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Resumo 

 
O objetivo geral desta pesquisa era conhecer os possíveis efeitos do ingresso, em 2013, do 

INCA no Sistema de Regulação Estadual, no Estado do Rio de Janeiro, sobre o perfil dos 

pacientes matriculados. Interessava tanto o perfil demográfico quanto o relativo aos 

tratamentos. A motivação inicial do estudo foi a considerável alteração nos padrões de cor/raça 

no mesmo período da intervenção referida, que pode ser exemplificada considerando-se o 

percentual de brancos, cujo índice reduziu-se cerca de 30,00% entre 2013 e 2017, no INCA. 

Além de aferir tais medidas, buscou-se ainda, conhecer a escolarização, padrão etário, local de 

residência à época da matrícula, tempo de espera pelo tratamento, por ano e sexo dos pacientes 

assistidos. O estudo classifica-se como qualiquantitativo, com emprego de ampla revisão da 

literatura sobre regulação em saúde pública, com foco na assistencial, em particular, além de 

entrevistas com profissionais do Instituto. A revisão se voltou a normas relativas à regulação e 

a textos acadêmicos consultados encontrados na Base de Teses e Dissertações e na Biblioteca 

Virtual em Saúde. O emprego do descritor “sisreg” se mostrou efetivo para filtrar os textos de 

interesse.  As hipóteses levantadas para explicar o índice de brancos entre os matriculados antes 

da regulação foram o racismo institucional e os protocolos, ou perfil, de acesso. Na revisão da 

literatura não houve indicação de motivações para o fenômeno. No que diz respeito à regulação, 

a literatura apontou várias tensões e obstáculos a sua implementação, um recorrente foi a 

restrição na oferta de vagas, em internações, consultas e exames. As entrevistas mostraram 

alinhamento dos profissionais do Instituto aos posicionamentos dos pesquisadores, salvo a 

sugestão de racismo institucional. Os juízos foram construídos a partir de análise de tendências 

de indicadores no tempo, cujo marco de interesse é 2013, ano do início da regulação pelo SER 

no Instituto. Analisar os dados ao longo dos 18 anos também era uma motivação interna da 

pesquisa, uma vez que, não se verificou entre os estudos revisados abordagem deste tipo, o que 

se constitui uma importante lacuna, justificada pela ausência de registros administrativos 

adequados, a qual no presente estudo considera-se suprida.  Concluiu-se que as alterações de 

cor/raças estão parcialmente associadas ao sistema de regulação, ao lado, porém, de outros 

fatores não identificados. Por outro lado, a maior gravidade dos pacientes regulados, medida 

pelas taxa de transferências para a unidade de cuidados paliativos e pela taxa óbitos até um ano 

posterior à data de matrícula, por cem pacientes matriculados, foi atribuída pelo estudo à 

regulação assistencial. Idealiza-se estender a pesquisa aos outros Institutos do Ministério da 

Saúde no Rio de Janeiro, a saber, INC e INTO, a fim de conhecer, em cada caso, alterações 

relacionadas à regulação assistencial, tendo por pressuposto que o emprego do sistema é capaz 

disso. 

 

Palavras-chave: SUS; INCA; Câncer; Assistência; Regulação; Política Pública em Saúde.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The general objective of this research was to know the possible effects of INCA's enrollment 

in the State Regulation System, in the State of Rio de Janeiro, in 2013, on the profile of enrolled 

patients. Both the demographic and the treatment profile were of interest. The initial motivation 

of the study was the considerable change in color / race patterns in the same period of the 

referred intervention, which can be exemplified considering the percentage of whites, whose 

rate fell by around 30.00% between 2013 and 2017, in INCA. In addition to assessing these 

measures, we also sought to know the schooling, age standard, place of residence at the time of 

enrollment, waiting time for treatment, by year and sex of patients attended. The study is 

classified as qualiquantitative, using a broad review of the literature on public health regulation, 

focusing on care, in particular, in addition to interviews with professionals from the Institute. 

The review turned to the norms related to the regulation and the academic texts consulted found 

in the Thesis and Dissertations Base and in the Virtual Health Library. The use of the descriptor 

"sisreg" was effective in filtering the texts of interest. The hypotheses raised to explain the white 

index among those enrolled before the regulation were institutional racism and the protocols, 

or profile, of access. In the review of the literature there was no indication of motivations for 

the phenomenon. Regarding regulation, the literature pointed out several tensions and obstacles 

to its implementation, one applicant was the restriction on the offer of vacancies, in admissions, 

consultations and examinations. The interviews showed alignment of the Institute's 

professionals with the researchers' positions, except for the suggestion of institutional racism. 

The judgments were built on the analysis of trends of indicators in time, whose frame of interest 

is 2013, year of the beginning of regulation by the SER in the Institute. Analyzing the data over 

the 18 years was also an internal motivation of the research, since there was no such approach 

among the reviewed studies, which constitutes an important gap, justified by the absence of 

adequate administrative records, which in the present study is considered supplied. It was 

concluded that color / race alterations are partially associated to the regulation system, 

alongside, however, other unidentified factors. On the other hand, the greater severity of the 

regulated patients, measured by the transfer rates for the palliative care unit and the death rate 

up to a year after the enrollment date, per one hundred enrolled patients was attributed by the 

study to the care regulation. It is intended to extend the research to the other Institutes of the 

Ministry of Health in Rio de Janeiro, namely INC and INTO, in order to know, in each case, 

changes related to care regulation, assuming that the use of the system is capable of this. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo geral da presente pesquisa é conhecer possíveis efeitos da implantação do 

Sistema de Regulação aplicado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir de 2013, 

para pacientes em tratamento de câncer realizado especificamente no Instituto Nacional de 

Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), órgão do Ministério da Saúde (MS) localizado 

no Rio de Janeiro, do qual o autor é servidor. Em geral, um sistema de regulação visa à 

otimização dos leitos e vagas nas unidades hospitalares – aqui referir-se-á apenas ao serviço 

público –, donde se almeja, após sua implantação, redução das filas e tempo de espera ao 

tratamento. Recentemente a Lei nº 12.232/15 (BRASIL, 2015, Art. 2º) estipulou prazo de 60 

dias após diagnóstico de câncer para o primeiro tratamento. 

