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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a questão do Cofinanciamento dos Hospitais Polo do Estado do Ceará a 

partir do desenho do marco lógico do Programa de Fortalecimento da Atenção à Saúde nos 

Níveis Secundário e Terciário da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA). Para isto, 

verifica-se a clareza do objetivo proposto e a consistência do encadeamento dos recursos, 

atividades, produtos e resultados, dentro da lógica da Matriz de Gestão por Resultado (GPR) 

da SESA. A partir desta análise, é possível dizer se a política atende às normativas do SUS de 

descentralização e regionalização com foco na ampliação do acesso por meio da proposta de 

aumento da oferta de serviços e ações públicas de saúde, prestados de forma resolutiva em 

nível regional à população cearense. No entanto, constata-se uma deficiência na forma do 

cálculo do indicador adotado para mensurar o alcance dos resultados esperados, bem como 

nos critérios para inserção da unidade de saúde no programa e valoração das clínicas 

conveniadas, além do número reduzido de profissionais da área da saúde que tende a 

comprometer a ampliação dos serviços de saúde no Ceará. 

 

Palavras-chave: Acesso. Descentralização. Regionalização. Regulação. Hospital Polo. Ceará. 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the Program for Strengthening Health Care in Secondary and Tertiary Levels - 

Cofinancing Hospitals Polo, under management of the Secretariat of Health of the State of Ceará - 

SESA, checking the clarity of purpose and consistency of the proposed sequencing of elements: 

resources, activities, products and results, within the logic of Matrix Management by results - GPR 

SESA. There's intervention policy regarding normative SUS, decentralization and regionalization 

focused on expanding access through the proposal to increase the supply of services and public health 

actions, rendered so resolute in the regional population of Ceará. Notes deficiency in the way of 

calculating the indicator adopted to measure the achievement of expected results; disability criteria for 

inclusion in the health unit in the program and evaluation of clinical and conveniadas small number of 

health professionals as complicating the expansion of services health. The data were obtained in SESA 

worked and Strategy Research Institute and the State of Ceará - IPECE and consist of the value of the 

co-financing of hospitals Polo, Polo cofinanced number of hospitals, percentages and numbers of 

patient transfers regulated by the Central State Regulatory System public Health - CRESUS, provision 

of public health in Ceará and the number of hospitals with Polo cost system deployed. 

 

Keywords: Access. Decentralization. Regionalization. Regulation. Hospital Polo. Ceará. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 assegura a todos os cidadãos brasileiros ou 

residentes no País o direito à saúde, garantido pelo Poder Público nas esferas federal, estadual 

e municipal, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.  

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios compartilham as 

responsabilidades de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de 

saúde, os quais integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema 

Único de Saúde (SUS), organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, 

atendimento integral e participação da comunidade. 

Neste sentido, em 2001, o Governo do Estado do Ceará criou a Central de 

Regulação Estadual do SUS (CRESUS), coordenada pela Secretaria Estadual da Saúde 

(SESA), que responde pelo agendamento de atendimento ambulatorial e transferências 

hospitalares e, funciona por meio de uma rede informatizada em conexão com todos os 

municípios do Estado. A Central abrange todas as referências municipais de consultas 

especializadas, exames, internações hospitalares eletivas e de urgência e emergência, a partir 

do conhecimento prévio da capacidade de oferta desses serviços especializados, públicos, 

contratados e conveniados integrantes da rede SUS. 

A CRESUS/CE tem como principal ganho a humanização, pois democratiza o 

acesso, por meio da participação de todos os municípios do processo de programação da 

assistência. O serviço que não é ofertado no município pode ser programado pelo gestor local, 

que assegura o acesso por meio das Centrais de Regulação aos serviços especializados de 

referência, que via de regra sofre com o excesso de demanda. Isto faz com que a CRESUS 

analise o risco do paciente e assegure o acesso independente do seu status social e local de 

residência.  

Além disso, a CRESUS tem a prerrogativa de agilizar o atendimento, evitar filas 

nas unidades de saúde e reduzir as transferências para os grandes centros de assistência. 

Portanto, a Central de Regulação fortalece a gestão compartilhada do Estado com os 

municípios, na qual o gestor municipal exerce o comando único dos prestadores e da 

disponibilidade de vagas, quando o acesso é solicitado pela CRESUS, tornando-se um 
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instrumento de subsídio às decisões sobre a política municipal e sobre micropolíticas 

regionais e intersetoriais.  

Diante dessa realidade, a SESA vem implementando ações para o fortalecimento 

da atenção à saúde nos níveis secundários e terciários, dentre elas o cofinanciamento dos 

hospitais Polo com recursos do Tesouro Estadual, por meio do Programa [535] – 

Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário, que tem como uma de 

suas ações a Manutenção e Funcionamento dos Hospitais Polo Públicos Municipais e 

conveniados.  

Este programa visa dotar de recursos financeiros a Rede de Hospitais de 

Referência Micro e Macrorregional, voltados para a manutenção dos serviços ofertados de 

Média e Alta Complexidade, considerando o alto custo para operacionalização e manutenção 

da Rede de Atenção Secundária e Terciária, especificamente, dos Hospitais Polo.1  

Esta ação tem como resultado esperado assegurar o acesso aos cuidados de saúde 

especializados de média e alta complexidade à população residente nas regiões de saúde, 

evitando o atendimento de forma voluntária de pacientes nas unidades de saúde localizadas 

nos municípios sedes das macrorregiões Cariri, Sobral e Fortaleza. 

Nesse sentido, corrobora com os resultados esperados para o Programa objeto de 

estudo deste trabalho, o Programa [090] – Expansão e Melhoria da Assistência Especializada 

à Saúde do Estado do Ceará, que tem como finalidade aumentar a oferta de serviços 

especializados de saúde por meio da construção de dois hospitais regionais, sendo um em 

Juazeiro do Norte e outro em Sobral, 21 policlínicas e 16 centros de especialidades 

odontológicas (CEO).2 

Diante desta descrição, este trabalho pretende analisar o Programa de 

Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário, quanto aos seus 

objetivos, metas, produtos, indicadores e resultados, conforme disposição na Matriz de Gestão 

por Resultados (GPR) da SESA. 

Para isto, analisar-se-á a consistência do marco lógico do programa, verificando a 

existência de clareza na sua finalidade e pertinência dos indicadores em termos de quantidade, 

qualidade e tempo. E, ainda, recuperar-se-á o marco lógico do Programa, para tanto, é 

                                                            
1 Esses hospitais são definidos pela Resolução nº 3.1/2001 do CESAU, como Hospital Geral de apoio secundário 
(hospital de referência do município Polo), localizados em municípios com insuficiência de recursos federais e 
com capacidade reduzida de captação de recursos, tanto de ordem tributária, quanto de viabilidade para 
contratação de financiamentos e, por último, ainda busca contribuir para a redução da fragmentação dos recursos 
ofertados. 
2 Para mais detalhes sobre o Programa 090 ver: Relatório Produto Resultado (2010). 



15 

 

utilizada uma lista de verificação para o monitoramento das variáveis recursos/insumos, 

atividades, produtos e, ainda, dos produtos gerados e resultados pretendidos. 

Para alcançar os objetivos propostos, optou-se por estruturar o trabalho em seis 

capítulos. No próximo inicia-se o referencial teórico em relação aos princípios da 

descentralização e regionalização, bem como a regulação dos serviços públicos de saúde. Os 

dados pertinentes à oferta dos serviços de saúde no Estado do Ceará são apresentados no 

terceiro capítulo. O quarto discorre sobre o histórico da ação de cofinaciamento dos Hospitais 

Polo, demonstrando resultados alcançados em conformidade com a matriz de GPR da SESA. 

A descrição e análise dos dados pertinentes à ação de cofinanciamento dos Hospitais Polo são 

os temas do quinto capítulo, enquanto que a análise do marco lógico do programa, para 

verificar a consistência com as normativas do SUS pertence ao sexto. E, por fim, são tecidas 

as considerações finais da pesquisa. 
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2 DESCENTRALIZAÇÃO, REGIONALIZAÇÃO, ACESSO E REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

 

Em relação à descentralização do SUS, a CF-1988 advoga que a direção é única 

em cada esfera de governo, enquanto que a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 determina que 

a mesma seja exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. Já em relação aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, cabem às Secretarias de Saúde ou órgãos equivalentes. 

A descentralização é um caráter forte da CF-1988, onde altera as normas e regras 

centralizadoras, distribuindo as competências entre o poder central e os poderes regionais 

(Estados) e locais (Municípios), inclusive em relação aos recursos financeiros. 

