimento - PHPN (BRASIL, 2000), o Pacto 

Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (BRASIL, 2004), o 

Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil no Nordeste e Amazônia Legal 

(BRASIL, 2010) e a Rede Cegonha (BRASIL, 2011b). Além do compromisso 

internacional com a Organização das Nações Unidas como um dos Objetivos do 

Milênio em reduzir a mortalidade materna em até 35 óbitos a cada 100 mil 

nascidos vivos até 2015 (PNUD, 2000), em 2011 a taxa de mortalidade materna 

foi de 64,8 óbitos por 1.000 nascidos vivos (BRASIL, 2015d). 

Apesar das diversas políticas públicas com o objetivo de organizar o 

acesso ao parto, estudos apontam que as gestantes ainda peregrinam em busca 

da assistência no momento do parto, a despeito de ser sabido que quando o 

acesso ao parto não é garantido se expõe a mãe e a criança a riscos 

desnecessários. (BARRETO, 2014; CUNHA et al., 2010; MELO et al., 2007; 

MENEZES D.C.S., 2006). Altas taxas de mobi-mortalidade relacionadas a 

problemas evitáveis estão associados a gestantes que peregrinam em busca 

desta assistência (ALMEIDA; SZWARCWALD, 2012; LANSKY; FRANÇA; DO 

CARMO LEAL, 2002), e a pesquisa “Nascer no Brasil” apontou que o recém-

nascido de gestantes que peregrinam tem mais chances de vir a óbito quando 

comparados a gestantes que não peregrinam (CAVALCANTE et al., 2014). 

O parto é uma urgência prevista, 98% dos partos no Brasil são em 

ambientes hospitalares (IBGE, 2009), mas nem todos os municípios 

disponibilizam serviços de atenção ao parto(BITTENCOURT et al., 2014), por 

consequência, muitas gestantes precisam fazer deslocamentos intermunicipais 

para realizar o parto (ALMEIDA; SZWARCWALD, 2012; BITTENCOURT et al., 
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2014). A boa organização da rede de serviços é importante para garantir a 

qualidade da assistência obstétrica e neonatal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014), 

e assim, reduzir as taxas de mortalidade materna e infantil. No artigo sobre a 

gestão da linha de cuidado integral para gestantes e recém-nascidos em Belo 

Horizonte, Lansky (2010) apontou para a importância da organização da rede de 

assistência pelos gestores de saúde, como uma obrigação a fim de reduzir a 

mortalidade materna, fetal e infantil, através da garantia de um acesso universal 

e equânime em todos os níveis de atenção (LANSKY, 2010). 

Neste sentido, faz-se necessário criar mecanismos para acompanhar e 

avaliar as redes intermunicipais sobre o acesso das gestantes ao parto normal. 

O fluxo de origem e destino pode ser modelado como uma rede, e através da 

verificação do município de residência e onde foi realizado o parto, pode-se 

contribuir para a avaliação do acesso das gestantes ao parto normal e melhoria 

da saúde materno-infantil, através da reorganização das redes intermunicipais. 

Neste caso, a teoria dos grafos pode auxiliar na avaliação e acompanhamento 

nessas inter-relações dos municípios que compõe uma rede de serviços para 

parto normal. 

Matematicamente, uma rede é representada por um grafo, um grafo é 

composto por um conjunto de nós (ou vértices, ou pontos) e arestas (ou links, ou 

linhas). Ao realizar o desenho de uma rede, é possível estudar as propriedades 

topológicas e o desenvolvimento temporal e espacial deste conjunto de 

elementos, e assim, investigar os mecanismos de interação entre os 

componentes que formam esse sistema através da Teoria dos Grafos (ALBERT; 

BARABÁSI, 2002; NETTO, 2012; SZWARCFITER, 1984). 

Portanto, a fim de apoiar as tomadas de decisões em saúde, no sentindo 

da avaliação do fluxo intermunicipal das gestantes, esta pesquisa tem o objetivo 

de estimar a topologia da rede de serviços de partos normais no SUS através da 

Teoria dos Grafos. 

 

METODOLOGIA 

Trate-se de um estudo quantitativo onde os fluxos de origem e destino de 

internação por parto normal, de todos os municípios do Estado da Bahia, foram 

modelados conforme redes e sua topologia foi estimada através da Teoria dos 
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Grafos. Para investigar o comportamento da rede foi analisado os padrões de 

conectividade entre os municípios, através de uma interpretação combinada de 

indicadores. 

 

TERRITÓRIO DA PESQUISA 

A Bahia é composta por 417 municípios que são organizados em 9 

macrorregiões de saúde e 28 Regiões de Saúde segundo o Plano Diretor de 

Regionalização (PDR) da Bahia (Figura 14) 

 

Figura 14 - Divisões regionais da Bahia segundo o Plano Diretor de Regionalização. Fonte: 
http://www1.saude.ba.gov.br/mapa_bahia/. Acessado em março de 2015. 

