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APRESENTAÇÃO 

A nota técnica traz um recorte da pesquisa Regiões de Influências das 

Cidades – REGIC 2018, produzida pelo Instituto de Geografia e Estatística – 

IBGE. Os dados apresentados se referem aos deslocamentos entre cidades 

brasileiras para acesso a serviços de saúde de baixa, média e de alta 

complexidade. Com isso, elaborou-se uma caracterização da centralidade 

regional de São Luís nos deslocamentos para serviços de saúde no Maranhão. 

Além da introdução e das considerações finais, o trabalho está estruturado em 

mais três seções, a saber: o capítulo 2, dedicado a apontamentos metodológicos 

e conceituais sobre o Regic 2018; o capítulo 3, que trata da centralidade dos 

serviços de saúde do Arranjo Populacional de São Luís, com subseções, onde se 

a identifica as redes de influência formadas em torno de cada tipo de 

atendimento procurado; e, por fim, o capítulo 4, que trata das regiões de busca 

de serviços de saúde localizados na cidade em questão. Os resultados indicam o 

quanto, em termos populacionais e espaciais, o sistema de saúde de São Luís 

está vinculado a outras cidades e, por isso, requer uma atenção governamental 

para além da escala estritamente municipal (ou municipalista). 
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1. INTRODUÇÃO 

Para subsidiar políticas de contenção dos efeitos da disseminação do covid-

19 no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, em 

abril do corrente ano, os resultados relativos ao comportamento da rede de 

cidades na área de saúde identificados pela pesquisa Regiões de Influências das 

Cidades – REGIC 2018 (IBGE, 2020). Com intuito semelhante, a presente nota 

técnica traz um recorte deste trabalho, para caracterizar a centralidade regional 

de São Luís nos deslocamentos para serviços de saúde de baixa, média e alta 

complexidade. 

As informações aqui apresentadas são produto de duas bases de dados 

oferecidas pelo IBGE e uma de suas notas técnicas (IBGE, 2020). A primeira base 

é a disponibilizada na seção de downloads da área de Geociências do IBGE, que, 

em diretório específico para divulgação dos dados preliminares do REGIC 2018, 

acessível através do seguinte link: 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/regioes_de_influen

cia_das_cidades/Regioes_de_influencia_das_cidades_2018_Resultados_preliminares/. A 

segunda pode ser acessada através do endereço eletrônico 

https://mapasinterativos.ibge.gov.br/covid/regic/, onde o IBGE disponibiliza mapas 

interativos e links para acesso às bases (tabulares e gráficas) utilizadas. 

Quanto à estruturação, a presente nota técnica está dividida em três partes, 

além desta introdução e das considerações finais, quais sejam: a primeira, para 

orientar a leitura das informações apresentadas, traz breve apanhado sobre 

aspectos metodológicos e conceituais do REGIC 2018; a segunda se refere à 

centralidade dos serviços de saúde do Arranjo Populacional de São Luís, a partir 

da caracterização dos deslocamentos intermunicipais para atendimento de baixa, 

média e de alta complexidade; e a terceira parte apresenta as regiões de busca de 

serviços de saúde da cidade de São Luís, uma proposta preliminar do IBGE. 

2. APONTAMENTOS METODOLÓGICOS E CONCEITUAIS SOBRE O REGIC 

2018. 

Com os dados da REGIC 2018 é possível identificar centros urbanos que se 

constituem em destinos principais de pessoas que se descolam de suas cidades 

para acessarem serviços de saúde em outras. Para tanto, o IBGE aplicou, em 

5.503 municípios, um questionário composto por nove perguntas, duas relativas 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/regioes_de_influencia_das_cidades/Regioes_de_influencia_das_cidades_2018_Resultados_preliminares/LEIA_ME.txt
ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/regioes_de_influencia_das_cidades/Regioes_de_influencia_das_cidades_2018_Resultados_preliminares/LEIA_ME.txt
https://mapasinterativos.ibge.gov.br/covid/regic/
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ao tema saúde. Foram considerados duas classes de serviços de saúde, os de 

“baixa e média complexidade” e os de “alta complexidade”, classificados com 

base em critérios adotados no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Os serviços saúde de baixa e média complexidade consistem em “consultas 

médicas e odontológicas, exames clínicos, serviços ortopédicos e radiológicos, 

fisioterapia e pequenas cirurgias, dentre outros atendimentos que não 

impliquem em internação”, enquanto os serviços de saúde de alta complexidade 

incluem os “tratamentos especializados com alto custo envolvendo internação, 

cirurgias, ressonância magnética, tomografia e tratamentos de câncer” (IBGE, 

2020, p. 8-11).  

A partir dessa classificação, perguntou-se quais eram os municípios mais 

procurados pela população para acessar serviços de saúde em outras cidades. 