O instituto da regulação tem ganhado cada vez mais força e espaço na Administração 

Pública brasileira, sobretudo, depois da reforma administrativa do aparato do Estado 

empreendida em meados de 1995 pelo governo Fernando Henrique Cardoso (BRESSER-

PEREIRA, 1996); naquele momento pretendia-se diminuir o tamanho e a influência do Estado, 

os quais eram apontados como fatores de inoperância e ineficiência do serviço público. A 

regulação, então, seria uma ferramenta a ser utilizada pelo aparato burocrático reformado do 

Estado numa forma de atuação gerencial, pós-burocrática, cuja característica, talvez mais 

relevante, seja a opção pelo controle por resultados, ou a posteriori, no lugar do controle legal-

formalista-processual tipicamente realizado pela burocracia no Brasil (BRESSER, 1996). A fim 

de regular, o Estado transmitiria para terceiros, concessionários, parceiros, determinado serviço 

público e fiscalizaria a execução do serviço.  

A regulação para a qual se voltou a pesquisa não coincide exatamente com aquela 

inaugurada no Brasil com a reforma administrativa comentada, mas guarda estreita relação 

porque mostra a atitude da Administração Pública Gerencial, preocupada com a eficiência na 

prestação dos serviços públicos de saúde. Trata-se aqui, de um lado, da regulação assistencial 

sobre consultas, exames e internações hospitalares, parte da estratégia regulatória adotada em 

saúde no País (Brasil, 2008). Por outro lado, busca corrigir questões como direcionamento de 

vagas e da prioridade para casos urgentes como, por exemplo, para o transplante de órgãos. 

A regulação se apresenta, assim, como oriunda da reforma do aparato administrativo do 

Estado brasileiro. Não se pode perder de vista, no entanto, o contexto ao qual se refere: o sistema 

único de saúde (SUS), política pública inaugurada pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988, Art. 196), implementada nos anos 1990, em cujo escopo havia, pela primeira vez, o 

reconhecimento de direitos universais e igualitários em saúde no Brasil (MENICUCCI, 2006, 
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p. 72). A reforma administrativa e o SUS são movimentos contraditórios implicando, 

respectivamente, diminuição do Estado e a ampliação de suas obrigações junto aos cidadãos. A 

regulação tratada no presente texto é uma ação de aprimoramento do SUS enquanto política 

pública. 

Estabelecido o pano de fundo, a pesquisa se desenvolveu a fim de se responder as 

seguintes questões: para além da redução no tempo de espera por tratamento de câncer no 

âmbito do INCA, quais alterações demográficas significantes nas populações assistidas após a 

implantação do sistema de regulação? Quais os impactos administrativos destas alterações? 

  

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Geral 

 

O objetivo geral do estudo projetado é realizar diagnóstico ou conhecer os impactos da 

implantação do sistema de regulação em 2013 no âmbito do tratamento de câncer no INCA.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Os objetivos específicos são os seguintes: 

 

i. Levantar e analisar bibliografia sobre a temática; 

ii. Entrevistar profissionais, de saúde e administrativos do INCA, acerca da evolução dos 

pacientes ao longo do tempo, bem como, dos seus registros de saúde e administrativos;  

iii. Descrever estatisticamente as populações assistidas entre 1º/01/2000 e 31/12/2016, em 

particular, levantar e cruzar frequências por ano de matrícula de pacientes por: 

a. Sexo;  

b. Idade; 

c. Cor/raça; 

d. Escolaridade; 

e. Renda; 

f. Religião; 

 

iv. Levantar o estadiamento; 

v. Calcular a taxa de mortalidade por ano de matrícula no INCA; 

vi. Levantar o tempo médio até o primeiro atendimento por ano de matrícula no INCA; 
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vii. Levantar o custo médio por internação e tratamento ambulatorial por ano de matrícula 

no INCA; 

viii. Levantar o índice de absenteísmo; 

ix. Realizar georreferenciamento das populações assistidas pelo INCA; e, 

x. Construir indicador de Gini para renda, idade e grau de escolaridade, por sexo, cor/raça 

e ano de matrícula.  

 

1.2 Objeto de estudo 

 

O INCA é um órgão singular da Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2016b), referência nacional no tratamento de câncer, bem como, na 

formação de recursos humanos para o tratamento oncológico, desenvolvimento de pesquisas e 

normatização da assistência em câncer no País e transferência de tecnologia (BRASIL, 1990); 

tem sua origem mais remota no Centro de Cancerologia, criado pelo Decreto-Lei N° 378/1937 

e inaugurado em 1938, sob acentuada influência de Mario Kroeff, o qual foi seu primeiro 

diretor; esta instituição era voltada à assistência aos cancerosos.  

O Decreto Nº 15.971/1944, criou o Instituto de Câncer, o qual além da assistência, 

responsabilizar-se-ia pela elaboração de políticas, também a pesquisa e ensino, vocações atuais 

do INCA, o mesmo Decreto criou a Revista Brasileira de Cancerologia, o que mostrava a 

preocupação com a divulgação científica. O estabelecimento do Instituto àquela época foi 

antecedido pela criação do Serviço Nacional do Câncer, em 1941, no intuito do fortalecimento 

do Centro de Cancerologia e a correção de problemas orçamentários. 