 

 

As tabelas dos fluxos de origem e destino foram construídas através do 

programa Tabwin (BRASIL, 2014), foram selecionadas as internações, ocorridas 

na Bahia, registradas pelo Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS) com o 

código de procedimento referente ao parto normal (0310010039), de residentes 

do referido estado, no período de 2008 a 2014. Foram utilizados os seguintes 

campos da Autorização de Internação Hospitalar (AIH): município de residência, 

município de ocorrência do procedimento e procedimento realizado. 
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Para desenhar os fluxos de origem e destino de parto normal foram 

considerados apenas os registros em que os municípios de residência eram 

diferentes do município de internação. Nesta pesquisa cada nó é a localização 

espacial da sede do município, e a aresta é o deslocamento intermunicipal do 

município de residência da gestante até o município de ocorrência do parto 

normal. Os nós foram coloridos conforme a macrorregião a que pertence o 

município, e o tamanho do nó se diferencia conforme o seu grau de entrada, isto 

é, quanto maior o grau de entrada, maior o tamanho do nó. As arestas foram 

coloridas conforme a macrorregião de residência da gestante. Os desenhos das 

redes foram geradas através do programa Gephi (BASTIAN; HEYMANN; 

JACOMY, 2009). 

Os índices utilizados nesta pesquisa foram: grau de entrada, grau de 

saída, fluxo de saída e tamanho médio da aresta de saída. No contexto do 

presente trabalho o grau de entrada parte do município que realiza o 

procedimento, este índice quantifica o número de municípios diferentes onde 

recebeu pessoas para realizar o procedimento. O grau de saída, parte do 

município de residência, quantifica para quantos municípios diferentes as 

pessoas tiveram que se deslocar em busca do procedimento. O fluxo de saída 

mensura quantas pessoas saíram do seu município de residência para 

realização de um procedimento em outro município. O tamanho médio da 

aresta de saída é a média ponderada das distâncias, em linha reta, entre os 

municípios onde houve fluxo de saída de pessoas. É importante salientar que 

esta medida de distância representa uma medida teórica que indica o menor 

caminho entre os municípios, sendo que a distância real depende do meio de 

transporte utilizado, sendo maior do que a distância em linha reta. 

Para a caracterização da macrorregião foram elaborados indicadores 

baseados nos índices listados nesta pesquisa, os indicadores foram: (i) 

proporção de municípios que não realizaram parto normal, (ii) proporção 

de partos normais realizados fora do município de residência, (iii) 

proporção de municípios com grau de saída maior ou igual a cinco e (iv) 

tamanho médio da aresta de saída da macrorregião. A seguir o detalhamento 

de cada indicador. 
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 Proporção de municípios que não realizaram parto normal por 

macrorregião 

Este indicador mede a porcentagem de municípios que não realizam parto 

normal por macrorregião. Contribui para avaliar o acesso das gestantes em 

determinada macrorregião. 

Método de cálculo: número de municípios que não apresentou AIH com 

procedimento de parto normal dividido pelo número total de município numa 

macrorregião.  

 

% 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜𝑠 =  
𝑁𝑚𝑖₌₀

𝑁𝑚
 × 100 

 

Onde 𝑁𝑚𝑖₌₀ = número de municípios sem internações para parto normal por 

macrorregião e𝑁𝑚 = número de municípios por macrorregião. 

 

 Proporção de partos normais realizados fora do município de 

residência por macrorregião 

Este indicador mede a porcentagem de partos normais realizados em 

gestantes fora do seu município de residência, no ano considerado. Isto é, 

verifica quantas gestantes se deslocaram para ter acesso a assistência ao parto 

normal em uma macrorregião. Pode ser utilizado para analisar variações 

geográficas e temporais quanto a capacidade de realizar partos de determinados 

municípios, identificando situações de insuficiência e tendências que demandem 

ações e estudos específicos. Contribui para avaliar o acesso e a adequação do 

volume de partos normais às necessidades da atenção regionalizada de uma 

população. 

 

Método do cálculo: fluxo de saída de um determinado município dividido 

pelo número total de internações deste município por parto normal. Expresso 

pelo seguinte cálculo: 

 

% 𝑃𝑁 𝑓𝑜𝑟𝑎 =  
𝐹𝑆

∑𝑃𝑁𝑚𝑟
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Onde 𝐹𝑆 = Fluxo de saída e ∑𝑃𝑁𝑚𝑟 = somatório de partos normais por município 

de residência. 

 

 Proporção de municípios com grau de saída maior ou igual a cinco por 

macrorregião 

 Este indicador mede a porcentagem de municípios da macrorregião onde 

houveram municípios com grau de saída maior ou igual a cinco. Quando um 

município tem grau de saída maior ou igual a cinco significa que houve registro 

de parto normal em pelo menos cinco municípios diferentes. Para este estudo 

foi definido o ponto de corte maior ou igual a cinco, mas esse número pode variar 

conforme a necessidade de verificar o registro do procedimento em mais 

municípios diferentes. É importante observar, pois, o alto grau de saída de um 

município pode estar apontando para a falta de organização do fluxo das 

gestantes do município de residência para o que realizará o parto normal. 

