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RESUMO 

 

 

Este estudo, descritivo, teve como objetivo elaborar uma proposta para organização 
do Sistema Estadual de Urgência e Emergência no estado do Ceará-Brasil, baseado 
na implantação de serviços de atendimento pré-hospitalar de urgência e 
emergência. Propõe o desenho de regionalização dos serviços na ótica do 
atendimento pré-hospitalar com ênfase na integralidade da atenção e integração dos 
serviços, da qualificação e da humanização da atenção. Com base nos dados do 
Datasus, e IBGE,  ano 2003 e de acordo com o estabelecido pela Portaria GM-MS 
2048/2003, foram definidos 12 pólos regionais de urgência e emergência com o 
mesmo número de centrais de regulação (11 a serem implantadas). São necessárias 
133 ambulâncias de suporte básico (USB) e 28 ambulâncias de suporte avançado 
(USA). O pessoal necessário será: 396 médicos, 396 enfermeiros, 737 
auxiliares/técnico de enfermagem, 660 condutores socorristas, 11 farmacêuticos, 
110 telefonistas, entre outros. Foi analisado o quantitativo de internações realizadas 
nos 20 hospitais pólos em relação a intervalos de distância do local da residência. A 
ocupação dos leitos é em sua maioria feita pelos residentes dos municípios onde o 
hospital está localizado. Com base nos parâmetros do Ato Portaria nº 1101/GM-MS 
e de acordo com o agrupamento pólo-regional sugerido foi analisado o quantitativo 
de leitos disponíveis, verificou-se que o número de leitos é insuficiente, sendo mais 
preocupante a situação dos leitos de UTI. Quanto aos tipos de procedimentos de 
urgência e emergência, na comparação entre os pólos, por freqüência, existe maior 
concentração nas internações para realização de partos, cesarianas e curetagem 
pós-aborto. Sugere-se que a implantação seja feita de forma gradual com prioridade 
para as regiões mais desassistidas. Na repactuação da ocupação dos leitos dos 
hospitais pólo-regionais deverá haver definição clara de um percentual eqüitativo 
para os tipos de procedimentos por internação a serem utilizados pelos moradores 
dos municípios da área de cobertura regional, com definição de um “portfólio” 
padronizado de serviços hospitalares, almejando auto-suficiência do atendimento de 
urgência e emergência a nível micro e macrorregional de saúde no estado do Ceará. 
 
Palavras-chave: Política de Saúde. Atendimento Pré-Hospitalar de Urgência e 
Emergência. Serviços de Urgência e Emergência. Regulação Médica.
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ABSTRACT 

 

This study, descriptive, aimed to develop a proposal for organizing the State System 
of Urgency and Emergency in the state of Ceará-Brazil, based on the deployment of 
the prehospital  emergency care. Proposes the design of regional services in the 
optics of prehospital care with emphasis on the completeness of care and integration 
of services, qualification and the humanization of attention. Based on data from 
DATASUS and IBGE, year 2003, in conformity with a Minister of Health Order nº 
2048/2003-GM-MS, were defined 12 regional clusters of urgency/emergency, with 
the same number of centrals regulation (11 to be implanted), 133 ambulances are 
needed for basic support (USB in portuguese) and 28 ambulances for advanced 
support (USA in portuguese). The necessary staff will be: 396 physicians, 396 
nurses, 737 assistant/technical nursing, 660 ambulance drivers, 11 pharmacists, 110 
telephone operators, among others. It was analyzed the admissions quantitative 
made in 20 poles hospitals in relation to the intervals of distance from the place of 
domicile. The occupation of beds is, in its majority, made by people of the 
municipality where the hospital is located. Based on the features of the Act Order of a 
Minister of Health nº 1101/GM-MS and according to the pole-regional grouping 
suggested, an analysis was made to verify the amount of beds available. It was 
obeyed that the number of beds is insufficient, more worrying is the situation of the 
ICU beds. As for the types of procedures of emergency, in the comparison between 
the poles, by frequency, there is greater focus on admissions for carrying out 
deliveries, cesarean sections and curettage post-abortion. It is suggested that the 
implementation of services should be done gradually with priority to the most 
underprivileged regions. In the re agreement of occupation of the beds in pole-
regional hospitals there should be clear a fair percentage for the types of procedures 
to be used by residents of the municipalities in regional coverage area, with definition 
of a standardized portfolio of hospital services, targeting self-sufficiency of 
emergency care at micro and macrorregional health in the state of Ceara.  

 
Keywords: Health Policies. Prehospital Emergency Care. Emergency Services. 
Medical Regulation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem revelado grandes disparidades 

entre as diferentes regiões do País e mesmo entre municípios do mesmo estado.  

Neste contexto, observa-se que sem as pressões oriundas da sociedade 

organizada, o talento, a criatividade e os conhecimentos dos profissionais de saúde 

envolvidos no planejamento e execução de atividades no campo da urgência e 

emergência, não seria possível ter conseguido avanços significativos. Mesmo assim 

ainda insuficientes para atender à demanda crescente por esses serviços. Os 

responsáveis por ações neste campo defrontam-se com enormes dificuldades até 

mesmo para compreender a natureza e magnitude dos problemas a enfrentar.  

 

No Brasil, os acidentes de trânsito são a maior causa de internações 

hospitalares nas chamadas “causas externas” que incluem homicídios, suicídios e 

outras formas de violências. O Ministério da Saúde gasta por ano mais de R$ 351 

milhões com internações pagas pelo Sistema SUS, para tratamento de problemas 

causados por violências, cerca de 30% é para atendimento de feridos em acidentes 

de trânsito. Dados de 2001, segundo o Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN), mostram que mais 30 mil pessoas morrem por acidentes no Brasil. 

 

Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), para avaliar o nível de 

satisfação dos usuários do SUS, revelou que as principais causas de insatisfação da 

população eram: as “filas nas emergências dos hospitais, o longo tempo de espera 

para a realização de exames e cirurgias e a incapacidade dos serviços de saúde de 

acolherem os pacientes, cuja clientela já representa mais de 90% da população 

brasileira”. 

 

No Ceará, as mortes violentas representam uma das principais causas de 

óbito na população em geral, cujo crescimento no período de 1996 a 2003 evoluiu 

de 12,9 para 20 óbitos por 100 mil habitantes. Os acidentes de trânsito e homicídios 

estão entre os maiores responsáveis pelos anos potenciais de vida perdidos (APVP). 
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A população masculina na faixa etária dos 15 aos 45 anos é a mais atingida. Dados 

do período de 1996 a 2003 indicam a redução de 30,3 para 20,5 na Capital e o 

crescimento de 10,4 para 19,4 no Interior, resultando na média estadual de 19,7 por 

100 mil habitantes (Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SIM).  

 

Na última década, a mortalidade por doenças cérebro-vasculares e as 

isquêmicas do coração foram responsáveis por mais de 60% das mortes no estado, 

com 39,4% e 27,7%, respectivamente. 

 

Dados epidemiológicos de mortalidade por doenças hipertensivas 

mostram avanço de 2,4 óbitos em 1990 para 13,6 óbitos, por 100 mil habitantes, em 

2003. A mortalidade por diabetes no período de 1995-2003 cresceu mais. Passou de 

7 para 17,1 casos por 100 mil em 2001, estabilizando-se em 16,3 no biênio 

2002/2003. 

 

Nos últimos anos se observa o crescimento da mortalidade por câncer, 

que ultrapassou o grupo de mortes violentas, constituindo-se na segunda causa 

(13,1%) em 2002. Dados de 2003 trazem as neoplasias como o terceiro motivo de 

morte, com 57 por 100 mil habitantes. 

 

Essa situação mostra que a saúde deve ser, cada vez mais, condição 

estratégica e prioritária nas ações das políticas públicas. Mais do que isto, é 

necessário implementar uma gestão pública da saúde baseada nos princípios e 

diretrizes do SUS.  

 

Para isto, é necessário que cada programa de saúde seja adequado a 

cada realidade específica. No entanto não pode existir mais de 5 mil sub-sistemas 

municipais de saúde que não se comunicam. Nem sempre é possível construir um 

sistema municipal de saúde que garanta a atenção integral (em todos os níveis de 

complexidade) que necessitam todos os seus moradores. É necessário pensar na 

construção de sistemas de saúde que se complementam regionalmente, com a 

definição de uma política de aquisição de equipamentos e implantação de serviços 

em conjunto. 
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Para se planejar um sistema na área de saúde é necessário conhecer e 

caracterizar a população a ser atendida pela rede de ações e serviços e projetar seu 

crescimento a médio e longo prazos. O tamanho da população deve ser relacionado 

com a quantidade de serviços necessários.  

 

Nos municípios, a população a ser atendida corresponde à totalidade de 

pessoas da localidade, mais a população referenciada para as especialidades, 

internações, serviços de apoio ao diagnóstico, etc., dos outros municípios da área de 

influência, que não possuírem estes serviços. 

 

Definida a área de influência do sistema de saúde, a população deve ser 

identificada sob o ponto de vista demográfico, epidemiológico e socioeconômico, o 

que ajudará na verificação se este responde ou não às necessidades. 

 

No Ceará, tanto a academia quanto às instituições têm dado pouca 

importância ao atendimento de urgência e emergência. Essa pesquisa tem o intuito 

de fazer um diagnóstico do momento atual, à luz das políticas vigentes, com 

repercussão imediata na qualidade de vida, especialmente na saúde da população 

e, conseqüentemente, na organização do setor saúde que deve ser repensado. 

 

Finalmente, com a formalização através da portaria 2.048/GM de 

05.11.2003, se faz necessário estudos para que a médio prazo se implante no 

estado do Ceará um sistema de atendimento às urgências e emergências  eficaz. 

 

1.1 Objetivos 

  

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar proposta de organização do sistema estadual de urgência e 

emergência regionalizado a partir da estruturação do atendimento pré-hospitalar. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 



 

 

23

● Determinar o agrupamento dos municípios a nível de pólo de urgência 

e emergência; 

  

● Estimar por pólo de urgência e emergência o quantitativo de 

ambulâncias de suporte básico (USB) na proporção de 1 para 50 mil 

habitantes e de suporte avançado (USA) de 1 para 250 mil habitantes; 

 

● Estimar o quantitativo de pessoal para as centrais de regulação e 

ambulâncias USB e USA; 

 

● Levantar por pólo de urgência e emergência as distâncias rodoviárias a 

serem percorridas dentro dos municípios agrupados até os hospitais 

micro e macro-regionais; 

 

● Levantar o quantitativo de leitos hospitalares, por tipo dentro dos pólos 

de urgência e emergência, tanto públicos, filantrópicos, universitários e 

privados, existentes e conveniados ao SUS, comparando com os 

parâmetros nacionais pré-estabelecidos; 

 

● Identificar os atendimentos de urgência e emergência realizados no 

ano de 2003, no estado do Ceará, agrupados por pólo de urgência e 

emergência; 

 

● Analisar a ocupação dos leitos dos hospitais pólos em relação aos 

intervalos de distância determinados e o local de residência dos 

pacientes. 

 

1.2 Metodologia 

 

1.2.1 Tipo de Estudo, Ano e Local 

 

Estudo descritivo (GIL, 2001) tendo como unidade de análise os 
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municípios do estado do Ceará, num total de 184, agrupados por pólo de urgência e 

emergência. O estudo analisou dados de 2003, ano da formulação do projeto 

enviado e aprovado pelo Ministério da Saúde. 

 

1.2.2 Variáveis de Estudo e Coleta de Dados 

 

1.2.2.1 Dados Demográficos  

 

Foram utilizados dados do Censo 2000, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), atualizado através de estimativas utilizadas pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) para determinação das cotas do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), sem sexo e faixa etária, disponível no site do 

Ministério da Saúde. (BRASIL, 2003). em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/poptCE.def. 

 

1.2.2.2 Dados da Produção Hospitalar  

 

Foram pesquisados dados do Ministério da Saúde - Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), por CID-10 ou por procedimento, ano 

2003. Dados de Hospitalização (SIH) disponível no site do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2003). em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/prmap.htm.  

 

1.2.2.3 Rede de Saúde 

 

Pesquisa no cadastro da rede hospitalar do estado do Ceará. Disponível 

no site do Ministério da Saúde (BRASIL, 2003): 

http://w3.datasus.gov.br/datasus/datasus.php?area=359A1B376C3D0E0F359G20HI

Jd3L24123M0N&VInclude=../site/infsaude.php 

 

1.2.2.4 Malha Viária e Distâncias Rodoviárias 

 

A malha viária foi disponibilizada pelo setor de cartografia do 

Departamento Estadual de Rodovias e Transportes (DERT). Mapas gerados a partir 
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do Software CAD obedecendo aos limites do agrupamento dos municípios por pólo 

de urgência e emergência, de acordo com a regionalização proposta. As distâncias 

foram calculadas através do software TOTEM, do DERT, disponível no site: 

http://totem.dert.ce.gov.br/totem/ptotem.htm.  

 

1.2.3 Análise dos Dados Coletados 

 

Os dados do SIM foram tabulados pelo programa TABWIN do 

DATASUS/MS e transferidos para a planilha de cálculos do OpenOficce.org 2.0. 

 

Os mapas foram gerados através do software Tabwin do Datasus. 

 

Mais detalhes na introdução da apresentação dos resultados. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA 

 

 

2.1 O Sistema Único de Saúde (SUS) Brasileiro 

 

A Constituição do Brasil, promulgada em outubro de 1988, reconhece no 

Art. 196 que:  

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988).  

 

Por entender que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a 

Constituição caracterizou, em seu Art. 197, que:  

 

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros e também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
(BRASIL,1988). 

 

No Art. 198, a Constituição estabelece que:  

 

As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. (BRASIL,1988). 
 

As competências do SUS estão definidas no Art. 200 da Constituição. 

 

A promoção, proteção e recuperação da saúde, referidas no Art. 196 da 

Constituição, foram regulamentadas pelo Congresso Nacional, em 19 de setembro 

de 1990, através da Lei Federal nº 8.080, conhecida como "Lei Orgânica da Saúde". 

 

A Lei nº 8.080 reconhece (Art.3) que "a saúde tem como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, moradia, saneamento 
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básico, meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais”, e define o SUS como 40 conjuntos de 

ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo poder público. 

 

A construção do SUS, que se traduz no processo de municipalização 

consoante aos princípios da reforma sanitária em curso no Brasil, deve avançar até 

a efetiva unificação dos serviços e suas instâncias gestoras, na superação do 

caráter assistencialista das ações curativas na regularidade do repasse de recursos 

e, principalmente no fortalecimento do setor público. 

 

O controle social do SUS através dos Conselhos de Saúde nos vários 

níveis de governo, exigidos pela Lei Federal constitui, ao lado da ampliação das 

redes de serviços de saúde e da municipalização, importantes avanços que 

precisam ser aprofundados. 

 

Os municípios devem rever suas responsabilidades, garantindo a unidade 

da rede sob sua gestão. Para isto, deverão continuamente implementar mudanças  

em suas Secretarias ou Distritos de Saúde; aperfeiçoar as estruturas 

organizacionais já existentes.  

 

Fundamental neste processo é o desenvolvimento das microrregiões de 

saúde, com algum grau de autonomia decisória, onde se desenvolva o conjunto de 

ações básicas de saúde e cujas características principais sejam: área geográfica e 

populacional definida, emprego de tecnologia adequada a sua realidade 

epidemiológica, com unidades de saúde que sejam efetivamente porta de entrada do 

SUS. 

 

Apesar dos avanços há muito a ser feito pelo SUS. A população brasileira 

tem baixa percepção do que é SUS, em pesquisa encomendada pelo Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), realizada pelo Instituto Vox Populi, 

em 2002, apenas 35% dos brasileiros souberam citar espontaneamente e com 
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precisão, o que significa SUS (CONSENSUS, 2006) 

 

Na pesquisa “A Saúde na Opinião dos Brasileiros” (CONASS, 2003), 29% 

se declararam usuários exclusivos do SUS, 62% usuários não exclusivos e 9% 

nunca usaram o SUS. 

 

A seguir quadro resumo dos princípios dispostos na Constituição 1988 em 

relação à saúde:  

 

Princípios Éticos/Doutrinários Princípios Organizacionais/Operativos 

Universalidade dos Serviços - acesso à saúde 
como direito público subjetivo, integrante dos 
direitos da cidadania. A Universalidade é o princípio 
segundo o qual “A saúde é direito de todos e dever 
do Estado...” (CF, 196, caput) 
 

Descentralização dos Serviços - 
redistribuição de recursos e responsabilidades 
entre os entes federados com base no 
entendimento de que o nível central, a União, 
só deve executar aquilo que o nível local, os 
municípios e estados, não podem ou não 
conseguem. A gestão do Sistema (SUS) passa 
a ser de responsabilidade da União, dos 
estados e dos municípios, agora entendidos 
como os gestores do SUS. 

Equidade na prestação dos Serviços - a política 
pública de saúde deve ser redistributiva com o 
objetivo de corrigir desequilíbrios sociais e 
regionais. Deve dar-se tratamento desigual para 
situações desiguais, ou seja, a cada um segundo 
suas necessidades objetivando proporcionar uma 
maior uniformidade. 

Regionalização e Hierarquização da Rede -  
distribuição espacial dos serviços de modo a 
atender às necessidades da população por 
regiões e em diferentes níveis de 
complexidade. Exige ações articuladas entre 
estados e municípios, sendo-lhes facultada a 
criação de consórcios. 

Integralidade na Assistência - direito de as 
pessoas serem atendidas na íntegra em suas 
necessidades. É “... entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema;” (Lei 8.080, 7.º, II) 

Participação Social - institucionalização da 
democracia participativa e do conseqüente 
controle social na área de saúde com a 
obrigatoriedade de constituição e de 
funcionamento de conselhos de saúde nos três 
níveis de governo. 
 

Quadro 1 – Princípios ético/doutrinários e organizacionais/operativos do SUS 
Fonte: SUS Descentralização (BRASIL, 2000) 

 

2.2 Níveis de Atenção  

 

Falar em sistema significa identificar e compreender o papel de cada 

unidade diferenciada no interior desse sistema. O SUS se organiza em cada região 

ou município, segundo as características da realidade de cada um desses locais. De 

modo geral, os Sistemas Locais de Saúde (SILOS) são estruturados segundo três 

diferentes níveis de atenção: primário, secundário e terciário. Há, porém, unidades 



 

 

29

de saúde que, pelas suas características (tipos de equipamentos e tecnologia 

envolvida na assistência; alta especialização e qualificação dos recursos humanos, 

etc.), desempenham um papel estratégico para o conjunto do SUS, recebendo 

pacientes de todo país e até mesmo do exterior. São os chamados centros de 

excelência e podem ser classificados como se situando num quarto nível de 

atenção. 

 

A divisão por área de atuação é formalizada pela Secretaria de Saúde do 

estado, do Distrito Federal ou do município em Gestão Plena do Sistema Municipal, 

de acordo com as respectivas condições de gestão e a divisão de responsabilidades 

estabelecida na Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002.   

 

2.2.1 Atenção Primária 

 

É a assistência sanitária essencial baseada em métodos e tecnologias 

práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, postos ao alcance de 

todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante a sua plena participação e a 

um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e cada etapa do 

seu desenvolvimento, com um espírito de auto-responsabilidade e 

autodeterminação. (Declaração de Alma-Ata – Organização Pan-Americana da 

Saúde, 2003). 

 

Executa ações básicas nos campos da promoção, prevenção e 

assistência individual, e a prestação de serviços necessários à resolução dos 

problemas de maior prevalência e significado social em cada comunidade. A 

Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na 

integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a 

prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que 

possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável (BRASIL, 

2006, p.10). 

 

Diz-se que as unidades que realizam atenção primária são a porta de 

entrada do SUS. 
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No Ceará, a Unidade do Programa Saúde da Família (UPSF), vinculada 

ao setor público, é a unidade fundamental do SUS. O conjunto das UPSF's formam, 

como se sabe, o que se convencionou denominar rede básica de saúde, 

encarregada da chamada atenção primária à saúde. 

 

Atenção primária ou básica significa atenção primeira, esse é o sentido do 

termo e não, como muitas vezes ouvimos, atenção de baixa qualidade para 

problemas simples. 

 

A própria noção de básico ou primário, com o sentido de primeiro, supõe 

a existência de unidades de saúde encarregadas do que é secundário ou terciário; 

encarregadas, portanto, do que não é básico. 

 

Em sistemas locais de saúde bem organizados e dirigidos, a rede básica 

é responsável pela resolução de mais de 70% dos problemas de saúde-doença das 

pessoas que procuram o SUS, desenvolvendo ainda uma série de ações com o 

objetivo de evitar o aparecimento de doenças na comunidade. 

 

O trabalho na rede básica é dos mais complexos, na medida em que, 

para o seu bom planejamento, execução e obtenção de resultados satisfatórios. 

Para isso, faz-se necessário o domínio e aplicação de conhecimentos de várias 

áreas do campo das ciências sociais, combinando-os com os conhecimentos 

biológicos. O mais experiente cardiologista pode simplesmente não saber o que 

fazer numa Unidade do Programa Saúde da Família (UPSF). 

 

Para atender a demanda de urgência e emergência neste nível de 

atenção a Portaria 2.048/GM-MS, de 05.11.2003 estabeleceu que os "municípios 

que realizam apenas a atenção básica (PAB) devem: se responsabilizar pelo 

acolhimento dos pacientes com quadros agudos de menor complexidade, 

principalmente aqueles já vinculados ao serviço”. Os que se enquadram na atenção 

básica ampliada (PABA) devem: desempenhar a mesma função dos municípios 

PAB, além de contar com área física específica para observação de pacientes, até 8 

horas. 
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2.2.2 Atenção Secundária 

 

É voltada para atendimentos de média complexidade ambulatorial é 

composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e 

agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica 

demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos 

tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. 

(http://portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/default.cfm), acesso em 26.06.07. 

  

Os grupos que compõem os procedimentos de média complexidade do 

Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) são: procedimentos especializados 

realizados por profissionais médicos, outros profissionais de nível superior e nível 

médio; cirurgias ambulatoriais especializadas; procedimentos traumato-ortopédico e 

ações especializadas em odontologia. (http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/) acesso 

em 26.06.07 

 

Nível de atenção representado por programas, sistemas e serviços de 

tratamento ambulatorial e hospitais de tecnologia intermediária, que incorporam 

funções do nível primário e acrescentam as de tratamento especializado, com 

objetivo de reabilitação. Neste nível, enquadram-se os municípios sede de módulo 

assistencial que realizam a atenção básica ampliada (PABA) e os procedimentos 

hospitalares e diagnósticos mínimos da média complexidade (M1): devem contar, 

além das estruturas já descritas acima, com unidades não hospitalares de 

atendimento às urgências, e/ou unidades hospitalares gerais de tipo I. 

 

Neste nível assistencial devem ser constituídos os serviços de 

atendimento pré-hospitalar móvel, de caráter municipal ou modular, e/ou serviço de 

transporte inter-hospitalar, para garantir o acesso aos serviços de maior 

complexidade dos pólos microrregionais, macrorregionais e estaduais, preconizados 

na portaria acima citada. Neste nível também se inclui municípios pólo regional, que 

realizam os demais procedimentos mais complexos da média complexidade (M3): 

devem contar de forma adicional com unidades hospitalares de referência tipo I e II. 

Neste nível devem ser estruturadas as centrais reguladoras regionais de urgências, 
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que vão ordenar os fluxos entre as micro e macro regiões, devendo o transporte 

inter-hospitalar ser garantido pelo serviço de atendimento pré-hospitalar móvel da 

micro/macro região solicitante. 

 

2.2.3 Atenção Terciária   

 

Nível de atenção constituído por grandes hospitais gerais e 

especializados, que concentram tecnologia de maior complexidade e de ponta, 

servindo de referência para os demais programas, sistemas e serviços. A realização 

de serviços de alta complexidade, por especialistas em diferentes áreas e que, em 

geral, requerem internação hospitalar.  

 

No mesmo material de apoio, encontramos a seguinte definição de alta 

complexidade: conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta 

tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços 

qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e 

de média complexidade). 

 

No site o SUS de A a Z, fornecido pelo Ministério da Saúde/Departamento 

de Atenção Básica (DAB) (http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/), acesso em 

26.07.2007, as  áreas que compõem a alta complexidade do SUS, organizadas em 

redes são: 

 

Assistência ao paciente portador de doença renal crônica (por meio dos 

procedimentos de diálise); assistência ao paciente oncológico; cirurgia 

cardiovascular; cirurgia vascular; cirurgia cardiovascular pediátrica; procedimentos 

da cardiologia intervencionista; procedimentos endovasculares extracardíacos; 

laboratório de eletrofisiologia; assistência em tráumato-ortopedia; procedimentos de 

neurocirurgia; assistência em otologia; cirurgia de implante coclear; cirurgia das vias 

aéreas superiores e da região cervical; cirurgia da calota craniana, da face e do 

sistema estomatognático; procedimentos em fissuras lábio-palatais; reabilitação 

protética e funcional das doenças da calota craniana, da face e do sistema 

estomatognático; procedimentos para a avaliação e o tratamento dos transtornos 
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respiratórios do sono; assistência aos pacientes portadores de queimaduras; 

assistência aos pacientes portadores de obesidade (cirurgia bariátrica); cirurgia 

reprodutiva e genética clínica. 

 

A existência de diferentes níveis de atenção no interior do SUS decorre 

da racionalização do trabalho com vistas a potencializar os recursos disponíveis. De 

fato, não são necessários certos equipamentos ou certos especialistas em todos os 

lugares, mas todas as pessoas de todos os lugares devem ter acesso a certos 

equipamentos e a certos especialistas sempre que precisarem deles. Assim, para 

que se possa assegurar acesso das pessoas aos recursos que necessitam, é 

imprescindível que sejam estabelecidos mecanismos de referência e contra-

referência através das quais usuários são encaminhados (referência) de uma 

unidade de saúde para outra, em geral de níveis de atenção diferentes. Nada 

impede, porém, que esse encaminhamento se dê no mesmo nível de atenção. Uma 

vez realizado o atendimento, o usuário é encaminhado de volta (contra-referência) 

para a unidade de origem. 

 

A portaria ministerial referida anteriormente prevê a existência de 

municípios pólo estadual, que realizam procedimentos de alta complexidade e 

devem contar, além das estruturas já mencionadas acima para os outros níveis de 

atuação, com unidades hospitalares de referência tipo III. Devem também ter 

estruturadas as centrais estaduais de regulação que vão ordenar os fluxos estaduais 

ou inter-estaduais da alta complexidade. 

 

A rigor, essa exigência de aproximação com diversas áreas de 

conhecimento envolvidas na produção da saúde-doença, e não apenas aos seus 

aspectos biológicos, é feita ao conjunto dos trabalhadores de saúde que dão vida ao 

SUS, seja qual for o nível de atenção onde atuem. 

 

2.3 Descentralização: O Foco da Mudança 

 

O sistema de saúde brasileiro vem sofrendo rápidas e profundas 

transformações. O início dos anos 80, do século XX, foi marcado pela busca de 
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redemocratização do País na área de saúde, a consolidação do entendimento de 

que saúde é a expressão da qualidade de vida de uma população geográfica e 

historicamente referenciada. A última década viu surgir o Plano CONASP, o 

Programa de Ações Integradas de Saúde (AIS) e os convênios para estruturação 

dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde nos Estados (SUDS), tendo 

assistido, ainda, a realização da Oitava Conferência Nacional de Saúde (l986), da 

Nona CNS (l992) e a conquista, na Constituição de 1988, do Sistema Único de 

Saúde (SUS), pela sociedade civil organizada e pelos constituintes. 

 

A possibilidade de maior participação dos poderes locais nas decisões 

sobre saúde é, provavelmente, a característica mais marcante desse período. 

Descentralização é o termo que traduz essa característica. As contradições, disputas 

e conflitos que vêm marcando o processo de descentralização das decisões no setor 

de saúde não diminuem as implicações e a importância que esse processo tem na 

área de saúde. 

 

Não se trata de esperar que Brasília ou a respectiva capital estadual 

decidam o que cada município deva ou não fazer. 

 

Pensar sua própria realidade, identificando e organizando forças políticas 

capazes de dar sustentação às propostas de políticas públicas que incluam, entre 

seus objetivos, alterar a situação de saúde de cada comunidade: eis o desafio posto 

pela política àqueles que têm de tomar decisões em âmbito municipal/local. Essa 

possibilidade exige certamente, além de alguma capacidade de articulação, 

razoáveis conhecimentos científicos e tecnológicos, sob pena de perda crescente de 

espaço político no interior do setor saúde ou, no limite, de fracasso. 