A sede do Instituto, na praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio de Janeiro, foi 

inaugurada em 1956, onde funciona a direção do Instituto, a sua principal unidade, o Hospital 

do Câncer I (HC I) e o Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO), fundado em 1983; 

além destas unidades foram reunidos ao INCA: o HC II, em 1992, situado no Santo Cristo, 

Centro do Rio de Janeiro, antigo Hospital de Oncologia do INAMPS; no mesmo ano, o HC III, 

antigo Centro de Ginecologia Luiza Gomes de Lemos; o HC IV, foi criado em 1998, e é 

dedicado aos Cuidados Paliativos; as duas unidades situam-se em Vila Isabel, na Zona Norte 

da Capital do Rio de Janeiro (BRASIL, 2018; INCA, 2017). 
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1.3 Justificativa de estudo 

 

O interesse inicial pela temática da regulação assistencial sobre consultas, exames e 

internações hospitalares, vem do fato de o autor ser servidor do INCA, com atribuições 

relacionadas à estatística e ao faturamento hospitalar do Hospital do Câncer I (HC I). Nesta 

condição, o autor usualmente fornece dados variados para pesquisadores e gerentes da 

instituição. Possível mudança sobre a população assistida sugeriu-se após consulta na qual se 

buscava conhecer os pacientes por cor/raça em determinados anos, percebendo-se que a 

variação – redução considerável do percentual de pacientes brancos – estava justaposta ao início 

da regulação no INCA. 

Diante disto, investigou-se a literatura acadêmica a fim de se encontrar estudos que 

dessem suporte ao entendimento do fenômeno da alteração da população assistida frente a 

implementação de sistemas de regulação em saúde. Como se verá na revisão da literatura, mais 

adiante, o foco dos trabalhos acadêmicos em torno dos sistemas de regulação em saúde (tanto 

teses quanto dissertações e artigos publicados em periódicos especializados) tem sido a 

eficiência dos sistemas, com especial atenção ao tempo de espera por tratamento, satisfação dos 

usuários, comportamento de profissionais de regulação, relação entre regionalização e 

regulação, acesso igualitário, integralidade da assistência, dentre outros. Logo, restam lacunas 

consideráveis a serem exploradas no tocante à regulação.  

Por outro lado, mudanças no perfil demográfico da população assistida podem acarretar 

questões administrativas para a Instituição – por exemplo, o aumento de idosos ou menores de 

idade implicaria o aumento de acompanhantes; outro exemplo, o aumento de paciente de fora 

da região metropolitana do Rio de Janeiro demandaria mais esforços das famílias para visitação 

e outras assistências, por suposição isto implicaria alteração na rotina do serviço social. Assim, 

a conclusão do diagnóstico pretendido dotará a direção do INCA de informações relevantes 

para o funcionamento da unidade.  

 

1.4 Estrutura da pesquisa de dissertação 

 

 Além da presente introdução, a dissertação contém quatro capítulos: Capítulo 1. Revisão 

da literatura, no qual se levanta e revê as normas relativas à regulação assistencial e os trabalhos 

acadêmicos – teses, dissertações e artigos; Capítulo 2. Metodologia – em que se especifica os 

métodos empregados no estudo, sua classificação como estudo de caso qualiquantitativo, a 

forma de abordagem, variáveis, indicadores e métricas, as limitações e os aspectos éticos 
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relacionados ao estudo; Capítulo 3. Análise de dados e discussão, em que se apresentam os 

resultados do estudo e se discute suas implicações; Capítulo 4. Considerações finais, onde se 

abordam as conclusões, os objetivos atingidos e aponta-se para pesquisas futuras.  

Há, por fim, Referências bibliográficas e o Anexo com o parecer de aprovação. 
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CAPÍTULO 1. Revisão da literatura 

 

Conforme foi elencado nos objetivos específicos, o desenvolvimento da pesquisa está 

intimamente articulado à revisão da literatura, a qual aborda a legislação do SUS, de modo 

amplo, e as relativas à regulação e à política de câncer, especificamente, subseção 2.1; o 

caminho traçado foi minimamente retrospectivo, uma vez que, a evolução histórica das normas 

demonstra o esforço no aperfeiçoamento do SUS, ou seja, as normativas recentes refletem e 

acumulam os conhecimentos, acertos e erros na era SUS. O olhar sobre a legislação precisou 

sofrer o contraponto das publicações acadêmicas sobre as políticas de regulação em saúde, cujas 

fontes diretas são artigos técnicos e científicos, teses e dissertações, subseção 2.2. Neste caso, 

focou-se mais a regulação. Os textos foram escolhidos inicialmente a partir dos descritores 

“sisreg” e “sistema estadual de regulação”, relativos aos sistemas de regulação eletrônico do 

Ministério da Saúde e do Estado do Rio de Janeiro, respectivamente; estes descritores foram 

escolhidos porque tratam de sistemas que operacionalizam/operacionalizavam a regulação 

assistencial no INCA, portanto, muito próximos do tema a ser tratado; outro descritor avaliado 

foi “central de regulação”, o qual se julga mais afastado do tema.  

 Tais descritores foram aplicados às seguintes bases: Banco de Teses e Dissertações1 

(BDT), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); a pesquisa no Banco de Teses foi repetida algumas 

vezes, de março até 10/10/2017. No que se refere à regulação, decidiu-se por não incluir na 

revisão textos indicados nestas bases com objetivo distante da regulação assistencial/sistemas 

de regulação assistencial, textos indicados nas bases, mas não encontrados nas mesmas, através 

de sites de busca, trabalhos de conclusão de nível inferior a stricto sensu ou publicados antes 

de 2007. 