Método do cálculo: número de municípios com grau de saída maior ou igual a 

cinco por macrorregião dividido pelo número de municípios da macrorregião. 

  

𝐺𝑆≥5 =
𝑛𝐺𝑆≥5

𝑛
× 100 

 

Onde𝑛𝐺𝑆≥5 = número de municípios com grau de saída maior ou igual a cinco 

e 𝑛 é o número de municípios na macrorregião 

 

 Tamanho médio da aresta de saída por macrorregião 

Este indicador mensura a média da aresta de saída de uma macrorregião. 

Neste caso, uma aresta simboliza o deslocamento, em linha reta, de uma 

gestante quando sai de seu município para outro em busca do parto normal, 

desta forma, cada aresta é a distância em linha reta entre o município de 

residência e o município que executa o serviço. Este indicador é obtido através 

da soma de todos os tamanhos médios das arestas de saída dos municípios de 

uma macrorregião, dividido pelo número de municípios com grau de saída 

diferente de zero. Sua aplicação dá uma idéia da distância percorrida em linha 

reta de uma gestante de uma macrorregião, e assim pode ser comparado se 
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habitantes de certa macrorregião precisam se deslocar mais que outras 

macrorregiões. 

Método de cálculo: a soma do tamanho médio das arestas de saída de 

uma determinada macrorregião dividido pela soma dos municípios com grau de 

saída diferente de zero na macrorregião. 

𝐷𝑠 =  
∑𝐷𝑚𝑠

𝑛 𝐺𝑆≠0
 

Onde ∑𝐷𝑚𝑠 = Soma sobre o tamanho médio da aresta de saída dos 

municípios da macrorregião e 𝑛𝐺𝑆≠0= número de municípios com grau de saída 

diferente de zero. 

 

RESULTADOS 

Em 2008 foram registrados 168.217 partos pelo SUS na Bahia, destes 

119.546 (71%) foram partos normais. Em 2014 o número de registros de partos 

foi igual a 156.933. Em relação ao parto normal, este número cai para 95.055 

(60,6%) partos, logo, uma redução de 20,5% partos normais em relação a 2008 

(Figura 15). Apesar da queda do número de partos normais, esses representam 

a maioria dos partos realizados na Bahia. 

 
Figura 15 – Partos realizados no Estado da Bahia no período de 2008 a 2014. Fonte: SIH/SUS. 
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A Figura 16 representa o fluxo de origem e destino das gestantes, nela é 

explorado o desenvolvimento da rede intermunicipal de parto normal dos 

municípios baianos. Nesta figura os nós e as arestas (linhas) receberam cores 

conforme seu município de origem, cada aresta representa o deslocamento de 

uma ou mais gestantes. Durante a série histórica não houve grandes mudanças 

na conformação da rede intermunicipal, inclusive houve aumento do número de 

deslocamentos intermunicipais entre 2008 e 2014, constatado através do 

aumento do número de arestas. Através da análise das cores das arestas é 

possível verificar que gestantes realizaram deslocamentos inclusive entre 

macrorregiões diferentes. Os nós desta rede receberam tamanho variado 

conforme o grau de entrada do município, e por meio desta análise, é possível 

observar que os municípios polo de Região de Saúde concentram uma grande 

quantidade de partos normais de gestantes provenientes de outros municípios. 



 

 

74 

 

 
Figura 16 – Fluxo de origem e destino das gestantes para realizar parto normal, tamanho do nó segundo o grau de entrada, classificados com cores segundo 
a macrorregião do município de residência. Bahia, 2008 a 2014. 
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Pelos dados do SIH-SUS, em 2008, 22% dos partos normais na Bahia eram 

realizados fora do município de residência, já em 2014 esta proporção cresceu para 

24,8%. Desde 2011 a macrorregião Nordeste apresenta a maior proporção de partos 

normais fora do município de residência (40,3%) e em 2014 este indicador cresceu 

para 44,8%, durante toda a série histórica houve um aumento de 14% de gestantes 

que realizam parto normal fora do município de residência. Seguida da macrorregião 

Nordeste, a Centro-Norte foi a macrorregião que apresentou o segundo maior 

aumento de partos normais realizados fora do município de residência (9,3%), 

alcançando uma proporção de 30,9% em 2014. A macrorregião Sul apresentou a 

proporção de 38,8% em 2014 (Figura 17). 

Por outro lado, a macrorregião Oeste foi a que apresentou queda (2,3%) para 

este indicador. As macrorregiões Extremo Sul e Leste foram as que sempre obtiveram 

as menores proporções, em 2014 apresentaram 14,4% e 18,3% respectivamente 

(Figura 17). 

 

 
Figura 17– Proporção de partos normais realizados fora do município de residência por macrorregião. 
Bahia, 2008 a 2014. 