A descentralização das ações dos serviços públicos de saúde é um dos princípios 

constitucionais do SUS, e tem como premissa a prestação dos serviços em nível local, 

próximo do usuário.  

Vale ressaltar que o termo descentralização, segundo Neves (1987), admite 

diferentes interpretações, por exemplo, para a delegação de poder da cúpula de uma 

organização para seus níveis hierárquicos inferiores ou, ainda da sua sede (órgãos centrais) 

para unidades regionais. Ainda segundo Neves (1987), “a descentralização envolve uma 

definição da estrutura de poder no sistema governamental, que se realiza através do 

remanejamento de competências decisórias e executivas, assim como dos recursos financeiros 

necessários para financiá-las”. 

Para Mendes (2002), a descentralização na prática social se apresenta com graus 

ou formas distintas. Os diferentes graus representariam um gradiente que iria de menos 

descentralização para mais descentralização; as formas seriam expressões possíveis de 

descentralização determinadas pelo contexto político e que, em determinado momento e em 

determinada sociedade, podem conviver entre si. Enquanto que Jovchelovitch (1993) afirma 

que “a descentralização consiste numa efetiva partilha de poder entre o Estado e as 

coletividades locais”. 

A regionalização no SUS, por sua vez, constitui estratégia prioritária para garantir 

o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais, promover a equidade e a 

integralidade da atenção, racionalizar os gastos, otimizar os recursos e potencializar o 

processo de descentralização (CONASS, 2011). 

A regionalização da saúde no Brasil a partir da criação do SUS foi regulamentada 

por meio de normas operacionais editadas pelo Ministério da Saúde, sendo entendida como 
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“uma articulação e mobilização municipal que leva em consideração características 

geográficas, fluxo de demanda, perfil epidemiológico, oferta de serviços e, acima de tudo, a 

vontade política expressa pelos diversos municípios de se consorciar ou estabelecer qualquer 

outra relação de caráter cooperativo” (BRASIL NOB.SUS 01/93). 

A definição dos critérios para composição da Região de Saúde é feita pelo Pacto 

pela Saúde (Portaria GM/MS nº 399/2006) e tem como guia a contiguidade entre os 

municípios, o respeito à identidade expressa no cotidiano social, econômico e cultural, a 

existência de redes de comunicação e de infraestrutura de transporte que permita o trânsito 

das pessoas entre os municípios, a existência de fluxos assistenciais que devem ser alterados, 

se necessário, para a organização da rede de atenção à saúde. Assim, considera-se a rede de 

ações e serviços de saúde, em que: 

i) Todos os municípios devem responsabilizar-se pela atenção primária e pelas 

ações básicas de vigilância em saúde; 

ii) O desenho da região propicie grande resolutividade àquele território, com a 

suficiência em atenção primária e parte da média complexidade, garantindo a 

integralidade da atenção e, para isso, se necessário, com agregação de mais de 

uma região em uma macrorregião;  

iii) O ponto de corte de média e alta complexidade na região ou na macrorregião 

deve ser pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a partir da 

realidade de cada Estado. 

Como no setor saúde se verifica uma estreita relação entre qualidade e quantidade, 

assim como pode ocorrer uma relação dialética entre escala e acesso, nesses casos, apesar de 

ter serviços com baixa escala, deve-se garantir o acesso (MENDES, 2006). 

O acesso, definido por Donabedian (1972), como o ingresso ao sistema de atenção 

à saúde, tem sido desde a implantação do SUS um grande desafio, objeto de estudo de vários 

autores3 e pauta permanente nas grandes discussões de gestores, sem, contudo, alcançar uma 

solução conclusiva para a problemática.    

O acesso à saúde está intimamente vinculado às condições de vida, em que 

nutrição, condições de habitação, poder aquisitivo e educação são componentes fundamentais. 

Está intimamente vinculado ao processo saúde/doença (UNGLERT, 1999; RAMOS; LIMA, 

2003). 

                                                            
3 Para mais detalhes ver: Shimizu (2005), Azevedo (2007). 
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Considera-se acessibilidade à relação funcional entre o conjunto de obstáculos na 

busca e obtenção da atenção e as capacidades correspondentes da população de superar esses 

obstáculos (FRENK, 1985). 

A acessibilidade possibilita a chegada aos serviços, enquanto que o acesso permite 

seu uso oportuno, visando aos melhores resultados possíveis e relacionando-se à forma como 

o indivíduo experimenta o serviço de saúde (STARFIELD, 2004). 

Segundo Donabedian (1972), acesso significa ingresso ao sistema de atenção à 

saúde. As características distintas do sistema e da população podem determinar a 

possibilidade de ingresso ou não, mas a prova do acesso em si não consiste na disponibilidade 

dos serviços ou recursos, e sim no fato de os serviços serem utilizados por aqueles que dele 

necessitam. 

A dificuldade e a falta de qualidade no acesso aos serviços públicos de saúde, 

levou o Ministério da Saúde a editar a Portaria GM/MS nº 1.559/2008, instituindo a Política 

Nacional de Regulação do SUS, que consiste na ordenação do acesso, na otimização dos 

recursos disponíveis e na garantia da melhor alternativa assistencial para atendimento às 

necessidades de atenção e assistência à saúde da população. 

A regulação estatal de acordo com Mendes (2002) se dá quando o Estado, 

investindo no seu papel de mediador coletivo, exercita um conjunto de diferentes funções para 

direcionar os sistemas de serviços de saúde no sentido do cumprimento de seus objetivos e 

para definir, implementar e avaliar as regras do jogo desses sistemas, de forma a regular o 

comportamento dos atores sociais em situação e a satisfazer as demandas, necessidades e 

representações da população. 

A atuação do Estado no setor saúde é proposta como garantia de que os recursos 

públicos sejam alocados com eficiência e equidade nas funções de financiamento, prestação 

do cuidado e regulação. 

Nos últimos anos, com o processo de descentralização das ações e serviços de 

saúde, instituídas pelas normativas do SUS, muitas ações e serviços que estavam sob a gestão 

e/ou execução do Estado foram transferidos para os municípios. Esse processo fez com que as 

secretarias estaduais de saúde assumissem novas funções, como a de coordenar o sistema de 

saúde estadual de forma a garantir a integralidade do cuidado, por meio da implantação das 

Redes de Atenção à Saúde, com base nos princípios da escala, qualidade e do acesso. E, 

portanto, as secretarias estaduais de saúde devem incorporar cada vez mais os mecanismos de 

regulação para garantir o cuidado efetivo aos cidadãos (CONASS, 2011). 
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No sistema de saúde há dois tipos de regulação: a regulação sanitária de bens e 

serviços e a regulação da assistência. A primeira se refere aos esforços das autoridades 

sanitárias de minimizar os efeitos adversos gerados pelos produtos e serviços por meio da 

economia, especialmente aqueles associados com a produção de produtos alimentares e 

alimentos. A regulação da assistência se refere às organizações com funções de 

financiamentos, provisão e funções de desenvolvimento de pesquisas. A esse respeito, 

regulação é uma metafunção dirigida às instituições, por meio de instrumentos tais como 

acreditação, certificação e estabelecimento de ranking, (MURRAY; FRENK, 2000 apud 

CONASS, 2011). 

O Ministério da Saúde por meio da NOAS/SUS 01/2002 estabeleceu o conceito 

de regulação como sendo regulação de assistência, vinculada à oferta de serviços a 

disponibilidade de recursos financeiros e à Programação Pactuada Integrada (PPI), 

restringindo o conceito de regulação. O Pacto pela Saúde 2006 conceitua a regulação 

assistencial como um conjunto de relações, saberes e tecnologias e ações que intermedeiam a 

demanda dos usuários por serviços de saúde e o acesso a eles. Portanto, requer o 

estabelecimento de protocolos assistenciais com base nas evidências, assim como do aporte de 

recursos humanos, materiais e financeiros para adequação da oferta conforme as necessidades 

de saúde da população. 

A regulação do acesso entendido como o estabelecimento de meios e ações para a 

garantia do direito constitucional de acesso universal, integral e equânime, está incluída no 

conceito de regulação assistencial, sendo esta última de responsabilidade do gestor e a 

regulação do acesso é delegada pelo gestor ao regulador. 

Para regular o acesso, utiliza-se como estratégia os complexos reguladores que 

compreendem a articulação e a integração de várias centrais: de atenção às urgências, de 

internação, de consultas e serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico. 

Os complexos reguladores podem ter abrangência intramunicipal, municipal, 

micro ou macrorregional, estadual ou nacional, devendo essa abrangência e gestão serem 

pactuadas em processo democrático e solidário entre as três esferas de gestão do SUS. 