 A pesquisa no BTD com o primeiro descritor retornou 16 trabalhos, sendo duas teses de 

doutorado e 14 dissertações de mestrado (ANDRADE, 2015; BATISTA, 2013; CARVALHO, 

2015; CECHINEL, 2014; DIAS, 2012; FERREIRA, 2014; KNIESS, 2015; LIMA JR., 2015; 

MAIA, 2012; MORATO2, 2013; ROCHA, 2015; ROMANO3, 2014; SANTOS, 2014; SILVA, 

2012; SILVA, 20154; VARGENS, 2014); nota-se que o descritor utilizado filtrou pesquisas 

                                                           
1 Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/>; acesso em 10/10/2017. 

2 O Banco de Tese e Dissertações mostrava a referência CANUTO, Márcia Gasparini. Análise de estratégia 

para ...; todavia, do repositório consta MORATO, Márcia Gasparini Canuto. Análise de estratégia para ... 
3 O Banco de Tese e Dissertações mostrava a referência MADUREIRA, Cátia Maria Romano. A relação 

público-privada na ...; todavia, do documento consta ROMANO, Cátia Maria Costa. A relação público-

privada na  ... 
4 O estudo consta do Banco de Teses e Dissertações, mas seu formato é de artigo, o qual foi publicado por 

Moura, Groisman, Oliveira e Hidalgo (2015). 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/
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recentes e, do ponto de vista temporal, próximas à implantação do sistema de regulação no 

INCA. O segundo descritor trouxe três dissertações de mestrado (BOZZA, 2015; 

GONÇALVES, 2015; PEREIRA, 2009); o terceiro, 67, contudo, a maioria das temáticas se 

distanciava do interesse deste estudo, relacionando-se à regulação de serviço móvel de urgência, 

além de acesso específico à UTI, à atenção básica, administração de medicamentos, dentre 

outras. Um dos estudos foi trazido tanto pelo primeiro, quanto pelo terceiro descritor, os demais, 

8, considerados são os textos de Brizola (2010); Bugês (2014); Cavalcanti (2011); Porto (2016); 

Rôla Jr. (2014); Sampaio (2016); Silva (2008); e Vilarins (2012). Todos os trabalhos apontados 

e disponíveis foram lidos. 

 A consulta ao BVS trouxe 45 trabalhos, referentes aos descritores “sisreg”, “sistema 

estadual de regulação” e “central de regulação”, respectivamente, 10, 4 e 31, trabalhos; dentre 

os primeiros, 3 não foram trazidos na listagem do BDT, destes, 1 foram lido, Pinto et al (2017), 

desconsiderou-se o terceiro pelos critérios de exclusão. Dos 4 trabalhos relacionados ao 

segundo descritor, 3 foram relacionados pelas consultas anteriores, e o 4º foi excluído pelos 

critérios adotados. Vinculados ao terceiro descritor foram encontrados 31 trabalhos, 18 já 

tinham sido discriminados nas consultas precedentes ou foram excluídos pelos critérios, dentre 

os quais foram lidos 8: Evangelista, Barreto e Guerra (2008), Kehrig, Souza e Scatena (2015), 

Laroque, Fassa e Castilhos (2015), Ramos e Gomes (2014), Yamaguchi et al (2014), Hoepfner 

et al (2014), Albuquerque et al (2013), Vieira (2011), restando que não puderam ser lidos no 

cronograma da pesquisa: Santos et al (2012), Silva et al (2012) – desdobramento de Silva 

(2008), Brito, Jesus e Fernandes (2012), Ramos (2015) e Mendes e Almeida (2005). 

Quanto às demais publicações, para obtê-las, primeiramente, utilizaram-se as 

referências bibliográficas dos trabalhos lidos, sendo apontados os seguintes textos (OLIVEIRA; 

ELIAS, 2012; ORTIZ, 2005; SANTOS; MERHY, 2006; BOAVENTURA, 2010; CONASS, 

2011; GAWRYSZEWSKI; OLIVEIRA; GOMES, 2010). 

Na subseção 2.3 Acesso, desigualdade e exclusão e 2.4 Complexidade, utilizaram-se 

referências contidas na literatura reunida anteriormente, salvo poucas exceções; a última 

subseção, 2.5 Análise, emprega texto de autores reconhecidos no cenário da avaliação em 

saúde. 
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1.1 Regulação - Legislação 

 

 O SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), no seu Art. 198, como 

instrumento para operacionalizar o principal dispositivo relativo à saúde pública do Brasil: o 

reconhecimento de 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, Art. 196).  

 Neste momento, inaugura-se nova fase nas políticas sociais brasileiras, dadas a 

profundidade e a amplitude do direito reconhecido, embora na prática o exercício de tal direito 

seja obstaculizado por amplas dificuldades, as quais passam pela considerável disruptura com 

o modelo de assistência à saúde anterior (demarcado pela contrapartida), pelo desconhecimento, 

da sociedade e Estado, de como atuar num contexto democrático, e ainda, pelos diversos 

problemas advindos do patrimonialismo não vencido pela burocracia brasileira desde a sua 

fundação na década de 1930. A descentralização, o atendimento integral e a prioridade para as 

atividades preventivas são diretrizes, então, postas pela CF/88. A Lei Orgânica da Saúde (LOS) 

- Lei 8.080/1990 (BRASIL, 1990a) localizou tais diretrizes ao lado de princípios do SUS: 

[…] I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência;  

II - integralidade de assistência, 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;  

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física 

e moral;  

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie;  

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;  

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a 

sua utilização pelo usuário;  

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática;  

VIII - participação da comunidade;  

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada 

esfera de governo:  

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;  

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;  

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 

saneamento básico;  

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 

serviços de assistência à saúde da população;  

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; 

e XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 

meios para fins idênticos (Brasil, 1990, Art. 7º).  
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 É claro a submissão da LOS ao espírito cidadão da CF/88, reproduzindo os princípios 

da isonomia, da participação social e do direito à informação, arrolados entre os direitos 

individuais e sociais, sendo também relevante destacar, aquela obedeceu à tendência de 

descentralização desta ao poder municipal da execução das políticas de saúde; passava a ser 

papel do município, ente com autonomia política reconhecida pela CF/88 – uma inovação 

jurídica – a gestão da saúde no seu território (BRASIL, 1988, 1990). O apontamento de deveres 

diretamente à pasta da saúde (Ministério, Secretaria de Estado ou Município) e a distribuição 

de responsabilidades de gestão e o chamamento à colaboração às comissões (intersetoriais, 

Intergestores Bipartite e Tripartite), tornando-as esferas ora normativas ora decisórias, 

serviram, a um tempo, à democratização e à complexificação das atribuições.  