 

Na construção da democracia brasileira, a sociedade organizada tem 

contribuído - e muito! - para melhorar a saúde dos brasileiros: descentralizando e, 

portanto, dividindo poderes e criando espaços para a divergência e para o 

questionamento ou consolidação de decisões. Neste sentido, a criação do SUS, 

resultante de um processo político, teve enorme significado para a saúde.  
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Segundo Hartz e Contandriopoulos (2002) nas diversas reformas dos 

sistemas nacionais de saúde, a descentralização e a regionalização, mediante a 

integração dos serviços de saúde em redes assistenciais, têm sido ativamente 

estimuladas com base no “modelo ideal” de integração descrito, que teria como 

pressuposto teórico aumentar a efetividade e a eficiência dos sistemas. 

 

2.4 Urgência e Emergência: Breve Histórico 

 

Foi criado em 1990 o Programa de Enfrentamento às Urgências e 

Traumas que tinha como objetivo a redução da incidência e a morbimortalidade por 

agravos externos. Em 1992 foi transformado em Programa de Enfrentamento de 

Desastres, com os mesmos objetivos e acrescidos de trabalhos específicos 

relacionados aos desastres.  

 

De 1993 a 1997, como Coordenação de Emergência e Trauma, atuando 

na prevenção, no desenvolvimento do Atendimento Pré-Hospitalar e Hospitalar de 

Emergência, enfrentou as crises das áreas da saúde e da economia nacional, com 

poucos recursos e tímidos investimentos. Neste período, trabalhando em 

levantamento de informações junto aos estados e municípios, elaborando projetos 

de serviços, seus custos e as possíveis soluções. Tais projetos levantaram recursos 

para custeio e investimentos nos serviços de atendimento às urgências e 

emergências do Sistema Único de Saúde para os anos de 1998/1999. 

 

Em 1998, a Coordenação de Emergência e Trauma teve suas atividades 

desmembradas. A parte política, de estudos e educação, ficou na Secretaria de 

Políticas de Saúde e a parte operacional, que cuida dos recursos financeiros 

destinados à assistência direta à população, ficaram com a Secretaria de 

Assistência à Saúde. 

 

Uma nova concepção de trabalho se fez necessária: a Portaria GM/MS nº 

3.564/987 criou a Área Técnica para Acidentes e Violências, subordinada ao 

Departamento de Gestão de Políticas Estratégicas, da Secretaria de Políticas de 

Saúde. 
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O novo formato do programa seria voltado aos temas sobre agravos 

externos, com maior ênfase aos acidentes e às violências e ao desenvolvimento dos 

serviços que melhorassem a atuação junto à população. 

 

As altas estatísticas negativas sobre o trânsito, acidentes diversos, as 

violências e os custos do Sistema Único de Saúde levam a necessidade de criação 

de um serviço que discuta as possibilidades de intervenção da área da saúde nestes 

processos. 

 

As internações por agravos externos (inclusos acidentes diversos e 

violências) e todos os tipos de causas em emergências cirúrgicas no período de 

1993 a 1998 (DATASUS/MS) são alarmantes. Embora tenha observado uma 

redução na freqüência das ocorrências, as estatísticas mostram um aumento nas 

taxas de óbitos. Este é um forte motivo para uma maior atenção aos temas, através 

de campanhas educativas, envolvimento com órgãos governamentais e não 

governamentais que já atuem na prevenção e redução de acidentes e violências. E 

ainda a criação de banco de dados informatizado, estatísticas mais aproximadas da 

realidade, criação de grupos de estudos e atuação junto à comunidade, através das 

secretarias estaduais e municipais de saúde, visando melhorar a qualidade de vida 

da população. 

 

Em novembro de 2001 o Ministério da Saúde, ciente dos problemas da 

área, publicou em 05.11.2002 a Portaria 2048/GM-MS visando ampliar o escopo das 

normas já existentes com o objetivo de aprofundar o processo de consolidação dos 

Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. 

 

Em relação ao atendimento pré-hospitalar na década de 50, existia um 

serviço denominado Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência que se 

propunha a prestar uma assistência médica à distância, com o médico indo à 

residência do doente a fim de lhe prestar cuidados. Podemos considerar, do ponto 

de vista histórico, esta atividade como um embrião da atenção pré-hospitalar no 

Brasil.  
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Nos anos 90, em São Paulo, foi criado um serviço de “resgate” da 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, nos moldes do SAMU francês devido 

a um convênio existente entre os governos francês e brasileiro. Este modelo de 

atenção às urgências diferia de outros, especialmente os norte-americanos, pelo fato 

de propor um sistema com participação efetiva do médico – sistema medicalizado – 

tanto no atendimento direto aos doentes no local da ocorrência como, e é este o 

ponto fundamental do sistema, na central de operações promovendo a assim 

chamada regulação médica do sistema, ou seja, o início efetivo do exercício da 

telemedicina. 

 

Com base nesta concepção de sistema, nos estados do Paraná, Rio 

Grande do Sul, Ceará e São Paulo instalaram-se: o “SIATE” – hoje “SAMU” - de 

Curitiba; o já nascido e criado “SAMU” – Sistema de Atendimento Médico de 

Urgência – de Porto Alegre; o “SOS Fortaleza” e o “SAMU-RESGATE“ da região 

metropolitana de São Paulo com seus similares, já em operação, nas cidades de 

Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara e região do Vale do Ribeira, através do 

SAMU de Campinas, SAMU de Ribeirão Preto, SAMU de Araraquara e SAMU do 

Vale do Ribeira. 

 

Segundo Gonçalves (1999) toda esta ação organizada teve origem em 

1995 a partir do I Simpósio Internacional de Atenção às Urgências Pré-Hospitalares 

realizado em Porto Alegre, com a ajuda da cooperação francesa, e que culminou 

com a criação da então “rede 192”, atual “Rede Brasileira de Cooperação em 

Emergências“, órgão soberano formado por gestores estaduais e municipais do 

Sistema Único de Saúde do Brasil e que tem como objetivo principal a participação 

efetiva na construção responsável e participativa de uma política publica na área das 

urgências neste país. A partir de então, esta rede vem se reunindo regularmente e 

feito, ordinariamente, duas reuniões anuais. Uma delas é o Simpósio Internacional 

que a partir de 1997 assumiu um caráter mais abrangente, não se limitando a 

discutir o pré-hospitalar, mas ampliando a discussão para a questão hospitalar das 

emergências por uma questão muito simples que é a de manter a coerência do que 

propõe, ou seja, a construção da política publica de urgências que englobe tanto a 

questão pré-hospitalar como a hospitalar. 
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No Ceará em 1998 foram feitos estudos para habilitação de hospitais de 

urgência e emergência com cobertura macrorregional. O projeto REFORSUS do MS 

disponibilizou 6 milhões de reais para compra de equipamentos. Como 

contrapartida, o governo investiu 10% deste valor com recursos do tesouro do 

estado. 

 

Em 2004 foi criado na Secretaria Estadual da Saúde (SESA), junto ao 

gabinete do Secretário da Saúde, a Coordenação Estadual do Sistema de Urgência 

e Emergência. Hoje faz parte da estrutura da SESA como Núcleo de Atenção às 

Urgências e Emergências (NUAEM), ligado à Coordenação de Políticas da Saúde 

(COPAS). Têm como finalidade organizar o sistema estadual de urgência e 

emergência de acordo com as normas vigentes. 

 

2.5 Contexto Socioeconômico e Epidemiológico  

 

A situação da saúde no Brasil é extremamente complexa, englobando 

vários aspectos, dos quais, consideramos alguns mais importantes para elaboração 

de programas de governo para o setor saúde. 

 

A globalização financeira neoliberal, através de seus órgãos, instituições e 

governos, como o Fundo Monetário Internacional - FMI, o Banco Mundial, a 

Organização Mundial do Comércio, têm deixado milhões de pessoas 

desempregadas, sem moradia, terra, educação, previdência, saúde, segurança, 

assistência social. 

 

Em 1986, o Brasil ocupava o 13° lugar na classificação dos países, 

segundo o número de desempregados. Em 1994, ocupou o quarto lugar e em 1999, 

passou para o terceiro. Em 1997, conforme informações do IBGE, 7,8% da 

população brasileira estava desempregada (em torno de 5,5 milhões de pessoas); 

28% tinha renda familiar per capita de até meio salário mínimo (44,7 milhões de 

pessoas); 16,9% das crianças de 10 a 14 anos trabalhavam e 35% da população de 

10 anos e mais tinha menos de 4 anos de estudo (POCHMANN, 1999). Segundo o 

IBGE (2002), os resultados da Pesquisa Mensal de Emprego para o mês de 
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novembro informam que da população de 10 anos (idade mínima para a População 

em Idade Ativa (PIA) ou mais de idade), no conjunto das seis regiões metropolitanas 

investigadas (Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre), 56,1% eram economicamente ativas (taxa de atividade) e 43,9% não 

economicamente ativas. Dentre as pessoas economicamente ativas, 89,1% estavam 

trabalhando e 10,9% desocupadas (taxa de desemprego).  

 

As péssimas condições de vida e a falta de infra-estrutura e de serviços 

sociais, agravadas pela presença dos problemas típicos das sociedades altamente 

industrializadas, com grande concentração urbana, são o resultado dos modelos de 

desenvolvimento econômico adotados no Brasil, de um processo acelerado e 

selvagem de industrialização, baseado na exploração da força de trabalho e na 

manutenção das altas taxas de desemprego, agravado pela migração forçada dos 

trabalhadores rurais para as grandes cidades devido à falta de emprego no campo, à 

falta de estrutura na área rural (saúde, educação, estradas, transporte), à falta de 

reforma agrária e de uma política agrícola que atendam às necessidades da 

população brasileira. 

 

O governo brasileiro historicamente faz cortes e contingenciamentos em 

projetos específicos de recursos orçamentários e financeiros nas áreas sociais, com 

a ampliação sistemática de recursos destinados ao pagamento dos juros da dívida 

externa e interna. 

 

O governo federal implantou um projeto de reconcentração de poder e de 

recursos nos níveis federal e estadual, reduzindo o papel dos municípios em sua 

capacidade de gestão do setor saúde. As portarias e normas técnicas recém 

editadas, tem sido utilizadas para incentivar a implementação verticalizada de 

modelos assistenciais incompatíveis com as mais diversas realidades 

epidemiológicas do País e, consequentemente, promovem o adiamento da 

implementação do novo modelo de atenção à saúde conforme proposto pelo SUS. 

 

Hoje há um modelo de atenção à saúde pública que se caracteriza pelo 

modelo privado de atenção chamado "livre mercado" da saúde. Para isto, realiza a 
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terceirização de várias ações e serviços e institui as organizações sociais e as 

organizações da sociedade civil de interesse público. Essa situação tornou o sistema 

brasileiro de atenção à saúde bastante segmentado. Além do próprio SUS, estão 

incorporados a ele o sistema de saúde suplementar e o sistema de desembolso 

direto. 

 

Além disso, o governo adota uma tabela de pagamento aos prestadores 

de serviços do SUS, com baixa remuneração aos procedimentos básicos e coletivos.  

Os serviços como as ações de vigilância à saúde, combate à desnutrição, vigilância 

sanitária, as internações por doenças endêmicas, urgência e emergência, exames 

laboratoriais, de radioimagem, entre outros, são na maioria executados no setor 

público. Os de melhor remuneração (procedimentos de média e alta complexidades) 

quase todos são transferidos, atualmente, para o setor privado (contratado e 

conveniado). 

 

O resultado desta política é a constituição de um gargalo, no qual há uma 

grande dificuldade de acesso dos usuários a estes níveis de complexidade e uma 

desproporção enorme entre os valores gastos com eles e as outras ações de saúde 

do sistema. 

 

Um dos maiores impasses existentes hoje para a implementação do SUS 

é, portanto, o seu desfinanciamento e a forma de aplicação dos poucos recursos 

existentes. Os recursos aplicados no setor são insuficientes e cada vez mais o 

governo brasileiro continua cedendo às pressões e imposições dos bancos 

multilaterais, no sentido de desobrigar o setor público a prestar esses serviços à 

comunidade. 

 

Quando se compara os gastos médios totais per capita em dólares, ano 

2003, estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) & Agência Nacional da 

Saúde Suplementar (2006) mostram que o Brasil gasta apenas US$ 212 anuais per 

capita, valor inferior ao da Argentina (US$ 426), do Chile (US$ 282), da Costa Rica 

(US$ 305) e do México (US$ 372). O gasto público per capita do Brasil é de apenas 

US$ 96 anuais, ou seja, 45,3% dos gastos totais, frente a US$ 300 da Argentina. 
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O financiamento estagnou entre US$ 120 e 150 públicos per capita, o que 

representa um gasto de, na melhor das hipóteses, menos que R$1,00 por dia por 

habitante. Isto significa menos que do que o gasto público em países vizinhos como 

Chile, México, Argentina, Panamá, Costa Rica dentre outros, e menos que 10% em 

relação ao Canadá e aos países europeus. Enquanto nos países desenvolvidos, de 

todos os gastos com saúde, no mínimo 70% são de orçamentos públicos, no Brasil, 

quase 18 anos após a criação do SUS, permanecemos com apenas 45% dos 

orçamentos públicos nos gastos totais com saúde. No tocante a participação das 

três esferas de governo no gasto público em saúde, a fonte federal caiu de 60,7% 

para 49,6% entre 1995 e 2004, e as fonte estadual/municipal cresceram de 39,3% 

para 50,5%, nesse mesmo período. (Relatório anual da OMS de 2006, com dados 

relativos a 2003).  

 

Outro problema de mesma dimensão que precisa ser revisto é a política 

de desregulamentação dos recursos humanos adotada pela maioria dos governos 

federal, estaduais e municipais. 

 

Bens e serviços de saúde não são mercadoria, caso sejam tratados desta 

maneira viola-se abertamente a Constituição, que define que as ações e serviços de 

saúde são de relevância pública e determina que seja um direito do cidadão e dever 

do Estado. De modo deliberado, estrangula financeiramente o SUS.  

 

A saúde tem que ser vista como uma questão prioritária e necessita que 

sejam assegurados recursos estáveis, estabelecendo a vinculação de receitas 

específicas para o setor, a exemplo do que já acontece com a área de Educação. 

Antes a saúde contava com uma parcela de recursos provenientes do orçamento da 

Seguridade Social, só que desde 1993 não é mais destinada ao Ministério da Saúde 

(MS). Existe hoje para o financiamento o garantido pela Emenda Constitucional nº 

29/2000, promulgada “para assegurar os recursos mínimos para o financiamento 

das ações e serviços de Saúde” (BRASIL, 2000), apesar de comprometer as três 

esferas do governo a aumentarem gradativamente, até 2004, seus investimentos 

com recursos provenientes da receita de impostos ainda é insuficiente para 

satisfazer plenamente as necessidades e os direitos de todos os cidadãos com a 
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saúde. Outra fonte de recurso, que como o próprio nome diz, é provisória, a CPMF, 

infelizmente o governo às vezes utiliza boa parte destes para outras finalidades.  

 

Com a aprovação da PEC-169/93 - proposta original dos deputados 

Eduardo Jorge e Waldir Pires - que modificou o item IV do art. 167 abrindo a 

exceção de se vincular receita para saúde, a União agregou 5% a mais ao 

Orçamento da Saúde com base no repasse de 1999. Em 2002, apesar das 

resistências, foi aprovada a Emenda Constitucional 29 (EC 29), que propunha então 

reajustes atrelados à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Os estados 

investiriam, no início, no mínimo, 7% dos seus orçamentos com saúde. O percentual 

deveria chegar a 12% até 2004; os Municípios comprometeriam 7% de suas contas, 

chegando a 15% também em 2004. 

 

Esta regra vale até que se aprove uma regulamentação definitiva para a 

PEC. Até a presente data, a EC 29 ainda não foi totalmente regulamentada e estão 

pendentes que tipos de gastos podem ser considerados de saúde, por exemplo, é 

grande a polêmica sobre se os gastos com saneamento podem ou não entrar nessa 

conta. É necessário que essa situação seja sanada a curto prazo pois isso ajudaria 

aos Tribunais de Contas no processo de fiscalização do seu cumprimento. 

 

Na história recente do Brasil, temos participado da disputa entre o modelo 

de atenção à saúde proposto pelo projeto conhecido como neoliberal e o modelo 

que pretende implementar o Sistema Único de Saúde. O primeiro privilegia a 

assistência privada à saúde, é acionado a partir da doença, centrado no atendimento 

ao doente individualmente, desconsidera a importância do trabalho em equipe e é 

marcado pelo privilégio de interesses comerciais e pela oferta de cestas básicas de 

procedimentos, desprovidos de tecnologias em saúde, para a população de baixa 

renda.  

 

O segundo, assentado na assistência pública à saúde, propõe-se a 

assegurar o atendimento integral à saúde, a toda população, de forma igualitária; 

organizar as ações e serviços de forma descentralizada e hierarquizada; atender as 

necessidades de saúde do cidadão, priorizando as ações coletivas; realizar 
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abordagem multidisciplinar e multi-institucional dos problemas de saúde. A 

epidemiologia é o pilar que fundamenta a organização das ações e serviços e o 

planejamento é sua principal ferramenta. Suas diretrizes, implementação e 

acompanhamento são realizados com participação popular e com controle social.  

 

Passando da área socioeconômico para o terreno da epidemiologia, tanto 

o Ceará quanto o Brasil como um todo, mudaram seu perfil epidemiológico. Hoje não 

são mais as doenças diarréicas em neonatos que ocupam posição de destaque no 

ranking, as doenças de países desenvolvidos já são maioria.  

 

Mas o que mais preocupa quando se fala em atendimento pré-hospitalar 

são as violências e acidentes de veículos, na realidade não são problemas 

exclusivos do Brasil, mas de países em desenvolvimento, mudando apenas a 

intensidade e o padrão. Alguns trabalhos têm mostrado que esse fenômeno vêm 

provocando uma regressão no padrão de mortalidade da população, retardando o 

aumento da esperança de vida da população (CAMARGO, 2002). Mello Jorge 

(1988), em estudo no final do século passado, dizia que em geral, apontam que as 

principais vítimas por agressões são jovens do sexo masculino, de cor parda ou 

negra, com baixa escolaridade e pouca qualificação profissional. Camargo (1995), 

quase dez anos depois, afirmava que a grande maioria considera mais 

especificamente a questão da violência urbana, cuja expressão maior pode ser 

observada em suas áreas metropolitanas. Pois historicamente este fenômeno tem 

vitimado, principalmente, a população que vive nas periferias destas cidades, 

carentes de infra-estrutura urbana básica bem como de alguns aparatos sociais dos 

setores de saúde, educação, justiça, segurança, entre outros. 

 

Feitosa e Silva (2005), em um trabalho sobre Anos Potenciais de Vidas 

Perdidos advertem que os resultados apresentados mostram que a violência de 

trânsito e os homicídios são os dois problemas que demandam medidas preventivas, 

especificamente em relação ao sexo masculino. Mais ainda, considerando que não 

haja alteração nas políticas públicas, pode-se sugerir que existe uma tendência a 

manter-se o aumento da mortalidade por causas externas.
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3. SITUAÇÃO E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

3.1 O Que é Urgência e Emergência nos Cuidados de Saúde?  

 

No dicionário da língua portuguesa, lê-se que emergência é relativo a 

emergir, ou seja, alguma coisa que não existia, ou que não era vista e que passa a 

existir ou ser manifesta. (FERREIRA, 2004). 

 

Podemos conceituar urgência médica como um evento caracterizado 

como vital pelos indivíduos e/ou pela sociedade e que apresenta uma gravidade 

considerada como ameaçadora à integridade física ou psicológica da pessoa. É 

passível de tratamento, sendo que a intervenção e tentativa de resolução devem ser 

feitas em um tempo curto, considerado normalmente de até 24 horas após seu 

início, excetuando-se o parto.   

 

A Urgência e a urgência médica: estados de exceção, assim sendo, 

fenômenos sociais. A urgência médica está mal definida pelos próprios médicos e, 

por isto é bem difícil organizar os cuidados. O conceito de urgência médica vai de 

um extremo a outro, pode ser restritivo, "Não há urgências; não há mais que 

pessoas apressadas” ou laxista “tudo que é sentido como urgente é urgente”.  

(ALMOYNA; NITSCHKE, 1999, p.2) 

 

Para o Conselho Federal de Medicina, em sua Resolução CFM nº 1.451, 

de 10/3/1995 (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1995), urgência é uma 

ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo 

portador necessita de assistência médica imediata. A mesma resolução define 

emergência como: constatação médica de condições de agravo à saúde que 

impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, 

tratamento médico imediato. 

 

Segundo Le Coutour (2006), o conceito de urgência difere em função de 

quem a percebe ou sente: Para os usuários e seus familiares, pode estar associada 
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a uma ruptura de ordem do curso da vida. É do imprevisto que tende a vir a 

urgência: “eu não posso esperar”. Para o médico, a noção de urgência repousa não 

sobre a ruptura, mas sobre o tempo, relacionado com o prognóstico vital em certo 

intervalo: “ele não pode esperar”. Para as instituições, a urgência corresponde a 

uma perturbação de sua organização, é “o que não pode ser previsto”. 

 

O conceito do que é emergência e o que é urgência pode variar de país 

para país, os americanos caracterizam emergência como aquilo que não pode 

esperar, tem que ser atendido o mais rápido possível, urgência não teria tanta 

pressa. O que ocorre no Brasil é exatamente o inverso. Ferreira (2004) inclusive 

descreve a expressão jurídica “urgência urgentíssima”. 

 

O manual diz que: optamos por não mais fazer este tipo de diferenciação. 

Passamos a utilizar apenas o termo “urgência”, para todos os casos que necessitem 

de cuidados agudos, tratando de definir o “grau de urgência”, a fim de classificá-las 

em níveis, tomando como marco ético de avaliação o “imperativo da necessidade 

humana” (BRASIL, 2006, p. 47-48). 

 

O grau de urgência é diretamente proporcional à gravidade, à quantidade 

de recursos necessários para atender o caso e à pressão social presente na cena do 

atendimento e inversamente proporcional ao tempo necessário para iniciar o 

tratamento. (BRASIL, 2006, p. 48). 

 

 
Figura 1 – Avaliação multifatorial do grau da urgência 
Fonte: Regulação Médica das Urgências/Normas e Manuais Técnicos (2006) 

 

Didaticamente ainda são definidos níveis, eles são representados por 4 

(quatro) cores  que vão do preto, nível 4 (prioridade mínima), verde, nível 3 
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(prioridade baixa). Nestes dois casos é imprescindível avaliação médica, embora o 

atendimento possa esperar por várias horas. O nível 2, representado pela cor 

amarela, precisa de atendimento médico dentro de poucas horas pois é uma 

urgência de prioridade moderada. O nível 1 tem a cor vermelha, é uma urgência ou 

emergência com prioridade máxima, significa risco imediato de vida e/ou a 

existência de risco de perda funcional grave, imediato ou secundário (BRASIL, 2006,  

p.49). 

 

Há ainda os aspectos éticos que não se pode deixar de mencionar. A 

justificativa ética para o atendimento diferenciado que estas situações merecem está 

baseada em Hegel. Para ele, o "direito à emergência" é o direito que cada indivíduo 

tem de abrir uma exceção a seu favor, em caso de extrema necessidade. Segundo 

Thadeu Weber (1999), "a situação de emergência não invalida a lei, mas mostra que 

ela não é absoluta. [...] Isto significa dizer que é necessário levar em conta as 

circunstâncias de cada situação". Segundo Hegel (2006), "a vida tem um 'direito de 

emergência' ".  

 

Enfim, nas situações de atendimento de emergências ou urgências o 

critério de acesso aos serviços é o da gravidade. De acordo com este critério, os 

pacientes em situação de emergência são atendidos em primeiro lugar.  

 

3.2 O Atendimento às Urgências no Estado do Ceará – Um Relato da Situação 

Atual  

 

Um sistema estadual de atenção à urgência e emergência tem como 

missão propor políticas de saúde nesta área visando à promoção da intervenção 

precoce nas situações de urgência e emergência, com o objetivo de reduzir o 

sofrimento, as seqüelas e mortes provocadas pela demora no atendimento, bem 

como a qualificação de equipes para intervenção em situações emergenciais e o 

direcionamento para as Unidades de Referência Micro e Macrorregionais. Deve 

levar em conta o que afirma Max Weber (1991), os objetivos devem ser eficiência e 

eficácia (razão), tendo como valores atitudes e virtudes (sensibilidade), como ação 

política deve buscar a excelência. 
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O estado Ceará tem baixos indicadores econômicos e sociais. Na área da 

saúde há carência de recursos agravada pela concentração na rede assistencial 

hospitalar. 

 

A crise no atendimento às urgências e emergências é objeto de vigilância 

constante dos meios de comunicação social, pelo impacto decorrente da gravidade, 

sofrimento intenso e risco de morte dos pacientes, há superlotação nas unidades de 

urgência/emergência do nível terciário, principalmente na cidade de Fortaleza onde 

estão concentradas. 

 

Esse conjunto de fatores vem comprometendo a qualidade e efetividade 

da assistência de urgência, observações empíricas nos apontam para: 

 

● Inadequada distribuição espacial dos serviços, em face de sua 

expansão não planejada, dificultando o acesso dos pacientes das 

áreas mais distantes dos centros urbanos; 

 

● Inexistência de serviços de atendimento às urgências nos municípios 

de baixa densidade populacional e em áreas de difícil acesso, 

retardando ou impossibilitando a remoção do paciente, em tempo hábil, 

para os serviços de urgência/emergência; 

 

● Transporte inadequado de pacientes do local da ocorrência do evento 

até o serviço de urgência, o que pode complicar as lesões e agravar o 

quadro clínico; 

 

● Inexistência de triagem de risco nas unidades de pronto-atendimento, 

em face da equivocada prioridade conferida à ordem de chegada, 

como critério para a prática do princípio da eqüidade; 

 

● Quantidade insuficiente de equipes multiprofissionais com treinamento 

adequado, o que pode provocar maior sofrimento e agudização dos 
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quadros clínicos; 

 

● Carência de leitos nas unidades de média e alta complexidade e de 

terapia intensiva, agravada pela concorrência entre o tratamento eletivo 

e o de urgência, em face do processo de ocupação ainda não se 

encontrar vinculado a um sistema de Central de Regulação específico 

para a Atenção às Urgências, como por exemplo, SAMU - 192. 

 

O planejamento estratégico do setor saúde do estado do Ceará, feito na 

SESA, para o período 2004-2007 identificou, dentre as principais ameaças da 

ambiência externa: a ''fragilidade no controle social, políticas inadequadas de 

combate à violência e às drogas, dentre outros aspectos sociais e, a escassez de 

recursos  para custeio e investimentos. 

 

Na ambiência interna mereceram destaque: a fragmentação dos três 

níveis de saúde (primário, secundário e terciário), a insuficiente regulação do setor 

privado e o não cumprimento das responsabilidades de gestão em alguns 

municípios. 

 

Ainda em relação ao planejamento estratégico, analisando o Foco 

Estratégico 2, que consiste no '' Fortalecimento da Atenção à Saúde dos Níveis  

Secundário e Terciário” definiu na Ação 3, como compromisso político e de gestão 

do governo: ''A  estruturação de um  Sistema de Urgência e Emergência”,  propôs as 

seguintes atividades: 

 

1. Estruturação do Sistema Pré-hospitalar hierarquizado. 

2. Elaboração e Implantação do Plano Estadual de Atendimento às 

Urgências, inclusive as odontológicas. 

3. Organização da Rede Estadual em Reabilitação. 

4. Estruturação da Rede Estadual Domiciliar.  

5. Implementação da Modalidade Assistencial "Hospital-dia".  

 

Em relação à regulação médica da urgência e atendimento pré-hospitalar 
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móvel o SUS no Ceará conta com poucos serviços de atendimento pré-hospitalar, a 

maioria sediada em Fortaleza, o mais importante deles é o Serviço Móvel de 

Urgência (SAMU), vinculado à rede nacional, é da Prefeitura Municipal. O outro é 

vinculado à área de segurança pública, Grupo de Socorro de Urgência (GSU), 

gerenciado pelo Corpo de Bombeiros, ainda não se enquadra nas normas do 

Sistema Nacional de Atenção às Urgências, definidas na Portaria nº 2048 GM-MS, 

de 05.11.2002. No interior, Sobral conta com o SAMU, Caucaia está tentando 

habilitar o serviço na rede, o serviço já funciona com central de regulação médica. 

Maracanaú, Crato e Juazeiro do Norte contam com serviços que funcionam de 

maneira precária. 