Algo que pode influenciar no aumento da proporção de partos normais 

realizados fora do município de residência é o número de municípios que não realiza 

parto normal (Figura 18). Na Bahia não houve um crescimento significativo do número 
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de municípios que apresentaram AIH de parto normal. Em 2008, dos 417 municípios, 

293 apresentaram registros deste tipo de evento, em 2014 este número subiu para 

298 municípios, sendo que destes, 11 municípios apresentaram 5 ou menos AIH de 

parto normal. A macrorregião Nordeste é a que apresentou, durante toda a série 

histórica, a maior proporção de municípios que não registraram parto normal, seguida 

da macrorregião Sul, justamente as duas macrorregiões que apresentaram os maiores 

resultados para o indicador proporção de parto normal fora do município de residência 

(Figura 17). 

A macrorregião Oeste foi a que apresentou a maior queda (10,8%) na 

proporção de municípios que não registraram parto normal, durante o período 

analisado. A Centro-Norte foi a macrorregião com a menor proporção de municípios 

em toda a série histórica (Figura 18), no entanto, é a macrorregião que apresentou um 

acentuado crescimento na proporção de partos normais realizados fora do município 

de residência (Figura 17). 

Seguida da Centro-Norte, as macrorregiões que até 2012 apresentavam as 

menores proporções eram a Leste e a Extremo Sul, após 2012 houve aumento deste 

indicador para macrorregião Leste. Chama atenção a macrorregião Oeste que 

apresentou acentuada queda entre 2013 e 2014, alcançando a terceira menor 

proporção de municípios que não apresentaram registro de parto normal (Figura 18). 

 
Figura 18 – Proporção de municípios que não apresentaram registro de realização de partos normais 
por macrorregiões. Bahia, 2008 – 2014. 
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O grau de saída aponta para quantos municípios diferentes houve registro de 

partos normal de gestantes residentes de certo município, logo, quanto maior o grau 

de saída, para um maior número de municípios houve deslocamentos de gestantes. 

No geral houve um crescimento do número de municípios com grau de saída maior 

ou igual a cinco, passou de 25,4% em 2008 para 31,9% em 2014. Em 2014 a 

macrorregião nordeste apresentou a maior proporção de grau de saída maior ou igual 

a cinco (54,5%), seguida das macrorregiões Leste (52,1%) e Centro-Norte (44,7%). 

As macrorregiões Oeste, Sudoeste e Extremo Sul apresentaram acentuado 

crescimento no ano de 2013 para 2014, apesar disso, continuaram sendo as 

macrorregiões que apresentam as menores proporção de municípios com grau de 

saída maior ou igual a cinco. Por outro lado, a macrorregião Centro-Leste apresentou 

acentuada queda neste indicador entre os anos de 2013 e 2014. 

 

Figura 19 - Proporção de municípios com grau de saída maior ou igual a cinco por macrorregião. Bahia, 
2008-2014. 

 

A distância percorrida pelas gestantes de uma macrorregião pode ser analisada 

pelo indicador tamanho médio da aresta de saída da macrorregião. Este é um 

indicador que estima a distância percorrida, em linha reta, de uma gestante que 

precisa se deslocar para outro município a fim de realizar o parto normal. 
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O estado da Bahia apresentou um aumento de 19,7% do tamanho médio da 

aresta de saída entre 2008 a 2014. Apenas a macrorregião Extremo Sul apresentou 

queda (8,1%), todas as outras oito macrorregiões apresentaram aumento (Figura 20) 

para este indicador. As macrorregiões que apresentaram o maior tamanho da aresta 

de saída, durante toda a série histórica, foram a Oeste e a Norte, no entanto, os 

municípios que compõe estas macrorregiões são de grandes extensões territoriais, 

logo, estes resultados devem estar sendo influenciados por estas características 

locais. 

A macrorregião Centro-Leste foi a que apresentou o maior aumento do 

tamanho médio da aresta de saída, em 2008 esta aresta media por volta de 56,7 Km, 

e em 2014 esta medida foi para 76,5 Km. Em seguida a macrorregião Nordeste 

apresentou o segundo maior aumento deste indicador, passou de 38,6 Km para 48,1 

Km em 2014, seguida da macrorregião Centro-Norte, passando de 49,5 Km em 2008 

para 60,5 Km em 2014. Em 2014, a macrorregião Sudoeste apresentou o terceiro 

maior tamanho médio da aresta de saída (66,4 Km). A Leste é a macrorregião com o 

menor tamanho médio da aresta de saída durante todo o período da série histórica.  

 
Figura 20 – Tamanho médio da aresta de saída por macrorregião. Bahia, 2008 – 2014. 
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DISCUSSÃO 

Ao analisar as redes intermunicipais no período observou-se que houve 

aumento de deslocamentos intermunicipais na Bahia para realização de partos 

normais, com aumento na proporção desse indicador fora do município de residência, 

aumento da distância percorrida pelas parturientes e aumento de municípios com grau 

de saída maior ou igual a cinco. Em vários estudos foi mostrado que o aumento do 

deslocamento geográfico pode aumentar a probabilidade de mortalidade infantil, 

corroborando com a afirmação que a regionalização da assistência hospitalar ainda é 

um desafio a ser superado (ALMEIDA; SZWARCWALD, 2012; BITTENCOURT et al., 

2014). 