 Nesta direção vem também a Lei Nº 8.142/90 (BRASIL, 1990b), que criou a 

Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, instâncias colegiadas com funções deliberativas; 

aquela com reuniões regulares a cada quadriênio, este de caráter permanente. A Lei tratou de 

distribuir o poder regulamentar do executivo, da normatização em saúde, em particular, junto 

aos profissionais, especialistas, entes estatais e à sociedade em geral, uma vez que, tais atores 

compõem as referidas instâncias, demonstração da preocupação do legislador em cumprir o 

princípio da participação social. A Lei ainda determinou o modo de distribuição dos recursos 

do SUS, os quais devem ser repassados aos entes estaduais e municipais mediante o 

cumprimento de normas (BRASIL, 1990b, Art. 3º).  

 As competências regulamentares5 dadas ao Ministério da Saúde ficam justificadas pela 

farta normatização produzida a fim de gerir o SUS, governado por normas operacionais até a 

publicação do Pacto pela Saúde (BRASIL, 1991, 1993, 1996, 2001, 2002a, 2002b, 2006). A 

primeira foi a Norma Operacional Básica (NOB) foi editada em 1991; após esta, outras em 

1993 e 1996; em 2002 publicou-se a Norma Operacional da Assistência à Saúde. Traço 

marcante destas normas é tratar de maneira similar os municípios, regiões e estados, 

desconsiderando-se suas particularidades, embora já houvesse mudança de sentido com a NOB 

01/96, a partir de uma municipalização estrita, para regionalização com foco em micro e 

                                                           
5 Com relação às competências regulamentares, segundo Di Pietro (2005, p.90), referem-se ao poder normativo 

da Administração, pelo qual o Chefe do Executivo expede decretos e “[…] ainda se expressa por meio de 

resoluções, portarias, deliberações, instruções, editadas por autoridades que não o Chefe do Executivo”. Neste 

sentido, Meirelles (2005, pp. 178-182) ensina que as competências regulamentares manifestam-se em atos 

normativos: “[…] esses atos expressam em minúcia o mandamento abstrato da lei, e o fazem com a mesma 

normatividade da regra legislativa, embora sejam manifestações tipicamente administrativas. A essa categoria 

pertencem os decretos regulamentares e os regimentos, bem como as resoluções, deliberações e portarias de 

conteúdo geral” (Meirelles, 2005, p. 178). 
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macrorregiões à participação estadual (PEREIRA, 2009); fato reconhecido e declarado nas 

motivações do Pacto pela Vida (BRASIL, 2006) em que se admite: 

[…] houve muitos avanços e também desafios permanentes a superar. Isso tem 

exigido, dos gestores do SUS, um movimento constante de mudanças, pela via das 

reformas incrementais. Contudo, esse modelo parece ter se esgotado, de um lado, pela 

dificuldade de imporem-se normas gerais a um país tão grande e desigual; de outro, 

pela sua fixação em conteúdos normativos de caráter técnico-processual, tratados, em 

geral, com detalhamento excessivo e enorme complexidade (BRASIL, 2006).  

 

O Pacto pela Saúde é subdividido em três pactos: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do 

SUS e Pacto de Gestão do SUS. Trata-se do estabelecimento de maneira objetiva de diretrizes, 

responsabilidades e metas para o governo do SUS, as quais resolveriam os problemas oriundos 

do tratamento igualitário de municípios e entes com realidades distintas. As diretrizes do 

terceiro pacto põem foco em: “Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação 

Pactuada e Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do 

Trabalho e Educação na Saúde” (BRASIL, 2006).  

 A Política Nacional de Regulação (PNR), instituída pela Portaria Nº 1.599/2008/GM, 

estabelece três dimensões de atuação: regulação de sistemas de saúde, regulação da atenção à 

saúde e a regulação do acesso à assistência ou assistencial (BRASIL, 2008, Art. 2º). Esta última 

é o alvo deste estudo; a primeira relaciona-se com organização macro, envolvendo elaboração 

de decretos, planejamento, financiamento e fiscalização de sistemas de saúde, controle social, 

vigilâncias, regulação da saúde suplementar, auditoria assistencial e a avaliação e incorporação 

de tecnologias em saúde; a segunda, é ligada ao cadastro de estabelecimentos, profissionais, 

também de usuários do SUS, contratualização, habilitação para prestação de serviços de saúde, 

Programação Pactuada Integrada (PPI), avaliações diversas (desde produção até indicadores 

epidemiológicos), além da utilização de sistemas informatizados de apoio ao cadastro, à 

produção e à regulação do acesso (BRASIL, 2008).  