 

Em relação aos hospitais sediados em municípios de pequeno porte, 

estes enfrentam dificuldades em face ao modelo atual de pagamento do SUS, que 

estimula a concentração da infra-estrutura da rede assistencial nas sedes da capital 

e pólos macrorregionais. A atual sistemática de pagamento da assistência hospitalar 

de acordo com o porte e nível de complexidade além de não acompanhar a 

evolução dos custos dos insumos básicos não resolve os problemas da 

superlotação, o que compromete a qualidade e efetividade no atendimento às 

urgências. 

 

No período 2003/2004 foram implantadas as 21 Centrais de Regulação 

para o gerenciamento dos Sistemas de Referência e Contra-referência a nível 

Microrregional e 03 Centros de Regulação Macrorregionais sediados em Fortaleza, 

Sobral e Juazeiro do Norte, o que possibilitou o efetivo funcionamento da Central de 

Regulação do SUS - CRESUS, com cobertura para todo o estado. 

 

Segundo relatório interno da Coordenação de Regulação Avaliação e 

Controle da (CORAC), da SESA, no exercício 2004 foram reguladas 4.317 

transferências hospitalares e agendados 41.654 consultas e 30.698 exames de 

maior complexidade. 

 

Outro aspecto relevante é a falta de capacitação técnica dos profissionais 

que atuam nas unidades básicas, hospitais gerais e unidades de urgência, bem 
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como a não utilização de rotinas operacionais padronizadas para as urgências de 

maior incidência nas áreas de: traumato-ortopedia, cardiologia, neurologia, cirurgia 

geral, pediatria, dentre outras. 

 

A carência de recursos para investimentos na estrutura física e reposição 

de equipamentos associada à falta de suporte para a oferta de atendimento 

especializado são fatores que interferem diretamente na atenção aos pacientes 

internados em enfermarias devido a baixa oferta de serviços médicos e de 

enfermagem hospitalar em unidades secundárias, o que reforça a demanda das 

Unidades de Tratamento Intensivo.  

 

A regionalização implantada pela Secretaria da Saúde do Estado do 

Ceará (SESA) subdividiu o estado em 3 macrorregiões: Fortaleza, Sobral e Cariri. 

Para atendimento dos procedimentos de alta complexidade na área de urgência e 

emergência o Ministério da Saúde cadastrou para a macrorregião de Fortaleza: o 

Instituto Dr. José Frota (IJF) que faz atendimentos de traumato-ortopedia, clínico e 

grandes queimaduras, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) realiza tratamentos de 

clínica, o Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) na área de pediatria e o Hospital de 

Messejana (HCM) para os atendimentos específicos de doenças do coração. 

 

A macrorregião de Sobral conta com a Santa Casa de Misericórdia. Vale 

salientar que alguns procedimentos mais complexos não são realizados nestes 

hospitais que se situam na zona norte e sul do estado necessitando serem 

referenciados para as unidades da macrorregião Fortaleza. 

 

A macrorregião do Cariri tem o Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital 

Santo Antônio.  

 

Para atendimentos de média complexidade existem as unidades 

secundárias, são os hospitais-pólo. Além do pagamento de AIHs recebem 

mensalmente ajuda financeira do estado, são 20 hospitais: 

 

1. Hospital Santa Isabel - Aracoiaba 
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2. Hospital Geral de Brejo Santo - Brejo Santo 

3. Hospital São Francisco - Canindé 

4. Hospital Geral de Crateús - Crateús 

5. Hospital São Francisco - Crato 

6. Hospital Distrital Dr. Evandro Aires de Moura - Fortaleza 

7. Hospital Distrital Maria José Bezerra de Oliveira - Fortaleza 

8. Hospital Distrital Edmilson Barros Oliveira - Fortaleza 

9. Hospital Regional Dr. Manoel Batista de Oliveira - Iguatu 

10. Sociedade Proteção à Maternidade e a Infância de Ipu - Ipu 

11. Hospital São Vicente de Paulo - Itapipoca 

12. Hospital Santo Inácio - Juazeiro do Norte 

13. Unidade Mista de Saúde de Marco - Marco 

14. Hospital Maternidade Eudásio Barroso - Quixadá 

15. Hospital Geral de Maracanaú - Maracanaú 

16. Hospital e Casa de Saúde de Russas - Russas. 

17. Hospital Luiza Alcântara e Silva - São Gonçalo do Amarante 

18. Santa Casa de Misericórdia - Sobral  

19. Hospital Regional Alberto Feitosa Lima - Tauá 

20. Hospital Maternidade Madalena Nunes - Tianguá 

 

Num sistema bem estruturado é imprescindível a existência de centrais de 

regulação e de leitos. Existem no estado 21 (vinte e uma) centrais de regulação de 

leitos hospitalares nas sedes de microrregiões de saúde e nos pólos 

macrorregionais de Fortaleza, Sobral (Zona Norte) e Cariri (Zona Sul). Nos eventos 

que se caracterizam como atendimento de emergência, as solicitações são 

transferidas para a central. 

 

As decisões são operacionalizadas por equipe médica que atua durante 

24 horas, que tem a função de analisar as solicitações de vaga, através de contato 

direto com o médico requisitante. A partir das informações coletadas são tomadas as 

decisões de confirmação ou não da caracterização da situação de urgência e a 

necessidade de transferência do paciente do serviço de saúde de menor 

complexidade para o de maior resolutividade. Na hipótese de confirmação da 
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situação de emergência, o médico regulador, com o suporte de tele-atendentes, 

procede a busca de vagas nos serviços de referência mais próximos do local de 

origem da solicitação. Confirmada a vaga, avalia o tipo de transporte indicado para 

este paciente. Nas situações que requerem o transporte medicalizado, a central de 

regulação organiza o transporte inter-hospitalar, acionando a ambulância mais 

próxima do local de origem da solicitação. As ambulâncias equipadas para este nível 

de assistência dispõem de um médico e um auxiliar de enfermagem, para garantia 

da manutenção da vida do paciente durante o deslocamento. 

 

A articulação e sintonia entre o atendimento pré-hospitalar e o 

atendimento hospitalar são fundamentais para a segurança e eficácia da operação 

deste sistema. Nas localidades mais distantes e com baixa densidade populacional, 

o atendimento pré-hospitalar deverá funcionar mais próximo ao conceito de 

transporte de pacientes por ambulância, uma vez que o pronto atendimento 

ambulatorial ou hospitalar será prestado em uma unidade de saúde, que será a 

porta de acesso ao SUS. 

 

O acompanhamento da ocupação de leitos é "on line", mas ainda existem 

dificuldades em relação ao controle da disponibilidade de leitos, principalmente os 

leitos de UTI. 

 

A doação de órgão também exige atenção especial. A central de 

transplante de órgãos e tecidos do Ceará possuía em seu cadastro, dados de 2005, 

1.844 pacientes inscritos na lista de espera, por órgão ou tecido para transplante, 

sendo 17 para coração, 1.292 para córnea, 120 para fígado e 415 para rim. 

 

Existem no estado 14 hospitais autorizados pelo Sistema Nacional de 

Transplantes para busca ativa de potenciais doadores e captação de órgãos e 

tecidos, com uma comissão intra-hospitalar para desenvolver o trabalho de busca 

ativa. No período 2001/2004 o número de transplantes realizados apresentou um 

crescimento de cerca de  348,36%, porém a demanda de novos pacientes é superior 

ao número de transplantes realizados, o que determina o crescimento constante do 

número de pacientes da lista de espera. 
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Os dados estatísticos dos casos com diagnóstico de morte encefálica, 

notificados como potenciais doadores, indicam que nos últimos quatro anos houve 

um crescimento de 297% na doação de órgãos de cadáveres, em contraposição aos 

doadores vivos, que permaneceram com uma média anual de 50 doações no 

mesmo período. 

 

A central de transplantes do Ceará desenvolve esforços para divulgar 

intensamente este programa de governo, porém, há escassez de recursos para 

maior mobilização e sensibilização da população para adesão e apoio na doação de 

órgãos de cadáveres. 

 

A captação de córneas entre os doadores potenciais tem sido aquém da 

expectativa no que se refere ao gerenciamento sobre os serviços de transplante de 

medula óssea, enxerto de tecido músculo esquelético e válvulas cardíacas, a central 

estadual de transplantes do Ceará não coordena e avalia estes procedimentos. 

 

3.3 Reestruturação do Sistema Estadual de Urgência e Emergência: Modelo 

Assistencial Proposto  

 

3.3.1 Integralidade da Atenção e Integração dos Serviços  

 

No Brasil, a integralidade da atenção é um dos seus pilares de 

construção, baseada na primazia das ações de promoção; garantia de atenção nos 

três níveis de complexidade; articulação das ações de prevenção, promoção e 

recuperação; abordagem integral dos indivíduos e das famílias (GIOVANELLA et al., 

2002). É uma das diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde, instituído pela 

Constituição de 1988, o texto constitucional não utiliza a expressão integralidade; ele 

fala em “atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais” (BRASIL, 1988, art.198). Todo município é 

responsável pela integralidade da atenção do seu munícipe (incluindo ações de 

promoção), pela pactuação e referência da atenção que ocorre fora do seu território, 

em cooperação com o estado e com os demais municípios envolvidos no âmbito 

regional/estadual. A implantação de um novo modelo de atenção às urgências ainda 
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é uma grande desafio, em face da complexidade inerente às suas características 

multi e intersetoriais, uma vez que o seu objetivo não pode ser alcançado através da 

visão e organização setorial da rede de serviços assistenciais.  

 

Para Araújo e Contandriopoulos (2002), essa perspectiva de sistema 

integrado de saúde tem como representação nuclear uma rede de cuidados com 

múltiplas dimensões de integração entre os diferentes subsistemas relacionando a 

Clínica e a Governança às representações e valores coletivos (Figura 2). 

  

 
Figura 2 – Principais dimensões de um sistema integrado de saúde 
Fonte: Hartz e Contandriopoulos (2004) 

 

Num sentido mais amplo, a integração em saúde é um processo que 

consiste em criar e manter uma governança comum de atores e organizações 

autônomas, com o propósito de coordenar sua interdependência, permitindo-lhes 

cooperar para a realização de um projeto (clínico) coletivo.  

 

Para Mendes, à gestão da clínica e a dos pontos de atenção em que a 



 

 

55

oferta e a utilização de serviços são feitas pelo “conjunto dos pontos de atenção à 

saúde que se articulam, pela via das tecnologias de gestão da clínica, numa rede 

capaz de prestar atenção contínua a uma população adscrita” (MENDES, 

comunicação pessoal, 2001).  

 

Conforme Pinheiro (2001), a integralidade é assumida como sendo uma 

ação social resultante da permanente interação dos atores na relação demanda e 

oferta, em planos distintos de atenção à saúde (plano individual – onde se 

constroem a integralidade no ato da atenção individual e o plano sistêmico – onde se 

garante a integralidade das ações na rede de serviços), nos quais os aspectos 

subjetivos e objetivos sejam considerados. 

 

Essa possibilidade implica repensar as noções de rede de serviços e o 

melhor caminho para promover a articulação entre diferentes equipamentos. A rede 

hierarquizada com a atenção básica definida como porta de entrada “a priori” ou a 

rede como arranjo variável, em que a entrada se dá em qualquer ponto, 

possibilitando acolhimento e acompanhamento, de acordo com as necessidades de 

saúde (CECILIO, 2001). Há o desafio de criar dispositivos para conectar o hospital 

de forma mais adequada à rede de serviços de saúde. Ou seja, pensar a construção 

da integralidade desde o hospital, sem imaginar uma auto-suficiência nessa 

produção ou sua desresponsabilização no momento da alta.   

 

Vale salientar que serão necessárias ações gerenciais reguladoras em 

todos os níveis e arranjos institucionais que garantam a gestão na lógica do 

interesse público e organização de serviços que tenham como eixos estruturantes a 

produção do cuidado, a criação de vínculos terapêuticos, a ação profissional 

transdisciplinar assegurando atenção singular, integral e equânime para garantir o 

percurso do usuário no sistema.  

 

Por fim, essa estrutura organizacional de serviços de saúde deve ter 

instrumentos para acatar as sugestões dos atores em permanente renegociação de 

seus papéis, favorecendo novas soluções para velhos problemas num contexto de 

mudanças e compromissos mútuos. Mattos (2003) reforça que o princípio da 
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integralidade é exercido por meio de um olhar atento, capaz de apreender as 

necessidades de ações de saúde no próprio contexto de cada encontro. 

 

3.3.2 Qualificação e Humanização da Atenção 

 

No olhar de Schraiber (1993), a organização do trabalho em saúde foi 

intensamente afetada pelo desenvolvimento tecnológico e pela especialização. 

Houve ampliação da capacidade de diagnosticar e tratar problemas de saúde, mas 

também aumento constante dos custos, institucionalização das práticas de saúde e 

perda do controle dos meios de trabalho por parte da maioria dos profissionais. Para 

Cecilio e Merhy (2003), a recuperação da dimensão cuidadora e a busca da 

integralidade na atenção à saúde são desafios colocados para a organização do 

cuidado no interior dos hospitais. A integralidade da atenção hospitalar pode ser 

compreendida a partir de dois ângulos: a integralidade da atenção olhada no 

hospital, que é a integralidade tendo como referência o atendimento no ambiente 

hospitalar em si, e a partir do hospital, que é a integralidade tendo como referência a 

articulação do hospital com os demais equipamentos de saúde. 

 

Cecilio e Merhy (2003), dizem ainda que o cuidado recebido pelo paciente 

é produto de um grande número de pequenos cuidados parciais, que vão se 

complementando, explícita ou implicitamente, a partir da interação entre os vários 

cuidadores que operam no hospital. Assim, uma complexa trama de atos, 

procedimentos, fluxos, rotinas, saberes, num processo de complementação e 

disputa, compõem o cuidado em saúde. Ou seja, a forma como se articulam as 

práticas dos trabalhadores do hospital confere maior ou menor integralidade à 

atenção produzida.  

 

Para Merhy (2002), a atenção à saúde envolve sempre o encontro 

intersubjetivo entre profissionais e usuários e a utilização de diferentes tipos de 

tecnologias (tecnologias duras – os equipamentos e os medicamentos; tecnologias 

leve-duras – os saberes científicos da clínica e da epidemiologia; tecnologias leves – 

as tecnologias relacionais por meio das quais se produz o cuidado: escuta, vínculo, 

responsabilização, singularização, entre outras). 
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Na questão da qualificação é importante lembrar que há lacunas trazidas 

na própria formação dos profissionais, para se deter apenas à categoria médica, sua 

formação é basicamente feita em hospitais terciários. A institucionalização das 

práticas de saúde, a perda do controle sobre os meios de trabalho, a crescente 

especialização e a maciça incorporação de tecnologias duras contribuíram para que 

houvesse um predomínio das tecnologias duras e leve-duras no trabalho em saúde 

e um empobrecimento dos aspectos intersubjetivos da relação profissionais - 

usuários. Desse modo, o trabalho médico e o trabalho em saúde em geral 

orientaram-se aos procedimentos e não às necessidades das pessoas, havendo 

empobrecimento de sua dimensão cuidadora. (SCHREIBER, 1993). 

 

Observação empírica da realidade revela que não é rara a constatação de 

que as equipes do nível de atenção básica não se comprometem a atender as 

emergências, desconhecendo o princípio da integralidade do atendimento e a 

integração entre os serviços, como objetivos e estratégias definidos e perseguidos 

pelo SUS. Cecilio (2002) afirma que é preciso repensar as noções de rede de 

serviços e o melhor caminho para promover a articulação entre diferentes 

equipamentos. A rede hierarquizada com a atenção básica definida como porta de 

entrada “a priori” ou a rede como arranjo variável, em que a entrada se dá em 

qualquer ponto, possibilitando acolhimento e acompanhamento, de acordo com as 

necessidades de saúde. Cecillio (2003) mostra ainda que os hospitais têm um 

importante papel a cumprir quando se pensa em arranjos mais dinâmicos, em apoio 

matricial, em construção de linhas de cuidado que articulem diferentes 

equipamentos de saúde na produção das respostas às necessidades dos usuários, 

desde que superado o marco conceitual hegemônico que orienta sua concepção 

(um mundo à parte, autocentrado e  auto-suficiente no cuidado à saúde).  

 

Cecilio (2003) alerta que integralidade, trabalho em equipe 

multiprofissional, recuperação da dimensão cuidadora das práticas de saúde não 

são conceitos “pacíficos”, consensuais. Sua implementação implica mudanças nas 

relações de poder entre as profissões e nas relações de poder entre profissionais de 

saúde e usuários. Provocam, portanto, resistência e disputa. E o hospital tem sido 

um local de resistência, de reprodução da lógica hegemônica de organização do 
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trabalho em saúde, um espaço de reprodução dos poderes das corporações. 

 

Se não cabe ao setor da saúde o disciplinamento da educação por meio 

do ensino em instituições educacionais, cabe-lhe contribuir para que a educação se 

vincule ao mundo do trabalho e às práticas sociais em saúde (CECCIM, 2004), é 

necessário estimular a capacitação. No dizer de Muller (1987), a educação 

permanente se produz não só quando a instituição organiza atividades de 

capacitação, e sim quando o pessoal, convencido da vantagem de estar atualizado e 

motivado para lutar por sua própria imagem profissional e pessoal, assim como pela 

da equipe de saúde a que pertence. 

 

Ceccim (2004) adverte ainda que foram muitas as conquistas do ponto de 

vista do compromisso social construído, da democratização das estruturas do 

Estado, do acesso ampliado às ações e aos serviços de caráter não hospitalar e 

mais próximo dos territórios de moradia das pessoas e famílias (a atenção básica à 

saúde). No entanto, é ainda longo o caminho a percorrer para chegar a um sistema 

capaz de garantir à nossa população a oferta de atenção integral e de elevada 

qualidade assistencial. Merhy (2002) faz duras críticas quando diz que se 

observarmos o sistema de saúde, segundo o ponto de vista dos usuários, o conjunto 

dos serviços, públicos ou privados, com raras exceções, não é adequado para 

resolver os problemas vividos, tanto os individuais como os coletivos. 

 

Ainda que o crescimento científico e tecnológico no setor da saúde 

apresente o desenvolvimento de formas sofisticadas de prevenção e tratamento das 

doenças e medidas verdadeiramente efetivas de intervenção ordenadas em práticas 

gerenciadas por serviços de saúde e equipes multiprofissionais, não se pode confiar 

nas mais refinadas tecnologias sem escutar a vida concreta e cotidiana, como 

individualmente vivida, daqueles que vêm aos serviços e às equipes de saúde 

(CECCIM, 1997). 

 

É necessário, na concepção de Mattos (2004) que aprofundemos um 

pouco mais essa questão: não se trata de simplesmente desenvolver protocolos ou 

rotinas capazes de identificar e oferecer ações preventivas não demandadas 
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diretamente pelas pessoas que procuram os serviços de saúde. Há que se 

compreender o contexto específico de cada encontro entre membros da equipe de 

saúde e as pessoas. Há que se adotar uma postura que identifica a partir do 

conhecimento técnico as necessidades de prevenção e as assistenciais, e que 

seleciona as intervenções a serem ofertadas no contexto de cada encontro. 

  

Teixeira (2003) defende que as práticas em saúde no SUS sejam sempre 

intersubjetivas, nas quais profissionais de saúde se relacionem com sujeitos, e não 

com objetos. Práticas intersubjetivas envolvem necessariamente uma dimensão 

dialógica. Isso confere às práticas de saúde um caráter de prática de conversação.  

 

É necessário ter em mente os modos de andar a vida não são escolhas 

das pessoas, mas emergem do próprio modo como a vida se produz coletivamente. 

O modo de andar a vida de um sujeito não pode ser compreendido como dissociado 

do modo como a vida anda num certo lugar, aonde ele vive. Mas cada sujeito 

apresenta singularidades que se expressam no seu modo de andar a vida. 

(MATTOS, 2003). 

 

O pilar fundamental dessa nova formação deve ser o que formulou Mattos 

(2003) a idéia de que nenhuma pessoa que entra num serviço de saúde deve sair 

dele sem alguma resposta concreta desse serviço, idéia chave nas propostas de 

acolhimento, as teses que enfatizam a necessidade de uma escuta atenta por parte 

de todos os profissionais que atuam nos serviços de saúde (do segurança ao 

médico). 

 

Na visão de Gustavo Pereira Fraga – plantonista UER do Hospital das 

Clínicas de Campinas – é preciso formar e valorizar esse profissional, porque é um 

excelente mercado, um dos melhores hoje. Só que cai qualquer um nesse mercado. 

Também é preciso criar estímulos para formar esse profissional. Se um concurso 

público exige dois anos de residência em Clínica ou Cirurgia, para que o profissional 

vai gastar seu tempo fazendo especialização em urgência e emergência, se isso não 

é exigido para que ele atue no setor?” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

2004). 
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Os hospitais universitários estão fechando as portas da urgência e 

emergência, para Irani Ribeiro de Moura, da coordenadora da Coordenadoria Geral 

de Urgência e Emergência do Ministério de Saúde, isso não pode acontecer. Onde 

os alunos vão aprender? Começamos a discutir a formação do emergencista com o 

Ministério da Educação (MEC). A mudança da grade curricular também está sendo 

discutida, de forma que o residente possa escolher o que fazer. O Ministério vai 

repassar recursos aos Estados para a capacitação dos profissionais. Nesse Governo 

foi criada a Coordenação Nacional de Urgência. Temos que aproveitar este 

momento. (...) Tenho uma proposta de parceria com o CRM para verificar o 

cumprimento da Portaria 2.048 que estabeleceu módulos mínimos necessários para 

que os profissionais atuem na urgência (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

2004).  

 

3.3.3 Regionalização dos Serviços na Ótica do Atendimento Pré-Hospitalar 

 

Falar em reforma de sistema de saúde remete-nos à descentralização e a 

regionalização, mediante a integração dos serviços de saúde em redes 

assistenciais, esses modelos têm sido ativamente estimuladas visando como 

pressuposto teórico aumentar a efetividade e a eficiência dos sistemas. O ideal é 

que se estimule ao máximo a descentralização das unidades de atenção primária à 

saúde e para se obter ganhos de escala e aumentar a qualidade dos serviços 

centralização dos serviços de média e alta complexidade. 

 

Alguns municípios tentam sozinhos montar serviços que atendam toda 

gama de procedimentos de saúde, mas existem dificuldades na realização de 

procedimentos de maior complexidade para sua população. Muitos municípios 

tentaram construir sistemas de saúde municipais autônomos, expandindo a rede 

municipal sem articulação regional, sem observar a necessária economia de escala, 

com serviços de saúde mal dimensionados para as necessidades da população, que 

se tornam ociosos, custosos e inviáveis técnica e financeiramente (MENDES, 2001). 

Para amenizar o problema, o ideal é a formação de consórcios que no conceito de 

Meirelles (1994) são “acordos firmados entre entidades [...] sempre da mesma 

espécie, para a realização de objetivos de interesse comum”. Diz-nos Ribeiro (2000) 
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que os Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) se constituem em importante 

estratégia para o desenvolvimento da atenção secundária, considerado importante 

mecanismo de regionalização da oferta pública de serviços. No caso do Serviço de 

Atendimento Móvel às Urgências (SAMU), voltado para o nível terciário, como 

componente pré-hospitalar para emergências clínicas (BRASIL, 2004), essa também 

é uma excelente estratégia. Para Scatena e Tanaka (2001) o desenvolvimento 

harmônico entre os diversos níveis de atenção deve contribuir para a racionalidade 

administrativa e economia de recursos. 

 

A regionalização de serviços não deve ser implantada focada no sentido 

burocrático-administrativo, antes disso, deve centrar-se na distribuição técnico-

espacial dos serviços de saúde numa dada área, possibilitando o acesso da 

população a todos os níveis de atenção, ou seja, a todas as ações de saúde. 

 

A portaria do Ministério da Saúde GM 1864, de 29 de setembro de 2003, 

no § 3º determina que as ambulâncias serão adquiridas na proporção de um veículo 

de suporte básico à vida para cada grupo de 100.000 a 150.000 habitantes, e de um 

veículo de suporte avançado à vida para cada 400.000 a 450.000 por habitantes.   

 

Mais adiante a mesma portaria no Art. 4º define que as despesas de 

custeio deste componente serão de responsabilidade compartilhada, de forma 

tripartite, entre a União, Estados e Municípios, correspondendo à União 50% do 

valor estimado para estes custos.  

 

§ 1º Ao Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, 
competirá realizar repasses regulares e automáticos de recursos aos 
respectivos fundos de saúde, para manutenção das equipes efetivamente 
implantadas, segundo os seguintes parâmetros:  
a) por Equipe de Suporte Básico: R$ 12.500,00 por mês;  
b) por Equipe de Suporte Avançado: R$ 27.500,00 por mês;  
c) por Equipe da Central SAMU-192: R$ 19.000,00 por mês.  
§ 2º O restante dos recursos necessários para o custeio das equipes será 
coberto pelos Estados e Municípios, em conformidade com a pactuação 
estabelecida em cada Comissão Intergestores Bipartite, e deverá estar 
expresso nos projetos que serão enviados ao Ministério da Saúde, incluindo 
os mecanismos adotados de repasse destes recursos entre estados e 
municípios.  
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Levando em conta que dos 184 dos municípios do estado, segundo IBGE 

2000, apenas Fortaleza conta com população acima de 450 mil habitantes, em 

condições de receber ambulâncias de suporte avançado. Para otimização dos 

recursos utilizados no serviço, propôs-se, de acordo com o disposto na referida 

portaria, no seu § 3º que diz que por meio de pactos entre municípios e estado, 

poderão ser implantadas Centrais SAMU–192 de abrangência regional, que o estado 

adotasse esse critério. 

 

Elaborou-se um projeto que foi aprovado pela Comissão Intergestores 

Bibartite do estado do Ceará (CIB-CE) e em seguida pelo Ministério da Saúde. O 

modelo prevê a implantação de forma gradual de 11 pólos o interior do estado. Ao 

todo, o serviço contará com 12 pólos, já que o antigo serviço SOS Fortaleza 

habilitou-se na rede SAMU 192. Existe ainda um SAMU local de responsabilidade da 

prefeitura de Sobral que se integra ao sistema estadual de urgência e emergência. 

 

Encontra-se em fase de implantação com a denominação de SAMU 

Litoral Leste o projeto piloto. A central de regulação bem como o centro de 

treinamento localiza-se no município de Eusébio. Por atender uma área geográfica 

com baixa densidade populacional os parâmetros foram na proporção de um veículo 

de suporte básico à vida para cada grupo de 50 mil habitantes, e de um veículo de 

suporte avançado à vida para cada 250 mil habitantes, como será descrito mais 

adiante. 

 

3.3.4 Tempo de Resposta do Atendimento 

 

Não poderia esquecer do tempo necessário ao atendimento. O Ministério 

da Saúde (2002) considera o atendimento pré-hospitalar móvel (APH), como o 

"atendimento que procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um 

agravo a sua saúde (de natureza traumática ou não traumática ou, ainda, 

psiquiátrica), que possa levar ao sofrimento ou mesmo à morte, sendo necessário, 

portanto, prestar-lhe atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde 

devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde". Com suas 

duas modalidades de atendimento, o Suporte Básico á Vida (SBV), cuja 
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característica principal é não realizar manobras invasivas (BRASIL, 2002), e o 

Suporte Avançado à Vida (SAV), que possibilita procedimentos invasivos de suporte 

ventilatório e circulatório (COLÉGIO AMERICANO DE CIRURGIÕES, 1996). 

 

Essas premissas básicas, previstas na própria definição de APH, deixam 

claro que este componente do sistema de saúde não pretende ser um tratamento 

definitivo, mas sim realizar seu papel de agente temporário de manutenção da 

homeostase até o tratamento mais indicado ser possível (SPAITE, 1998). 

 

Spaite (1991) afirma que se a deterioração é atrasada, a sobrevivência 

será certamente maximizada com as chances que a vítima terá no intra-hospitalar. 

 

Mesmo que não seja possível reverter o quadro de gravidade no 

atendimento pré-hospitalar a rapidez de chegada à cena e ao hospital, bem como as 

intervenções iniciais apropriadas, previnem agravamento do quadro e o surgimento 

de novas lesões, melhoram condições para alguns casos e até atrasam resultados 

fatais, dando à vítima a chance de chegar ao tratamento definitivo e se beneficiar 

dele (MALVESTIOA; SOUSA, 2002). 

 

Na formação dos pólos levou-se em conta o “tempo de resposta”, a ser 

monitorado quando da implantação. Às informações em trabalhos internacionais 

apresentam tempos médios entre 4,7 e 7,9 min (REINES, 1998). Johnson (1991) 

afirma que o ideal seria que o SAV alcançasse a vítima em 8 minutos, porém o autor 

discute se esse objetivo é alcançável.  