Todos esses critérios precisam ser analisados na conformação das regiões em cada 

Estado para que de fato, se definam territórios sanitários, que diferem dos territórios político-

administrativos ainda vigentes em várias regiões do País. Os territórios político-

administrativos são predefinidos pela divisão político-administrativa do País, dos estados e 
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dos municípios e, necessariamente, não são considerados na sua conformação os critérios de 

conformação dos territórios sanitários.  

O planejamento regional em saúde utiliza os instrumentos: Plano Diretor de 

Regionalização (PDR), Plano Diretor de Investimentos (PDI) e a Programação Pactuada 

Integrada da Assistência (PPI), norteadores do desenho das regiões, da programação e da 

alocação de recursos financeiros.  

Com fundamento nos princípios de descentralização e da regionalização, e 

considerando ainda, as recomendações da Norma de Assistência a Saúde de 2001, 

NOAS/SUS/2001, que define o processo de Regionalização da Assistência, cria mecanismos 

para o fortalecimento da capacidade de gestão do SUS, e procede à atualização dos critérios 

de habilitação de Estados e Municípios, o Conselho Estadual de Saúde do Estado do Ceará 

(CESAU), resolve por meio da Resolução nº 25/2006 aprovar o desenho do PDR do Estado 

que segundo o Pacto pela Saúde expressa o desenho final do processo de identificação e 

reconhecimento das Regiões de Saúde, em suas diferentes formas, em cada estado, 

objetivando a garantia do acesso, a promoção da equidade, a garantia da integralidade, a 

qualificação do processo de descentralização e a racionalização de gastos e a otimização de 

recursos. 

Aprova ainda, a organização dos municípios cearenses em módulos assistenciais 

garantindo o acesso da população às ações e serviços de saúde especializados nos 1º e 2º nível 

de complexidade. 

O PDR do Ceará, PDR/2006, identifica 22 Regiões de Saúde, obedecendo aos 

critérios estabelecidos pelo Pacto Pela Saúde de 2006 e agrega estas Regiões em três 

macrorregiões. Com a aprovação do Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a 

SESA submeteu à aprovação do CESAU a revisão do PDR adequando-o as novas diretrizes 

do referido Decreto. O PDR/2011 reconhece as 22 Regiões de Saúde (Figura 1), agregando-as 

em três macrorregiões (Figura 2). 
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Figura 1 – Distribuição espacial das 22 Regiões de Saúde 

 
Fonte: SESA 

 
 

Figura 2 – Distribuição espacial das três macrorregiões de Saúde 

 
Fonte: SESA 
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3 OFERTA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ 

  

A oferta de serviços públicos de saúde no Estado do Ceará a exemplo do que 

acontece nas demais Unidades da Federação, possui distribuição irregular, concentrando o 

maior volume na capital e nos municípios sedes das macrorregiões, como se observa na 

Figura 3. 
 

Figura 3 – Distribuição das Unidades de Saúde ligadas ao SUS, 2009 

 
Fonte: IPECE 
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Mesquita (2008) destaca que na cobertura da atenção ambulatorial, a principal 

constatação é que conforme avança o nível de complexidade no atendimento, sua utilização se 

mostra mais injusta entre as diversas regiões. Na atenção básica, não há grandes disparidades 

regionais entre a quantidade per capita de procedimentos realizados, mas a realização de 

procedimentos ambulatoriais especializados e de alta complexidade é mais concentrada nos 

grandes centros, como se observa a distribuição dos leitos ligados ao SUS (Figura 4).  
 

Figura 4 – Distribuição do número de leitos ligados ao SUS, 2009 

 
Fonte: IPECE 

 

Em relação ao número de leitos públicos, por 1.000 habitantes, nota-se que o 

Ceará apresenta redução de 8,51% do indicador de 2008 em relação a 2005, muito embora o 

indicador tenha sido superior ao do Brasil durante os anos de 2005 a 2008, Tabela 1.  



24 

 

No entanto, com a construção dos Hospitais Regionais do Cariri e do Norte, pode-

se dizer que a oferta de leitos públicos no Estado do Ceará tende a aumentar, haja vista que 

está prevista a construção de aproximadamente 676 leitos. 
 

Tabela 1 – Leitos públicos por 1.000 habitantes, Brasil e Ceará, 2005 a 2008 
Localidade 2005 2006 2007 2008 

Brasil 0,85 0,85 0.80 0,81 
Ceará 0,94 0,92 0,87 0,86 

Fonte: Ceará – Relatórios Produto-Resultado 2010 - Atendimento à População em Consultas e Exames 
Especializados em Unidades Públicas do Estado 

 

Note também que a distribuição do profissional médico ligado ao SUS também 

possui maior concentração nos grandes centros, como região metropolitana de Fortaleza, 

Sobral e Cariri, como reporta a Figura 5. 
 

Figura 5 – Número de médicos ligados ao SUS por mil habitantes, 2009 

 
Fonte: IPECE 
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A relação Médico por 1.000 habitantes no Estado do Ceará em 2008 é 45,55% 

inferior a do Brasil, como se observa na Tabela 2, situação que compromete a oferta de 

serviços públicos de saúde, e exige do Estado um esforço maior junto às Universidades para 

expandir o número de vagas nos cursos de medicina, como forma de viabilizar a formação de 

um número maior de profissionais. 
 

Tabela 2 – Profissionais de Saúde (Médico) por 1.000 habitantes, Brasil e Ceará, 2005 a 2008 
Localidade 2005 2006 2007 2008 

Brasil 1,68 1,71 1,74 1,80 
Ceará 0,9 0,93 0,95 0,98 

Fonte: Ceará - Relatórios Produto-Resultado 2010 - Atendimento a População em Consultas e Exames 
Especializados em Unidades Públicas do Estado 

 

Portanto, se faz necessária a descentralização das ações e serviços de saúde com 

foco nas Regiões de Saúde, resultado esperado com a implementação do Programa de 

Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará, que tem 

como finalidade aumentar a oferta de serviços especializados de saúde por meio da ação de 

construir e equipar dois hospitais regionais, 21 policlínicas e 16 CEO’s. 

Com a ação de cofinanciamento dos hospitais Polo e a implantação do Programa 

090, o Governo do Estado espera reduzir o número de transferências de pacientes para as 

unidades de saúde localizadas nos municípios sede das macrorregiões de saúde, em especial 

para o município de Fortaleza e, consequentemente, reduzir a superlotação de pacientes 

nessas unidades decorrente do atendimento voluntário, sem a devida regulação coordenada 

pela CRESUS.  
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4 HISTÓRICO DO PROGRAMA (535) – FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO À 

SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO: AÇÃO DE 

COFINANCIAMENTO DOS HOSPITAIS POLO 

 

O Programa de Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e 

Terciário foi instituído em razão da necessidade de ampliar o acesso da população cearense 

aos serviços de saúde de média e alta complexidade, com foco no atendimento em especial da 

população cearense residente no interior do Estado. 

A política de cofinanciamento dos hospitais públicos municipais e sem fins 

lucrativos, com recursos provenientes do Tesouro Estadual teve início em 2003 com a 

formulação do programa Saúde Mais Perto de Você, que tinha como premissa reestruturar o 

sistema de saúde do Estado, garantir que os hospitais regionais proporcionassem serviços 

eficientes de ambulatório, urgência e emergência 24 horas e internação nas seguintes 

especialidades básicas: pediatria, clínica médica, ginecologia/obstetrícia, cirurgia geral e 

traumato-ortopedia; visando à prestação dos serviços de saúde em nível local, próximo do 

usuário. 

O Programa Saúde Mais Perto de Você, alcançou em 2006 o número de 30 

Hospitais Polo cofinanciados, sendo 27 no interior do estado (Quadro 1), localizados em 18 

regiões de saúde, atendendo a uma população de 3,8 milhões de habitantes, em 166 

municípios.  
 