 Com relação à regulação assistencial é por definição:  

[...] efetivada pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à 

necessidade do cidadão por meio de atendimentos às urgências, consultas, leitos e 

outros que se fizerem necessários contempla as seguintes ações:  

I - regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências; 

II - controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos 

especializados;  

III - padronização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos 

assistenciais; e  

IV - o estabelecimento de referências entre unidades de diferentes níveis de 

complexidade, de abrangência local, intermunicipal e interestadual, segundo fluxos e 

protocolos pactuados. A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade 

do gestor estadual, expressa na coordenação do processo de construção da 

programação pactuada e integrada da atenção em saúde, do processo de 

regionalização, do desenho das redes (BRASIL, 2008, Art. 5º).  
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Dentre as atribuições da regulação do acesso determinadas na PNR constam garantir o 

acesso aos serviços de saúde de forma adequada e os princípios da equidade e da integralidade 

(BRASIL, 2008, Art. 8º); o que reflete a preocupação dos formadores da política em reafirmar 

os princípios e diretrizes do SUS e nas possíveis distorções na assistência. A regulação 

assistencial fica a cargo do complexo regulador (CReg) – federal, estadual ou municipal – o 

qual, de fato, faz “a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde”, atua nos 

processos autorizativos, realiza “o controle dos limites físicos e financeiros”, estabelece e 

executa “critérios de classificação de riscos” e executa “a regulação médica do processo 

assistencial” (BRASIL, 2008, Art. 8º). Da organização6 do CReg (BRASIL, 2009, Art. 9º) nota-

se três espécies de regulação: regulação de consultas e exames, regulação de internações 

hospitalares e regulação de urgências. 

 A Figura 1 abaixo mostra o Censo Hospitalar do HC I; trata-se de plataforma eletrônica 

mantida pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro no exercício regulatório das 

internações hospitalares. Todas as unidades hospitalares no território municipal precisam 

alimentá-la com informações dos pacientes, basicamente: Cartão Nacional de Saúde (CNS), 

data da internação, data de alta, CID, leito ocupado e procedimento realizado. A data da 

internação pode ser informada até 72 horas após sua realização. Excedido este prazo, a referida 

internação fica reduzida do número de dias de atraso, o que implica redução de dias computados 

no faturamento da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) correspondente; este é o 

caminho usual para emissão de AIHs no Rio de Janeiro; posteriormente, parte da produção de 

AIHs será auditada pelo ente regulador. 

 Conforme se vê na Figura 1, o Censo mostra os leitos livres, ocupados, impedidos e 

cedidos, além da taxa de ocupação, que deve ser enxergada tendo em conta o prazo de 72 horas 

para ajustes; assim, em determinado dia, alterações apresentadas não necessariamente se 

referem a movimentações nele. 

  

                                                           
6 “O Complexo Regulador será organizado em: I - Central de Regulação de Consultas e Exames: regula o acesso 

a todos os procedimentos ambulatoriais, incluindo terapias e cirurgias ambulatoriais; II - Central de Regulação 

de Internações Hospitalares: regula o acesso aos leitos e aos procedimentos hospitalares eletivos e, conforme 

organização local, o acesso aos leitos hospitalares de urgência; e III - Central de Regulação de Urgências: 

regula o atendimento pré-hospitalar de urgência e, conforme organização local, o acesso aos leitos hospitalares 

de urgência” (Brasil, 2008, Art. 9º).  
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Figura 1: Censo hospitalar do Hospital do Câncer I. 

 

Fonte: Rio de Janeiro - SMS. 

  

  Quanto à integralidade, a organização da atenção em Rede de Atenção à Saúde (RAS) 

(BRASIL, 2010) é a estratégia adotada a fim de garanti-la; a qual centra o cuidado na Atenção 

Primária à Saúde (APS) como porta de entrada, sendo a regulação um dos mecanismos para o 

acesso oportuno do cidadão diante de suas necessidades. Isto é reforçado nas definições da Rede 

de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas (RAPDC) (BRASIL, 2013a, 2014a), em que a 

regulação  

[...] constitui o componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência 

prestada, otimizar a organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações 

e serviços de saúde, especialmente os de maior densidade tecnológica, e auxiliar no 

monitoramento e avaliação dos pactos intergestores (BRASIL, 2014a, Art. 19). 

 

Neste ponto, o papel atribuído à regulação se aproxima da regulação do acesso tendo em vista 

que lhe compete “[...] garantir o acesso às ações e aos serviços de saúde de média e de alta 

densidade tecnológica, necessários ao cuidado integral dos usuários com doenças crônicas [...]” 

(BRASIL, 2014a, Art. 19). 

 A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) se insere na RAPDC 

(BRASIL, 2013b) e inclui a garantia de transparência ao lado do acesso igualitário; os 
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mecanismos de regulação do acesso estariam relacionados à governança, componente da 

RAPDC relacionado à articulação entre atores e à gestão compartilhada da rede. 

 Quanto ao significado de princípio do SUS dedicado aos institutos da universalidade de 

acesso, da integralidade de assistência e da igualdade da assistência à saúde, dentre outros, pela 

LOS, de observação obrigatória nas ações de saúde pública no Brasil, cabe diferenciá-lo do 

mesmo termo em contextos administrativos. A Administração Pública deve observar os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme Art. 

43 da CF/88 (BRASIL, 1988), de forma que num ato administrativo comum a ausência de 

algum deles implica nulidade do ato; ao passo que, aqueles determinados pela LOS são 

almejados pelo SUS, pode se dizer que são fim, muito embora norteiem/devam nortear as 

normas desde sua origem. A assunção disto implica expandir o conceito de cada princípio do 

SUS a princípio-fim (MATTOS, 2009). 

 

1.2 Textos de referência sobre regulação 

 

Revisada brevemente a legislação, cabe a análise da produção acadêmica sobre o tema. 

O conceito de regulação foi abordado por Santos e Merhy (2006), cujo trabalho não foi trazido 

pelos descritores, todavia é referência para vários estudos constantes desta revisão 

(ALBUQUERQUE et al, 2013; GONÇALVES, 2015; KNIESS, 2014; MAIA, 2012; 

ROMANO, 2014; VILARINS, 2012).  