 

Em paralelo à implantação do APH é de vital importância a habilitação 

dos hospitais secundários e terciários de atendimento às urgências e emergências 

para dar suporte ao atendimento. A premissa básica é de "transportar o paciente 

certo para o lugar certo". 
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3.3.5 Desenho Regionalização 

 

Cariri Central Cariri Leste  Centro Leste Centro Norte Centro Oeste Centro Sul 
Altaneira Baixio Ibucuitinga Alcântaras Carnaubal Aiuaba 
Antonina do Norte Cedro Jaguaretama Cariré Croata Arneiroz 
Araripe Icó  Jaguaruana Catunda Guaraciaba do 

Norte 
Parambu 

Assaré Lavras da 
Mangabeira 

Morada Nova Coreaú Ibiapina Tauá 

Campos Sales Orós Palhano Forquilha São Benedito Acopiara 
Crato Umari Russas Frecheirinhas Tianguá Cariús 
Farias Brito Abaiara Alto Santo Graça Ubajara Catarina 
Nova Olinda Aurora Ererê Groairas Viçosa do Ceará Deputado 

Irapuan 
Pinheiro 

Potengi Barro Iracema Hidrolândia Ararendá Iguatu 
Salitre Brejo Santo Jaguaribara Ipu Crateús Jucás 
Santana do Cariri Jati Jaguaribe Irauçuba Independência Mombaça 
Tarrafas Mauriti Limoeiro do Norte Massapê Ipaporanga Piquet 

Carneiro 
Várzea Alegre Milagres Pereiro Meruoca Ipueiras Quixêlo 
Barbalha Penaforte Potiretama Moraújo Mons. Tabosa Saboeiro 
Caririaçu Porteiras Quixeré Mucambo Nova Russas  
Granjeiro Ipaumirim São João do 

Jaguaribe 
Pacujá Novo Oriente  

Jardim  Tabuleiro do Norte Pires Ferreira Poranga  
Juazeiro do Norte   Reriutaba Quiterianópoles  
Missão Velha   Santa Quitéria Tamboril  
   Santa do Acaraú   
   Senador Sá   
   Sobral   
   Uruoca   
   Varjota   

   Camocim   
   Chaval   
   Granja   

Litoral Leste  Metropolitano Oeste  Metropolitano Leste  Sertão Central  Litoral Oeste 
Aquiraz Apuiares Acarape Boa Viagem Amontada 
Cascavel Caucaia Barreira Canindé Itapipoca 
Chorozinho General Sampaio Guaiuba Caridade Miraima 
Eusébio Itapagé Maracanaú Itatira Trairi 
Horizonte Paracuru Maranguape Madalena Tururu 
Itaitinga Paraipaba Pacatuba Paramoti Uruburetama 
Ocara Pentecoste Palmácia Banabuíu Acaraú 
Pacajus S. Gonçalo do Amarante Redenção Choró Bela Cruz 
Pindoretama São Luís do Curu Aracoiaba Ibaretama Cruz 
Aracati Tejuçuoca Aratuba Milhã Itarema 
Beberibe Umirim Baturité Pedra Branca Jijoca de 

Jericoacoara 
Fortim  Capistrano Quixadá Marcos 
Icapuí  Guaramiranga Quixeramobim Morrinhos 
Itaiçaba  Itapiúna Senador Pompeu Barroquinha 

  Mulungu Solonópoles  
  Pacoti   

Quadro 2 – Distribuição dos Municípios do Estado do Ceará por Pólo de Atendimento Pré-hospitalar 
de Urgência e Emergência. 
Fonte: CEARÁ. Secretaria da Saúde do Estado 
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3.3.5.1 Área e Abrangência 

   

 
Figura 3 – Área de abrangência microrregional segundo pólos de atendimento pré-hospitalar de 
urgência e emergência 
Fonte: CEARÁ. Secretária da Saúde do Estado  

 

A configuração em termos macrorregionais de saúde difere da adotada na 

regionalização de atual para a área da saúde, os municípios das micreorregiões 
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Tauá e Icó passariam a ser referenciados para a macrorregional Cariri, que têm os 

hospitais de referência macrorregional de urgência e emergência sediado em 

Barbalha. 

 

 
Figura 4 – Área de abrangência macrorregional segundo pólos de atendimento pré-hospitalar de 
urgência e emergência 
Fonte: CEARÁ. Secretária da Saúde do Estado  

 

A proposta atual visa reduzir o tempo de transporte dos pacientes para os 

hospitais terciários. Só para citar um exemplo, um paciente que reside em Orós teria 

que viajar apenas 165 km até Barbalha ao invés dos 354 km até Fortaleza.
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4. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

4.1 Dados Geográficos, Demográficos e Concentração de Habitantes 

 

O pólo Cariri Central será composto por 19 municípios, tabela 1. A área a 

ser coberta pelas ambulâncias é de 11.534 quilômetros quadrados (km2) e a 

população é de 701,8 mil habitantes. 

 

Tabela 1 – Municípios, área, estimativa da população e densidade demográfica do pólo Cariri Central 

MUNICÍPIOS ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 
POPULAÇÃO 2003 DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA (km2) Absoluto % Absoluto % 
Altaneira 73,3 0,64 5.956 0,8 81,26 
Antonina do Norte 260,1 2,26 6.948 1,0 26,71 
Araripe 1.347,0 11,68 20.283 2,9 15,06 
Assaré 1.116,3 9,68 21.271 3,0 19,05 
Campos Sales 1.082,8 9,39 26.270 3,7 24,26 
Crato* 1.009,2 8,75 108.999 15,5 108,01 
Farias Brito 503,6 4,37 21.144 3,0 41,99 
Nova Olinda 284,4 2,47 12.301 1,8 43,25 
Potengi 338,7 2,94 9.443 1,3 27,88 
Salitre 899,8 7,80 14.317 2,0 15,91 
Santana do Cariri 768,8 6,67 42.959 6,1 55,88 
Tarrafas 454,4 3,94 8.934 1,3 19,66 
Várzea Alegre 835,7 7,25 35.932 5,1 43,00 
Barbalha** 479,2 4,15 49.681 7,1 103,68 
Caririaçu 623,8 5,41 27.095 3,9 43,43 
Granjeiro 100,1 0,87 5.464 0,8 54,57 
Jardim 457,0 3,96 27.168 3,9 59,44 
Juazeiro do Norte* 248,6 2,16 224.013 31,9 901,25 
Missão Velha 651,1 5,65 33.622 4,8 51,64 

Total 11.534,0 100,00 701.800 100,0 60,85 
Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003), a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários.  
*Sede da Microrregião da Saúde  
**Sede da Macrorregião da Saúde 

 

Juazeiro do Norte tem a maior população, 224.013 mil habitantes, o que 

representa 31,9% da população do pólo. Sua área geográfica é de 248,6 km2. A 

densidade demográfica é a mais alta entre os municípios, 901,25 habitantes por 

quilômetro quadrado. Crato é o segundo município mais populoso, 108.999 mil 

habitantes, morando em uma área de 1.099,2 km2, a densidade demográfica é 

também a segunda, 108,1. Barbalha é a terceira cidade com 49.681 mil habitantes, 

tem 479,2 km2 de área e densidade demográfica de 103,68 habitantes/km2. Santana 
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do Cariri vem em quarto lugar com 42.959 habitantes, a densidade demográfica é de 

55,8 habitantes/km2. 

 

Os outros 15 municípios têm população abaixo de 35 mil habitantes. O 

município com o menor número de habitantes é Altaneira (5.956), sendo também a 

menor área geográfica, o que representa 81,26 habitantes/km2. 

 

A média da densidade demográfica do pólo é de 60 habitantes/km2, mas 

existem quatro municípios com menos de 20 habitantes/km2. Tarrafas (19,66), 

Assaré (19,05), Salitre (15,91) e Araripe (15,06). 

 

O pólo Cariri Leste, tabela 2, é formado por 16 municípios. A área total é 

de 9.622,5 km2, a população é de 362.048 habitantes. 

 

Tabela 2 – Municípios, área, estimativa da população e densidade demográfica do pólo Cariri Leste 

MUNICÍPIOS ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 
POPULAÇÃO 2003 DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA (km2) Absoluto % Absoluto % 
Baixio 146,4 1,52 5.819 1,6 39,74 
Cedro 725,8 7,54 24.413 6,7 33,64 
Icó* 1.872,0 19,45 63.156 17,4 33,74 
Ipaumirim 273,7 2,84 11.621 3,2 42,46 
Lavras da Mangabeira 948,0 9,85 31.342 8,7 33,06 
Orós 576,3 5,99 22.023 6,1 38,22 
Umari 263,9 2,74 7.292 2,0 27,63 
Abaiara 179,9 1,87 8.535 2,4 47,44 
Aurora 885,8 9,21 25.430 7,0 28,71 
Barro 709,7 7,37 20.200 5,6 28,46 
Brejo Santo* 662,0 6,88 39.952 11,0 60,35 
Jati 312,6 3,25 7.389 2,0 23,64 
Mauriti 1.111,9 11,55 41.829 11,6 37,62 
Milagres 546,6 5,68 29.999 8,3 54,88 
Penaforte 190,4 1,98 7.196 2,0 37,79 
Porteiras 217,6 2,26 15.852 4,4 72,86 
Total 9.622,5 100,00 362.048 100,0 37,63 

Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003), a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários 
*Sede da Microrregião da Saúde  
**Sede da Macrorregião da Saúde 

 

Os municípios de Icó e Mauriti têm as maiores áreas a serem cobertas, 

1.872 e 1.111 km2, respectivamente. A menor área é a do município de Abaiara, 

179,9 km2. 

  

O maior contingente populacional concentra-se em Icó, 63.156 habitantes, 
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ou seja, 17,4% da população do pólo. Mauriti aparece em segundo com 41.829 

habitantes (11,6%). Em terceiro com 11% da população vem Brejo Santo com 

39.952 habitantes. Os outros 13 municípios têm população abaixo de 32 mil 

habitantes, sendo que Baixio é o município menos populoso com apenas 5.819 

habitantes. 

 

A densidade demográfica média é de 37,63 habitantes/km2. A maior 

densidade demográfica é a do município de Porteiras (72,86 hab/km2) e a menor é 

de Jati (23,64 hab/km2). 

 

Na tabela 3, aparecem os dados do pólo Centro Leste, ao todo são 

401.265 habitantes vivendo em uma área de 16.303,5 km2. 

 

Tabela 3 – Municípios, área, estimativa da população e densidade demográfica do pólo Centro Leste 

MUNICÍPIOS 
ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 

POPULAÇÃO 2003 DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA (km2) 

Absoluto % Absoluto % 
Ibicuitinga 424,2 2,60 9.692 2,4 22,85 
Jaguaretama 1.759,7 10,79 18.160 4,5 10,32 
Jaguaruana 867,3 5,32 30.911 7,7 35,64 
Morada Nova 2.779,2 17,05 66.092 16,5 23,78 
Palhano 442,8 2,72 8.232 2,1 18,59 
Russas* 1.588,1 9,74 60.631 15,1 38,18 
Alto Santo 1.338,7 8,21 15.945 4,0 11,91 
Ererê 382,7 2,35 6.259 1,6 16,35 
Iracema 822,8 5,05 12.891 3,2 15,67 
Jaguaribara 668,3 4,10 9.044 2,3 13,53 
Jaguaribe 1.876,8 11,51 35.859 8,9 19,11 
Limoeiro do Norte* 751,5 4,61 52.060 13,0 69,27 
Pereiro 432,9 2,66 15.357 3,8 35,48 
Potiretama 409,2 2,51 5.768 1,4 14,09 
Quixeré 616,8 3,78 17.807 4,4 28,87 
São João do Jaguaribe 280,4 1,72 8.847 2,2 31,55 
Tabuleiro do Norte 861,8 5,29 27.710 6,9 32,15 
Total 16.303,5 100,00 401.265 100,0 24,61 
Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003), a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários  
*Sede da Microrregião da Saúde  
**Sede da Macrorregião da Saúde 

 

O município de Morada Nova é o maior, tanto em área (2.779,2 km2) 

quanto em população (66.092 hab). A segunda maior extensão territorial encontra-se 

em Jaguaribe (1.876,8 km2) seguido de Jaguaretama com 1.759,70 km2. A menor 

área é a do município de São João do Jaguaribe com apenas 280,4 km2. Em termos 

populacionais em segundo aparece Russas (60.631) e, em terceiro, vem Limoeiro do 

Norte (52.060). Os outros 14 municípios têm população abaixo de 36 mil habitantes.  



 

 

70

A densidade demográfica média é de 24,61 habitantes/km2, sendo a mais 

alta em Limoeiro do Norte (69,27) e a mais baixa em Jaguaretama (10,32). 

 

O pólo Centro Norte (tabela 4) agrupa o maior número de municípios, são 

ao todo 28 (vinte e oito). Sobral tem um SAMU de abrangência local que cobre os 

2.123 km2, atendendo uma população de 163.835 habitantes.  

 

Tabela 4 – Municípios, área, estimativa da população e densidade demográfica do pólo Centro Norte 

MUNICÍPIOS 
ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 

POPULAÇÃO 2003 DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA (km2) 

Absoluto % Absoluto % 

Alcântaras 138,6 0,63 9.838 1,4 70,98 
Cariré 756,9 3,43 18.884 2,7 24,95 
Catunda 790,5 3,58 9.414 1,3 11,91 
Coreau 775,7 3,51 20.728 2,9 26,72 
Forquilha 517,0 2,34 18.177 2,6 35,16 
Frecheirinha 181,2 0,82 12.487 1,8 68,90 
Graça 281,9 1,28 14.951 2,1 53,04 
Groaíras 156,0 0,71 8.944 1,3 57,35 
Hidrolândia 966,6 4,38 17.619 2,5 18,23 
Ipu 630,5 2,86 40.123 5,7 63,64 
Irauçuba 1.461,2 6,62 20.301 2,9 13,89 
Massapé 571,5 2,59 31.387 4,4 54,92 
Meruoca 144,9 0,66 11.613 1,6 80,12 
Moraújo 415,6 1,88 7.285 1,0 17,53 
Mucambo 190,5 0,86 14.385 2,0 75,50 
Pacujá 76,1 0,34 5.853 0,8 76,91 
Pires Ferreira 242,2 1,10 8.390 1,2 34,64 
Reriutaba 383,1 1,74 22.431 3,2 58,55 
Santa Quitéria 4.260,7 19,30 42.959 6,1 10,08 
Santana do Acaraú 969,3 4,39 27.351 3,9 28,22 
Senador Sá 430,6 1,95 5.736 0,8 13,32 
Sobral** 2.123,0 9,61 163.835 23,2 77,17 
Uruoca 696,8 3,16 11.866 1,7 17,03 
Varjota 179,3 0,81 17.557 2,5 97,94 
Barroquinha 383,4 1,74 14.225 2,0 37,10 
Camocim* 1.123,9 5,09 56.805 8,0 50,54 
Chaval 238,2 1,08 12.660 1,8 53,14 
Granja 2.697,2 12,21 50.634 7,2 18,77 
Martinópole 298,9 1,35 9.268 1,3 31,00 
Total 22.081,4 100,00 705.706 100,0 31,96 

Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003), a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários       
*Sede da Microrregião da Saúde  
**Sede da Macrorregião da Saúde 

 

Os outros 27 municípios, que agrupados têm uma população 541.871 
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habitantes numa área extensa com mais de 21 mil habitantes/km2, serão atendidos 

pelo SAMU Regional. A densidade demográfica média é de 31,96 habitantes/km2, 

sendo mais concentrada em Varjota (97,94) e menos em Santa Quitéria (10,08), pois 

o município tem uma área de 4.260,7 km2. 

 

O pólo Centro Oeste é constituído de 19 municípios, tem área de 20.685,6 

km2 e população de 557.188 habitantes (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Municípios, área, estimativa da população e densidade demográfica do pólo Centro Oeste 

MUNICÍPIOS ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 
POPULAÇÃO 2003 DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA (km2) Absoluto % Absoluto % 
Carnaubal 364,8 1,76 15.722 2,8 43,10 
Croata 700,4 3,39 16.428 2,9 23,46 
Guaraciaba do Norte 611,5 2,96 36.494 6,5 59,68 
Ibiapina 414,9 2,01 22.815 4,1 54,99 
São Benedito 338,1 1,63 40.878 7,3 120,89 
Tianguá* 908,9 4,39 62.402 11,2 68,66 
Ubajara 421,0 2,04 28.243 5,1 67,08 
Viçosa do Ceará 1.311,6 6,34 46.830 8,4 35,70 
Ararendá 344,1 1,66 10.221 1,8 29,70 
Crateús* 2.985,4 14,43 72.209 13,0 24,19 
Independência 3.218,6 15,56 25.638 4,6 7,97 
Ipaporanga 702,0 3,39 11.372 2,0 16,20 
Ipueiras 1.474,1 7,13 39.179 7,0 26,58 
Monsenhor Tabosa 886,3 4,28 16.597 3,0 18,73 
Nova Russas 742,8 3,59 29.604 5,3 39,86 
Novo Oriente 949,2 4,59 25.864 4,6 27,25 
Poranga 1.309,3 6,33 11.947 2,1 9,12 
Quiterianópolis 1.041,0 5,03 18.858 3,4 18,12 
Tamboril 1.961,6 9,48 25.887 4,6 13,20 
Total 20.685,6 100,00 557.188 100,0 26,9 

Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003) a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários.    
*Sede da Microrregião da Saúde  
**Sede da Macrorregião da Saúde 

 

A maior área em quilômetros quadrados é a do município de 

Independência (3.218,6), a segunda é de Crateús (2.985,4). Crateús também tem a 

maior população (72.209), em seguida aparece Tianguá, na região serrana, com 

62.402 habitantes. Em terceiro está Viçosa do Ceará (46.830 hab). A menor 

população é do município de Ararendá, são apenas 10.221 habitantes.  

 

Em média a densidade demográfica é de 26,9 habitantes/km2, São 

Benedito tem concentração de 120,89 e Independência 7,97. 

 

O pólo Centro Sul tem 396.190 habitantes distribuídos em 14 municípios 
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numa área de 20.723,6 km2, tabela 6. 

 

Tabela 6 – Municípios, área, estimativa da população e densidade demográfica do pólo Centro Sul 

MUNICÍPIOS ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 
POPULAÇÃO 2003 DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA (km2) Absoluto % Absoluto % 
Aiuaba 2.434,4 11,75 14.834 3,7 6,09 
Arneiroz 1.066,4 5,15 7.583 1,9 7,11 
Parambu 2.303,4 11,11 32.988 8,3 14,32 
Tauá* 4.018,2 19,39 52.135 13,2 12,97 
Acopiara 2.265,3 10,93 46.484 11,7 20,52 
Cariús 1.061,8 5,12 18.712 4,7 17,62 
Catarina 486,9 2,35 16.660 4,2 34,22 
Deputado Irapuan Pinheiro 470,4 2,27 8.506 2,1 18,08 
Iguatu* 1.029,0 4,97 88.686 22,4 86,19 
Jucás 937,2 4,52 23.104 5,8 24,65 
Mombaça 2.119,5 10,23 41.334 10,4 19,50 
Piquet Carneiro 587,9 2,84 13.137 3,3 22,35 
Quixelô 559,8 2,70 15.564 3,9 27,80 
Saboeiro 1.383,5 6,68 16.463 4,2 11,90 
Total 20.723,6 100,00 396.190 100,0 19,12 
Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003), a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários.         
*Sede da Microrregião da Saúde  
**Sede da Macrorregião da Saúde 

 

Tauá é o município com a maior área a ser coberta, 4.018,2 quilômetros 

quadrados, existem ainda quatro municípios com área acima de 2 mil quilômetros 

quadrados, Auiaba (2.434,4 km2), Parambú (2.303,4 km2), Acopiara (2.265,3 km2) e 

Mombaça (2.119,5 km2).  

 

O município com a maior população é Iguatu com 88.686 habitantes, o 

segundo é Tauá (52.135 hab), em terceiro aparece Acopiara (46.484 hab).  

 

A densidade demográfica varia de 86,19 hab/km2 (Iguatu) para 6,09 

hab/km2 (Aiuaba), a média do pólo é de 19,12 habitantes/km2. 
  

Devido às características peculiares deste pólo, área muito extensa, 

municípios com baixa densidade demográfica, é necessário que os administradores 

observem na prática os parâmetros de ambulâncias por habitantes definidas para os 

SAMU`s regionais. 

 

O pólo Fortaleza já está em funcionamento, pois o SOS Fortaleza como 

falado anteriormente, habilitou-se à rede SAMU 192. 
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Fortaleza é a cidade mais populosa do estado, com população de 

2.256.235 habitantes residindo em uma área de apenas 313,1 quilômetros 

quadrados e tem alta concentração populacional, ou seja, 7.205,2 habitantes por 

quilômetro quadrado. 

 

Tabela 7 – Município, área, estimativa da população e densidade demográfica do pólo Fortaleza 

MUNICÍPIOS ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 
POPULAÇÃO 2003 DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA (km2) Absoluto % Absoluto % 
Fortaleza (*) (**) 313,1 100,00 2.256.235 100,00 7.205,20 

Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003), a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários.         
*Sede da Microrregião da Saúde  
**Sede da Macrorregião da Saúde 

 

O pólo Litoral Leste (tabela 8) foi escolhido para ser o projeto-piloto, está 

em fase de implantação com sede no município de Eusébio.  

 

O pólo tem ao todo 14 municípios, a população total é de 480.113 

habitantes e área de abrangência de 6.841,3 km2. 

 

Beberibe tem a maior extensão territorial com 1.616,4 km2 onde residem 

44.049 habitantes e também a menor densidade demográfica do pólo: 27,25 

habitantes/km2. Aracati (1.2292 km2) é o segundo maior município em termos de 

área. Os municípios com as menores áreas são Eusébio (76,6 km2) e Pindoretama 

(72,9 km2). 

 

O maior número de pessoas reside em Aquiraz (64,834 hab), logo em 

seguida aparece Aracati (64.309 hab). Cascavel é o terceiro com 60.101 habitantes. 

O município com a menor população é Itaiçaba, 6.853 habitantes.  

 

A densidade demográfica em média é de 70,18 habitantes/km2. Eusébio 

tem a maior concentração do pólo, ou seja, 455,88 habitantes/km2. 

 

Tabela 8 – Municípios, área, estimativa da população e densidade demográfica do pólo Litoral Leste 

MUNICÍPIOS ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 
POPULAÇÃO 2003 DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA (km2) Absoluto % Absoluto % 
Aquiraz 481,0 7,03 64.834 13,5 134,80 
Cascavel 838,0 12,25 60.101 12,5 71,72 
Chorozinho 278,4 4,07 19.698 4,1 70,75 
Eusébio 76,6 1,12 34.913 7,3 455,88 
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MUNICÍPIOS ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 
POPULAÇÃO 2003 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA (km2) 

Horizonte 160,0 2,34 38.567 8,0 241,09 
Itaitinga 150,8 2,20 31.184 6,5 206,81 
Ocara 765,4 11,19 22.125 4,6 28,91 
Pacajus 254,4 3,72 47.849 10,0 188,06 
Pindoretama 72,9 1,06 16.026 3,3 219,97 
Aracati * 1.229,2 17,97 64.309 13,4 52,32 
Beberibe 1.616,4 23,63 44.049 9,2 27,25 
Fortim 280,2 4,10 12.815 2,7 45,74 
Icapuí 428,7 6,27 16.790 3,5 39,17 
Itaiçaba 209,5 3,06 6.853 1,4 32,71 
Total 6.841,3 100,00 480.113 100,0 70,18 
Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003), a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários.        
*Sede da Microrregião da Saúde   
**Sede da Macrorregião da Saúde: Fortaleza 

 

Neste pólo, o Litoral Oeste, agruparam-se 13 municípios. A população 

total é de 408.166 habitantes, a área total é 8.633,1 km2. 

 

Itapipoca tem a maior população e área, 99.639 hab e 1.614,7 km2, 

respectivamente. Uruburetama, município localizado em área serrana, conta com a 

menor população, mas está concentrada, é a maior concentração entre os 

municípios do pólo, 178,64 habitantes por quilômetro quadrado. A densidade 

demográfica média da região é de 47,28 habitantes/km2. Miraíma têm a menor 

concentração, apenas 16,92 habitantes/km2. 

 

Tabela 9 – Municípios, área, estimativa da população e densidade demográfica do pólo Litoral Oeste 

MUNICÍPIOS ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 
POPULAÇÃO 2003 DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA (km2) Absoluto % Absoluto % 
Amontada 1.179,6 13,66 34.540 8,5 29,28 
Itapipoca* 1.614,7 18,70 99.639 24,4 61,71 
Miraíma 699,6 8,10 11.836 2,9 16,92 
Trairi 924,6 10,71 47.049 11,5 50,89 
Tururu 192,5 2,23 11.988 2,9 62,26 
Uruburetama 97,1 1,12 17.347 4,2 178,64 
Acarau* 842,9 9,76 50.036 12,3 59,36 
Bela Cruz 841,7 9,75 29.093 7,1 34,56 
Cruz 334,8 3,88 21.499 5,3 64,21 
Itarema 720,7 8,35 31.825 7,8 44,16 
Jijoca de Jericoacoara 201,9 2,34 13.992 3,4 69,32 
Marco 574,1 6,65 20.347 5,0 35,44 
Morrinhos 408,9 4,74 18.975 4,6 46,41 
Pólo Litoral Oeste 8.633,1 100,00 408.166 100,0 47,28 
Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003), a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários         
*Sede da Microrregião da Saúde  
**Sede da Macrorregião da Saúde: Fortaleza 

 



 

 

75

O próximo pólo é o Metropolitano Oeste, ao todo são 15 municípios, a 

grande maioria como o nome já diz estão próximos à capital do estado.  

 

O município com maior população neste pólo é Maracanaú (186.690 hab), 

seguido de Maranguape com quase a metade deste contingente, 93.196 habitantes. 

A terceira cidade tem 56.123 habitantes, é Pacatuba. A população residente em 

Guaramiranga é de apenas 5.846 pessoas, a menor do pólo. 

 

A área a ser coberta é uma das menores quando comparada aos SAMU`s 

regionais. São apenas 3.882,9 km2. A maior área é a do município de Aracoiaba com 

656,5 km2, em seguida vêm Maranguape (590,8 km2) e Itapiúna (588,7 km2). A 

menor área é Guaramiranga com apenas 59,5 km2. 

 

Tabela 10 – Municípios, área, estimativa da população e densidade demográfica do pólo 
Metropolitano Leste 

MUNICÍPIOS ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 
POPULAÇÃO 2003 DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA (km2) Absoluto % Absoluto % 
Barreira 245,9 6,33 17.722 3,3 72,06 
Guaiuba 267,2 6,88 20.598 3,8 77,09 
Maracanaú* 105,7 2,72 186.690 34,7 1.766,29 
Maranguape 590,8 15,22 93.196 17,3 157,74 
Pacatuba 132,4 3,41 56.123 10,4 423,80 
Palmácia 117,8 3,03 9.739 1,8 82,66 
Redenção 225,6 5,81 25.683 4,8 113,83 
Aracoiaba 656,5 16,91 24.544 4,6 37,38 
Aratuba 142,5 3,67 13.928 2,6 97,71 
Baturité* 308,8 7,95 30.567 5,7 98,99 
Capistrano 194,8 5,02 15.216 2,8 78,11 
Guaramiranga 59,5 1,53 5.846 1,1 98,30 
Itapiúna 588,7 15,16 17.139 3,2 29,11 
Mulungu 134,6 3,47 9.222 1,7 68,52 
Pacoti 112,0 2,88 11.187 2,1 99,92 
Total 3.882,9 100,00 537.400 100,0 138,40 
Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003), a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários.         
*Sede da Microrregião da Saúde    
**Sede da Macrorregião da Saúde: Fortaleza 

 

A densidade demográfica é em média 138,40 habitantes/km2. Sendo que 

a maior concentração está em Maracanaú (1.766,29 hab/km2) e a menor em Itapiúna 

(29,11 hab/km2). 

 

O pólo Metropolitano Oeste, tabela 11, tem 11 municípios distribuídos 

numa área de 6.434,9 km2. Na sua composição Caucaia é a cidade mais populosa, 
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conta com 276.780 habitantes, ou seja, 54% da população tem área de 1.227,9 km2. 

Os outros 10 municípios não são tão populosos, o maior deles, Itapagé tem 43.386 

habitantes. General Sampaio é o menos populoso, conta com apenas 4.653 

habitantes. 