Quadro 1 – Relação dos Hospitais Polo participantes do Programa Saúde Mais Perto de Você sediados no 
interior do estado do Ceará, 2006 
Nº Região Município Hospital Natureza 
1  4ª Baturité Aracoiaba Hospital Santa Isabel Público Municipal 
2 Baturité Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo Sem fins lucrativos 
3 5ª Canindé Canindé Hospital São Francisco Canindé Sem fins lucrativos 
4 6ª Itapipoca Itapipoca Hospital São Vicente de Paula Sem fins lucrativos 
5  7ª Aracati Aracati Hospital Municipal de Aracati Público Municipal 
6 Hospital Santa Luiza de Marilac Sem fins lucrativos 
7  

8ª Quixadá Quixadá Hospital Eudásio Barroso Público Municipal 
8  Hosp. Mat. Jesus Maria José Sem fins lucrativos 
9  Quixeramobim Hospital Regional Dr. Pontes Neto Público Municipal 
10  9ª Russas Russas Hospital e Casa de Saúde de Russas Sem fins lucrativos 
11  10ª Limoeiro Limoeiro do 

Norte 
Hospital São Raimundo Sem fins lucrativos 

12  Hosp. Municipal Dr. Deoclécio Lima Verde Público Municipal 
13  

11ª Sobral 
Sobral Santa Casa Sem fins lucrativos 

14  Ipú Sociedade de Proteção a Maternidade a Infância de 
Ipú Sem fins lucrativos 

15  12ª Acaraú Acaraú Hospital e Maternidade Dr. Moura Ferreira Público Municipal 
16  13ª Tianguá Tianguá Hospital Madalena Nunes Sem fins lucrativos 
17  14ª Tauá Tauá Hosp. e Maternidade Dr. Alberto Feitosa Lima Público Municipal 
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Nº Região Município Hospital Natureza 
18  15ª Crateús Crateús Hospital São Lucas Público Municipal 
19  16ª Camocim Camocim Hospital Murilo Aguiar Sem fins lucrativos 
20  17ª Icó Icó Hosp. Reg. Icó Dep. Oriel Guimarães Nunes Público Municipal 
21  18ª Iguatu Iguatu Hospital Regional de Iguatu Público Municipal 

22  19ª Brejo 
Santo Brejo Santo 

Hosp. Geral de Brejo Santo – Inst. Madre T. de 
Apoio a Vida Sem fins lucrativos 

23  Inst. Da Criança Menino Jesus de Praga Sem fins lucrativos 
24  20ª Crato Crato Hospital São Francisco Sem fins lucrativos 
25  

21ª Juazeiro 
Juazeiro Hospital São Lucas Público Municipal 

26  Barbalha Hospital São Vicente Sem fins lucrativos 
27  Hospital Santo Antonio Sem fins lucrativos 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
 

Em 2004, o Programa implantou 17 novos leitos de neonatologia (berçários de 

médio risco) nos hospitais de Caucaia, Cascavel e Russas, totalizando 87 leitos disponíveis no 

Interior do Estado para recém-nascidos de médio risco. Foram contratados, também, mais 159 

médicos especialistas para os Hospitais Polo, o que representou um incremento de 43% em 

relação ao ano de 2003.  

A partir de 2007 o programa Saúde Mais Perto de Você foi extinto, e o 

cofinanciamento dos hospitais Polo passou a integrar o programa de Fortalecimento da 

Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário, tendo como indicador de produto o 

número de hospitais Polo cofinanciados, enquanto que o indicador de resultado é o Percentual 

de Transferência de pacientes regulados pela CRESUS, conforme consta na Matriz de Gestão 

por Resultados da SESA, Quadro 2. 

Ainda nessa direção, pode-se dizer que o Programa de Expansão e Melhoria da 

Assistência Especializada à Saúde do Estado, tende a contribuir para o alcance do resultado 

esperado em relação à ação de cofinanciamento dos hospitais Polo. Ou seja, para o aumento 

da oferta de serviços de saúde, notadamente os de média e alta complexidade, com foco na 

regionalização e hierarquização dos serviços de saúde para a população residente no interior 

do Estado, em sintonia com a orientação das Normas Operacionais do SUS. 
 

Quadro 2 – Matriz de Gestão por Resultados da SESA-2011 

Eixo 
Resultados 
Estratégicos 
de Governo 

Resultados 
Estratégicos 

Setoriais 

Indicadores 
de 

Resultados 
Valores Programas 

Prioritários Produtos Indicadores 
de Produtos 

Metas 
 2011 

Sociedade 
Justa e 

Solidária 

Saúde 
Descentrali-
zada com 
Qualidade 

População 
Mais Sadia 

Percentual de 
Transferência 
de pacientes 

regulados pela 
CRESUS 

2010: 51,0 
2011: 51,1 

Fortalecimento 
da Atenção a 
Saúde nos 

Níveis 
Secundário e 

Terciário 
(535) 

Hospital polo 
cofinanciado 
pelo tesouro 
do Estado 

(273 MAPP) 

Nº de 
hospitais 
polos co-

financiados 
 

33 

Fonte: SESA, Assessoria de Planejamento e Gestão – ASPLAG 



28 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS INDICADORES DE OFERTA E COBERTURA DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEARÁ 

 

O CESAU por meio da Resolução nº 04/2010, considerando a importância dos 

hospitais Polo para a população cearense, frente aos problemas de saúde e em observância ao 

PDR que organiza o processo de regionalização da Atenção no Estado, conforme 

demonstrado no Quadro 3, resolve aprovar o projeto de manutenção e funcionamento dos 

hospitais Polo públicos municipais e os sem fins lucrativos que integram o SUS. 
 

Quadro 3 – Distribuição dos municípios por regiões de saúde 
 Região de Saúde 

Macrorregião 
 
 
 

Fortaleza 

Fortaleza Canindé Russas Tauá 
Caucaia Itapipoca Limoeiro do Norte 

Cascavel Maracanaú Aracati Iguatú 
Baturité Quixadá Icó 

Sobral 
 

Sobral Tianguá Camocim Acaraú Crateús 
Cariri Brejo Santo Crato Juazeiro do Norte 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA  
 

Observe na Tabela 3, que para cada uma das três macrorregiões de saúde do 

Estado do Ceará, segundo informações do IBGE em 2008, a macro de Fortaleza concentra 

70,6% da população do estado e 63,64% dos hospitais Polo. 
 

Tabela 3 – Distribuição da população e número de hospitais Polo por Macrorregião de Saúde 
Macrorregião População (IBGE, 2008) % Nº de Hospitais Polo (2011) % 
Fortaleza 5.968.370 70,60 21 63,64
Sobral 1.561.698 18,50 6 18,18
Cariri 920.459 10,90 6 18,18
Total 8.450.527 100,00 33 100,00

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
 

A Resolução nº 35/2010 da CIB/CE aprova o cofinanciamento, beneficiando os 

municípios que possuem os hospitais classificados no PDR como Hospitais Polo. Esta 

resolução leva em consideração a política do Governo do Estado do Ceará voltada para o 

fortalecimento da Assistência Especializada, que tem como um dos eixos a expansão e 

melhoria de infraestrutura dos serviços de saúde na Atenção Secundária nas Regiões de Saúde 

e, ainda, a necessidade de cofinanciamento dos hospitais, com vistas à organização do 2º nível 

de atenção à saúde de forma a garantir ações de qualidade e atenção humanizada aos cidadãos 

assistidos nos sistemas regionais de saúde.  
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A tipologia do Hospital Polo foi aprovada pela Resolução nº 3.1/2001 do 

Conselho Estadual de Saúde, tornando-se condição precípua para a obtenção do 

cofinanciamento com recursos do Tesouro Estadual o atendimento dos requisitos mínimos por 

parte desses hospitais. Em 2011, o Governo do Estado com recursos próprios cofinanciou 33 

hospitais Polo, como se observa pelo Gráfico 1, a situação se mantém praticamente constante 

em todo o período do estudo. No entanto, em 2009, o quantitativo se altera para 34 hospitais.  
 

Gráfico 1 – Número de Hospitais Polo, 2008 a 2011 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 

 

Considerando a distribuição geográfica, constata-se que estes hospitais estão 

localizados em 26 municípios Polo (Figura 6) com atuação nas 22 regiões de saúde do Estado 

(Quadro 4). Entretanto, como o Estado possui 184 municípios, pode-se dizer que os hospitais 

Polo estão localizados em 14,13% dos municípios. 

Como a distribuição geográfica contempla as 22 Regiões de Saúde existentes, 

percebe-se que isto segue a lógica da descentralização e regionalização dos serviços públicos 

de saúde nos níveis secundário e terciário. Vale ressaltar que, grande parte da população do 

Estado não tem cobertura destes serviços nos municípios onde residem, precisando se 

deslocar para obtenção dos cuidados em saúde. Portanto, acredita-se que a distribuição 

espacial dos Hospitais Polo segue os princípios de descentralização e regionalização dos 

serviços de saúde. 
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Figura 6 – Distribuição dos hospitais Polo no Estado do Ceará, 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
    

A partir das informações do Gráfico 1 e da Figura 6, optou-se, então, por 

descrever cada um dos hospitais por município segundo sua natureza (Público – Municipal ou 

Federal – e sem fins lucrativos) e também por microrregião de saúde. Note que, alguns 

municípios como, por exemplo Fortaleza, possuem mais de um Hospital Polo.   