 Santos e Merhy (2006), na sua revisão da regulação em saúde, reuniram elementos da 

economia clássica que destinam o instrumento de regulação próprio dos estados às imperfeições 

do mercado, no entanto, em sua conceituação tomam a mesma como “[…] intervenção de um 

terceiro entre a demanda do usuário e a prestação efetiva do ato de saúde pelos serviços de 

saúde” (SANTOS; MERHY, 2006, p. 27), o que de fato extrapola a visão do conceito como 

forma de atuação estatal. Os autores, então, analisam a regulação em saúde brasileira em 

retrospectiva desde as CAPs e IAPs até momentos pós NOAS/02 (BRASIL, 2002) em que o 

Sisreg era incipiente. 

 Os atores sociais são destacados por Santos e Merhy (2006) como sujeitos ou 

organizações capazes de influenciar as políticas públicas em seu favor; isto foi utilizado para 

indicar as tensões presentes em torno da regulação, em cuja arena existem interesses 

contraditórios da sociedade, Estado (União, estado e municípios), mercado, organizações de 

classe, políticos, dentre outros. Neste sentido, a organização cotidiana das filas, dos 

atendimentos, consultas e exames, por exemplo, relacionadas à regulação assistencial, os 
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autores chamam de microrregulação, ao passo que, a regulação do mercado de planos de saúde, 

realizada no Brasil pela ANS, é chamada de macrorregulação. 

 Oliveira e Elias (2012), também citados por autores referenciados aqui (CECHINEL, 

2014; GONÇALVES, 2015; ROCHA, 2015; ROMANO, 2014), investigaram os conceitos de 

regulação em saúde utilizados no meio acadêmico brasileiro; no seu estudo, destacaram a não 

uniformidade dos conceitos e propõem uma tipologia para sua compreensão, segundo a qual os 

conceitos estariam próximos às ideias de controle, equilíbrio, adaptação e direção. Nota-se que 

há tendência à consideração da regulação como atividade do Estado sobre os serviços entregues 

à concessão. Entretanto, os autores trazem também a concepção de regulação, como o exercício 

de atividades administrativas próximas à ordenação típica da burocracia weberiana, baseada em 

normas claras e impessoalidade, o controle de acesso dos usuários às consultas, aos 

ambulatórios, aos leitos, são exemplos, dentre outros. 

 A reforma do Estado havida na década de 1990, que implicou a regulação como função 

do Estado regulador, explicaria, segundo Oliveira e Elias (2012), a quantidade expressiva de 

publicações após 2000. O destaque ao vocábulo seria dado a partir daquela década. O Plano 

Diretor da Reforma do Estado (PDR) (BRASIL, 1995) é o documento que consubstancia os 

ideais da reforma de Estado; seu principal autor, Bresser-Pereira, encabeçava o Ministério da 

Administração e Reforma do Estado. O PDR (BRASIL, 1995, p. 9) assume que o 

funcionamento da economia deve ser responsabilidade do Estado e mercado; ao falhar um dos 

elementos do binômio o outro deveria agir na correção; foi desta forma após a crise de 1929 

quando o mercado falhou; agora, ou melhor, nas décadas de 1970 a 1990, houve crise do Estado 

que colapsou a economia daí a necessidade de sua reforma (BRASIL, 1995).  

 
É importante ressaltar que a redefinição do papel do Estado é um tema de alcance 

universal nos anos 90. No Brasil esta questão adquiriu importância decisiva, tendo em 

vista o peso da presença do Estado na economia nacional: tornou-se, 

consequentemente, inadiável equacionar a questão da reforma ou da reconstrução do 

Estado, que já não consegue atender com eficiência a sobrecarga de demandas a ele 

dirigidas, sobretudo na área social. A reforma do Estado não é, assim, um tema 

abstrato: ao contrário, é algo cobrado pela cidadania, que vê frustrada suas demandas 

e expectativas (BRASIL, 1995, p. 10). 

 

 

 Conforme expresso no PDR (BRASIL, 1995), parte da crise se deve à administração 

burocrática, a qual seria rígida e ineficiente; motivo pelo qual o modelo até ali adotado deveria 

ser modificado ou evoluir para o modelo gerencial, flexível e eficiente. A administração 

burocrática teria sentido no Brasil no momento em que foi inaugurada por Vargas, para superar 

os males do patrimonialismo; contudo, diante dos papéis assumidos pelo Estado, maiores e mais 
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amplos do que aqueles de 1930, já não seria capaz de responder a contento. Daí a necessidade 

de se adotar o método gerencial, o qual tira o foco dos processos – como faz a administração 

burocrática –, e põe foco nos resultados, entendendo o cidadão como cliente, aproximando a 

Administração Pública da administração de empresas (BRASIL, 1995, pp. 15-19). 

Naturalmente entre a formação inicial com o DASP até a década de 1990 houve avanços na 

direção gerencial, por exemplos os havidos por Jucelino Kubtischek e o Decreto-Lei 200/1967, 

o PDR reconhece isto (BRASIL, 1995). 

 O PDR critica fortemente a política ou a falta de política de recursos humanos; as 

carreiras seriam desorganizadas, sem incentivo ao empreendedorismo, com baixa amplitude, o 

que não estimularia o servidor a desenvolver-se; por outro lado, a estabilidade generalizada 

impede a motivação negativa, ou seja, o dever de empenhar-se pelo risco da perda do cargo 

público, diante de baixa eficiência, por exemplo (BRASIL,1995, pp. 39-40). A administração 

pública gerencial também daria conta disso, com desenho de cargos e análise de desempenho 

dos servidores. Além disso, o PDR reconhece a necessidade de se aproximar os sistemas 

previdenciários dos servidores públicos ao do INSS, tendo em vista, que os servidores 

contribuíam menos, por menos tempo e recebiam maiores benefícios.  