 

A densidade demográfica média do pólo é de 79,1 habitantes/km2, a 

maior concentração é em Caucaia (225,41 hab/km2) e a menor em General Sampaio 

(22,57 hab/km2). 

 

Tabela 11 – Municípios, área, estimativa da população e densidade demográfica do pólo 
Metropolitano Oeste 

MUNICÍPIOS ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 
POPULAÇÃO 2003 DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA (km2) Absoluto % Absoluto % 
Apuiarés 544,7 8,47 13.471 2,6 24,73 
Caucaia* 1.227,9 19,08 276.780 54,4 225,41 
General Sampaio 206,2 3,20 4.653 0,9 22,57 
Itapagé 439,5 6,83 43.386 8,5 98,72 
Paracurú 303,3 4,71 29.573 5,8 97,52 
Paraipaba 301,1 4,68 27.209 5,3 90,36 
Pentecoste 1.378,3 21,42 32.707 6,4 23,73 
São Gonçalo do Amarante 834,4 12,97 37.554 7,4 45,01 
São Luís do Curu 122,4 1,90 11.772 2,3 96,16 
Tejuçuoca 750,6 11,66 14.049 2,8 18,72 
Umirim 326,5 5,07 17.963 3,5 55,02 
Pólo Metropolitano Oeste 6.434,9 100,00 509.117 100,0 79,1 

Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003), a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários.         
*Sede da Microrregião da Saúde  
**Sede da Macrorregião da Saúde: Fortaleza 

 

Finalmente temos o pólo Sertão Central - tabela 12 - é um dos mais 

extensos com uma área de 21.614,6 quilômetros quadrados no qual se encontram 

15 municípios. O maior deles é Quixeramobim que têm área de 3.275,8 km2. 

Canindé também é bastante extenso, são ao todo 3.218,4 km2. Boa Viagem (2.836,8 

km2) é a terceira, Quixadá aparece em quarto com 2.019,8 quilômetros quadrados. 

Milhã (502 km2) é a menor cidade em área geográfica do pólo. 

 

Em termos populacionais Quixadá (72,177 hab) é a maior cidade, 

Canindé (71.993 hab) vem em segundo e Quixeramobim (59.187 hab) é a terceira. A 

menos populosa é Paramoti com 11.131 habitantes.  

 

Curiosamente a densidade demográfica é equilibrada, a média do pólo é 

21,06 habitantes/km2, sendo que a densidade mais alta é em Quixadá (31,72 
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hab/km2) e a menor em Sonolópole (11,18 hab/km2). 

 

Tabela 12 – Municípios, área, estimativa da população e densidade demográfica do pólo Sertão 
Central 

MUNICÍPIOS ÁREA (km2) ESTIMATIVA DA 
POPULAÇÃO 2003 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA (km2) 

Absoluto % Absoluto % 
Boa Viagem 2.836,8 13,12 51.041 11,2 17,99 
Canindé* 3.218,4 14,89 71.993 15,8 22,37 
Caridade 846,4 3,92 16.578 3,6 19,59 
Itartira 783,3 3,62 16.064 3,5 20,51 
Madalena 1.034,8 4,79 15.545 3,4 15,02 
Paramoti 482,6 2,23 11.131 2,4 23,06 
Banabuiú 1.080,0 5,00 16.731 3,7 15,49 
Choro 815,8 3,77 12.380 2,7 15,18 
Ibaretama 877,3 4,06 12.965 2,8 14,78 
Millhã 502,0 2,32 13.560 3,0 27,01 
Pedra Branca 1.303,3 6,03 41.339 9,1 31,72 
Quixadá* 2.019,8 9,34 72.177 15,9 35,73 
Quixeramobim 3.275,8 15,16 59.187 13,0 18,07 
Senador Pompeu 1.002,1 4,64 27.234 6,0 27,18 
Solonópole 1.536,2 7,11 17.181 3,8 11,18 
Pólo Sertão Central 21.614,6 100,00 455.106 100,0 21,06 
Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003), a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários.      
 

4.2 Quantitativo de Ambulâncias 

 

Foi adotado o critério de uma ambulância de suporte básico (USB) para 

cada 50 mil habitantes e, para 250 mil habitantes, uma ambulância de suporte 

avançado (USA). A cidade de Fortaleza devido a alta densidade demográfica 

obedece a portaria 1864/2003, ou seja, para cada 150 mil habitantes uma USB e 

para o agrupamento populacional de 400 mil habitantes uma USA. 

 

Ao todo serão necessárias 133 USB e 28 de suporte avançado. Sugere-

se que cada pólo tenha duas ambulâncias de reserva para os casos de quebra e 

manutenção preventiva da frota. 

 

Tabela 13 – Pólo, população 2003 e quantitativo de USA e USB 

ORDEM PÓLO POPULAÇÃO 2003 
QUANTITATIVO 

USB USA 

1 Cariri Central 701.800 14 3 
2 Cariri Leste 362.048 7 1 
3 Centro Leste 401.265 8 2 
4 Centro Norte 705.706 14 3 
5 Centro Oeste 557.188 11 2 
6 Centro Sul 396.190 8 2 



 

 

78

ORDEM PÓLO POPULAÇÃO 2003 
QUANTITATIVO 

USB USA 
7 Fortaleza  2.256.235 23 6 
8 Litoral Leste 480.113 10 2 
9 Litoral Oeste 408.166 8 2 
10 Metropolitano Leste 537.400 11 2 
11 Metropolitano Oeste 509.117 10 2 
12 Sertão Central 455.106 9 2 

TOTAL 7.770.334 133 28 
Fonte: IBGE (2003) BRASIL. Datasus (2003), a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, 
para os anos intercensitários.      
 

4.2.1 Recursos humanos necessários para operacionalização da frota 

 

No cálculo para se chegar ao quantitativo total levamos em conta a carga 

horária determinada para cada categoria através das convenções trabalhistas, bem 

como as escalas já adotadas e aceitas pelos profissionais. Por exemplo (tabela 14), 

a categoria de médicos tem carga horária mensal  de 96 horas. 

 

Tabela 14 – Carga horária mensal, por categoria, pessoal das ambulâncias 
CATEGORIA Carga Horária (horas/mês) 

Médico(a) Intervencionista 96 
Enfermeiro(a) 96 
Condutor Socorrista 144 
Auxiliar de Enfermagem 144 

Fonte: CEARA. Secretaria da Saúde do Estado (2003) (COESU) 
 

Para a operacionalização da frota no estado do Ceará (tabela 15) serão 

necessários a contratação de 198 médico(a)s intervencionistas, a mesma 

quantidade de enfermeiro(a)s, 660 auxiliares/técnico(a)s de enfermagem e o mesmo 

quantitativo de motoristas socorristas.  

 

Tabela 15 – Quantitativo de pessoal necessário para operacionalização das ambulâncias dos Samus 
Regionais do Estado do Ceará 

Categoria Quantitativo 
por  Equipe 

Quantidade 
de Equipes 

Básica Avançada 
Total 

Veículo Pessoal Veículo Pessoal 

Médico (a)  9 1 

110 

- 

22 

198 198 
Enfermeiro (a) 9 1 - 198 198 
Aux./Téc. Enfermagem ** 5 1 550 110 660 
Condutor Socorrista 5 1 550 110 660 

** Percentual definido pelo Conselho Federal de Enfermagem 
Fonte: CEARA. Secretaria da Saúde do Estado (2003) (COESU) 
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4.3 Centrais de Regulação Médica 

 

Cada pólo contará como uma central de regulação de regulação médica, 

como a de Fortaleza já se encontra em funcionamento deverão ser instaladas mais 

11 as centrais de regulação do SAMU. 

 

Elas deverão ser acessíveis à população através do número 192, vinte e 

quatro horas por dia, sete dias da semana. A Portaria GM/MS nº 2.657, de 16 de 

dezembro de 2004 (BRASIL, 2004a), estabelece as atribuições das centrais de 

regulação médica de urgências: 

 

A Regulação Médica das Urgências, operacionalizada pelas Centrais de 
Regulação Médica de Urgências, é um processo de trabalho por meio do 
qual se garante escuta permanente pelo médico regulador, com 
acolhimento de todos os pedidos de ajuda que acorrem à central, bem como 
o estabelecimento de uma estimativa inicial do grau da urgência de cada 
caso, desencadeando a resposta mais adequada e equânime a cada 
solicitação, monitorando continuamente a estimativa inicial do grau de 
urgência até a finalização do caso e assegurando a disponibilidade dos 
meios necessários para a efetivação da resposta definitiva, de acordo com 
grades de serviços previamente pactuadas, pautadas nos preceitos de 
regionalização e hierarquização do sistema. (BRASIL, 2006) 

 

A Portaria GM/MS nº 2.048/02 (BRASIL, 2002a) diz ainda que: 

 

Ao médico regulador devem ser oferecidos os meios necessários, tanto de 
recursos humanos, como de equipamentos, para o bom exercício de sua 
função, incluída toda a gama de respostas pré-hospitalares previstas nesta 
Portaria e portas de entrada de urgências com hierarquia resolutiva 
previamente definida e pactuada, com atribuição formal de 
responsabilidades. 

 

O médico regulador é autoridade sanitária máxima para decidir, a portaria 

reforça que cabe ao médico regulador: 

 

[...] tomar a decisão gestora sobre os meios disponíveis devendo possuir 
delegação direta dos gestores municipais e estaduais para acionar tais 
meios, de acordo com seu julgamento [...] decidir os destinos hospitalares 
não aceitando a inexistência de leitos vagos como argumento para não 
direcionar os pacientes para a melhor hierarquia disponível em termos de 
serviços de atenção de urgências, ou seja, garantir o atendimento nas 
urgências, mesmo nas situações em que inexistam leitos vagos para a 
internação de pacientes (a chamada “vaga zero” para internação). Deverá 
decidir o destino do paciente baseado na planilha de hierarquias pactuada e 
disponível para a região e nas informações periodicamente atualizadas 
sobre as condições de atendimento nos serviços de urgência, exercendo as 
prerrogativas de sua autoridade para alocar os pacientes dentro do sistema 
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regional, comunicando sua decisão aos médicos assistentes das portas de 
urgência. 

 

Por garantia todas as ligações devem ser gravadas, pois estas oferecem 

respaldo ao solicitante, regulador e receptor, no sentido do registro correto e claro 

das informações, ajuda também para analisar se estão sendo observados os pactos 

e posturas éticas no trato dos pacientes acometidos por urgências que por causa da 

gravidade do problema perderam o direito à escolha e devem ser submetidos aos 

tratamentos necessários cuja autorização foi delegada ao médico pela sociedade. 

 

4.3.1 Recursos Humanos para as Centrais de Regulação Médica 

 

A Portaria GM/MS nº 2.657/04 (BRASIL, 2004a) é omissa em relação ao 

quantitativo de pessoal. A equipe da central de regulação, no entanto, deverá ser 

composta de Médicos Reguladores (MR), que têm a função de regular os pedidos de 

socorro e Telefonistas Auxiliares de Regulação Médica (TARM), que garantem o 

pronto atendimento das chamadas e Rádio-Operadores (RO) que controlam a 

movimentação da frota. 

 

Segundo o manual de regulação (BRASIL, 2006), os padrões de 

cobertura para população, até 700 mil habitantes, é:  

 

1 MR para cada 350.000 ou fração acima; 1,5 TARM para cada MR; 1 RO 
para cada 1.500.000 de habitantes ou fração acima de 750.000; A 
configuração mínima das centrais será de 2 TARM’s, 1 MR e 1 Rádio 
Operador, exceto para populações até 350.000 habitantes, onde o RO pode 
ser opcional, sendo sua função exercida pelo TARM. 

 

A carga horária é de acordo com a definida anteriormente, veja tabela 16, 

abaixo: 

 

Tabela 16 – Carga horária mensal  
CATEGORIA Carga Horária (horas/mês) 

MR 96 
TARM 144 
RO 144 
Auxiliar de Enfermagem* 144 
Coordenador Médico 160 
Coordenador Enfermagem 160 
Coordenador Administrativo 160 
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CATEGORIA Carga Horária (horas/mês) 
Chefe de Transportes 160 
Farmacêutico 96 
Agente Administrativo 160 
Zelador 180 
Lavador 180 
Vigia 180 

*Esterilização material médico hospitalar 
Fonte: CEARA. Secretaria da Saúde do Estado (2003) (COESU) 
 

A estimativa de pessoal, tanto da área fim como da área administrativa 

será dada nas tabelas 17 e 18. 

 

Serão necessários 198 médicos reguladores, 110 TARMs, 55 ROs, 77 

auxiliares/técnico(a)s de enfermagem e 11 farmacêuticos. 

 

Tabela 17 – Quantitativo de pessoal necessário para as Centrais de Regulação dos Samus Regionais 
do Estado do Ceará 

Categoria Quantitativo 
por  Equipe 

Quantidade 
de Equipes Total N° 

centrais Total Geral 

Médico (a) Regulador 9 2 18 

11 

198 
TARM 5 2 10 110 
RO 5 1 5 55 
Auxiliar/Técnico(a) de Enfermagem 7 1 7 77 
Farmacêutico 1 1 1 11 
Fonte: CEARA. Secretaria da Saúde do Estado (2003) (COESU) 

 

Para as tarefas administrativas na parte gerencial, são necessários 11 por 

categoria para as coordenações médica e de enfermagem, para a coordenação 

administrativa e chefia de transporte, 11 cada. Para as categorias de nível médio e 

elementar necessita-se de 66 agentes administrativos, 44 zeladores e a mesma 

quantidade para lavadores de veículos e segurança. 

 

Tabela 18 – Quantitativo de pessoal administrativo necessário para as Centrais de Regulação dos 
Samus Regionais do estado do Ceará. 

CATEGORIA Quantitativo  Nº de Pólos Total Geral 

Coordenador Médico 1 

11 

11 
Coordenador Enfermagem 1 11 
Coordenador Administrativo 1 11 
Chefe de Transportes 1 11 
Agente Administrativo 6 66 
Zelador 4 44 
Lavador 4 44 
Segurança 4 44 
Fonte: CEARA. Secretaria da Saúde do Estado (2003) (COESU) 
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4.4 Distâncias Rodoviárias  

 

Para facilitar o cumprimento do tempo resposta a ser estabelecido o ideal 

é que em cada pólo sejam disponibilizados, para alcance no menor espaço de 

tempo possível, hospitais para o atendimento de cada situação dependendo do nível 

de complexidade. No estudo foram delimitadas áreas de abrangência de acordo com 

os padrões de regionalização atual da SESA, portanto não foram feitas atualizações 

no sentido de otimizar distância/tempo o que, na ótica do atendimento pré-hospitalar, 

seria recomendado. 

 

Tabela 19 – Municípios e distâncias a serem percorridas até hospital de atendimento de referência 
macrorregional e microrregional pólo Cariri Central 

Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 

Altaneira 73,0 52,0 
Antonina do Norte 125,0 104,0 
Araripe 123,0 102,0 
Assaré 105,0 84,0 
Campos Sales 156,0 135,0 
Crato* 21,0 0,0 
Farias Brito 67,0 46,0 
Nova Olinda 60,0 39,0 
Potengi 102,0 81,0 
Salitre 183,0 162,0 
Santana do Cariri 73,0 52,0 
Tarrafas 187,4 166,4 
Várzea Alegre 102,0 81,0 
Barbalha** 0,0 0,0 
Caririaçu 37,0 27,0 
Granjeiro 122,0 112,0 
Jardim 37,0 47,0 
Juazeiro do Norte* 10,0 0,0 
Missão Velha 21,0 31,0 
Fonte: DERT (2003) 
* Município sede do hospital de referência microrregional  
** Município sede do hospital de referência macrorregional 
Legenda: 

 Abrangência 1 

 Abrangência 2 
  

 

As ambulâncias deverão estar localizadas em bases de apoio 

estrategicamente definidas em função da cobertura populacional (ex. 1 USB/50.000 

hab) para facilitar a chegada mais rápida à chamada, tanto quanto alcance ao 
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hospital mais próximo e permitir sua utilização para novos atendimentos o mais 

rápido possível. 

 

Tabela 20 – Distâncias médias e máximas e serem percorridas a nível de abrangência para alcançar 
os hospitais macro e microrregionais pólo Cariri Central 

                        Hospital 

Abrangência 
Macrorregional Microregional 

Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) 

1 106,0 187,4 85,0 166,4 
2 37,8 122,0 36,2 112,0 

Fonte: DERT (2003) 
 

Como mostrado na tabela 20, na área de abrangência 1, a distância 

máxima para o hospital macrorregional é de 187,4 km, a média é de 106 km. Para o 

hospital microrregional a máxima é 166,4 km e a média 85 km. Na área de 

abrangência 2 a distância média para o hospital macrorregional é 37,8 km, a 

distância  máxima é de 122 km. Em relação ao hospital microrregional a média é 

36,2 km e a máxima 112 km.  Detalhes das distâncias por município são mostrados  

na tabela 19. 

 

O outro pólo da região, o Cariri Leste, apresenta a seguinte situação: na 

área de abrangência 1, a distância média em quilômetros para alcançar o hospital 

macrorrregional é de 126,1 km, a máxima é  165 km. Para o hospital microrregional 

a máxima é 59,3 km e a média 29,6 km. Na área de abrangência 2 a distância média 

para o hospital macrorregional é 69,4 km, a distância  máxima é de 117 km. Em 

relação ao hospital microrregional a média é 33,6 km e a máxima 92 km. Ver tabela 

21. 

 

Tabela 21 – Municípios e distâncias a serem percorridas até hospital de atendimento de referência 
macrorregional e microrregional pólo Cariri Leste 

Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 

Baixio 128,0 56,7 
Cedro 108,0 50,0 
Icó* 145,3 0,0 
Ipaumirim 119,0 54,3 
Lavras da Mangabeira 86,0 59,3 
Orós 165,0 31,0 
Umari 131,6 44,7 
Abaiara 45,0 35,0 
Aurora 117,0 92,0 
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Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 
Barro 74,0 49,0 
Brejo Santo* 62,0 0,0 
Jati 86,0 24,0 
Mauriti 70,0 45,0 
Milagres 52,0 27,0 
Penaforte 106,0 44,0 
Porteiras 82,0 20,0 
Barbalha** 0,0 0,0 

Fonte: DERT (2003) 
* Município sede do hospital de referência microrregional  
** Município sede do hospital de referência macrorregional 
Legenda: 

 Abrangência 1 

 Abrangência 2 

    

É importante ressaltar que no desenho de regionalização da saúde a 

macrorregional de referência para as micrroregionais Icó e Brejo Santo são para os 

hospitais terciários de Fortaleza e não Barbalha. Na forma como está estabelecido 

na regionalização vigente alguns pacientes precisariam percorrer mais 700 km para 

ter atendimento nos hospitais de referência. 

 

As distâncias detalhadas por municípios constam na tabela 21, acima.  

 

Tabela 22 – Distâncias médias e máximas e serem percorridas a nível de abrangência para alcançar 
os hospitais macro e microrregionais pólo Cariri Leste 

                        Hospital 

Abrangência 
Macrorregional Microrregional 

Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) 
1 126,1 165,0 29,6 59,3 
2 69,4 117,0 33,6 92,0 

Fonte: DERT (2003) 
 

No Pólo Centro Leste, tabela 23, como a referência macrorregional é na 

cidade de Fortaleza, as distâncias são bem maiores que nos pólos analisados 

anteriormente. 
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Tabela 23 – Municípios e distâncias a serem percorridas até hospital de atendimento de referência 
macrorregional e microrregional pólo Centro Leste 

Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 

Ibicuitinga 189,1 89,0 
Jaguaretama 241,1 131,0 
Jaguaruana 175,1 49,0 
Morada Nova 163,1 53,0 
Palhano 152,1 30,0 
Russas* 162,1 0,0 
Alto Santo 243,1 57,0 
Ererê 308,2 124,0 
Iracema 280,2 94,1 
Jaguaribara 227,1 68,0 
Jaguaribe 293,1 116,0 
Limoeiro do Norte* 196,1 0,0 
Pereiro 330,1 153,0 
Potiretama 281,9 95,8 
Quixeré 214,1 18,0 
São João do Jaguaribe 215,1 29,0 
Tabuleiro do Norte 211,1 25,0 
Fortaleza** 0,0 0,0 
Fonte: DERT (2003) 
* Município sede do hospital de referência microrregional  
** Município sede do hospital de referência macrorregional 
Legenda: 

 Abrangência 1 

 Abrangência 2 

     

Na área de abrangência 1, a distância média em quilômetros para 

alcançar o hospital macrorrregional é de 180,4 km, a máxima é  241,1 km. Para o 

hospital microrregional a máxima é 131 km e a média 33,8 km. Na área de 

abrangência 2 a distância média para o hospital macrorregional é 233,3 km, a 

distância  máxima é de 330,1 km. Em relação ao hospital microrregional a média é 

65 km e a máxima 153 km. Detalhes das distâncias por município na tabela 23. 

 

Tabela 24 – Distâncias médias e máximas e serem percorridas a nível de abrangência para alcançar 
os hospitais macro e microrregionais pólo Centro Leste 

                        Hospital 

Abrangência 
Macrorregional Microrregional 

Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) 

1 180,4 241,1 33,8 131,0 
2 233,3 330,1 65,0 153,0 

 Fonte: DERT (2003) 
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Neste pólo, o Centro Norte, o município de Sobral é referência tanto a 

nível microrregional quanto macrorregional para os municípios da área de 

abrangência 1.  

 

O referido município também tem um SAMU local e apesar de ter 

condições de sediar a central de regulação pela quantidade de profissionais da área 

de saúde lá residentes. A sede deverá ser situada em um município vizinho, pois a 

companhia telefônica não dispõe de recursos técnicos para separar as chamadas do 

número 192 já utilizado no SAMU local.  

 

As distâncias do pólo, ver tabela 25 são: na área de abrangência 1, a 

distância média em quilômetros para alcançar o hospital macrorrregional é de 57,4 

km2 , a máxima é  144 km2. A mesma situação para o hospital microrregional. 

 

Tabela 25 – Distâncias médias e máximas e serem percorridas a nível de abrangência para alcançar 
os hospitais macro e microrregionais pólo Centro Norte 

                        Hospital 

Abrangência 
Macrorregional Microrregional 

Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) 

1 57,4 144,0 57,4 144,0 
2 130,6 175,0 30,4 146,0 

Fonte: DERT (2003) 
 

Na área de abrangência 2 a distância média para o hospital 

macrorregional é 130,6 km, a distância  máxima é de 175 km. Em relação ao 

hospital microrregional a média é 30,4 km e a máxima 146 km. Na tabela 26,  as 

distâncias estão detalhadas por município. 

 

Tabela 26 – Municípios e distâncias a serem percorridas até hospital de atendimento de referência 
macrorregional e microrregional pólo Centro Norte 

Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 

Alcântaras 35,0 35,0 
Cariré 36,8 36,8 
Catunda 144,0 144,0 
Coreaú 49,0 49,0 
Forquilha 20,0 20,0 
Frecheirinha 55,0 55,0 
Graça 70,0 70,0 
Groaíras 23,0 23,0 
Hidrolândia 123,0 123,0 
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Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 
Ipu 91,6 91,6 
Irauçuba 82,3 82,3 
Massapé 22,0 22,0 
Meruoca 27,0 27,0 
Moraújo 58,0 58,0 
Mucambo 48,0 48,0 
Pacujá 59,0 59,0 
Pires Ferreira 78,9 78,9 
Reriutaba 58,9 58,9 
Santa Quitéria 93,0 93,0 
Santana do Acaraú 39,0 39,0 
Senador Sá 47,0 47,0 
Sobral ** 0,0 0,0 
Uruoca 60,0 60,0 
Varjota 57,9 57,9 
Barroquinha 163,0 34,0 
Camocim* 129,0 0,0 
Chaval 175,0 46,0 
Granja 102,0 27,0 
Martinópole 84,0 45,0 
Fonte: DERT (2003) 
* Município sede do hospital de referência microrregional  
** Município sede do hospital de referência macrorregional 
Legenda: 

 Abrangência 1 

 Abrangência 2 

   

Neste pólo o Centro Oeste as distâncias são maiores que no pólo anterior 

que também referência para a macrorregião Sobral. Veja na tabela 27 as distâncias 

de acordo com o município. 

 

Tabela 27 – Municípios e distâncias a serem percorridas até hospital de atendimento de referência 
macrorregional e microrregional pólo Centro Oeste 

Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 

Carnaubal 98,7 55,8 
Croata 168,2 253,7 
Guaraciaba do Norte 83,9 60,8 
Ibiapina 69,0 26,1 
São Benedito 82,1 39,2 
Tianguá* 85,5 0,0 
Ubajara 79,0 16,1 
Viçosa do Ceará 115,5 30,0 
Ararendá 145,6 57,0 
Crateús* 202,0 0,0 
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Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 
Independência 247,8 45,0 
Ipaporanga 165,8 37,0 
Ipueiras 115,6 87,2 
Monsenhor Tabosa 190,0 113,0 
Nova Russas 146,6 75,0 
Novo Oriente 245,8 43,0 
Poranga 158,6 70,2 
Quiterianópolis 289,8 87,0 
Tamboril 172,0 67,0 
Sobral** 0,0 0,0 
Fonte: DERT (2003) 
* Município sede do hospital de referência microrregional  
** Município sede do hospital de referência macrorregional 
Legenda: 

 Abrangência 1 

 Abrangência 2 

 

Na área de abrangência 1, como mostrado na tabela 28, a distância 

média em quilômetros para alcançar o hospital macrorrregional é de 97,7 km, a 

máxima é  144 km. O hospital microrreogional fica em média a 60,2 km e 253,7 km 

de distância máxima. 

 

Na área de abrangência 2, a distância média para o hospital 

macrorregional é 173,3 km, a distância  máxima é de 289,8 km. Em relação ao 

hospital microrregional a média é 56,8 km e a máxima 113,0 km.  

 

Tabela 28 – Distâncias médias e máximas e serem percorridas a nível de abrangência para alcançar 
os hospitais macro e microrregionais pólo Centro Oeste 

                        Hospital 

Abrangência 
Macrorregional Microrregional 

Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) 

1 97,7 168,2 60,2 253,7 
2 173,3 289,8 56,8 113,0 

Fonte: DERT (2003) 
  

O pólo Centro Sul também apresenta longas distâncias a serem 

percorridas, porém são menores do que a imposta pela configuração atual de 

referência macrorregional. Para diminuir as distâncias sugere-se a referência 

macrorregional para Barbalha e não Fortaleza. O ideal seria a implantação de um 

hospital de referência macrorreginal na região que fica no centro do estado. 
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Tabela 29 – Municípios e distâncias a serem percorridas até hospital de atendimento de referência 
macrorregional e microrregional pólo Centro Sul 

Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 

Aiuaba 189,0 113,1 
Arneiroz 347,0 45,0 
Parambu 330,3 64,1 
Tauá* 302,4 0,0 
Acopiara 203,0 39,0 
Cariús 196,0 34,0 
Catarina 260,0 96,0 
Deputado Irapuan Pinheiro 286,0 172,0 
Iguatu* 164,0 0,0 
Jucás 192,7 30,0 
Mombaça 252,0 88,0 
Piquet Carneiro 252,0 88,0 
Quixelô 188,0 24,0 
Saboeiro 160,0 78,7 
Barbalha** 0,0 0,0 
Fonte: DERT (2003) 
* Município sede do hospital de referência microrregional  
** Município sede do hospital de referência macrorregional 
Legenda: 

 Abrangência 1 

 Abrangência 2 

 

Neste caso, ver tabela 30, na área de abrangência 1,  a distância média 

em quilômetros para alcançar o hospital macrorrregional é de 292,2 km , a máxima é  

347,0 km. O hospital microrreogional fica em média a 55,6  km e 113,1 km de 

distância máxima. 

 

Na área de abrangência 2, a distância média para o hospital 

macrorregional é 195,8 km, a distância  máxima é de 286,0 km. Em relação ao 

hospital microrregional a média é 59,1 km e a máxima 172 km.  

 

Tabela 30 – Distâncias médias e máximas e serem percorridas a nível de abrangência para alcançar 
os hospitais macro e microrregionais pólo Centro Sul 

                        Hospital 

Abrangência 
Macrorregional Microrregional 

Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) 
1 292,2 347,0 55,6 113,1 
2 195,8 286,0 59,1 172,0 

Fonte: DERT (2003) 
 

Neste pólo, o Litoral Leste, Fortaleza é a referência macro e 
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microrregional dos municípios da área de abrangência 1. O ideal seria que se 

implantasse hospital para referência microrregional em outro município. Na tabela 

31, detalhes das distâncias. 