O Programa [535] – Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e 

Terciário – objetiva dotar de recursos financeiros os Hospitais Polo, contribuindo com a 

manutenção dessas unidades e a ampliação da oferta de serviços de saúde nas diversas 

especialidades médicas 24 horas, podendo ser estes recursos utilizados para realização de 

despesas de custeio destes serviços, com indicação preferencial de pagamento dos plantões 

médicos. 

No entanto, o objetivo superior deste Programa é assegurar ao usuário do SUS o 

direito de acesso aos serviços e ações especializadas de saúde, de acordo com as suas 

necessidades, em serviços habilitados como de referência para a assistência especializada nas 

Regiões de Saúde do Estado, em cumprimento ao princípio da integralidade da atenção. 
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Quadro 4 – Distribuição dos Hospitais Polo por Região de Saúde, município e natureza, 2011 

Nº Região de 
Saúde Município Hospital Natureza 

1  1ª Fortaleza Fortaleza SAMEAC-Maternidade Escola Público Federal 
2  IJF – Centro Público Municipal 
3  2ª Caucaia Caucaia Maternidade Dr. Paulo Sarasate Sem fins lucrativos 
4  Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha Público Municipal 
5  3ª Maracanaú Maranguape Hospital Municipal Dr. Argeu Braga Herbert Público Municipal 
6  4ª Baturité Baturité Hospital José Pinto do Carmo Sem fins lucrativos 
7  Aracoiaba Hospital Santa Isabel Público Municipal 
8  5ª Canindé Canindé Hospital São Francisco Canindé Sem fins lucrativos 
9  6ª Itapipoca Itapipoca Hospital São Vicente de Paula Sem fins lucrativos 
10  7ª Aracati Aracati Hospital Municipal de Aracati Público Municipal 
11  Hospital Santa Luiza de Marilac Sem fins lucrativos 
12  

8ª Quixadá Quixadá Hospital Eudásio Barroso Público Municipal 
13  Hosp. Mat. Jesus Maria José Sem fins lucrativos 
14  Quixeramobim Hospital Regional Dr. Pontes Neto Público Municipal 
15  9ª Russas Russas Hospital e Casa de Saúde de Russas Sem fins lucrativos 
16  10ª Limoeiro Limoeiro do 

Norte 
Hospital São Raimundo Sem fins lucrativos 

17  Hosp. Municipal Dr. Deoclécio Lima Verde Público Municipal 
18  11ª Sobral Sobral Santa Casa Sem fins lucrativos 
19  Ipú Francisco Araújo Sem fins lucrativos 
20  12ª Acaraú Acaraú Hospital e Maternidade Dr. Moura Ferreira Público Municipal 
21  13ª Tianguá Tianguá Hospital Madalena Nunes Sem fins lucrativos 
22  14ª Tauá Tauá Hosp. e Maternidade Dr. Alberto Feitosa Lima Público Municipal 
23  15ª Crateús Crateús Hospital São Lucas Público Municipal 
24  16ª Camocim Camocim Hospital Murilo Aguiar Sem fins lucrativos 
25  17ª Icó Icó Hosp. Reg. Icó Dep. Oriel Guimarães Nunes Público Municipal 
26  18ª Iguatu Iguatu Hospital Regional de Iguatu Público Municipal 

27  19ª Brejo Brejo Santo 
Hosp. Geral de B. Santo – Inst. Madre T. de 
Apoio a Vida Sem fins lucrativos 

28  Inst. da Criança Menino Jesus de Praga Sem fins lucrativos 
29  20ª Crato Crato Hospital São Francisco Sem fins lucrativos 

30  
21ª Juazeiro 

Juazeiro do 
Norte Hospital São Lucas Público Municipal 

31  Barbalha Hospital São Vicente Sem fins lucrativos 
32  Hospital Santo Antonio Sem fins lucrativos 
33  22ª Cascavel Cascavel Hospital N. Senhora das Graças Sem fins lucrativos 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
 

Os hospitais classificados como Polo devem garantir o atendimento na área de 

internação de conformidade com a PPI e assegurar o acesso ao apoio diagnóstico de Patologia 

Clínica e Radiodiagnóstico, necessários à assistência prestada aos pacientes. 

O cofinanciamento é justificado, dado a dificuldade de captação de recursos por 

meio dos municípios, a baixa oferta dos serviços de saúde nos níveis secundário e terciário 

nas Regiões de Saúde do Estado, a dificuldade de contratação de profissionais médicos e o 

alto custo dos serviços de saúde. 

O critério de inclusão dos hospitais no Programa é a sua inserção no PDR do 

Estado do Ceará e o perfil assistencial de conformidade com o que é definido na Resolução nº 
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3.1/2001 de 30 de julho de 2001 do CESAU e, ainda, o critério de distribuição dos recursos 

financeiros é o valor de custeio por cada clínica que oferta serviços 24 horas.  

Em 2011, foi definido pela direção da SESA o valor de R$ 60.000,00 para os 

hospitais Polo com atuação macrorregional (Santa Casa de Sobral e os Hospitais Santo 

Antônio e São Vicente em Barbalha) e de R$ 45.000,00 por mês, para os hospitais Polo com 

atuação regional (demais hospitais cofinanciados) conforme descrito na Tabela 4. 
 

Tabela 4 – Relação das clínicas cofinanciadas e valores, 2011 

Clínicas 
Valores/mês 

Hospital Polo com 
atuação Regional 

Hospital Polo com 
atuação Macrorregional 

Traumato-ortopedia R$ 45.000,00 R$ 60.000,00 
Cirurgia Geral R$ 45.000,00 R$ 60.000,00 
Neurocirurgia R$ 45.000,00 R$ 60.000,00 
Clínica Médica R$ 45.000,00 R$ 60.000,00 
Pediatria R$ 45.000,00 R$ 60.000,00 
Gineco-obstetrícia R$ 45.000,00 R$ 60.000,00 
Neonatalogia R$ 45.000,00 R$ 60.000,00 
Cirurgias Plásticas, Vascular e Buco Maxilo – Facial R$ 45.000,00 R$ 60.000,00 
Atendimento a Queimados R$ 45.000,00 R$ 60.000,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
 

A clínica de traumo-ortopedia a partir de 2009 passou a ter incentivo permanente 

de custeio federal incorporado ao Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (MAC) 

sob gestão municipal, sendo excluída do elenco das clínicas cofinanciadas com recursos do 

Tesouro do Estado, mas permaneceu no perfil assistencial exigido para classificação de 

hospital Polo. 

No que concerne à formalização da adesão do hospital Polo à ação de 

cofinanciamento, a SESA com base no que estabelece o Decreto Estadual nº 29.981, datado 

de 30 de novembro de 2009, passou a trabalhar com dois instrumentos administrativos 

jurídicos: termo de adesão para os hospitais públicos municipais e convênio para os hospitais 

sem fins lucrativos. 

Desta forma, a CIB, por meio da Resolução nº 35/2010, pactuou que os recursos 

pertinentes aos Hospitais Polo de natureza pública fossem repassados na modalidade de 

transferência fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde (FUNDES) para os Fundos 

Municipais de Saúde dos municípios beneficiados e os de natureza sem fins lucrativos por 

meio de convênio, obedecendo às determinações da IN nº 05/2005 CGE.  
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A SESA, por meio do FUNDES, repassou no período de 2008 a 2011, por meio 

de recursos próprios do Tesouro do Estado, R$ 213.394 milhões4, apresentando um 

incremento em 2011 em relação a 2008 de 32,9%. Analisando o comportamento por ano, 

observa-se que o valor repassado em 2009, apresenta um discreto aumento, 1,7%, enquanto 

que em 2010 observa-se uma redução de 0,4% em relação a 2008, conforme Gráfico 2. 

Considerando o valor per capita por Macrorregião de Saúde, observa-se, no 

Gráfico 3, que o menor valor é o da Macro Fortaleza,  R$ 21,11, inferior ao do Estado em 

16,16%. Por outro lado, o maior repasse per capita foi registrado para a Macro Cariri, R$ 

43,87, superior ao Estado em 74,22%. 
 