Para explorar os dados de uma macrorregião foi necessário criar indicadores 

baseados nos índices da Teoria dos Grafos propostos nesta pesquisa. É importante 

que os indicadores não sejam analisados de forma isolada, mas sim conjuntamente 

para melhor entendimento do que pode estar acontecendo no território. Neste sentido, 

é interessante maior detalhamento com a finalidade de investigar o comportamento 

da macrorregião Nordeste, essa apresentou o maior aumento e a maior proporção de 

partos realizados fora do município de residência; também apresentou a maior 

proporção de municípios com grau de saída maior ou igual a cinco em 2014, e um 

acentuado aumento do tamanho médio da aresta de saída. 

Os resultados apontaram que muitos municípios da macrorregião Centro-Leste 

realizaram parto normal, esse resultado é incoerente com o acentuado crescimento 

na proporção de partos normais fora do município de residência, e com aumento da 

distância entre municípios de residência e ocorrência do parto. Neste sentido é 

necessário investigar o que pode estar acontecendo nesta macrorregião, visto que, se 

os municípios desta macrorregião realizam parto normal, não se justificaria as 

gestantes se deslocarem para realizar parto normal em outros municípios. 

A Leste é a macrorregião que apresentou o menor tamanho médio da aresta 

de saída por toda a série histórica, os municípios que compõe esta macrorregião têm 

pequenas dimensões, e essa característica pode estar influenciando neste resultado. 

Por outro lado, os municípios que compõem as macrorregiões Oeste e Norte são de 

grandes extensões territoriais, logo, qualquer deslocamento intermunicipal realizado 

pelas gestantes são de grandes dimensões, elevando o indicador tamanho médio da 
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aresta de saída, o que reforça a importância da territorialização dos serviços de saúde 

nestas duas regiões. 

É importante observar o comportamento do indicador proporção de municípios 

com grau de saída maior ou igual a cinco, esse indicador apresentou crescimento 

durante a série histórica. Todos os municípios da Bahia têm definido qual é o município 

pactuado que vai receber a gestante para realizar parto normal (BAHIA, 2014), neste 

caso, é interessante confrontar o que foi pactuado com o fluxo que está sendo 

realizado pelas gestantes, inclusive apoiando a construção do mapa de vinculação 

para garantir um parto e nascimento seguro. Outra informação a extrair é o elevado 

número de municípios com grau de saída maior ou igual a cinco nos municípios da 

macrorregião Leste, onde fica situada a região metropolitana de Salvador, 

historicamente, esta região apresenta os maiores resultados se comparado a outras 

macrorregiões, o que pode ser reflexo da concentração de estabelecimentos de saúde 

nesta região. 

Os resultados desta pesquisa apontaram para uma desigualdade entre as 

macrorregiões da Bahia. Também foi evidenciado uma desigualdade intra-regional, 

mostrada através do grande fluxo de gestantes em direção aos municípios polo de 

Região de Saúde. Em estudo anterior foi mostrado que o padrão de desigualdade 

regional no uso dos serviços depende do grau de desenvolvimento socioeconômico 

da região (TRAVASSOS; OLIVEIRA; VIACAVA, 2006). Em outra pesquisa sobre 

acesso ao parto no município do Rio de Janeiro, foi observado que os fluxos das 

gestantes apontavam no sentido da região mais rica da cidade, identificando uma 

grande heterogeneidade na distribuição espacial, concentrando esses serviços nos 

locais de maior desenvolvimento econômico (CAMPOS; CARVALHO, 2000).O SUS 

deve assistir a população de forma universal e igualitária (BRASIL, 1990), as 

desigualdades encontradas neste estudo podem estar apontando para uma iniquidade 

no acesso aos serviços de saúde, a boa organização dos serviços de saúde, de forma 

regionalizada, com a finalidade de reduzir as barreiras de acesso, são fundamentais 

para alcançar a equidade no acesso e na utilização dos serviços de saúde (ALMEIDA; 

SZWARCWALD, 2012; BITTENCOURT et al., 2014; TRAVASSOS; CASTRO, 2008). 

Nesta análise do fluxo intermunicipal das gestantes, só foi possível verificar o 

município de residência e ocorrência do parto normal, não sendo possível verificar os 
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possíveis percursos da gestante em busca da assistência ao parto em caso de acesso 

negado. 

Uma limitação deste estudo é a incerteza sobre a fidedignidade do 

preenchimento dos campos das informações do Sistema de Informações Hospitalares 

(SIH-SUS). No entanto, algumas literaturas apontam uma confiabilidade satisfatória 

para o campo procedimento realizado (ESCOSTEGUY et al., 2002; MATHIAS; 

SOBOLL, 1998; VERAS; MARTINS, 1994). Em relação a residência da gestante, um 

estudo de 2008 que analisou a qualidade da informação sobre o parto no SIH do Rio 

de Janeiro, verificou que esses dados tinham uma maior margem de erro 

(BITTENCOURT; CAMACHO; LEAL, 2008); em outro estudo sobre o preenchimento 

do campo município de residência para as mulheres com internação por câncer de 

mama e colo de útero no Rio de Janeiro, encontraram em seus resultados que a 

confiabilidade no preenchimento deste campo diminuía quando a mulher residia fora 

do município onde buscava internação(AGUIAR et al., 2013). Como nesta pesquisa 

foram selecionados apenas os registros de partos em gestantes que realizaram 

deslocamento intermunicipal, é importante considerar a omissão do município de 

residência, caso o município de ocorrência seja diferente do que a gestante residia. 