Poderiam ser citados até cinco indicações, em ordem de preferência, dados com 

os quais o IBGE mensurou quais eram as cidades referidas como principais 

destinos dos deslocamentos para atendimento de saúde. 

A noção de cidade foi operada a partir de dois conceitos, o de Município 

Isolado e o de Arranjo Populacional (AP), ambos elaborados e aplicados em 

trabalho anterior do IBGE (2015). O primeiro conceito se refere a cidades sem 

forte integração espacial com municípios vizinhos, enquanto o de AP representa 

um conjunto de municípios conurbados, ou seja, com forte integração entre si, 

medida a partir dos deslocamentos pendulares para trabalho ou estudo e pela 

presença de continuidade da mancha urbana entre municípios (cf. IBGE, 2015, 

2020). Logo, o termo cidade não é sinônimo de município, podendo abranger 

mais de um desses entes federados, como nos casos do AP, ou apenas um, 

quando se trata de Município Isolado. 

3. CENTRALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO ARRANJO POPULACIONAL 

DE SÃO LUÍS.  

Conforme os dados do REGIC 2018, os serviços de saúde situados no AP 

de São Luís, que, além da capital, inclui os municípios de Raposa, Paço do 

Lumiar e São José de Ribamar, constituem a principal referência para 115 
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cidades, todas do Maranhão e quatro delas formam APs1. Essa área de 

influência é composta por 119 municípios, que somam uma população 

estimada de 3.154.306 habitantes em 2019. Para receberem atendimento de 

saúde na capital, a população desses municípios percorre em média 178,4 km, 

sendo que o mais remoto é Riachão, no sul do estado e a cerca de 600 km de 

São Luís. Em 83 cidades2 a ligação com a capital ocorre apenas para os serviços 

de saúde de alta complexidade, enquanto em três cidades o vínculo se dá 

somente em relação aos serviços de baixa e média complexidade. O Erro! Fonte 

de referência não encontrada. traz as dimensões espaciais dessa rede de cidades, 

segundo o tipo de serviços prestados. 

 
Mapa 1 - Rede de influência dos serviços de saúde da cidade de São Luís (2018). 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do REGIC 2018. 

                                                      
1 AP de Pedreiras, AP de Presidente Juscelino - Cachoeira Grande, AP de Santa Helena – 
Turilândia e AP de Morros - Axixá/MA. 
2 Entre a quais estão o APs de Pedreiras, Presidente Juscelino - Cachoeira Grande e o de Santa 
Helena - Turilândia. 
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Como se vê no mapa acima, a cidade de São Luís compõe os 36 polos 

regionais de atendimento de saúde do Maranhão. Na definição do REGIC 2018, 

o conceito de Polo de Atendimento se refere às cidades identificadas como 

destinos principais dos deslocamentos da população de um ou mais município 

em busca dos serviços de saúde consultados. Há também os “Subpolos”, que 

segue os mesmos parâmetros, porém se referem aos municípios que compõe os 

APs. Junto com Bacabal, Caxias, Coroatá, AP de Imperatriz, Pinheiro, Presidente 

Dutra e Santa Inês, a capital faz parte das oito cidades maranhenses que 

polarizam deslocamentos intermunicipais tanto para os serviços de baixa e 

média complexidade como os de alta complexidade. Existem 23 polos regionais 

ligados diretamente ao de São Luís, sendo 18 na prestação de serviços de baixa 

e média complexidade, e cinco no atendimento nos serviços de alta 

complexidade (Mapa 1). 

3.1  CENTRALIDADE DE SÃO LUÍS NOS DESLOCAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE DE BAIXA 

E MÉDIA COMPLEXIDADE. 

Os informantes de 146 municípios consultados pelo REGIC 2018 citaram 

São Luís como um dos cinco municípios para os quais a população local se 

desloca em busca por serviços de saúde de baixa e média complexidade. Na 

escala dos centros urbanos, esses deslocamentos para o AP de São Luís 

envolvem 139 cidades, mas apenas para 32 delas a capital aparece como 

destino principal no tipo de atendimento considerado.  

A população estimada em 2019 dessas 32 cidades foi de 1.147.600 de 

pessoas, que precisavam percorrer uma distância média de 110 km para 

chegarem até São Luís – portanto, acima da média nacional, que é de 72 km 

(IBGE, 2020). Assim, entre as cidades maranhenses, São Luís apresenta a maior 

centralidade em aos deslocamentos para serviços de saúde de baixa e média 

complexidade dentro do Maranhão, como mostra o Mapa 2. 
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Mapa 2 - Centralidade de São Luís nos deslocamentos para serviços de saúde de baixa e 

média complexidade (2018). 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do REGIC 2018. 