Gráfico 2 – Recursos Próprios do Tesouro do Estado repassados para os Hospitais Polo, 2008 a 2011                                 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
Nota: Valor em R$ 1.000,00 a preços de dezembro de 2011 pelo IPCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4 Valor corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA), tendo como base o 
valor de R$196.793 milhões. 
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Gráfico 3 – Distribuição dos recursos per capita por Macrorregião de Saúde, 2008 a 2011 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
Nota: Valor em R$ a preços de dezembro de 2011 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

 

O total de recursos repassados a título de cofinanciamento para os hospitais Polo 

em 2008 representou o percentual de 8,89% do valor total do programa e 3,59% dos gastos 

totais com saúde realizados pela SESA. Em 2011 a relação caiu para 8,67% do valor total do 

programa e aumentou para 3,98% dos gastos totais com saúde realizados pela SESA, 

registrando menor relação no ano de 2010 com apenas 5,89% do valor total do programa e 

2,49% dos gastos totais em saúde realizado pela SESA, como pode ser observado no Gráfico 

4. 
 

Gráfico 4 – Valores referentes aos gastos totais com saúde, do Programa 535 e dos repasses a título de 
cofinanciamento, 2008 a 2011                                 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
Nota: Valor em R$ 1.000,00 a preços de dezembro de 2011 pelo IPCA 
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Em relação à função de regulação da assistência realizada pelo Estado com o 

intuito de intermediar a demanda dos usuários por serviços especializados de saúde e o acesso 

aos hospitais Polo, verifica-se pela tabela 5 que o resultado alcançado no período deste estudo 

é superior a 50%, com um incremento em 2011 de 1,4% em relação a 2008. 
 

Tabela 5 – Percentual de transferências reguladas de pacientes (2008 – 2011) 
2008 2009 2010 2011 

50,40% 50,90% 51,00% 51,10% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA/Coordenadoria de Regulação, Controle, Avaliação e 
Auditoria – CORAC  

  

O percentual de transferências reguladas de pacientes permite avaliar o nível de 

organização do sistema de saúde, sendo desejável um percentual mais elevado, dado a 

necessidade de regulação do acesso para garantia do direito constitucional de acesso 

universal, integral e equânime. Estes dados demonstram o quantitativo de pacientes que estão 

sendo atendidos na rede de serviços de saúde especializados do SUS, por meio da regulação, 

haja vista que há um grande contingente de atendimentos realizados por demanda espontânea 

e, isto dificulta o atendimento dado às superlotações nas unidades hospitalares sediadas nos 

grandes centros. 

Estas transferências são gerenciadas pela CRESUS, que possui estrutura técnico-

administrativa em todas as 22 Regiões de Saúde, com papel diferenciado nas Regiões de 

Saúde de Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza, que exercem funções de macrorregiões e, por 

isso, assegura acesso nos serviços especializados classificados no nível de complexidade 

terciária.  

Pela Tabela 6 verifica-se que na Macro-Cariri houve um aumento de 31,10% no 

número de internações referenciadas entre os anos de 2008 e 2011. Já na Macro-Sobral o 

aumento foi de apenas 6,31%, no entanto, bem superior ao observado na Macro-Fortaleza, 

0,25%. Estes resultados sinalizam, possivelmente, uma melhora na resolutividade dos 

atendimentos realizados nas unidades de saúde sediadas nas macrorregiões do Cariri e Sobral, 

evitando a transferência de pacientes para a Macro-Fortaleza.   
 

Tabela 6 – Percentual de internações referenciadas por Macrorregião de Saúde, 2008 a 2011 
Macrorregião 2008 2009 2010 2011 

Fortaleza 31,32 31,82 32,09 31,40
Sobral 48,64 48,41 50,01 51,71
Cariri 40,80 42,67 45,08 53,49

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA/Coordenadoria de Regulação, Controle, Avaliação e 
Auditoria – CORAC  
 



36 

 

A utilização dos serviços de internação, ofertadas pelas unidades hospitalares 

Polo, varia de conformidade com a sua localização. Note no Gráfico 5 que o número de 

internações realizadas nos hospitais Polo localizados na Macrorregião de Saúde de Fortaleza é 

bastante superior ao número das internações realizadas nas Macrorregiões de Sobral e Cariri. 
 

Gráfico 5 – Número de internações realizadas nos hospitais Polo, 2008 a 2011 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 

  

Observa-se que as unidades de saúde localizadas nas Macrorregiões Fortaleza e 

Cariri tiveram um aumento no número de internações no período de 2008 a 2011, registrando-

se um percentual de 7,94% para Macro Fortaleza e 17,01% para Macro Cariri. A 

Macrorregião de Saúde de Sobral registrou no mesmo período um declínio no número de 

internações de -5,05%. 

Analisando o número total de internações realizadas pelos hospitais Polo por 

macrorregião de saúde, levando-se em consideração a relação por mil habitantes, observa-se 

pelo Gráfico 6 que a Macro Fortaleza foi a que menos realizou internações, registrando no 

período do estudo, 2008 a 2011, apenas 66,87 por 1.000 habitantes, ficando abaixo da média 

do Estado em 14,32%. Por outro lado, a Macro Cariri obteve no mesmo período o maior 

número de internações entre as Macrorregiões de Saúde, 140,78 por 1.000 habitantes, ou seja, 

76,15% acima da média do Estado. 
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Gráfico 6 – Número total de internações por mil habitantes, distribuído por Macrorregião de Saúde, 2008 a 2011 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 

 

A partir do total de internações, dado apresentado no Gráfico 6, se faz apropriado 

discutir a quantidade de internações referenciadas para os hospitais Polo por Macrorregião de 

Saúde, considerando o período de 2008 a 2011.  

Note pelo Gráfico 7 que as três macrorregiões apresentam aumento na quantidade 

de internações referenciadas. Percebe-se, ainda, que os hospitais Polo localizados na 

Macrorregião Cariri registraram o maior aumento no número de internações referenciadas, 

alcançando o percentual de 53,41%, enquanto a Macro Fortaleza obteve aumento de 8,18%, 

em igual período (2008 a 2011). 

Pelos dados apresentados no Gráfico 7, a ação de cofinanciamento dos hospitais 

Polo aparenta ter alcançado melhor resultado para a Macrorregião de Sobral, que registrou um 

aumento no número de internações referenciadas de apenas 0,94%, sugerindo que os hospitais 

Polo beneficiados pela ação de cofinanciamento com recursos do Tesouro do Estado, 

localizadas nas Regiões de Saúde que compõem a Macro Sobral, tenham melhorado a 

resolutividade nos atendimentos nas especialidades cofinanciadas. 

Comportamento semelhante é possível verificar no número de internações 

referenciadas, considerando apenas os hospitais localizados nos municípios de Fortaleza, 

Sobral e Juazeiro do Norte, nos quais foram considerados o Hospital Geral de Fortaleza 

(HGF), o Instituto Dr. José Frota (IJF) e a Maternidade Escola (SAMEAC), no município de 

Fortaleza, a Santa Casa de Misericórdia em Sobral, o Hospital São Lucas em Juazeiro do 

Norte e os hospitais Santo Antônio e São Vicente no município de Barbalha, integrante da 

Região de Saúde de Juazeiro do Norte. 
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Gráfico 7 – Número de internações referenciadas, 2008 a 2011 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 

   

Como é possível observar no Gráfico 8, no período de 2008 a 2011, registrou-se 

um aumento de 84,59% no número de internações referenciadas nos hospitais sediados nos 

municípios de Juazeiro do Norte e Barbalha, 35,11% nos hospitais sediados no município de 

Fortaleza e um declínio de -15,25% no número de internações referenciadas para o hospital 

sediado em Sobral. O resultado para o município de Sobral reforça a compreensão da 

existência de aumento na oferta dos serviços de saúde nos níveis secundário nos hospitais 

Polo sediados nas Regiões de Saúde que compõem a Macro Sobral. 
 

Gráfico 8 – Número de internações referenciadas para hospitais Polo sediados nos municípios de Fortaleza, 
Sobral e Juazeiro do Norte 2008 – 2011 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
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Por outro lado, pelo Gráfico 9, verifica-se uma redução no número de internações 

locais de 10,85% para a Macrorregião Cariri e de 11,30% para a Macrorregião Sobral, 

enquanto que para a Macro Fortaleza houve acréscimo de 7,63%.  

A redução das internações locais nas macros de Sobral e do Cariri pode, em parte, 

ser explicada pela intensificação do trabalho das Centrais de Regulação, bem como da gestão 

compartilhada entre estas Centrais e os gestores municipais na racionalização do uso dos 

leitos existentes. No entanto, em Fortaleza se constata dificuldades de integração entre as 

Centrais do município e a CRESUS, como também a existência de grandes emergências com 

autoridade de internação. Deve ser destacada, ainda, a baixa cobertura das equipes de saúde 

da família em Fortaleza, em torno de 32%. 
 