 

Tabela 31 – Municípios e distâncias a serem percorridas até hospital de atendimento de referência 
macrorregional e microrregional pólo Litoral Leste 

Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional Microrregional 

Aquiraz 24,7 24,7 
Cascavel 56,7 56,7 
Chorozinho 66,1 66,1 
Eusébio 17,7 17,7 
Fortaleza** 0,0 0,0 
Horizonte 42,1 42,1 
Itaitinga 29,1 29,1 
Ocara 97,1 97,1 
Pacajus 51,1 51,1 
Pindoretama 41,7 41,7 
Aracati* 140,7 0,0 
Beberibe 75,7 65,0 
Fortim 124,7 16,0 
Icapuí 194,7 58,0 
Itaiçaba 164,7 28,0 
Fonte: DERT (2003) 
* Município sede do hospital de referência microrregional  
** Município sede do hospital de referência macrorregional 
Legenda: 

 Abrangência 1 

 Abrangência 2 

   

Na área de abrangência 1 (tabela 32) a distância média em quilômetros 

para alcançar o hospital macro e microrregional é de 39,8 km, a máxima é  97,1 km.  

Na área de abrangência 2 a distância média para o hospital macrorregional é 140,1 

km, a distância  máxima é de 194,7 km. Em relação ao hospital microrregional a 

média é 33,4 km e a máxima 65,0 km.  

 

Tabela 32 – Distâncias médias e máximas e serem percorridas a nível de abrangência para alcançar 
os hospitais macro e microrregionais pólo Litoral Leste 

                        Hospital 

Abrangência 
Macrorregional Microrregional 

Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) 

1 39,8 97,1 39,8 97,1 
2 140,1 194,7 33,4 65,0 

Fonte: DERT (2003) 
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O pólo Litoral Oeste tem distancias maiores a serem percorridas do que o 

pólo relatado anteriormente, ver tabela 33. 

 

Tabela 33 – Municípios e distâncias a serem percorridas até hospital de atendimento de referência 
macrorregional e microrregional pólo Litoral Oeste 

Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 

Amontada 163,3 33,0 
Itapipoca* 130,3 0,0 
Miraíma 188,3 58,0 
Trairi 123,5 60,5 
Tururu 107,9 22,4 
Uruburetama 110,3 30,4 
Acarau* 238,1 0,0 
Bela Cruz 264,1 26,0 
Cruz 248,1 10,0 
Itarema 220,1 26,0 
Jijoca de Jericoacoara 284,5 46,4 
Marco 272,1 34,0 
Morrinhos 203,1 43,0 
Fortaleza** 0,0 0,0 
Fonte: DERT (2003) 
* Município sede do hospital de referência microrregional  
** Município sede do hospital de referência macrorregional 
Legenda: 

 Abrangência 1 

 Abrangência 2 

   

Na área de abrangência 1, a distância média em quilômetros para 

alcançar o hospital macrorrregional é de 137,3 km, a máxima é 188,3 km. Para o 

hospital microrregional a máxima é 60,5 km e a média 34,1 km. Na área de 

abrangência 2 a distância média para o hospital macrorregional é 216,3 km, a 

distância  máxima é de 284,5 km. Em relação ao hospital microrregional a média é 

23,2 km e a máxima 46,4 km. Ver tabela 34. 

 

Tabela 34 – Distâncias médias e máximas e serem percorridas a nível de abrangência para alcançar 
os hospitais macro e microrregionais pólo Litoral Oeste 

                        Hospital 

Abrangência 
Macrorregional Microrregional 

Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) 

1 137,3 188,3 34,1 60,5 
2 216,3 284,5 23,2 46,4 

Fonte: DERT (2003) 
 

No pólo Metropolitano Leste, para a área de abrangência 1, tabela 36, a 
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distância média em quilômetros até o hospital macrorrregional é de 48,0 km, a 

máxima é  75,5 km.  Para o hospital microrregional a máxima é  60,0 km e a média 

31 km.  

 

Tabela 35 – Municípios e distâncias a serem percorridas até hospital de atendimento de referência 
macrorregional e microrregional pólo Metropolitano Leste. 

Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 

Barreira 75,5 60,1 
Guaiuba 38,0 22,6 
Maracanaú 24,6 0,0 
Maranguape 30,0 13,6 
Pacatuba 32,0 16,6 
Palmácia 73,0 56,6 
Redenção 63,0 47,6 
Aracoiaba 83,0 10,0 
Aratuba 128,0 41,0 
Baturité 93,0 0,0 
Capistrano 110,5 31,5 
Guaramiranga 102,0 15,0 
Itapiúna 110,0 31,0 
Mulungu 110,0 23,0 
Pacoti 95,0 22,0 
Fortaleza 0,0 0,0 
Fonte: DERT (2003) 
* Município sede do hospital de referência microrregional  
** Município sede do hospital de referência macrorregional 
Legenda: 

 Abrangência 1 

 Abrangência 2 

  

Na área de abrangência 2 a distância média para o hospital 

macrorregional é 92,4 km, a distância  máxima é de 128 km. Em relação ao hospital 

microrregional a média é 19,3 km e a máxima 41 km. 

  

Tabela 36 – Distâncias médias e máximas e serem percorridas a nível de abrangência para alcançar 
os hospitais macro e microrregionais pólo Metropolitano Leste 

                        Hospital 

Abrangência 
Macrorregional Microrregional 

Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) 
1 48,0 75,5 31,01 60,1 
2 92,4 128 19,3 41,0 

Fonte: DERT (2003) 
 

O pólo metropolitano Oeste é composto de apenas uma microrregional de 
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saúde, conta com o município de Caucaia que tem população acima de 100 mil 

habitantes e está próximo à cidade de Fortaleza, ver tabela 37 com distâncias 

detalhadas por municípios. 

 

Tabela 37 – Municípios e distâncias a serem percorridas até hospital de atendimento de referência 
macrorregional e microrregional pólo Metropolitano Oeste 

Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 

Apuiarés 111,1 94,6 
Caucaia* 16,5 0,0 
General Sampaio 126,1 109,6 
Itapagé 125,0 108,5 
Paracuru 87,9 71,4 
Paraipaba 92,0 75,5 
Pentecoste 86,1 69,6 
São Gonçalo do Amarante 59,1 42,6 
São Luís do Curu 78,6 62,1 
Tejuçuoca 142,7 126,2 
Umirim 92,5 76,0 
Fortaleza** 0,0 0,0 
Fonte: DERT (2003) 
* Município sede do hospital de referência microrregional  
** Município sede do hospital de referência macrorregional 
Legenda: 

 Abrangência 1 

 Abrangência 2 

   

A distância média em quilômetros até o hospital macrorrregional é de 84,8 

km, a máxima é 142,7 km. Para o hospital microrregional a máxima é 126,2 km e a 

média 69,7 km, como demonstrado na tabela 38. 

 

Tabela 38 – Distâncias médias e máximas e serem percorridas a nível de abrangência para alcançar 
os hospitais macro e microrregionais pólo Metropolitano Oeste 

                        Hospital 

Abrangência 
Macrorregional Microrregional 

Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) 

1 84,8 142,7 69,7 126,2 

Fonte: DERT (2003) 
 

Finalmente temos as distâncias a serem alcançadas no pólo Sertão 

Central, ver tabela 39, com distâncias entre os seus municípios de abrangência. 
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Tabela 39 – Municípios e distâncias a serem percorridas até hospital de atendimento de referência 
macrorregional e microrregional pólo Sertão Central 

Municípios 
Distância até hospital (km) 

Macrorregional  Microrregional 

Boa Viagem 221,6 101,4 
Canindé 120,2 0,0 
Caridade 100,4 19,8 
Itatira 216,8 96,6 
Madalena 186,5 66,3 
Paramoti 104,1 41,9 
Banabuiú 214,3 56,3 
Choro 155,7 27,5 
Ibaretama 136,1 27,0 
Millhã 301,1 145,1 
Pedra Branca 261,6 129,1 
Quixadá 158,0 0,0 
Quixeramobim 206,1 48,1 
Senador Pompeu 275,1 117,1 
Solonópole 277,1 171,1 
Fortaleza 0,0 0,0 
Fonte: DERT (2003) 
* Município sede do hospital de referência microrregional  
** Município sede do hospital de referência macrorregional 
Legenda: 

 Abrangência 1 

 Abrangência 2 

   

Na área de abrangência 1, a distância máxima para o hospital 

macrorregional é de 221,6 km, a média é de 158,3 km. Para o hospital 

microrregional a máxima é 101,4 km e a média 54,3 km. Na área de abrangência 2 a 

distância média para o hospital macrorregional é 198,5 km, a distância  máxima é de 

301,1 km. Em relação ao hospital microrregional a média é 72,1 km e a máxima 

171,1 km. Ver tabela 40. 

 

Tabela 40 – Distâncias médias e máximas e serem percorridas a nível de abrangência para alcançar 
os hospitais macro e microrregionais pólo Sertão Central 

                        Hospital 

Abrangência 
Macrorregional Microrregional 

Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) Dist. Média (km) Dist. Máxima (km) 
1 158,3 221,6 54,3 101,4 

2 198,5 301,1 72,1 171,1 

Fonte: DERT (2003) 
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4.5 Relação entre Distâncias e Internação Hospitalar  

 

Foram analisadas as internações feitas nos hospitais pólo (recebem 

recursos do governo do estado do Ceará) que realizam atendimentos de média e 

alta complexidade, em relação ao local de origem dos pacientes de acordo com a 

distância agrupada em intervalos de cem quilômetros. 

 

No pólo Cariri Central três hospitais recebem recursos: Hospital São 

Vicente de Paulo, em Barbalha; Hospital São Francisco em Crato e Hospital São 

Lucas em Juazeiro do Norte. 

 

Vale lembrar que o hospital de Barbalha é referência macrorregional para 

os atendimentos de alta complexidade na área de urgência e emergência. 

 

Das 6.160 internações feitas no hospital São Vicente de Paula, figura 5, 

localizado em Barbalha 3.097, ou seja, 50,28% da ocupação dos leitos foi por 

moradores do próprio município, 2.608 (42,34%) com pessoas morando a até 199 

km e 454 (7,37%) pacientes residindo a até 299 km de distância. O hospital atendeu 

ainda um paciente residindo num intervalo de distância entre 500 km a 599 km.  

 

O hospital São Lucas, localizado em Crato, realizou 3.952 internações, 

sendo que os leitos foram ocupados por 3.598 (91,04%) por pessoas que residem 

no próprio município. Pacientes que vieram de cidades distantes a até 99 

quilômetros foram 269 (6,81%) e apenas 85 (2,15%) foram internações com pessoas 

que residem a até 199 quilômetros como demonstrado na figura 6. 
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Figura 5 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital São Vicente de Paulo, 
Barbalha-CE, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
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Figura 6 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital São Lucas, Crato-CE, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Hospital São Lucas em Juazeiro do Norte, figura 7, internou 3.921 

pessoas, a maioria, 3.695 (94,24%) residentes do próprio município, 181 (4,62%) 

morando a até 99 km e apenas 45 (1,15%) pacientes vindos de localidades distando 

até 199 quilômetros. 
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Figura 7 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital São Lucas, Juazeiro do 
Norte-CE, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

O pólo Cariri Leste têm o Hospital Regional Deputado Oriel Guimarães 

Nunes, localizado no município de Icó. 

 

Nesse hospital foram atendidos 2.223 pacientes, 1.820 (81,87%) do 

próprio município, o restante 403 (18,13%) vindos de cidades afastadas no máximo 

99 km. Ver figura 8. 
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Figura 8 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Regional Deputado Oriel 
Guimarães Nunes, Icó-CE, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
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No pólo Centro Leste encontram-se o Hospital Municipal Dr. Deoclécio 

Lima Verde e Hospital São Raimundo, ambos em Limoeiro do Norte e o Hospital e 

Casa de Saúde de Russas em Russas. 

 

No Hospital Municipal Dr. Deoclécio Lima Verde foram internados 729 

pacientes, destes 649 (89,03%) eram do próprio município, 73 (10,01%) vindos de 

municípios distantes até 99 km, o restante 7 (0,96%) vieram de municípios com até 

199 km de distância, como mostrado na figura 9. 
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Figura 9 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Municipal Dr. Deoclécio 
Lima Verde, Limoeiro do Norte-CE, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

O outro hospital de Limoeiro, Hospital São Raimundo, realizou 2.742 

internações. 
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Figura 10 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital São Raimundo, Limoeiro 
do Norte-CE, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

A maioria, 2.291 (83,55%) eram pessoas que residem em Limoeiro, 435 

(15,86%) se deslocaram até 99 km, apenas 16 (0,58%) de localidades distantes até 

199 km (Figura 10). 

 

Foram internados no Hospital e Casa de Saúde de Russas, 2.132 

(86,53%) pessoas do próprio município. De distâncias até 99 km, 304 (12,34%) 

pacientes e 28 (1,14%) advindos de municípios distantes até 199 km (Figura 11). 
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Figura 11 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital e Casa de Saúde de 
Russas, Russas, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
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Foram analisados no pólo Centro Norte os dados do Hospital Murilo 

Aguiar, de Camocim, Santa Casa de Misericórdia e Santa Casa de Misericórdia – 

Coração, em Sobral. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral é o hospital de 

referência macrorregional da macrorregião Sobral. 

 

No Hospital Murilo Aguiar, do município de Camocim, foram internados 

1.970 (86,71%) pacientes. De cidades distantes até 99 km 295 (12,98%), com 199 

km de distância foram 4 (0,18%). Internou-se 1 (0,04%) de um município distante até 

399 e 2 (0,09%) com até 699 km de distância. Ver figura 12. 
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Figura 12 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Murilo Aguiar, Camocim, 
2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral diferencia-se do restante dos 

hospitais descritos até agora, em relação a atender em sua maioria pacientes do 

próprio município. Dos 11.004 atendimentos, o quantitativo do município de Sobral 

aparece em segundo, foram 3.806 (34,59%). Em primeiro aparecem os que vieram 

de municípios distantes até 99 km, internaram-se 5.218 (47,42%). De municípios a 

até 199 km foram atendidos 1.928 (17,52%). Os que moravam a até 299 km foram 

46 (0,42%), até 399 internaram-se 3 (0,03%), nos outros intervalos de distância 

apareceu em cada. Figura 13. 
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Figura 13 – Quantitativo de Internações por município de origem, Santa Casa de Misericórdia de 
Sobral, Sobral, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
 

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral – Coração, teve comportamento 

semelhante à sua co-irmã, os sobralenses não ocuparam a maioria dos leitos.  

Figura 14. 
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Figura 14 – Quantitativo de Internações por município de origem, Santa Casa de Misericórdia de 
Sobral-Coração, Sobral, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Ao todo foram 889 internações no ano de 2003, destas 284 (31,95%) 

foram do próprio município, 436 (49,04%) de pessoas que foram encaminhadas de 
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municípios distantes até 99 km. 155 (17,44%) residiam a até 199 km. Internaram-se 

12 (1,35%) pacientes que se deslocaram até 299 km. Vieram 2 (0,22%) de distância 

até 599 km. 

 

No pólo Centro Oeste temos o Hospital São Lucas, em Crateús e o 

Hospital Madalena Nunes, em Tianguá. 
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Figura 15 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital São Lucas, Crateús, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Na figura 15 são mostrados os dados de internação do Hospital São 

Lucas, a maioria dos atendimentos foi para moradores de Crateús, 3.941 (70,73%). 

Até 99 km de distancia 1.596 (28,64%). Morando distante até 199 km foram 34 

(0,61%). Teve ainda uma internação de paciente que morava a até 299 km. 

 

O Hospital Madalena Nunes, em Tianguá internou ao todo 3.069 pessoas, 

do próprio município foram 2.743 (89,38%), de até 99 km, 321 (10,46%), distando a 

até 199 km apenas 1 paciente, morando a até 299 km, 3 (0,10%). Teve ainda uma 

internação de pessoa morando a até 599 km. Figura 16. 
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Figura 16 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Madalena Nunes, Tianguá, 
2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

O Hospital Regional de Iguatu, em Iguatu e Hospital Dr. Alberto Feitosa 

Lima, em Tauá são os hospitais do pólo Centro Sul. 

 

Na análise dos dados do Hospital Regional de Iguatu, em Iguatu, figura 

17, foi constatado que em 2003 foram realizadas 4.710 internações. De Iguatu foram 

3.297 (70%), de municípios distantes a até 99 km, 1.365 (28,98%) pessoas. 

Deslocaram-se até 199 km, 41 (0,87%) pacientes, de até 299 km, 4 (0,08%) e de até 

399 km, 3 (0,06%).  
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Figura 17 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Regional de Iguatu, Iguatu, 
2003 
Fonte: SIH/SUS 



 

 

104

Na figura 18, são mostrados os dados do Hospital Dr. Alberto Feitosa 

Lima, em Tauá. 
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Figura 18 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, 
Tauá, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Ao todo foram 3.400 internações, destas 2.962 (87,12%) de pessoas do 

próprio município, de até 99 km de distancia 365 (10,64%) e de até 199 km 73 

(2,15%) pessoas. 

 

A seguir foram analisados os hospitais localizados em Fortaleza, a capital 

do estado. Os de referência macrorregional para urgência e emergência são o 

Instituto Dr José Frota (IJF), Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e Hospital Infantil 

Albert Sabin (HIAS). Incluímos também os dados de outros hospitais referência para 

outras especialidades que são: Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), Hospital do 

Coração de Messejana (HMC), Hospital Mental de Messejana (HMM), Hospital São 

José de Doenças Infecciosas (HSJ), Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

(MEAC) e a Santa Casa de Fortaleza. 

 

O IJF, que é especializado em traumas e grandes queimaduras, internou, 

em 2003, figura 19, 15.769 pessoas. Moradores de Fortaleza foram 8.353 (52,97%), 

vindos de cidades a até 99 km, 3.597 (22,81%). Até 199 km, 1.699 (10,77%), 



 

 

105

distante até 299 km, 1.081(6.86%). Percorreram até 399 km, 812 (5,15%), 499km, 

221 (1,4%). Os que vieram de mais longe, até 599 km foram apenas 6 (0,04%) 

internados. 
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Figura 19 – Quantitativo de Internações por município de origem, IJF, Fortaleza, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
 

O HGF, voltado para o tratamento clínico mais especializado, internou 

12.496 pessoas.  
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Figura 20 – Quantitativo de Internações por município de origem, HGF, Fortaleza, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Deste quantitativo 8.725 (69,82%) residiam em Fortaleza. Moravam a até 
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99 km, 1.737 (13,90%) pessoas. 1.004 (8,03%) internados vieram de cidades com 

até 199 km de distância, 500 (4,00%) de até 299 km, 376 (3,01%) até 399 km, 121 

(0,97%) até 499 km e os que de mais longe se deslocaram, 599 km, foram 33 

(0,26%) pacientes. 

 

O HIAS, especializado em pediatria, internou 7.617 crianças, ver figura 

21. 
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Figura 21 – Quantitativo de Internações por município de origem, HIAS, Fortaleza, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Dos internados residiam em Fortaleza, 3.340 (43,85%) dos que 

percorreram até 99 km foram internados 1.696 (22,27%). Vindos de até 199 km de 

distância 1.041 (13,67%), até 299 km, 672 (8,82%), até 399 km, 608 (7,98%), até 

499 km, 213 (2,8%) e os que se deslocaram até 599 km foram 47 (0,62%) pacientes. 

 

O HGCC, que atende nas especialidades de clínica médica e gineco-

obstetrícia, internou 12.771 pessoas. Residentes de Fortaleza foram 9.596 (75,14%), 

de até 99 km de distância vieram 2.135 (16,72%), até 199 km, 588 (4,6%), até 299 

km, 233 (1,82%).  

 

Vieram ainda, de uma distância de até 399 km, 154 (1,21%), até 499 km, 

50 (0,39%) e 15 (0,12%) de até 599 km de distância. Figura 22. 
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Figura 22 – Quantitativo de Internações por município de origem, HGCC, Fortaleza, 2003 
Fonte: SIH/SUS  

 

O HCM é especializado, como o nome já diz, em doenças 

cardiovasculares. Figura 23. 
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Figura 23 – Quantitativo de Internações por município de origem, HCM, Fortaleza, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Em 2003, hospitalizaram-se para o tratamento adequado, 7.800 pessoas, 

a maioria, 4289 (54,99%) eram residentes da cidade de Fortaleza, 1.687 (21,63) de 

cidades distantes até 99 km. Internou ainda 819 (10,5%) pessoas que se 

deslocaram até 199 km. Teve ainda 456 (5,85%) de até 299 km, 378 (4,85%) até 

399 km, 135 (1,73%) até 499 km e 36 (0,46%) pessoas que vieram de até 599 km de 



 

 

108

distância. 

 

O HMM internou para tratamento de doenças psiquiátricas 4.838 pessoas.  
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Figura 24 – Quantitativo de Internações por município de origem, HMM, Fortaleza, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Como mostrado na figura 24, 3.451 (71,33%) residiam em Fortaleza, 911 

(18,83%) percorreram até 99 km. Até 199 km foram 132 (4,53%), 70 (1,45%) vieram 

de até 399 km de distância. De até 499 km vieram 55 (1,14%). 

 

O HSJ é único hospital no estado especializado em doenças 

infectocontagiosas. No ano do estudo internou 2.614 pessoas, figura 25. Do 

município de Fortaleza foram 1.526 (58,38%). De cidades alcançáveis a até 99 km 

internaram-se 595 (22,76%).  

 

Até 199 km, 223 (8,53%), até 299 km 104 (3,98%), até 399 km, 121 

(4,63%). Teve ainda 27 (1,03%) pacientes que se deslocaram até 499 km e 18 

(0,69%) que vieram de até 599 km de distância. 
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Figura 25 – Quantitativo de Internações por município de origem, HSJ, Fortaleza, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

A MEAC, ligada à Faculdade de Medicina, internou 11.781 mulheres. 

Deste total, 9.096 eram de Fortaleza. Figura 26. 
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Figura 26 – Quantitativo de Internações por município de origem, MEAC, Fortaleza, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Vieram de uma distância até 99 km, 2.025 (17,19%) pacientes. Mais 437 

(3,71%) deslocaram-se até 199 km. Do intervalo de distância até 299 km vieram 134 
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(1,14%), até 399 km, 78 (0,66%). Apenas 11 (0,09%) vieram de uma distância de até 

499 km. 

 

O último hospital analisado em Fortaleza foi a Santa Casa de Misericórdia 

de Fortaleza. É um hospital filantrópico bastante conhecido e que atende nas 

especialidades de clínica geral e também oncologia. Ver figura 27. 

 

A Santa Casa internou 13.339 pacientes em 2003, a maioria de Fortaleza, 

10.132 (75,96%). De até 99 km de distância foram 1.850 (13,87%), até 199 km, 590 

(4,42%). No intervalo de distância de até 299 km foram internadas 412 (3,09%) 

pessoas. Até 399 km, 274 (2,05%). Vieram de uma distância até 499 km, 78 

(0,58%). Apenas 3 (0,02%) internados deslocaram-se de municípios a até 599 km de 

distância. 
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Figura 27 – Quantitativo de Internações por município de origem, Santa Casa de Misericórdia, 
Fortaleza, Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Do pólo Litoral Leste, foram analisados os dados de dois hospitais em 

Aracati, Hospital Municipal de Aracati e o Hospital Santa Luiza de Marilac. Vimos 

ainda um em Cascavel o Hospital Nossa Senhora das Graças. 

 

Em 2003, figura 28, a unidade atendeu 1.677 (94,85%) pacientes do 

próprio município, a 199 km de distancia atendeu 86 (4,86%) e apenas 5 (0,28%) 
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pessoas vindas de até 199 km de distância. 

 

O outro hospital da cidade teve desempenho parecido, figura 29, atendeu 

1.645 (88,87%) pacientes do próprio município, de até 199 km de distancia internou 

204 (11,02%) e apenas 2 (0,11%) pessoas vindas de até 199 km de distância. 
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Figura 28 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Municipal de Aracatí, 
Aracatí, Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
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Figura 29 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Santa Luiza de Marilac, 
Aracatí, Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
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O Hospital Nossa Senhora das Graças, figura 30, internou 2.485 pessoas. 

Do município onde ele está localizado internou 2.334 (93,92%) pacientes, portanto 

quase 94% dos leitos foram exclusivos para os que moram onde o hospital está 

localizado.  
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Figura 30 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Nossa Senhora das 
Graças, Cascavel, Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Do pólo Litoral Oeste, analisamos os dados do Hospital São Vicente de 

Paulo, localizado em Itapipoca.  

 

No hospital, em 2003, internaram-se 7.717 (78,33%) pacientes do próprio 

município, de até 199 km de distancia 1.624 (21,04%) e apenas 48 (0,62%) 

deslocaram-se até 199 km de distância. 

 

O internamento hospitalar nos outros pólos restantes tem comportamento 

semelhante aos analisados até aqui, a maioria é de pessoas do município onde 

estes são localizados. Pólo Metropolitano Leste, municípios de Aracoiaba, Baturité e 

Maranguape, ver figuras 31, 32 e 33.  
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Figura 31 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Santa Isabel, Aracoiaba, 
Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
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Figura 32 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital José Pinto do Carmo, 
Baturité, Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
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Figura 33 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Argeu Braga, Maranguape, 
Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Pólo Metropolitano Oeste, município de Caucaia, ver figuras 34 e 35: 

0 10 a 99 100 a 199 200 a 299 300 a 399 400 a 499 500 a 599
0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800
1.647

14 1 0 0 0 0

Intervalo Distância

Q
t. 

In
te

rn
aç

õe
s

 
Figura 34 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Abelardo Gadelha, 
Caucaia, Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
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Figura 35 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Paulo Sarasate, Caucaia, 
Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

Pólo Sertão Central, municípios de Canindé, Quixadá e Quixeramobim, 

ver figuras 36, 37, 38, e 39. 
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Figura 36 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital São Francisco, Canindé, 
Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
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Figura 37 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Eudásio Barroso, Quixadá, 
Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
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Figura 38 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Jesus Maria José, 
Quixadá, Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 
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Figura 39 – Quantitativo de Internações por município de origem, Hospital Pontes Neto, 
Quixeramobim, Ceará, 2003 
Fonte: SIH/SUS 

 

4.6 Rede Hospitalar Existente e Comparada com os Parâmetros Nacionais em 

Relação ao Total de Leitos Totais e Leitos de UTI. 

 

Foram analisados os leitos disponíveis em 2003, agrupados de acordo 

com os pólos de urgência propostos, em seguida comparamos quantitativo total de 

leitos e o total de leitos de UTI de acordo com o estabelecido no Ato Portaria nº 

1101/GM-MS, de 12 de julho 2002, Necessidade de Leitos Hospitalares. Em linhas 

gerais, estima-se a necessidade de leitos hospitalares da seguinte forma: a) Leitos 

Hospitalares Totais = 2,5 a 3 leitos para cada 1.000 habitantes; b) Leitos de UTI: 

calcula-se, em média, a necessidade de 4% a 10% do total de Leitos Hospitalares; 

(média para municípios grandes, regiões, etc.). 

 

Nos dados coletados o quantitativo de leitos estavam divididos em duas 

categorias, uma que inclui “todos” os leitos disponíveis nos municípios (públicos, 

privados e filantrópicos) e na outra apenas os leitos conveniados ao SUS. 

 

No estudo, comparou-se o total de leitos existentes por todas as 
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categorias e SUS em relação ao necessário, neste caso, mínimo (2,5) e o máximo 

(3,0) para cada 1.000 habitantes. Para os leitos de UTI, levando-se em conta as 

características socioeconômicas da maioria dos municípios, comparou-se baseado 

no percentual mínimo proposto, ou seja, 4% do total de leitos hospitalares. 

 

O pólo Cariri Central, tabela 41, tem 2.372 leitos, disponíveis para 

atendimentos do SUS 1.946 leitos. 