3.2 CENTRALIDADE DE SÃO LUÍS NOS DESLOCAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE DE 

ALTA COMPLEXIDADE  
Do universo consultado pelo REGIC 2018, informantes de 204 municípios 

citaram São Luís como um dos cinco municípios para os quais a população local 

se desloca em busca por serviços de saúde de alta complexidade. Visto a partir 

do conceito de cidade adotado pela referida pesquisa do IBGE, os mesmos 

serviços de saúde situados no AP de São Luís foram citados por informantes de 

195 cidades, oito delas fora do Maranhão3. Desse total, apenas 112 cidades, 

todas do Maranhão, têm o AP de São Luís como o destino principal dos seus 

                                                      
3 Boa Vista, Bom Jesus do Tocantins, Tailândia, São Miguel do Tocantins, AP de 
Tocantinópolis/TO - Porto Franco/MA, AP de Amarante/PI - São Francisco do 
Maranhão/MA, Elesbão Veloso e AP de Uruçuí/PI. 
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deslocamentos para acesso a atendimento de saúde de alta complexidade, 

conforme ilustra o Mapa 3. 

 
Mapa 3 - Centralidade de São Luís nos deslocamentos para serviços de saúde de 

alta complexidade. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do REGIC 2018. 

A população somada das 112 cidades que compõe a rede de influência 

dos serviços de alta complexidade situados no AP de São Luís atingiu cerca de 3 

milhões de habitantes em 2019, segundo as estimativas do IBGE, equivalente a 

42% da população do Maranhão. Como se pode mensurar no mapa acima, a 

distância média entre os municípios dessa rede até a capital é de cerca de 180 

km, portanto acima da média nacional, que, segundo IBGE (2020), foi de 155 

km. No município mais remoto do centro da rede, a população de Riachão é a 

que precisa percorrer a distância mais longa, quase 600 km, para receber 

atendimento de saúde no AP de São Luís.  

4. REGIÕES DE BUSCA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA CIDADE DE SÃO LUÍS 
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O IBGE (2020) produziu também uma regionalização zonal preliminar a 

partir dos fluxos intermunicipais para acesso a serviços de saúde no Brasil. 

Cada região assim delimitada representa a área de influência de um polo de 

atendimento no tema em questão. O AP de São Luís segue os padrões 

geográficos preponderantes no país, pois apresenta disparidade de área entre 

os dois tipos de regiões que se formam em torno de seus serviços de saúde. 

Nesse caso, enquanto na região de influência dos serviços de saúde de baixa e 

média complexidade ocupa cerca de 5% do território estadual e abrange 26 

municípios, a dos serviços de alta complexidade abarca 90 municípios e quase 

30% da área territorial maranhense (Mapa 4 e Mapa 5). 

Apesar dessas disparidades, ambas as regiões apresentam 

descontinuidades, o que a hipótese de que “nem sempre o centro especializado 

mais próximo é a primeira opção, havendo casos em que as prefeituras de 

pequenos municípios encaminham e transportam pacientes diretamente para a 

capital estadual” (IBGE, 2020). Os mapas 4 e 5 revelam essas configurações 

regionais da rede de influência dos serviços de saúde localidades no AP de São 

Luís. 
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Mapa 4 - Região de busca de serviços de saúde de alta complexidade da cidade de 

São Luís. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do REGIC 2018. 
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Mapa 5 - Região de busca de serviços de saúde de alta complexidade da cidade de São 

Luís 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do REGIC 2018. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A população de mais da metade dos municípios do Maranhão tem em São 

Luís o destino principal na busca por serviços de saúde fora da cidade que reside. 

Essa região de influência se divide em duas, de acordo com o tipo de 

atendimento prestado, e é composta por 115 cidades de 119 municípios, 

distribuídos em área que equivale a quase a metade do território maranhense. 

Para 2019, estima-se que se tratava de 3,145 milhões de pessoas, bem mais do 

que o número de residentes no próprio AP de São Luís – que inclui os demais 

municípios da Ilha de Upaon-Açu. 

Trata-se, pois, do maior polo maranhense em atendimento de saúde, ainda 

que sua área de influência seja sobreposta pela a de Teresina. Para acessar esse 

atendimento no AP de São Luís, a população dos municípios do interior do 

Maranhão percorre uma distância média maior que a encontrada para o Brasil 
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como um todo. E, assim como ocorre em relação a maior parte dos demais polos 

no país, os serviços de baixa e média complexidade localizados em São Luís 

possui uma região de influência menor do que a dos atendimentos de alta 

complexidade. 

Em razão de apresentar tais dimensões territoriais e demográficas em sua 

rede de influência, os serviços de saúde de alta complexidade prestados no AP de 

São Luís são os mais suscetíveis ao avanço do covid-19 no Maranhão. Por isso, 

mesmo que o número de casos da doença diminua na cidade de São Luís, o risco 

de colapso no sistema de saúde da capital é também diretamente proporcional 

ao número de casos graves nas demais cidades da referida rede de influência. 
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