Gráfico 9 – Número de internações locais no Ceará, 2008 – 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
 

Em relação às internações referenciadas por especialidades no período estudado, 

18,93% ocorreu nos hospitais localizados no município de Fortaleza, 18,82% no hospital 

sediado no município de Sobral e 22,99% nos hospitais sediados nos municípios de Juazeiro 

do Norte e Barbalha, como se observa nos Gráficos 10, 11 e 12. 
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Gráfico 10 – Número de internações por especialidades referenciadas para os hospitais sediados no município de 
Fortaleza, 2008-2011 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
 
 
Gráfico 11 – Número de internações por especialidades referenciadas para o hospital sediado no município de 
Sobral, 2008-2011 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
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Gráfico 12 – Número de internações por especialidades referenciadas para os hospitais sediados nos municípios 
de Juazeiro do Norte e Barbalha, 2008-2011 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 

   

A ação de cofinanciamento dos hospitais Polo, como já mencionado, visa 

contribuir com a manutenção e funcionamento destes hospitais, possibilitando um aumento da 

oferta de serviços públicos de saúde em nível regional. Porém as dificuldades enfrentadas 

estão além da escassez de recursos financeiros, existindo, dentre outros, a falta de 

profissionais na área de saúde e de gestores com capacidade administrativa para otimizar os 

recursos.  

A partir dessa preocupação, o Programa estabelece exigências para a unidade de 

saúde cofinanciada, como o envio de relatórios gerenciais para acompanhamento pela SESA, 

Coordenadoria de Controle e Avaliação (CORAC), da aplicação dos recursos repassados. 

Neste sentido, é imprescindível a implantação de instrumentos que possibilitem ao 

gestor informações valiosas e necessárias para uma boa gestão dos recursos. Conhecer os 

custos inerentes aos serviços públicos de saúde possibilita ao gestor ofertar à população ações 

e serviços de saúde de qualidade, utilizando eficientemente os recursos disponíveis.  

A SESA, a partir de 2010, vem implantando o sistema de custos nas unidades 

assistenciais de média e alta complexidade, iniciando com seis hospitais Polo naquele ano e 

alcançando quinze em 2011, como se observa no Quadro 5. 
 

Quadro 5 – Hospitais Polo com sistema de custo implantado – 2011 
Região de Saúde Município Hospital Natureza 

3ª Maracanaú Maranguape Hospital Municipal Dr. Argeu Braga Herbert Público Municipal 

4ª Baturité Baturité Hospital José Pinto do Carmo Sem fins lucrativos 
Aracoiaba Hospital Santa Isabel Público Municipal 

5ª Canindé Canindé Hospital São Francisco Canindé Sem fins lucrativos 
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Região de Saúde Município Hospital Natureza 
6ª Itapipoca Itapipoca Hospital São Vicente de Paula Sem fins lucrativos 
7ª Aracati Aracati Hospital Santa Luiza de Marilac Sem fins lucrativos 
8ª Quixadá Quixadá Hosp. Mat. Jesus Maria José Sem fins lucrativos 
9ª Russas Russas Hospital e Casa de Saúde de Russas Sem fins lucrativos 

10ª Limoeiro Limoeiro do 
Norte Hosp. Municipal Dr. Deoclécio Lima Verde Público Municipal 

13ª Tianguá Tianguá Hospital Madalena Nunes Sem fins lucrativos 
14ª Tauá Tauá Hosp. e Maternidade Dr. Alberto Feitosa Lima Público Municipal 
16ª Camocim Camocim Hospital Murilo Aguiar Sem fins lucrativos 
18ª Iguatu Iguatu Hospital Regional de Iguatu Público Municipal 

19ª Brejo Brejo Santo Hosp. Geral de B. Santo – Inst. Madre T. de 
Apoio a Vida Sem fins lucrativos 

22ª Cascavel Cascavel Hospital Nossa Senhora das Graças Sem fins lucrativos 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SICS/WEB/Núcleo de Economia/SESA  

 

O sistema de custo adotado pela SESA tem como metodologia o custeio por 

Insumo-Produto, baseado numa matriz inspirada no modelo de Leontief e adaptada para o 

ambiente hospitalar (DUARTE, 2000). Esse sistema permite a identificação dos custos 

unitários de cada serviço, comparado ao custeio por absorção, partindo da classificação das 

atividades hospitalares ou de uma unidade assistencial de saúde em três grandes categorias: 

gerais, intermediárias e finais, denominadas pelo centro de custo. 

Este Sistema foi implantado em 15 hospitais polo, como parte do compromisso 

firmado com o Banco Mundial – Operação SWAP II, de apoiar o desenvolvimento de ações 

de melhoria na gestão hospitalar pública, através de informações para subsidiar o processo de 

tomada de decisão dos gestores e dirigentes.  

Os dados possibilitam o acompanhamento do desempenho dos serviços 

hospitalares, subsidiando o processo de gerenciamento e a racionalização dos gastos, 

objetivando maior eficiência e eficácia das ações prestadas. Este instrumento contribui para 

uma gestão por resultados, que em uma de suas dimensões, analisa a eficiência e a eficácia.  

A SESA tem acesso aos dados atinentes aos custos hospitalares registrados pelos 

hospitais polos, fato que assegura o permanente acompanhamento desses custos e a análise 

comparativa entre os diversos serviços, com a possibilidade de redefinição das prioridades 

assistenciais e de outras medidas administrativas.  
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6 ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS ELEMENTOS DO PROGRAMA E 

CONCLUSÕES 

 

Com o objetivo de elaborar o Marco Lógico do Programa de Fortalecimento da 

Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário, para reduzir o número de transferências 

reguladas de pacientes para as unidades hospitalares sediadas nos grandes centros do Estado, 

notadamente para os municípios de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, são utilizados 

indicadores intermediários para auxiliar no monitoramento do indicador de resultado adotado 

para a ação de cofinanciamento dos hospitais Polo, conforme detalhado no Quadro 6. 
 

Quadro 6 – Recuperação do Marco Lógico da Ação de Cofinanciamento dos Hospitais Pólo do Programa 535 
Insumos Atividade Produto Resultado Impacto 

R$ 213.394 
milhões a preço 
de dez/11, 
corrigidos pelo 
IPCA, oriundos 
do Tesouro do 
Estado do Ceará 

Cofinanciar os serviços 
de saúde especializados 
de média complexidade, 
prestados por Hospitais 
Polo, públicos e sem 
fins lucrativos, sediados 
nas 22 Regiões de 
Saúde do Estado do 
Ceará 

Número de 
Hospitais Polo 
cofinanciados 

Percentual de 
Transferência 
de pacientes 
regulados pela 
CRESUS 

1. Percentual de internações 
de média complexidade 
realizadas para não 
residentes 
2. Percentual de internações 
sensíveis à atenção básica 
3. Percentual de acesso aos 
hospitais dos óbitos por 
acidentes 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SESA 
 

A fragmentação da Rede Assistencial e a baixa resolutividade dos serviços 

públicos de saúde, inclusive no atendimento de urgência e emergência, tem gerado uma 

percepção sobre os serviços públicos de saúde prestados pelo SUS de ruim/muito ruim para 

27,6% da população que já utilizou os serviços, e de 34,3% da população que não utilizou os 

serviços, como se observa no Gráfico 13. 

Esta percepção favorece por parte destes indivíduos, a busca da solução dos seus 

problemas de saúde deslocando-se de forma voluntária para as unidades hospitalares sediadas 

nos municípios sedes das Macrorregiões de Saúde, ocasionando superlotação, impacto 

financeiro e desperdício de recursos, conforme dados da produção de atendimento de urgência 

em atenção especializada, no ano de 2010 fornecidos pelo Sistema de Informações 

Ambulatoriais (SAI) SUS, nas Emergências dos hospitais terciários5, constata-se que estas 

Unidades são responsáveis por 25% do total deste procedimento no Estado.  

                                                            
5 Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Instituto Dr. José Frota (IJF), Maternidade Escola Assis Chateaubriand 
(MEAC), Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), Hospital do Coração de Messejana, Hospital São José, 
localizados em Fortaleza, Hospital São Vicente de Paulo em Barbalha e Hospital Santa Casa de Sobral. 
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Esta situação demonstra o grande fluxo de pessoas em busca de atendimento 

médico. E isto é entendido como resultado de um sistema que apresenta falhas na sua forma 

organizativa. Uma vez que segundo Vilaça (2008) a atenção primária de saúde é uma 

estratégia de organização dos sistemas de saúde, que tem a capacidade de apropriar e 

reordenar todos os recursos do sistema para satisfazer às necessidades da população. Neste 

sentido se faz necessário à estruturação de redes de atenção no Estado, como modo de 

enfretamento desta situação problema. 
 