Nesta situação, aumentaria ainda mais a proporção de partos realizados fora do 

município de residência e o tamanho médio da aresta de saída. 

 

CONCLUSÃO 

O monitoramento e a caracterização dos fluxos intermunicipais das 

parturientes, auxilia na qualificação do planejamento e diagnóstico sobre o 

funcionamento desta rede, identificando deslocamentos das gestantes por longas 

distâncias, possíveis barreiras de acesso e apoiando na organização das referências 

intermunicipais. Com a utilização dessa metodologia é possível focar ainda em 

diferentes unidades de analises, pontuando melhor a dinâmica de acesso ao parto 

num dado local. A partir destas informações é possível avaliar se as pactuações estão 

adequadas ou se precisam de revisões, para, desta forma, irem de acordo com as 

necessidades do território. 

Este estudo mostra a necessidade do desenvolvimento de uma rede 

regionalizada para atender as demandas das gestantes nos territórios. A 

regionalização de rede para assistência ao parto normal é de grande relevância no 
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planejamento em saúde. Mesmo diante de tamanha importância, os resultados desta 

pesquisa evidenciaram um aumento na proporção de gestantes que realizaram parto 

normal fora do município de residência, aumento da distância percorrida e aumento 

dos municípios com grau de saída maior ou igual a cinco, indicando que a organização 

das redes regionalizadas, que garanta de forma equânime a integralidade do cuidado 

às parturientes, ainda é um desafio a ser superado.  
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COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Com a aplicação da metodologia de análise de rede foi possível visualizar a 

evolução do fluxo intermunicipal de internação para o serviço de saúde selecionado. 

Neste método é possível focar em diferentes unidades de analises, desta forma, um 

município pode investigar especificamente sua rede, bem como é possível trabalhar 

com unidades menores como distritos sanitários, bairros ou até mesmo uma unidade 

de saúde, portanto que tenha as coordenadas das unidades que serão estudadas. No 

caso da presente pesquisa, as duas unidades trabalhadas foram municípios e 

macrorregiões de saúde do estado da Bahia, mas também é possível caracterizar a 

rede entre estados diferentes, inclusive a nível nacional. 

Assim como foi aplicado na rede de cirurgia cardiovascular e parto normal, é 

possível aplicar esta metodologia para quaisquer outras internações no Sistema único 

de Saúde. Para isso, basta ter o município de residência, o município de internação e 

o(s) código(s) de procedimento(s) do SUS para gerar a matriz de origem e destino 

para um específico serviço de saúde. 

Houve diferentes desenvolvimentos quando comparada a evolução topológica 

da rede de cirurgia cardiovascular e a de parto normal. Na aplicação da metodologia 

para rede de cirurgia cardiovascular os resultados apontaram para importantes 

avanços no acesso às internações para esse serviço de saúde, apesar disso, essa 

evolução não foi igual para todas as macrorregiões, persistindo áreas com 

discrepantes padrões de conectividade. Quando aplicado na rede de internações 

sobre parto normal, foi averiguado um aumento na desigualdade no acesso ao parto 

normal durante a série histórica analisada, tanto intra-regional como entre diferentes 

Regiões de Saúde, apontando que a organização da rede de parto normal na Bahia é 

um desafio a ser alcançado. 

Para enriquecer a caracterização das macrorregiões da Bahia foram 

desenvolvidos indicadores baseados nos índices da Teoria dos Grafos. A produção 

de novos indicadores é livre, no entanto, é importante manter a coerência do que está 

sendo elaborado para não ser utilizado incorretamente. Nesta pesquisa foram 

utilizados alguns índices da Teoria dos Grafos para caracterizar uma rede de 

internação, é interessante a exploração de outras formas de análise de redes com 
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aplicação na saúde, a fim de maior conhecimento sobre a dinâmica e a organização 

de rede de serviços em saúde.  

Por fim, a metodologia de análise de redes apresentada neste estudo pode ser 

utilizada como uma ferramenta de gestão, por meio do uso do fluxo de origem e 

destino de internação como um fenômeno modelado como uma rede, e a sua 

caracterização pela Teoria dos Grafos. Foi averiguado as propriedades topológicas e 

o desenvolvimento temporal e espacial entre os municípios onde houve deslocamento 

intermunicipal dos usuários dos serviços de saúde do SUS. Esta metodologia auxilia 

a qualificação do planejamento e diagnóstico sobre o funcionamento de uma rede de 

internação, identificando deslocamentos por longas distâncias, possíveis barreiras de 

acesso e apoiando na organização das referências intermunicipais.  
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APÊNDICE A 

Script em linguagem C# para criação de tabelas de arestas. Autor:Soltan 
Galano Duverger. 