 

Tabela 41 – Número absoluto e percentual de Leitos por tipo, todas as categorias e SUS, pólo Cariri 
Centro, 2003 

Tipo Todas as Categorias % SUS % 

Total 2.372 100,00 1.946 100,00 

Cirúrgico 611 100,00 482 100,00 

buco maxilo facial 7 1,15 6 1,24 

Cardiologia 6 0,98 5 1,04 

Cirurgia geral 386 63,18 295 61,2 

gastroenterologia 3 0,49 3 0,62 

ginecologia 10 1,64 7 1,45 

nefrologia/urologia 12 1,96 9 1,87 

neurocirurgia 10 1,64 7 1,45 

Obstetrícia 89 14,57 78 16,18 

oftalmologia 4 0,65 4 0,83 

Oncologia 16 2,62 14 2,9 

ortopedia/traumatologia 62 10,15 48 9,96 

otorrinolaringologia 3 0,49 3 0,62 

Plástica 1 0,16 1 0,21 

Torácica 2 0,33 2 0,41 

Clínica  1.627 100,00 1.345 100,00 

Cardiologia 20 1,23 17 1,26 

clinica geral 614 37,74 546 40,59 

Crônicos 2 0,12 1 0,07 

dermatologia 1 0,06 1 0,07 

Geriatria 1 0,06 1 0,07 

hematologia 1 0,06 1 0,07 

Leito/dia 5 0,31 5 0,37 

nefro/urologia 7 0,43 7 0,52 

neonatologia 2 0,12 1 0,07 

Neurologia 6 0,37 6 0,45 

Obstetrícia 229 14,07 191 14,2 

Oncologia 24 1,48 20 1,49 

Pediatria 434 26,67 347 25,8 
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Tipo Todas as Categorias % SUS % 

pneumologia 1 0,06 1 0,07 

Psiquiatria 280 17,21 200 14,87 

Complementar 134 100,00 119 100 

unidade intermediaria 6 4,48 6 5,04 

unidade intermediaria 
neonatal 26 19,40 23 19,33 

unidade isolamento 19 14,18 19 15,97 

uti adulto 63 47,01 52 43,7 

uti infantil 14 10,45 13 10,92 

uti neonatal 6 4,48 6 5,04 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  

 

De acordo com os parâmetros estabelecidos, na categoria todos, quando 

comparado o total máximo de leitos necessários há excesso. Entretanto, o 

percentual de leitos de UTIs está abaixo do mínimo necessário 0,5 percentual, ver 

figura 40. 

 

Em relação aos leitos disponíveis para o SUS, figura 41, o total de leitos 

existentes se enquadra dentro do proposto, porém, em relação ao percentual de 

leitos de UTI há carência de 0.35%. 
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Figura 40 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos todas as categorias, 
existentes e necessários, pólo Cariri Central, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003)  
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Figura 41 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos SUS, existentes e 
necessários, pólo Cariri Central, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003)  

 

O total de leitos do pólo Cariri Leste é para todas as categorias, 918 e 

para o SUS, 842. Ver tabela 42.  

 

Tabela 42 – Número absoluto e percentual de leitos por tipo, todas as categorias e SUS, pólo Cariri 
Leste, 2003 

Tipo 
Todas as Categorias SUS 

Absoluto % Absoluto % 

Total 918 100,00 842 100,00 

Cirúrgico 286 100,00 257 100,00 
Cirurgia geral 142 49,65 132 51,36 
ginecologia 11 3,85 10 3,89 
obstetrícia 119 41,61 103 40,08 
oftalmologia 8 2,80 6 2,33 
pediatria 6 2,10 6 2,33 

Clinica 621 100,00 574 100,00 
clinica geral 309 49,76 284 49,48 
crônicos 2 0,32 1 0,17 
neonatologia 6 0,97 6 1,05 
obstetrícia 73 11,76 68 11,85 
pediatria 228 36,71 212 36,93 
psiquiatria 3 0,48 3 0,52 

Complementar 11 100 11 100 
Unidade de isolamento 11 100 11 100 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003)  
 

O total de leitos existentes do pólo está acima do mínimo exigido, porém 

não existe disponibilidade de leitos de UTI como mostrado na figura 42. 
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Figura 42 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos todas as categorias, 
existentes e necessários, pólo Cariri Leste, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

Quanto à disponibilidade dos leitos do SUS a situação é desfavorável, em 

relação ao mínimo há uma carência de 63 leitos. Não há leitos de UTI no pólo. Ver 

figura 43. 
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Figura 43 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos SUS, existentes e 
necessários, pólo Cariri Leste, 2003 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  

 

O pólo Centro Norte tem o município de Sobral como sede de 

macrorregião, ao todo são 1.352 leitos, destes 1.279 são conveniados ao SUS, 

conforme tabela 43, a seguir. 

 

Tabela 43 – Número absoluto e percentual de leitos por tipo, todas as Categorias, pólo Centro Norte, 
2003 

Tipo  Todas as Categorias % Absoluto % 

Total 1352 100,00 1279 100,00 

Cirúrgico 415 100,00 393 100,00 

Cardiologia 20 4,82 16 4,07 
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Tipo  Todas as Categorias % Absoluto % 

Cirurgia geral 184 44,34 171 43,51 

Ginecologia 3 0,72 3 0,76 

Nefro/urologia 10 2,41 10 2,54 

Obstetrícia 122 29,40 117 29,77 

Oncologia 7 1,69 7 1,78 

ortopedia/traumatologia 10 2,41 10 2,54 

Clínico 903 100,00 854 100,00 

Aids 4 0,44 4 0,47 

Cardiologia 20 2,21 16 1,87 

clinica geral 452 50,06 413 48,36 

Hansenologia 3 0,33 3 0,35 

Nefro/urologia 3 0,33 3 0,35 

Neonatologia 14 1,55 14 1,64 

Neurologia 13 1,44 13 1,52 

Obstetrícia 111 12,29 109 12,76 

Oncologia 24 2,66 24 2,81 

Pediatria 238 26,36 234 27,40 

Pneumologia 3 0,33 3 0,35 

Psiquiatria 18 1,99 18 2,11 

Complementar 34 100,00 32 100,00 

unidade intermediaria 2 5,88 0 0,00 

unidade isolamento 23 67,65 23 71,88 

uti adulto 9 26,47 9 28,13 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

A quantidade total de leitos de todas as categorias, disponíveis entre os 

municípios, não atende ao disposto nos parâmetros estabelecidos. Observando pela 

quantidade mínima necessária há carência de 412 leitos, figura 44.  
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Figura 44 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos todas as categorias, 
existentes e necessários, pólo Centro Norte, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003)  
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A situação piora quando se compara o quantitativo de leitos disponíveis 

para o SUS, faltam 485 leitos para atingir o mínimo necessário. 

 

Quanto ao percentual de leitos de UTI, o percentual tanto para todas as 

categorias de leitos quanto para os leitos do SUS, figura 45, estão abaixo de 1%. 
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Figura 45 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos SUS, existentes e 
necessários, pólo Centro Norte, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

O pólo seguinte, Centro Oeste, tem 749 leitos em todas as categorias e 

729 para o SUS. Só oferece procedimentos básicos. 

 

Tabela 44 – Número absoluto e percentual de leitos por tipo, todas as Categorias e SUS, pólo Centro 
Oeste, 2003 

Tipo Todas as Categorias % SUS % 

Total 749 100,00 729 100,00 

Cirúrgico 167 100,00 158 100,00 

Cirurgia geral 83 49,7 81 51,27 

Ginecologia 10 5,99 10 6,33 

Obstetrícia 71 42,51 65 41,14 

Oftalmologia 3 1,8 2 1,27 

Clínico 568 100,00 557 100,00 

clinica geral 320 56,34 316 56,73 

Obstetrícia 72 12,68 72 12,93 

Pediatria 176 30,99 169 30,34 

Complementar 14 100,00 14 100,00 

unidade intermediaria 
neonatal 5 35,71 5 35,71 

unidade isolamento 9 64,29 9 64,29 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
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Para que a oferta de leitos do SUS seja pelo menos o mínimo proposto, 

seria necessário disponibilizar no pólo mais 664 leitos. Também não há 

disponibilidade de leitos de UTI. Ver figuras 46 e 47.  
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Figura 46 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos todas as categorias, 
existentes e necessários, pólo Centro Oeste, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003)  
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Figura 47 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos SUS, existentes e 
necessários, pólo Centro Oeste, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003)  

 

Na tabela 45 são mostrados leitos disponíveis no pólo Centro Sul, a 

situação é semelhante a do pólo mostrado anteriormente, apenas os serviços 

básicos são ofertados. Em todas as categorias existem disponíveis 715 leitos e para 

o SUS 692 leitos. 
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Tabela 45 – Número absoluto e percentual de leitos por tipo, todas as Categorias e SUS, pólo Centro 
Sul, 2003 

Tipo Todas as Categorias % Sus % 

Total 715 100,00 692 100,00 

Cirúrgico 159 100,00 146 100,00 
Cirurgia geral 109 68,55 104 71,23 
Ginecologia 4 2,52 3 2,05 
Leito/dia 4 2,52 0 0 
Obstetrícia 42 26,42 39 26,71 

Clínico 551 100 541 100 
clinica geral 313 56,81 305 56,38 
Leito/dia 15 2,72 15 2,77 
Neonatologia 8 1,45 8 1,48 
Obstetrícia 82 14,88 81 14,97 
Pediatria 129 23,41 128 23,66 
Psiquiatria 2 0,36 2 0,37 
Tisiologia 2 0,36 2 0,37 

Complementar 5 100 5 100 
Unidade isolamento 5 100 5 100 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
 

Neste pólo, o Centro Sul, seriam necessários mais 275 leitos para uma 

cobertura adequada. Também não há disponibilidade de leitos de UTI. Figuras 48 e 

49. 
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Figura 48 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos todas as categorias, 
existentes e necessários, pólo Centro Sul, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003)  
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Figura 49 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos SUS, existentes e 
necessários, pólo Centro Sul, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

O pólo Fortaleza é sede dos hospitais de referência macrorregional de 

urgência e emergência. Merece atenção especial na análise dos dados.  Em 

primeiro lugar a cidade atrai pacientes de todos os recantos do Estado, 

principalmente das cidades que compõem a região metropolitana. Fortaleza é ainda 

sede da maior macrorregião de saúde que dá cobertura a mais de 100 municípios. 

 

Concentra a maioria dos leitos do estado, têm em todas as categorias de 

leitos, 8.439; para o SUS dispõe de 6.806 leitos. Tabela 46. 

 

Tabela 46 – Número absoluto e percentual de leitos por tipo, todas as Categorias e SUS, pólo 
Fortaleza, 2003 

Tipo Todas as Categorias % SUS % 

Total 8.439 100,00 6.806 100,00 

Cirúrgico 2.989 100,00 2.358 100,00 

buco maxilo facial 61 2,04 48 2,04 

Cardiologia 147 4,92 108 4,58 

Cirurgia geral 750 25,09 609 25,83 

Endocrinologia 5 0,17 3 0,13 

Gastroenterologia 15 0,5 13 0,55 

Ginecologia 122 4,08 87 3,69 

Leito/dia 64 2,14 4 0,17 

nefro/urologia 10 0,33 10 0,42 

nefrologia/urologia 129 4,32 115 4,88 

Neurocirurgia 169 5,65 137 5,81 

Obstetrícia 535 17,9 440 18,66 



 

 

127

Tipo Todas as Categorias % SUS % 

Oftalmologia 146 4,88 127 5,39 

Oncologia 213 7,13 143 6,06 

ortopedia/traumatologia 411 13,75 349 14,80 

Otorrinolaringologia 24 0,8 20 0,85 

Plástica 141 4,72 104 4,41 

Torácica 47 1,57 41 1,74 

Clínico 4.770 100,00 3.941 100,00 

Aids 39 0,82 37 0,94 

Cardiologia 163 3,42 127 3,22 

clínica geral 1153 24,17 826 20,96 

Crônicos 71 1,49 64 1,62 

Dermatologia 37 0,78 35 0,89 

Geriatria 22 0,46 14 0,36 

Hansenologia 1 0,02 0 0,00 

Hematologia 20 0,42 17 0,43 

Leito/dia 189 3,96 189 4,80 

nefro/urologia 76 1,59 58 1,47 

Neonatologia 82 1,72 72 1,83 

Neurologia 63 1,32 37 0,94 

Obstetrícia 258 5,41 211 5,35 

Oncologia 99 2,08 49 1,24 

Pediatria 1299 27,23 1.149 29,16 

Pneumologia 107 2,24 103 2,61 

Psiquiatria 1002 21,01 870 22,08 

Reabilitação 76 1,59 70 1,78 

Tisiologia 13 0,27 13 0,33 

Complementar 680 100,00 507 100,00 

Pneumologia 11 1,62 6 1,18 

Unidade intermediaria 88 12,94 84 16,57 

unidade intermediaria 
neonatal 126 18,53 104 20,51 

Unidade isolamento 41 6,03 25 4,93 

uti adulto 283 41,62 182 35,90 

uti infantil 43 6,32 32 6,31 

uti neonatal 88 12,94 74 14,60 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

Do ponto de vista da disponibilidade dos leitos está de acordo com os 

parâmetros, em relação à sua própria população, os leitos de todas as categorias 

são mais do que suficientes; se compararmos tanto com o mínimo quanto ao 

máximo necessário, haveria um excesso de 1.670 leitos (Figura 50). 
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Figura 50 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos todas as categorias, 
existentes e necessários, pólo Fortaleza, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

Em relação ao SUS (figura 51) a situação deixa de ser confortável, pois o 

excedente diminui bastante, passando para apenas 37 leitos. Vale lembrar que a 

maioria desses leitos na prática não é exclusiva dos moradores de Fortaleza e sim 

de todo o estado, dada a carência de leitos tanto de clínicas básicas quanto de 

procedimentos mais especializados nos outros pólos.   
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Figura 51 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos SUS, existentes e 
necessários, pólo Fortaleza, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

De acordo com o encontrado no estudo, conclui-se que é errado afirmar 

que a superlotação se dá apenas por causa da concentração de leitos na capital, 

principalmente em relação aos leitos disponíveis para o SUS. É verdade que alguns 

serviços mais especializados só são ofertados em Fortaleza, mas só isto não seria 

suficiente para explicar o problema, pois como observou-se até aqui o quantitativo 

de leitos disponíveis no Interior é preocupante e junto com problemas de eficiência 
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podem explicar melhor a situação. 

 

Em relações às UTIs há concentração de leitos, principalmente em 

relação às UTIs para adultos, todas elas estão em Fortaleza. 

 

No Pólo Litoral Leste a carência de leitos chega a mais de 50% do 

necessário, existem apenas 597 leitos de todas as categorias e 577 disponíveis no 

SUS, tabela 47, quando o mínimo necessário, principalmente para o SUS, seria de 

1.200 leitos.  

 

Tabela 47 – Número absoluto e percentual de leitos por tipo, todas as Categorias e SUS, pólo Litoral 
Leste, 2003 

Tipo Todas as Categorias % SUS % 

Total 597 100,00 577 100,00 

Cirúrgico 131 100,00 127 100,00 

cirurgia geral 77 58,78 73 57,48 

Ginecologia 2 1,53 2 1,57 

leito/dia 2 1,53 2 1,57 

Obstetrícia 45 34,35 45 35,43 

Oftalmologia 4 3,05 4 3,15 

ortopedia/traumatologia 1 0,76 1 0,79 

Clínico 457 100,00 441 100,00 

clinica geral 206 45,08 198 44,90 

Neonatologia 11 2,41 11 2,49 

Obstetrícia 117 25,60 109 24,72 

Pediatria 122 26,70 122 27,66 

Psiquiatria 1 0,22 1 0,23 

Complementar 9 100,00 9 100,00 

Unidade isolamento 3 33,33 3 33,33 

Unidade intermediaria 4 44,44 4 44,44 

unidade intermediaria 
neonatal 2 22,22 2 22,22 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
 

Neste pólo também não há disponibilidade de leitos de UTI. 
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Figura 52 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos todas as categorias, 
existentes e necessários, pólo Litoral Leste, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
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Figura 53 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos SUS, existentes e 
necessários, pólo Litoral Leste, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

O pólo Litoral Oeste apresenta características piores ao do anterior, em 

todas as categorias têm 420 leitos e para o SUS 409 leitos. Tabela 48. 

 

Isto significa que a disponibilidade de leitos é apenas 40% do mínimo 

necessário segundo os parâmetros nacionais. 
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Tabela 48 – Número absoluto e percentual de leitos por tipo, todas as Categorias e SUS, pólo Litoral 
Oeste, 2003 

Tipo Todas as Categorias % SUS % 

Total 420 100,00 409 100,00 

Cirúrgico 93 100,00 93 100,00 

Cirurgia geral 39 41,94 39 41,94 

Obstetrícia 51 54,84 51 54,84 

ortopedia/traumatologia 3 3,23 3 3,23 

Clinico 327 100,00 316 100,00 

clinica geral 170 51,99 163 51,58 

Obstetrícia 50 15,29 49 15,51 

Pediatria 106 32,42 103 32,59 

Psiquiatria 1 0,31 1 0,32 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

Neste pólo inexiste oferta de leitos de UTIs. 
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Figura 54 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos todas as categorias, 
existentes e necessários, pólo Litoral Oeste, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

No pólo Metropolitano Leste a situação não difere muito dos demais, 

existem 392 leitos em todas as categorias e 380 para pacientes do SUS. Tabela 49. 

 

Tabela 49 – Número absoluto e percentual de leitos por tipo, todas as Categorias e SUS, pólo 
Metropolitano Leste, 2003 

Tipo Todas as Categorias % SUS % 

Total 392 100,00 380 100,00 

Cirúrgico 367 100,00 355 100,00 

cirurgia geral 169 46,05 160 45,07 

Ginecologia 5 1,36 5 1,41 
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Tipo Todas as Categorias % SUS % 

Obstetrícia 140 38,15 137 38,59 

Oftalmologia 25 6,81 25 7,04 

ortopedia/traumatologia 24 6,54 24 6,76 

Pediatria 4 1,09 4 1,13 

Clínico 643 100 607 100,00 

clinica geral 255 39,66 226 37,23 

Crônicos 2 0,31 2 0,33 

Neonatologia 5 0,78 5 0,82 

Obstetrícia 95 14,77 94 15,49 

Pediatria 251 39,04 245 40,36 

Psiquiatria 1 0,16 1 0,16 

Tisiologia 34 5,29 34 5,60 

Complementar 9 100,00 4 100,00 

Unidade intermediaria 4 44,44 4 100,00 

uti neonatal 5 55,56 0 0,00 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

Neste pólo a situação é melhor do que a do analisado anteriormente, 

apesar de haver carência, é menor, pois, em relação ao SUS, seria necessário 

adicionar apenas 315 leitos.  

 

Quanto a UTIs, há disponibilidade de 5, apenas para os neonatos, o que 

representa 1,28% em relação a todas as categorias e 1,32% ao SUS, figuras 55 e 

56. 
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Figura 55 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos todas as categorias, 
existentes e necessários, pólo Metropolitano Leste, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
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Figura 56 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos SUS, existentes e 
necessários, pólo Metropolitano Leste, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

O pólo Metropolitano Oeste apresentou a pior situação entre os demais 

no que diz respeito à carência de leitos, a quantidade de leitos ofertados, tanto para 

todas as categorias quanto para o Sus é a mesma, 408 leitos, ver tabela 50. 

 

Tabela 50 – Número absoluto e percentual de leitos por tipo, todas as Categorias e SUS, pólo 
Metropolitano Oeste, 2003 

Tipo Todas as Categorias % SUS % 

Total 408 100,00 408 100,00 

Cirúrgico 81 100,00 81 100,00 

Cirurgia geral 40 49,38 40 49,38 

Obstetrícia 35 43,21 35 43,21 

Oftalmologia 2 2,47 2 2,47 

Pediatria 4 4,94 4 4,94 

Clínico 327 100,00 327 100,00 

clinica geral 176 53,82 176 53,82 

Neonatologia 4 1,22 4 1,22 

Obstetrícia 40 12,23 40 12,23 

ortopedia/traumatologia 2 0,61 2 0,61 

Pediatria 102 31,19 102 31,19 

Psiquiatria 1 0,31 1 0,31 

Tisiologia 2 0,61 2 0,61 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

Há necessidade de se disponibilizar 865 leitos a mais, o total existente 

cobre apenas 32% da necessidade. Inexiste leitos de UTI como mostrado nas 

figuras 57 e 58. 
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Figura 57 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos todas as categorias, 
existentes e necessários, pólo Metropolitano Oeste, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
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Figura 58 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos SUS, existentes e 
necessários, pólo Metropolitano Oeste, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

Por último, o pólo Sertão Central, tabela 51, têm 757 leitos em todas as 

categorias e 697 para o SUS. A oferta de leitos é de 55% do necessário para 

atendimento do SUS.  

 

Tabela 51 – Número absoluto e percentual de leitos por tipo, todas as Categorias e SUS, pólo Sertão 
Central, 2003 

Tipo Todas as Categorias % SUS % 

Total 757 100,00 697 100,00 

Cirúrgico 141 100,00 130 100,00 

cirurgia geral 66 46,81 60 46,15 
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Tipo Todas as Categorias % SUS % 

Ginecologia 8 5,67 7 5,38 

Obstetrícia 51 36,17 47 36,15 

Oftalmologia 2 1,42 2 1,54 

ortopedia/traumatologia 14 9,93 14 10,77 

Clínico 598 100,00 550 100,00 

Cardiologia 2 0,33 1 0,18 

clinica geral 278 46,49 260 47,27 

Neonatologia 10 1,67 9 1,64 

Obstetrícia 95 15,89 84 15,27 

Pediatria 199 33,28 182 33,09 

Psiquiatria 12 2,01 12 2,18 

Tisiologia 2 0,33 2 0,36 

Complementar 18 100,00 17 100,00 

Unidade intermediaria neonatal 4 22,22 4 23,53 

Unidade isolamento 2 11,11 2 11,76 

uti neonatal 12 66,67 11 64,71 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
 

Esse pólo apresenta semelhança em relação ao pólo Metropolitano 

Oeste, existe disponibilidade de UTIs neonatal, são 12, ou seja 1,59%, quando o 

ideal seria 4% incluindo UTIs infantil e de adultos. 
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Figura 59 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos todas as categorias, 
existentes e necessários, pólo Sertão Central, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
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Figura 60 – Comparativo quantitativo de leitos totais e percentual de UTI, leitos SUS, existentes e 
necessários, pólo Sertão Central, 2003 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

  

No estado do Ceará, conforme dados do cadastro de unidades 

hospitalares, até julho de 2003, existiam ainda 19 municípios que não dispunham de 

nenhum tipo de leito hospitalar Abaiara, Acarapé, Alcântaras, Barroquinha, 

Capistrano, Ererê, Forquilha, Graça, Granjeiro, Ibicuitinga, Itatira, Jijoca de 

Jericoacoara, Miraíma, Pacujá, Palmácia, Penaforte, Pires Ferreira, Porteiras e 

Senador Sá. Apenas a capital, Fortaleza, conta com todos os tipos de especialidade. 

 

Em relação ao tipos de leitos disponíveis por especialidade clínica a 

maioria dos municípios ofertam apenas os procedimentos básicos.  

 

Quanto a leitos cirúrgicos 77 municípios não ofertam nenhum tipo serviço. 

  

No que refere-se a leitos complementares, a situação em relação à UTIs  

é a mais desfavorável. Existem UTIs adulto apenas nos municípios de Barbalha, 

Crato, Fortaleza, Juazeiro do Norte, e Sobral. UTIs infantil nos municípios de 

Barbalha, Crato, Fortaleza e Juazeiro do Norte. Os municípios de Baturité, Barbalha, 

Fortaleza e Quixadá contam com UTI neonatal. Quanto a leitos em unidades 

intermediárias para adultos existem nos municípios de Campos Sales, Fortaleza, 

Guaiúba, Pacajus, Pacatuba e Sobral. Há unidades intermediárias neonatal em 

Canindé, Crato, Juazeiro do Norte e Nova Russas. Existem ainda unidades de 

isolamento cadastradas em nos seguintes municípios: Aracati, Barbalha, Brejo 

Santo, Campos Sales, Cariús, Crateús, Crato, Fortaleza, Guaraciaba do Norte, Icó, 

Lavras da Mangabeira, Mombaça, Orós, Parambu, Quixelô, Saboeiro, Santa Quitéria 
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e Sobral. 

 

 
Figura 61 – Distribuição dos leitos de clínica médica, por tipo, segundo municípios do estado do 
Ceará 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
Legenda: 
  

 
Obs.: os municípios agrupados com mais de três categorias de leitos podem não 

oferecer todos os serviços. 
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Figura 62 – Distribuição dos leitos cirúrgicos, por tipo, segundo municípios do estado do Ceará 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
Legenda: 
 

 
Obs.: os municípios agrupados com mais de três categorias de leitos podem não 

oferecer todos os serviços. 
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Figura 63 – Distribuição dos leitos complementares por tipo, segundo municípios do estado do Ceará 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
Legenda: 

 
Obs.: os municípios agrupados com mais de três categorias de leitos podem não 

oferecer todos os serviços. 

 

4.7 Procedimentos de Urgência e Emergência nos hospitais do estado do 

Ceará distribuídos por pólo de urgência e emergência 

 

Uma equipe composta por um economista, uma enfermeira e dois 
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médicos especialistas em urgência e emergência definiu, a partir do total de 542.385 

internações hospitalares no estado do Ceará, no ano de 2003, os procedimentos 

considerados de urgência e emergência (exclusão das internações caracterizadas 

como eletivas). A partir dessa definição optou-se por apresentar os dados dos 

procedimentos que com frequência até 5% do total de cada hospital, o restante foi 

agrupado como outros procedimentos. 

 

Os procedimentos de urgência, segundo dados da morbidade referente 

ao ano de 2003 mostram que no pólo Cariri Central (tabela 52) os outros 

procedimentos, que é a soma dos atendimentos que não tiveram freqüência de até 

5% nos hospitais, representaram 46,98% do total. Em seguida aparece parto normal 

com 15,28%, em terceiro aparece entero infecções (clínica médica) com 6,58%, 

cesariana em quarto com 4,61% e o restante variou entre 3,42% (entero infecções 

em lactentes até 0,06 (intoxicação alimentar clínica médica). 

 

Tabela 52 – Nº Absoluto e percentual, procedimentos de urgência agrupados até 5% de freqüência, 
pólo Cariri Central, Ceará, 2003 

Procedimentos de Urgência  Nº Absoluto % 

Total Geral 44.828 100,00 

Outros Procedimentos 21.061 46,98 

PARTO NORMAL 6.848 15,28 

ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA) 2.949 6,58 

CESARIANA 2.067 4,61 

ENTERO INFECCOES EM LACTENTE 1.531 3,42 

INSUFICIENCIA CARDIACA 1.341 2,99 

CRISE ASMATICA 1.180 2,63 

PARTO NORMAL - EXCLUSIVAMENTE PARA 716 1,60 

ENTERO INFECCOES (PEDIATRIA) 666 1,49 

PNEUMONIA DO LACTENTE 631 1,41 

AVC AGUDO 598 1,33 

LARINGOTRAQUEOBRONQUITE 577 1,29 

PNEUMONIA EM ADULTO 560 1,25 

CURETAGEM POS ABORTO 557 1,24 

PNEUMONIA EM CRIANCA 543 1,21 

DENGUE CLASSICA (CLINICA MEDICA) 515 1,15 

CRISE HIPERTENSIVA 444 0,99 

CESARIANA EM GESTANTE DE ALTO RISCO 345 0,77 

INSUFICIENCIA CORONARIANA AGUDA 272 0,61 

INTERCORRENCIAS CLINICAS DE PACIENT 270 0,60 

DIABETES SACARINO 207 0,46 
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Procedimentos de Urgência  Nº Absoluto % 

ESTAFILOCOCCIAS (PEDIATRIA) 153 0,34 

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DIA 143 0,32 

GASTRITE E DUODENITE 124 0,28 

PERDA DE SUBSTANCIA CUTANEA - LESOES 99 0,22 

OUTRAS AFECCOES DO APARELHO GENETIC 81 0,18 

INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO 67 0,15 

REVASCULARIZACAO MIOCARDICA COM U 61 0,14 

COLECISTITE AGUDA 51 0,11 

CURATIVO(S) CIRURGICO(S) SOB ANESTE 44 0,10 

ESTREPTOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 40 0,09 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 32 0,07 

ESTAFILOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 30 0,07 

INTOXICACAO ALIMENTAR (CLINICA MEDICA) 25 0,06 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

No pólo Cariri Leste, tabela 53, o quantitativo de procedimentos é menor, 

os outros procedimentos tem comportamento quase idêntico ao do pólo citado 

acima, aparece com 46,6%, em seguida parto normal com 19,79%. Entero infecções 

(clínica médica) com 9,08% aparece em terceiro, em quarto lugar veio cesariana, 

com 5,01%.  