Gráfico 13 – Percepção sobre os serviços públicos de saúde prestados pelo SUS, segundo utilização, Brasil - 
2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fonte: IPEA 2010  

 

Dessa forma, com a ação de cofinanciamento dos hospitais Polo, o Governo do 

Estado do Ceará espera alcançar uma redução no número de transferências reguladas de 

pacientes para os grandes centros. No entanto, o aporte de recursos da ordem de R$ 213.394 

milhões de reais destinados para esta ação durante o período de 2008 a 2011, somados ao 

aporte de R$ 571 milhões de reais destinados ao Programa de Expansão e Melhoria da 

Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará, que tem como objetivo construir e 

equipar 39 novas unidades de saúde, ainda não foi suficiente para impactar positivamente na 

redução deste indicador de resultado. 

Percebe-se, então, que o Programa possui clareza quanto aos seus objetivos, 

atuando na direção das normativas do SUS, principalmente quanto à forma e a 

responsabilidade do financiamento, ao atendimento dos princípios da descentralização e 

regionalização das ações dos serviços públicos de saúde. No entanto, o indicador de resultado 
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Percentual de transferência de pacientes regulados pela CRESUS não é o mais adequado para 

o monitoramento do resultado esperado. Isso porque, quanto mais elevado for o percentual 

desse indicador, melhor demonstra o nível de organização do sistema de saúde. 

Assim, a partir do aumento do indicador, pode-se inferir que o sistema de saúde 

está regulando maior número de atendimentos, otimizando os recursos e obtendo o melhor 

aproveitamento da oferta dos serviços disponíveis nas unidades hospitalares que compõem a 

rede do SUS, porém da forma como é calculado, considerando todas as transferências 

ocorridas entre as unidades de saúde integrantes da rede SUS, a elevação ou redução deste 

indicador, não possibilita aferir o comportamento das transferências de pacientes para as 

unidades hospitalares sediadas nos municípios sedes das macrorregiões, bem como os 

atendimentos nestas unidades realizados de forma voluntária, por pacientes oriundos das 

Regiões de Saúde do Estado.   

Diante disso, sugere-se a inclusão na Matriz de GPR da SESA, além do indicador 

Percentual de transferência de pacientes regulados pela CRESUS, que possibilita aferir o 

nível de organização do sistema, recomendam-se os seguintes indicadores de resultados: 

i) Percentual de internações de média complexidade realizadas para não 

residentes;  

ii) Percentual de internações sensíveis à atenção básica; e  

iii) Percentual de acesso aos hospitais dos óbitos por acidentes. 

Como formas alternativas para possibilitar o acompanhamento das transferências 

de pacientes para atendimento de média complexidade na capital e municípios sedes das 

macrorregiões, e uma melhor avaliação do perfil assistencial destes hospitais, frente ao papel 

de cada um no sistema regional de saúde, conforme Quadro 7. Estes indicadores integram o 

Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP) a ser firmado entre os entes federativos de 

cada Região de Saúde.  

Outro ponto que merece mais discussão, diz respeito aos critérios adotados para 

adesão das unidades hospitalares ao programa. Dado que existem unidades hospitalares que 

preenchem os requisitos traçados para o perfil de Hospital Polo e, no entanto, não foram 

alcançadas pelo programa, como é o caso do Hospital Municipal de Maracanaú.  

Da mesma forma, é preciso redefinir os critérios para determinação do valor do 

cofinanciamento, que atualmente é definido por um valor fixo para cada clínica especializada 

ofertada, independente do número de atendimento realizado pela unidade hospitalar integrante 

do programa. Segundo a Lei Complementar nº 141/2012 o rateio dos recursos dos Estados 
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transferidos aos municípios para ações e serviços públicos de saúde deverá ser realizado 

segundo o critério de necessidade de saúde da população, considerando as dimensões 

epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e 

de serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais. 
 

Quadro 7 – Proposta para Matriz de GPR da SESA 

Eixo 

Resultados 
Estratégi- 

cos de 
Governo 

Resultados 
Estratégi- 

cos 
Setoriais 

Indicadores de 
Resultados Valores Programas 

Prioritários Produtos 
Indica-
dores de 
Produtos 

Metas 
 2013 

Socie-
dade 

Justa e 
Solidária 

Saúde 
Descentrali-
zada com 
Qualidade 

População 
Mais 
Sadia 

1. Percentual de 
Transferência de 
pacientes regulados pela 
CRESUS 
2. Percentual de 
internações de média 
complexidade realizadas 
para não residentes 
3. Percentual de 
internações sensíveis à 
atenção básica 
4. Percentual de acesso 
aos hospitais dos óbitos 
por acidentes. 

2010: 51,0 
2011: 51,1 

Fortalecimento 
da Atenção a 
Saúde nos 

Níveis 
Secundário e 

Terciário 
(535) 

Hospital 
polo 

cofinanci-
ado pelo 

tesouro do 
Estado (273 

MAPP) 

Nº de 
hospitais 

polos 
cofinan-
ciados 

 

 

Fonte: SESA, Assessoria de Planejamento e Gestão – ASPLAG 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O acesso à saúde é um direito assegurado pela CF-1988, assim, tomando por base 

esse princípio, o poder público tem implementado políticas públicas voltadas para a 

manutenção desse direito em nível satisfatório, tanto do acesso como da qualidade dos 

serviços e ações de saúde ofertadas à população. 

Neste sentido, o Governo do Estado do Ceará por meio do Programa de 

Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário busca a ampliação do 

acesso aos serviços públicos de saúde a partir das ações de cofinanciamento dos Hospitais 

Polo e da Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará. 

Com base nestas ações, mais especificamente no cofinanciamento dos Hospitais 

Polo, este estudo se pautou na análise desta intervenção para verificar por meio (da 

recuperação) do marco lógico do programa, a existência de clareza do objetivo proposto e o 

alcance dos resultados esperados. 

A partir das informações obtidas na SESA, foi possível identificar que o programa 

atende as normativas do SUS, notadamente em referência aos princípios da descentralização e 

regionalização, que tem como foco a prestação dos serviços e ações de saúde de forma 

resolutiva, em nível regional, próximo à população usuária do SUS. 

Tanto é que, em 2011, o Programa alcançou o número de 33 hospitais Polo 

cofinanciados, distribuídos em 22 regiões de saúde do Estado, com volume de recursos do 

Tesouro do Estado repassados na ordem de R$ 65.340 milhões6, representando 3,98% do 

valor total gasto com saúde pela SESA. 

A proposta de redução no número de transferências de pacientes regulados para as 

unidades hospitalares sediadas nos grandes centros não foi percebida por meio do indicador 

adotado, que registrou no período do estudo, 2008 a 2011, um aumento de 1,4%, passando de 

50,4% em 2008 para 51,1% em 2011, sendo capaz apenas de aferir que a CRESUS obteve 

discreta melhora no nível de organização, regulando maior número de transferências de 

pacientes.  

Já com base nos dados da CRESUS/SESA pertinentes às transferências reguladas 

de pacientes realizadas nas unidades hospitalares localizadas nos municípios de Fortaleza, 

Sobral, Juazeiro do Norte e Barbalha, registrou-se no período estudado um aumento de 

35,11% para o município de Fortaleza, de 84,59% para os municípios de Juazeiro do Norte e 
                                                            
6 A preço de dezembro de 2011 corrigido pelo IPCA. 
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Barbalha e uma redução de 15,25% para o município de Sobral, sugerindo que os hospitais 

Polo beneficiados pela ação de cofinanciamento com recursos do Tesouro do Estado, 

localizados nas Regiões de Saúde que compõem a Macro Sobral, tenham melhorado a 

resolutividade nos atendimentos nas especialidades cofinanciadas. 

No entanto, a partir da conclusão das trinta e nove novas unidades de saúde 

previstas no Programa 090 da SESA, espera-se um aumento significativo na oferta de serviços 

públicos de saúde no Estado, principalmente, em nível regional, corroborando com a ação de 

cofinaciamento dos Hospitais Polo.  

Para tanto, é imprescindível o investimento na formação de novos profissionais de 

saúde para o funcionamento desses novos equipamentos de saúde, bem como uma política de 

atração de profissionais, seja por meio de salários ou do aumento no número de vagas em 

programas de residência médica.  

Dado o cenário de escassez de recursos financeiros na área da saúde, é importante 

destinar investimento em capacitação dos gestores públicos, bem como dotar a gestão com 

instrumentos de acompanhamento e controle como a implantação de sistemas de custos, que 

possibilitem a busca pela eficiência na aplicação dos recursos públicos. 
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