 
using System; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingSystem.ComponentModel; 
usingSystem.Data; 
usingSystem.Drawing; 
usingSystem.Linq; 
usingSystem.Text; 
usingSystem.Windows.Forms; 
usingSystem.Drawing.Imaging; 
using System.IO; 
 
namespaceinternacao 
{ 
public partial class Form1 : Form 
    { 
stringcamino; 
structaristas 
        { 
public string origen; 
public string destino; 
publicint peso;             
} 
        List<aristas> mirede; 
        List<aristas> otrarede; 
public Form1() 
        { 
InitializeComponent(); 
        } 
 
private void cerrarToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
Close(); 
        } 
 
private void abrirToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
if (openFileDialog1.ShowDialog(this) == DialogResult.OK) 
            { 
camino = openFileDialog1.FileName; 
mirede = new List<aristas>(); 
otrarede = new List<aristas>(); 
 
String[] nuevofichero = System.IO.File.ReadAllLines(camino); 
int[,] mimatriz; 
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string[] nombres; 
if (nuevofichero[nuevofichero.Length - 1].Substring(1, 4) == "otal") 
                { 
mimatriz = new int[nuevofichero.Length - 2, nuevofichero.Length - 2]; 
nombres = new string[nuevofichero.Length - 2]; 
for (inti = 1; i<nuevofichero.Length - 1; i++) 
                    { 
string[] leer; 
leer = nuevofichero[i].Split(';'); 
string[] extra = leer[0].Split(' '); 
nombres[i - 1] = extra[0]; 
for (int j = 1; j <nuevofichero.Length - 1; j++) 
                        { 
mimatriz[i - 1, j - 1] = Convert.ToInt32(leer[j]); 
                        } 
                    } 
                } 
else 
                { 
mimatriz = new int[nuevofichero.Length - 1, nuevofichero.Length - 1]; 
nombres = new string[nuevofichero.Length - 1];  
for (inti = 1; i<nuevofichero.Length; i++) 
                    { 
string[] leer; 
leer = nuevofichero[i].Split(';'); 
string[] extra = leer[0].Split(' '); 
nombres[i - 1] = extra[0]; 
for (int j = 1; j <nuevofichero.Length; j++) 
{ 
mimatriz[i - 1, j - 1] = Convert.ToInt32(leer[j]); 
                        } 
                    } 
 
                } 
 
 
                // formar la rede 
for (inti = 0; i<mimatriz.GetLength(0); i++) 
                { 
for (int j = 0; j <mimatriz.GetLength(1); j++) 
{ 
if (mimatriz[i, j] != 0) 
                        { 
aristasmiarista = new aristas(); 
miarista.origen = nombres[i]; 
miarista.destino = nombres[j]; 
miarista.peso = mimatriz[i, j]; 
mirede.Add(miarista); 
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if (i != j) 
otrarede.Add(miarista);                                                      
                        } 
                    } 
                } 
 
            } 
else 
            { 
MessageBox.Show("lea os dados"); 
} 
        } 
 
private void visualizarToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
if (mirede.Count> 0) 
            { 
if (tablared.Rows.Count> 1) 
                { 
for (inti = tablared.Rows.Count - 2; i>= 0; i--) 
                    { 
tablared.Rows.RemoveAt(i); 
                    } 
                } 
for (inti = 0; i<mirede.Count; i++) 
                { 
tablared.Rows.Add(); 
tablared.Rows[i].Cells[0].Value = i + 1; 
tablared.Rows[i].Cells[1].Value = mirede[i].origen; 
tablared.Rows[i].Cells[2].Value = mirede[i].destino; 
tablared.Rows[i].Cells[6].Value = mirede[i].peso; 
                } 
            } 
else 
            { 
MessageBox.Show("lea os dados"); 
} 
        } 
 
private void guardarToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
if (mirede.Count> 0) 
            { 
stringcaminoss = camino.Substring(0, camino.LastIndexOf(".")) + "red" + ".csv"; 
stringcaminosse = camino.Substring(0, camino.LastIndexOf(".")) + "redSem" + ".csv"; 
 
System.IO.StreamWriterMifichero = System.IO.File.CreateText(caminoss); 
System.IO.StreamWriterMificheros = System.IO.File.CreateText(caminosse); 
                //FileStream fs =  File.Create(@"c:\prueba.csv"); 
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stringlinea = "Source" + ";" + "Target" + ";" + "Tipo" + ";" + "ID" +";" + "Label"+ ";" + 
"Peso"; 
Mifichero.WriteLine(linea); 
                //byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(linea); 
//foreach (byte b in bytes) 
                //{ 
                //    fs.WriteByte(b); 
                //} 
                //fs.Flush(); 
 
for (inti = 0; i<mirede.Count; i++) 
{ 
 
linea = i.ToString() + mirede[i].origen + ";" + mirede[i].destino + ";" + " " + ";" + " " + ";" 
+ " " + ";" + mirede[i].peso.ToString(); 
Mifichero.WriteLine(linea); 
                    //bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(linea); 
//foreach (byte b in bytes) 
                    //{ 
                    //    fs.WriteByte(b); 
                    //} 
 