 

Tabela 53 – Nº Absoluto e percentual, procedimentos de urgência agrupados até 5% de freqüência, 
pólo Cariri Leste, Ceará, 2003 

Procedimentos de Urgência  Total % 

Total Geral 21.980 100,00 

Outros Procedimentos 10.242 46,6 

PARTO NORMAL 4.349 19,79 

ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA) 1.996 9,08 

CESARIANA 1.102 5,01 

CRISE ASMATICA 916 4,17 

ENTERO INFECCOES EM LACTENTE 874 3,98 

PNEUMONIA EM ADULTO 612 2,78 

PNEUMONIA EM CRIANCA 542 2,47 

ENTERO INFECCOES (PEDIATRIA) 362 1,65 

PNEUMONIA DO LACTENTE 226 1,03 

DENGUE CLASSICA (CLINICA MEDICA) 200 0,91 

INSUFICIENCIA CARDIACA 191 0,87 

GASTRITE E DUODENITE 141 0,64 

DOENCA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA 66 0,3 

LARINGOTRAQUEOBRONQUITE 56 0,25 

ABSCESSO RETROFARINGEO OU PERIAMIGD 41 0,19 
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Procedimentos de Urgência  Total % 

DIAGNOSTICO E/OU PRIMEIRO ATENDIMEN 35 0,16 

PIELONEFRITE 29 0,13 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

O pólo Centro Leste têm comportamento parecido com o anterior, ver 

tabela 54. 

 

Tabela 54 – Nº Absoluto e percentual, procedimentos de urgência agrupados até 5% de freqüência, 
pólo Centro Leste, Ceará, 2003  

Procedimentos de Urgência  Total % 

Total Geral 17.919 100,00 

Outros Procedimentos 8068 45,02 
PARTO NORMAL 4263 23,79 
ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA) 1592 8,88 
CESARIANA 1018 5,68 
PNEUMONIA EM ADULTO 795 4,44 
CURETAGEM POS ABORTO 357 1,99 
CRISE ASMATICA 321 1,79 
LARINGOTRAQUEOBRONQUITE 240 1,34 
DIAGNOSTICO E/OU PRIMEIRO ATENDIMEN 181 1,01 
PNEUMONIA EM CRIANCA 157 0,88 
ENTERO INFECCOES (PEDIATRIA) 154 0,86 
PIELONEFRITE 121 0,68 
DESIDRATACAO AGUDA (PEDIATRIA) 110 0,61 
DESIDRATACAO AGUDA (CLINICA MEDICA) 87 0,49 
PERDA DE SUBSTANCIA CUTANEA - LESOE 77 0,43 
OUTRAS AFECCOES DO APARELHO GENETIC 64 0,36 
INTOXICACAO ALIMENTAR (CLINICA MEDI 63 0,35 
CRISE HIPERTENSIVA 57 0,32 
DENGUE CLASSICA (CLINICA MEDICA) 56 0,31 
ESTREPTOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 53 0,30 
GASTRITE E DUODENITE 48 0,27 
EXCISAO E SUTURA COM PLASTICA EM Z 37 0,21 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
 

No pólo Centro Norte não se percebe diferença no quadro das 

internações comparado com os pólos descritos anteriormente, os outros 

procedimentos são 47,67% do total, parto normal e parto normal exclusivamente 

para hospitais apresentam percentuais de 16,10% e 6,86% respectivamente. Os 

percentuais restantes variam de 4,46% (entero infecções em adulto) até 0,07% 

(pielonefrite), tabela 55. 
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Tabela 55 – Nº Absoluto e percentual, procedimentos de urgência agrupados até 5% de freqüência, 
pólo Centro Norte, Ceará, 2003  

Procedimentos de Urgência  Total % 

Total Geral 38.225 100,00 

Outros Procedimentos 18222 47,67 

PARTO NORMAL 6154 16,10 

PARTO NORMAL - EXCLUSIVAMENTE PARA 2621 6,86 

PNEUMONIA EM ADULTO 1925 5,04 

ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA) 1703 4,46 

CESARIANA - EXCLUSIVAMENTE PARA HOS 1270 3,32 

PNEUMONIA EM CRIANCA 965 2,52 

ENTERO INFECCOES EM LACTENTE 937 2,45 

PNEUMONIA DO LACTENTE 855 2,24 

CRISE ASMATICA 836 2,19 

CESARIANA 661 1,73 

INTERCORRENCIAS CLINICAS DE PACIENT 475 1,24 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA 422 1,10 

ESTREPTOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 209 0,55 

DESIDRATACAO AGUDA (CLINICA MEDICA) 195 0,51 

LARINGOTRAQUEOBRONQUITE 195 0,51 

ENTERO INFECCOES (PEDIATRIA) 144 0,38 

REVASCULARIZACAO MIOCARDICA COM US 72 0,19 

INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO 65 0,17 

INTOXICACAO ALIMENTAR (CLINICA MEDI 59 0,15 

PNEUMONIA ESTAFILOCOCCICA 56 0,15 

INSUFICIENCIA CORONARIANA AGUDA 47 0,12 

ESTAFILOCOCCIAS (PEDIATRIA) 45 0,12 

IMPLANTE DE PROTESE VALVAR 41 0,11 

OUTRAS AFECCOES DO APARELHO GENETIC 26 0,07 

PIELONEFRITE 25 0,07 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

No pólo seguinte, o Centro Oeste, os outros procedimentos são quase 

50% do total, em seguida vêm parto normal (23,99%) e cesariana (5,80%). Entero 

infecções (clínica médica) aparece em quarto com 5,31% e, para citar apenas mais 

um, crise asmática aparece com 3,74%. Mais detalhes na tabela 56. 

 

Tabela 56 – Nº Absoluto e percentual, procedimentos de urgência agrupados até 5% de frequência, 
pólo Centro Oeste, Ceará, 2003  

Procedimentos de Urgência  Total % 

Total Geral 30.240 100,00 

Outros Procedimentos 14830 49,04 

PARTO NORMAL 7254 23,99 
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Procedimentos de Urgência  Total % 

CESARIANA 1755 5,80 

ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA) 1606 5,31 

CRISE ASMATICA 1132 3,74 

PNEUMONIA EM ADULTO 961 3,18 

DENGUE CLASSICA (CLINICA MEDICA) 400 1,32 

PNEUMONIA EM CRIANCA 393 1,30 

PARTO NORMAL - EXCLUSIVAMENTE PARA 380 1,26 

ENTERO INFECCOES EM LACTENTE 354 1,17 

CRISE HIPERTENSIVA 296 0,98 

ENTERO INFECCOES (PEDIATRIA) 294 0,97 

PNEUMONIA DO LACTENTE 258 0,85 

DIAGNOSTICO E/OU PRIMEIRO ATENDIMEN 104 0,34 

CESARIANA - EXCLUSIVAMENTE PARA HOS 90 0,30 

CURETAGEM POS ABORTO 77 0,25 

INSUFICIENCIA CARDIACA 41 0,14 

INTOXICACAO ALIMENTAR (CLINICA MEDICA) 15 0,05 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

O pólo Centro Sul mostra quadro quase similar ao do pólo analisado 

acima, outros procedimentos são 48,68% do total, em seguida vem parto normal 

com 20,66%, entero infecções (clínica médica) com 7,42% ultrapassa cesariana 

(5,80%).   

 

Tabela 57 – Nº Absoluto e percentual, procedimentos de urgência agrupados até 5% de freqüência, 
pólo Centro Sul, Ceará, 2003  

Procedimentos de Urgência  Total % 

Total Geral 23.400 100,00   

Outros Procedimentos 11391 48,68   
PARTO NORMAL 4834 20,66   
ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA) 1737 7,42   
CESARIANA 1496 6,39   
CRISE ASMATICA 810 3,46   
PNEUMONIA EM ADULTO 740 3,16   
DENGUE CLASSICA (CLINICA MEDICA) 412 1,76   
ENTERO INFECCOES EM LACTENTE 253 1,08   
PERDA DE SUBSTANCIA CUTANEA - LESOE 221 0,94   
CURETAGEM POS ABORTO 217 0,93   
INTOXICACAO ALIMENTAR (CLINICA MEDI 212 0,91   
DESIDRATACAO AGUDA (CLINICA MEDICA) 148 0,63   
ENTERO INFECCOES (PEDIATRIA) 147 0,63   
PNEUMONIA ESTAFILOCOCCICA 136 0,58   
PNEUMONIA EM CRIANCA 104 0,44   
CRISE HIPERTENSIVA 91 0,39   
DESIDRATACAO AGUDA (PEDIATRIA) 86 0,37   
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Procedimentos de Urgência  Total % 
INSUFICIENCIA CARDIACA 80 0,34   
DIAGNOSTICO E/OU PRIMEIRO ATENDIMEN 69 0,29   
PNEUMONIA DO LACTENTE 63 0,27   
GASTRITE E DUODENITE 57 0,24   
OUTRAS AFECCOES DO APARELHO GENETIC 38 0,16   
LARINGOTRAQUEOBRONQUITE 35 0,15   
ESTREPTOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 23 0,10   

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 
 

O pólo Fortaleza apresenta o maior número e a maior variedade de 

procedimentos realizados entre todos os pólos. Alguns inclusive são realizados 

apenas neste pólo. 

 

Apesar do exposto, os outros procedimentos também aparece em 

primeiro lugar, com 48,68%, parto normal também segue a regra, vêm em segundo 

com 10,81%. Crise asmática ocupa a terceira posição com 4,06%. 

 

Chamou a atenção o percentual de curetagem pós aborto 6.128 

internações, o que representa quase 4% do total de atendimento de urgência.  

 

Em seguida aparecem cesariana (3,88%), parto normal exclusivamente 

para hospital (3,80%) e Pneumonia do lactente (3,43%). Vale ressaltar 3.964(2,56%) 

cesarianas em gestante de alto risco.  Mais detalhes na tabela 58. 

 

Tabela 58 – Nº Absoluto e percentual, procedimentos de urgência agrupados até 5% de freqüência, 
pólo Fortaleza, Ceará, 2003  

Procedimentos de Urgência  Total % 

Total Geral 154.864 100,00      

Outros Procedimentos 63.911 41,27      

PARTO NORMAL 16.740 10,81      

CRISE ASMATICA 6.286 4,06      

CURETAGEM POS ABORTO 6.128 3,96      

CESARIANA 6.009 3,88      

PARTO NORMAL - EXCLUSIVAMENTE PARA 5.882 3,80      

PNEUMONIA DO LACTENTE 5.318 3,43      

CESARIANA EM GESTANTE DE ALTO RISCO 3.964 2,56      

PNEUMONIA EM CRIANCA 3.918 2,53      

PERDA DE SUBSTANCIA CUTANEA - LESOE 3.567 2,30      

ENTERO INFECCOES EM LACTENTE 3.402 2,20      

INSUFICIENCIA CARDIACA 3.156 2,04      
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Procedimentos de Urgência  Total % 

CESARIANA - EXCLUSIVAMENTE PARA HOS 3.082 1,99      

ENTERO INFECCOES (PEDIATRIA) 2.924 1,89      

PARTO NORMAL EM GESTANTE DE ALTO RI 2.141 1,38      

PNEUMONIA EM ADULTO 1.799 1,16    

PREMATURIDADE 1.282 0,83      

AVC AGUDO 1.117 0,72      

INTERCORRENCIAS CLINICAS DE PACIENT 822 0,53      

ESVAZIAMENTO UTERINO POS ABORTO POR 810 0,52      

INSUFICIENCIA CORONARIANA AGUDA 787 0,51      

ANGIOPLASTIA CORONARIANA 761 0,49      

APENDICECTOMIA 635 0,41      

INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO 594 0,38      

SEPTICEMIA (PEDIATRIA) 589 0,38      

POLITRAUMATIZADO 553 0,36      

TENORRAFIA 542 0,35      

ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA) 493 0,32      

PACIENTE SOB CUIDADOS PROLONGADOS P 491 0,32      

CURETAGEM SEMIOTICA COM OU SEM DILA 486 0,31      

DESNUTRICAO (CLINICA MEDICA) 469 0,30      

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DIA 449 0,29      

TRATAMENTO CIRURGICO DA FRATURA TRA 380 0,25      

HOSPITAL-DIA - INTERCORRENCIA APOS 368 0,24      

REDUCAO CIRURGICA DA FRATURA DOS OS 357 0,23      

INTERNACAO DOMICILIAR COM EQUIPE HO 317 0,20      

DOENCA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA 316 0,20      

TRATAMENTO CIURGICO DE FRATURA DA 287 0,19      

INTERNACAO DOMICILIAR COM EQUIPE HO 267 0,17      

INTERCORRENCIA POS TRANSPLANTE 263 0,17      

REVASCULARIZACAO MIOCARDICA COM U 257 0,17      

DIAGNOSTICO E/OU PRIMEIRO ATENDIMEN 252 0,16      

TRATAMENTO CIRURGICO DA FRATURA DA 210 0,14      

DENGUE CLASSICA (CLINICA MEDICA) 204 0,13      

LARINGOTRAQUEOBRONQUITE 201 0,13      

REDUCAO INCRUENTA DA FRATURA DOS OS 196 0,13      

OUTRAS AFECCOES DO RECEM-NASCIDO 189 0,12      

DIABETES SACARINO 178 0,11      

DESIDRATACAO AGUDA (CLINICA MEDICA) 144 0,09      

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA 135 0,09      

GASTRITE E DUODENITE 129 0,08      

IMPLANTE DE PROTESE VALVAR 117 0,08      

REVASCULARIZACAO MIOCARDICA SEM U 115 0,07      

PIELONEFRITE 114 0,07      
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Procedimentos de Urgência  Total % 

CIRURGIA DE ENUCLEACAO UNILATERAL O 109 0,07      

MENINGOENCEFALITE BACTERIANA (CLINI 100 0,06      

MENINGITE PURULENTA (PEDIATRIA) 100 0,06      

EXPLORACAO OU TOALETE ARTICULAR COM 80 0,05      

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 71 0,05      

CRISE HIPERTENSIVA 66 0,04      

TRATAMENTO CIRURGICO DA FRATURA DO 47 0,03      

IMPLANTE DE MARCA-PASSO CARDIACO IN 35 0,02      

OSTECTOMIA, OSTEOSTOMIA,CURETAGEM O 27 0,02      

MICROCIRURGIA DO NERVO PERIFERICO 20 0,01      

FECHAMENTO DE COMUNICACAO INTERATRI 19 0,01      

MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIAN 17 0,01      

ENUCLEACAO DO GLOBO OCULAR 16 0,01      

EXCISAO DE CISTO SINOVIAL NO ESPACO 16 0,01      

OSTECTOMIA, CURETAGEM OU EXCISAO D 15 0,01      

OUTRAS AFECCOES DO APARELHO GENETIC 6 0,00      

TRATAMENTO CIRURGICO DO HEMATOMA SU 6 0,00      

TRATAMENTO MICROCIRURGICO DO CANAL 3 0,00      

BUSCA ATIVA DE DOADOR DE ORGAO 3 0,00      

DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA 3 0,00      

OUTRAS DOENCAS DO SANGUE E ORGAOS H 1 0,00      

ESTREPTOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 1 0,00      
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

No pólo Litoral Leste os outros procedimentos representam 42,03% do 

total, os outros quatro procedimentos seguintes dizem respeito apenas a 

parturientes, parto normal (20,01%), cesariana exclusivamente para hospital 

(4,15%), curetagem pós aborto (2,99%) e cesariana (2,40%). O restante varia de 

2,24% (pneumonia em adulto) até 0,12% (entero infecções - pediatria) 

 

Tabela 59 – Nº Absoluto e percentual, procedimentos de urgência agrupados até 5% de freqüência, 
pólo Litoral Leste, Ceará, 2003  

Procedimentos de Urgência  Total % 

Total Geral 13.706 100,00 

Outros Procedimentos 5760 42,03 

PARTO NORMAL - EXCLUSIVAMENTE PARA 2742 20,01 

PARTO NORMAL 2360 17,22 

CESARIANA - EXCLUSIVAMENTE PARA HOS 569 4,15 

CURETAGEM POS ABORTO 410 2,99 

CESARIANA 329 2,40 

PNEUMONIA EM ADULTO 307 2,24 
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Procedimentos de Urgência  Total % 

ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA) 260 1,90 

CRISE ASMATICA 225 1,64 

PERDA DE SUBSTANCIA CUTANEA - LESOE 166 1,21 

PNEUMONIA EM CRIANCA 125 0,91 

INSUFICIENCIA CARDIACA 80 0,58 

CRISE HIPERTENSIVA 73 0,53 

ESTAFILOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 69 0,50 

ESTREPTOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 67 0,49 

GASTRITE E DUODENITE 58 0,42 

PIELONEFRITE 56 0,41 

DESIDRATACAO AGUDA (CLINICA MEDICA) 34 0,25 

ENTERO INFECCOES (PEDIATRIA) 16 0,12 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

Este pólo, o Litoral Oeste, segue os demais, os outros procedimentos 

aprece em primeiro com 46,18%, em segundo, com 34,34%, parto normal. Para 

descrever apenas até o terceiro, pneumonia em adulto representou 6,09% do total 

de internações. Tabela 60. 

 

Tabela 60 – Nº Absoluto e percentual, procedimentos de urgência agrupados até 5% de freqüência, 
pólo Litoral Oeste, Ceará, 2003  

Procedimentos de Urgência  Total % 

Total Geral 18.367 100,00 

Outros Procedimentos 8.481 46,18 

PARTO NORMAL 6.307 34,34 

PNEUMONIA EM ADULTO 1.119 6,09 

CESARIANA 896 4,88 

ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA) 503 2,74 

ENTERO INFECCOES (PEDIATRIA) 248 1,35 

ENTERO INFECCOES EM LACTENTE 242 1,32 

CRISE ASMATICA 185 1,01 

PNEUMONIA EM CRIANCA 179 0,97 

ESTREPTOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 91 0,5 

CURETAGEM POS ABORTO 75 0,41 

DIAGNOSTICO E/OU PRIMEIRO ATENDIMEN 41 0,22 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

No pólo Metropolitano Leste, como nos demais os outros procedimentos 

aparece em primeiro, com 38,03%, 

 

Parto normal, parto normal exclusivamente para hospital, cesariana e 
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curetagem pós aborto e cesariana exclusiva para hospital somam 45,67%. 

 

Os outros procedimentos somados dão apenas 16,29%. Ver tabela 61 a 

seguir: 

 

Tabela 61 – Nº Absoluto e percentual, procedimentos de urgência agrupados até 5% de freqüência, 
pólo Metropolitano Leste, Ceará, 2003  

Procedimentos de Urgência  Total % 

Total Geral 21.220 100,00 

Outros Procedimentos 8.071 38,03 

PARTO NORMAL 4.485 21,14 

PARTO NORMAL - EXCLUSIVAMENTE PARA 2.152 10,14 

CESARIANA 1.426 6,72 

CURETAGEM POS ABORTO 891 4,20 

ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA) 769 3,62 

CESARIANA - EXCLUSIVAMENTE PARA HOS 738 3,48 

PNEUMONIA EM ADULTO 539 2,54 

PNEUMONIA EM CRIANCA 495 2,33 

CRISE ASMATICA 292 1,38 

DENGUE CLASSICA (CLINICA MEDICA) 231 1,09 

ENTERO INFECCOES (PEDIATRIA) 213 1,00 

PIELONEFRITE 195 0,92 

PERDA DE SUBSTANCIA CUTANEA - LESOE 181 0,85 

CIRURGIA MULTIPLA 111 0,52 

ESTREPTOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 109 0,51 

EXCISAO E SUTURA DE LESAO CIRCULAR 109 0,51 

CRISE HIPERTENSIVA 63 0,30 

ESTAFILOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 41 0,19 

DESIDRATACAO AGUDA (CLINICA MEDICA) 39 0,18 

LARINGOTRAQUEOBRONQUITE 35 0,16 

INSUFICIENCIA CARDIACA 28 0,13 

DIAGNOSTICO E/OU PRIMEIRO ATENDIMEN 7 0,03 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

No pólo Metropolitano Oeste, os outros procedimentos representam 

37,20%, parto normal 29,61%, cesariana 6,81%, pneumonia em criança 6,41%, 

pneumonia em adulto 6,38%. 

 

A soma do percentual restante é 3,6% do total de internações, como 

mostrado na tabela 62. 
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Tabela 62 – Nº Absoluto e percentual, procedimentos de urgência agrupados até 5% de freqüência, 
pólo Metropolitano Oeste, Ceará, 2003  

Procedimentos de Urgência  Total % 

Total Geral 17.142 100,00 

Outros Procedimentos 6.376 37,20 

PARTO NORMAL 5.075 29,61 

CESARIANA 1.167 6,81 

PNEUMONIA EM CRIANCA 1.099 6,41 

PNEUMONIA EM ADULTO 1.093 6,38 

ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA) 605 3,53 

CURETAGEM POS ABORTO 570 3,33 

CRISE ASMATICA 489 2,85 

ENTERO INFECCOES (PEDIATRIA) 214 1,25 

ENTERO INFECCOES EM LACTENTE 175 1,02 

PARTO NORMAL - EXCLUSIVAMENTE PARA 160 0,93 

ESTAFILOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 53 0,31 

DIAGNOSTICO E/OU PRIMEIRO ATENDIMEN 43 0,25 

PIELONEFRITE 23 0,13 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003) 

 

Por ultimo, o Pólo Sertão Central com 40,36% de outros procedimentos. 

Parto normal e parto normal exclusivamente para hospital juntos representam 

25,66%. Pneumonia em adulto, 5,81% é o quarto maior percentual.  

 

Cesariana, cesariana exclusivamente para hospital, cesariana em 

gestante de alto risco e para hospital e curetagem pós aborto somados representam 

7,77%. O restante das internações somam 20,40%, como demonstrado na tabela 

63. 

 

Tabela 63 – Nº Absoluto e percentual, procedimentos de urgência agrupados até 5% de freqüência, 
pólo Sertão Central, Ceará, 2003  

Procedimentos de Urgência  Total % 

Total Geral 22.824 100,00 

Outros Procedimentos 9.212 40,36 

PARTO NORMAL 3.453 15,13 

PARTO NORMAL - EXCLUSIVAMENTE PARA 2.403 10,53 

PNEUMONIA EM ADULTO 1.327 5,81 

ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA) 1.310 5,74 

CESARIANA - EXCLUSIVAMENTE PARA HOS 561 2,46 

ENTERO INFECCOES (PEDIATRIA) 519 2,27 

PNEUMONIA DO LACTENTE 510 2,23 

CESARIANA 466 2,04 
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Procedimentos de Urgência  Total % 

CRISE ASMATICA 417 1,83 

ENTERO INFECCOES EM LACTENTE 390 1,71 

LARINGOTRAQUEOBRONQUITE 336 1,47 

CESARIANA EM GESTANTE DE ALTO RISCO 297 1,30 

ESTAFILOCOCCIAS (CLINICA MEDICA) 268 1,17 

CURETAGEM POS ABORTO 250 1,10 

PNEUMONIA EM CRIANCA 248 1,09 

PARTO NORMAL EM GESTANTE DE ALTO RI 199 0,87 

INSUFICIENCIA CARDIACA 149 0,65 

ESTREPTOCOCCIAS (PEDIATRIA) 132 0,58 

AVC AGUDO 77 0,34 

DIAGNOSTICO E/OU PRIMEIRO ATENDIMEN 77 0,34 

CRISE HIPERTENSIVA 69 0,30 

REDUCAO INCRUENTA DA FRATURA DOS OS 68 0,30 

PIELONEFRITE 44 0,19 

DENGUE CLASSICA (CLINICA MEDICA) 42 0,18 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2003)
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5. CONCLUSÃO  

 

 

O atendimento de urgência e emergência no sistema público de saúde 

estadual funciona hoje como porta de entrada ao sistema de saúde. Além das 

urgências, acolhe pacientes vindos da atenção primária e de outras instâncias da 

rede assistencial.  

 

O presente estudo, mesmo tendo um caráter eminentemente descritivo, 

tentou deixar mais claras as conexões existentes entre as avaliações descritivas 

mais focadas no detalhamento da estrutura hospitalar conveniada ao SUS. Nas 

avaliações também descritivas da utilização dessas estruturas, de acordo com os 

parâmetros específicos, a situação é preocupante principalmente na distribuição de 

leitos e tipos de serviços por municípios. 

 

O desenho regional do atendimento de urgência e emergência propõe a 

criação de 12 pólos de atendimento pré-hospitalar, que necessitará, de acordo com 

os parâmetros estabelecidos, de 12 centrais de regulação, 133 ambulâncias de 

suporte básico (USB) e 28 ambulâncias de suporte avançado (USA). Em virtude do 

alto custo de implantação, sugere-se que seja feito de forma gradual, começando 

pelas regiões mais carentes e com ações simultâneas de implementação da rede 

hospitalar. 

 

Em relação ao espaço de cobertura das ambulâncias, a subdivisão ainda 

não é a ideal, pois para otimizar a utilização dos recursos de manutenção das 

centrais de regulação foram agrupadas duas microregiões da saúde fronteiriças e 

aproveitado o desenho atual de regionalização da saúde. Em alguns casos os 

percursos a serem percorridos pelas ambulâncias ainda são muito grandes devido a 

municípios com áreas em quilômetros quadrados muito grandes. São também 

necessários estudos adicionais para localização das bases das ambulâncias visando 

diminuir o tempo de acesso aos chamados transporte ao hospital/retorno. 

 

Quanto à ocupação dos leitos dos hospitais pólo, a utilização destes se dá 

basicamente pelos moradores dos municípios onde ele está localizado. É necessário 
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que na pactuação entre os municípios fique definido e claro um percentual equitativo 

a ser utilizado pelos municípios vizinhos. Faz-se necessário também a ampliação do 

número de leitos, como foi constatado, em algumas regiões o quantitativo de leitos 

disponíveis, bem como os serviços oferecidos não seriam suficientes nem para 

atender o próprio município sede do hospital.  

 

Como era esperado, os procedimentos que requerem maior complexidade 

durante a internação, especialmente as cirurgias estão localizadas nas cidades onde 

estão concentradas parcelas da população com maior poder aquisitivo. O município 

de Fortaleza conta com maior estrutura de serviços de saúde, de uma maneira geral. 

O pólo Cariri Leste é o que está melhor organizado, inclusive com excesso de leitos 

disponíveis de acordo com os parâmetros definidos pelo SUS.  

 

O quantitativo de leitos de UTI mostrou-se muito aquém das 

necessidades, a maioria das regiões propostas não dispõe de leitos mínimos 

necessários nesta categoria. Apenas Fortaleza atinge o percentual mínimo, ou 

melhor, ultrapassa, o índice é 4,93%, mas como atende todo o estado a vantagem 

acaba desaparecendo. O pólo Cariri Central está próximo do esperado em termos 

de atendimento do quantitativo do próprio pólo, como é de referência macrorregional 

é necessário que sejam ampliados os leitos. O pólo Sobral é o que apresenta o pior 

resultado em termos de disponibilidade de leitos de UTI para atendimento da 

população a nível tanto micro quanto macrorregional, o percentual quando 

comparado com os parâmetros, só cobre 0,67% em relação aos leitos da 

microrregião quando o ideal seria 4,00%. 

 

É necessário que seja definido um “portfólio” de serviços comuns a todos 

os pólos, tanto a nível microrregional quanto macrorregional, tornando-os 

autosuficientes por região de saúde. 

 

As internações realizadas no ano de 2003 também permitem projetar os 

possíveis chamados a central de regulação do SAMU 192. Indicam que o 

comportamento da morbidade entre os pólos é parecido, principalmente em relação 

aos partos, cesarianas e curetagem pós aborto. Neste aspecto, em todos os pólos, 

representaram um percentual que variou de 27% a até mais de 45% do total de 
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internações. 

 

Decorridos 19 anos de instituição formal e construção permanente do 

SUS, aqui no estado do Ceará, se for verificado um dos princípios fundamentais do 

SUS, que é a garantia de acesso universal do cidadão, percebe-se que é 

preocupante a falta de leitos básicos em quase todas as regiões. 

 

É preciso garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e 

territoriais e promover a eqüidade.  

 

O estudo sugere que sejam feitas alterações no financiamento visando 

construir um processo de alocação mais eqüitativo, que considere as diferenças 

loco-regionais e as variáveis sócio-epidemiológicas, orientado pelos seguintes eixos: 

 

● A redução das desigualdades em saúde; 

● Ampliação do acesso com qualificação e humanização da atenção; 

● Redução dos riscos e agravos à saúde; 

● Aprimoramento dos mecanismos de gestão, financiamento e controle 

social. 

 

Novos recursos inseridos no sistema devem prioritariamente ser 

destinados aos municípios mais carentes, desprovidos de um mínimo de estrutura 

voltada para o atendimento hospitalar.  

 

Além da inserção de recursos é necessário pactuar incentivos como 

linhas de financiamento para a implementação de políticas que apontam para 

ganhos de qualidade do Sistema. Na ampliação do acesso, da integralidade e da 

humanização da atenção à saúde; e finalmente que haja um monitoramento eficaz 

da aplicação dos recursos. 

 

Essa assimetria, retratada pelas diversas análises realizadas neste 

estudo, e outros possíveis nexos causais para a dicotomia explicitada, devem servir 

de motivações para desdobramentos de pesquisas desejáveis. 
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