                    //fs.Flush(); 
 
} 
                //fs.Close(); 
 
linea = "Source" + ";" + "Target" + ";" + "Tipo" + ";" + "ID" + ";" + "Label" + ";" + "Peso"; 
Mificheros.WriteLine(linea); 
int m = 0; 
for (inti = 0; i<otrarede.Count; i++) 
{ 
linea = otrarede[i].origen + ";" + otrarede[i].destino + ";" + " " + ";" + " " + ";" + " " + ";" + 
otrarede[i].peso.ToString(); 
Mificheros.WriteLine(linea); 
                    m++; 
                } 
MessageBox.Show("guardados" + m.ToString()); 
            } 
else 
            { 
MessageBox.Show("lea os dados"); 
} 
        } 
 
private void ferramentasToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
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private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
private void internaçãoForaDoMunToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs 
e) 
        { 
if (otrarede.Count> 0) 
            { 
if (tablared.Rows.Count> 1) 
                { 
for (inti = tablared.Rows.Count - 2; i>= 0 ; i--) 
                    { 
tablared.Rows.RemoveAt(i); 
                    } 
                } 
 
for (inti = 0; i<otrarede.Count; i++) 
                { 
tablared.Rows.Add(); 
tablared.Rows[i].Cells[0].Value = i + 1; 
tablared.Rows[i].Cells[1].Value = otrarede[i].origen; 
tablared.Rows[i].Cells[2].Value = otrarede[i].destino; 
tablared.Rows[i].Cells[6].Value = otrarede[i].peso; 
} 
            } 
else 
{ 
MessageBox.Show("leia os dados"); 
            } 
        } 
    } 
} 
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APÊNDICE B 

Script em linguagem R para geração dos índices estatísticos. Autor: José 

Garcia Vivas Miranda. 

 
path="local do arquivo/" 
setwd(path) 
 
#nome dos arquivos 
fileNo=paste(path,"nome do arquivo de no.csv",sep="") 
fileAr=paste(path,"nome do arquivo de aresta.csv",sep="") 
saida=paste(path,"distanciaXXX.csv",sep="") 
tabelaDis=paste(path,"tabelaDistXXX.csv",sep="") 
 
#le os arquivos 
listaNodes=read.table(fileNo,sep=";",header=TRUE) 
listaAresta=read.table(fileAr,sep=";",header=TRUE) 
 
#acrecesta as colunas para o calculo 
listaNodes["distMedIn"] <- 0 
listaNodes["distMedOut"] <- 0 
listaNodes["pesoIn"] <- 0 
listaNodes["pesoOut"] <- 0 
 
#grava cabecalho dos arquivos de saida 
write.table(cbind("source","target","dstance","pond 
Distance"),file=saida,append=F,col.names=F,quote=F,sep=";",row.names=F) 
write.table(cbind("ID","municipio","dist_med_in","dist_med_out","Fluxo_in","fluxo_out"
),file=tabelaDis,append=F,col.names=F,quote=F,sep=";",row.names=F) 
dis=0 
somaPeso=0 
 
for (i in seq(1,length(listaAresta[,1]),1)) 
{ 
src=listaAresta[i,1] 
trj=listaAresta[i,2] 
isr=match(src,listaNodes[,1]) 
itr=match(trj,listaNodes[,1]) 
if(isr != itr ) 
  { 
xs=listaNodes[isr,5] 
ys=listaNodes[isr,6] 
xt=listaNodes[itr,5] 
yt=listaNodes[itr,6] 
 
somaPeso = somaPeso + listaAresta[i,6] 
d = sqrt((xs-xt)^2+(ys-yt)^2) 
dp = d * listaAresta[i,6] 
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dis=dis+ dp 
 
listaNodes[itr,"distMedIn"] = listaNodes[itr,"distMedIn"] + dp 
listaNodes[isr,"distMedOut"] = listaNodes[isr,"distMedOut"] + dp 
listaNodes[itr,"pesoIn"] = listaNodes[itr,"pesoIn"] + listaAresta[i,6] 
listaNodes[isr,"pesoOut"] = listaNodes[isr,"pesoOut"] + listaAresta[i,6] 
 
write.table(cbind(src,trj,d,d * 
listaAresta[i,6]),file=saida,append=T,col.names=F,quote=F,sep=";",row.names=F) 
} 
} 
dmedia=dis/somaPeso 
listaNodes["distMedIn"] = listaNodes["distMedIn"] / listaNodes["pesoIn"] 
listaNodes["distMedOut"] = listaNodes["distMedOut"] / listaNodes["pesoOut"] 
write.table(cbind(listaNodes["ID"],listaNodes["Municipio"],listaNodes["distMedIn"], 
listaNodes["distMedOut"],listaNodes["pesoIn"],listaNodes["pesoOut"]), 
file=tabelaDis,append=T,col.names=F,quote=F,sep=";",row.names=F) 
 
 
sum(listaNodes["pesoOut"]) 
sum(listaAresta[6]) 
 