A estratégia para correção deste problema passaria pelo reconhecimento de que há um 

núcleo estratégico do Estado (basicamente ministérios), este ambiente é próprio dos servidores 

públicos, obviamente com habilidades gerenciais desenvolvidas; neste núcleo seria possível 

ainda as atuações da administração pública burocrática junto com a gerencial. Reconhece-se 

ambiente e atividades públicas não estatais, as quais devem ser publicizadas e transferidas para 

Organizações Sociais, com financiamento público. Os serviços para o mercado devem ser 

privatizados, totalmente. Emerge, ainda, as agências autônomas na regulação dos serviços 

públicos sob concessão; a gestão destas agências seria necessariamente do tipo gerencial 

(BRASIL, 1995, pp. 41-44). 

O PDR critica a ideia neoliberal de Estado mínimo; nos seus objetivos reafirma os itens 

do diagnóstico, a necessidade de governança, o foco nos resultados, desempenho, a 

publicização a partir do reconhecimento de espaços públicos não-estatais, a privatização para 

eficiência e o fortalecimento da regulação (BRASIL, 1995, pp. 44-47). A transição entre os 

modelos se daria com a aprovação de emendas à Constituição de 1988 e a promulgação de 

normas infraconstitucionais. 
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1.2.1 Estudos relacionados ao tratamento de câncer 

 

 Retornando ao foco do estudo, outros autores selecionados pela aplicação dos 

descritores tocaram a regulação de modo residual, como Carvalho (2015) e Santos (2014), cujos 

textos são concernentes ao INCA. A primeira autora utilizou dados de origens diversas, 

inclusive registros administrativos eletrônicos do Sisreg. Esta pesquisa é atinente ao câncer no 

município do Rio de Janeiro, de modo que por si só desperta interesse, embora a regulação seja 

residual nela, como mencionado. Todavia, a autora levanta aspectos relevantes acerca da 

regulação, inclusive o que coloca a própria Política Nacional para Prevenção e Controle do 

Câncer (PNPCC) – a qual em relação à Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), 

substituída por aquela, avança no sentido do cuidado – como resultado de regulações. No que 

concerne à regulação assistencial dos procedimentos relacionados ao câncer de colo de útero, 

as vagas em 2015 estavam submetidas à regulação seja no Sisreg, utilizado pelo município, seja 

pela central estadual de regulação. A autora mostra que havia em 2015 certo descompasso com 

relação à política de câncer, pois, àquela época documentos e informações públicas 

consideravam a PNAO dois anos após a publicação da PNPCC, fato verificado em órgãos das 

três esferas de governo atuantes no Rio de Janeiro, incluindo o INCA (CARVALHO, 2015). 

 Santos (2014) investigou a atuação da enfermagem, do enfermeiro, em particular, no 

tratamento, desde a prevenção até os cuidados paliativos, de pacientes acometidos por câncer 

na cavidade oral. A pesquisa desta autora é de especial interesse ao presente estudo por ter-se 

realizado no âmbito (pacientes e estrutura) do INCA, sendo parte de pesquisa mais ampla 

desenvolvida paralelamente em diversos países. Aspectos demográficos e epidemiológicos 

foram levantados por meio de entrevistas e análise de prontuários, um tipo registros 

administrativo físico. 

 Consoante relatado por Santos (2014), são fatores de risco para o câncer na cavidade 

oral o tabagismo, o etilismo, os estilos de vida e alimentação, certas atividades profissionais; 

fatores estes, por sua vez, associados à renda, à escolaridade, ao sexo (gênero), etnia, dentre 

outras características dos pacientes. Por isso, em seu estudo, importava a autora colecionar 

variáveis sociodemográficas e epidemiológicas dos 200 pacientes selecionados, as quais se 

referiam à data da matrícula dos mesmos no INCA. Com relação à relevância da atividade da 

enfermagem, destacou-se o número de 50 atendimentos por enfermeiros, comparando-se a 

sobrevida de pacientes com mais ou menos atendimentos. Para além de indicadores o estudo 

mostrou a importância da enfermagem no acolhimento de pacientes oncológicos, sobretudo, os 

de cabeça e pescoço, devido a características próprias da doença, que podem trazer transtornos 
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psicossociais com implicação dos cuidadores do paciente; a atuação da enfermagem na clínica 

de cabeça e pescoço do INCA estaria, como descrito, alinhada à Política Nacional de 

Humanização (PNH), embora não haja menção à mesma. 

 Dos 200 pacientes investigados, 76,50% eram do sexo masculino; 53,50% tinham mais 

de 60 anos na data de matrícula no INCA, a idade média era 61,16 anos, com desvio-padrão de 

10,84 anos; com relação a cor ou raça, 73,00% eram brancos, 21,00% pardos e 6,00% negros; 

quanto a escolaridade, 74,00% tinham até o ensino fundamental completo; 56,50% viviam fora 

do Rio de Janeiro. As características epidemiológicas mais marcantes são os percentuais de 

tabagistas e etilistas, 84,00 e 72,00%, respectivamente. No que tange à atuação da enfermagem, 

o estudo de Santos (2014) demonstrou (em seu âmbito) pacientes alvos de até de 50 

atendimentos de enfermagem tiveram sobrevida de 27,50 meses, ao passo que pacientes com 

número maior do que 50 atendimentos tiveram sobrevida de 31,26 meses. 

 A regulação assistencial – o Sisreg, em particular – é abordada por Santos (2014) de 

maneira residual, como verificado em Carvalho (2015), a autora informa que o sistema deveria 

ser solução para acesso e, no entanto, por que depende de vários fatores, incluindo a capacidade 

de operação dos técnicos, pode dificultar ou retardar o acesso dos usuários. A visão da autora 

quanto ao papel do sistema de regulação, como se viu na seção anterior, é fortemente baseada 

na legislação, PNR, e reafirmada por diversos autores.  

Kniess (2015) avaliou a regulação do acesso à assistência oncológica na Macrorregião 

de Florianópolis, na qual havia 1.041.828 habitantes distribuídos em 22 municípios. Em seu 

estudo, Kniess (2015) desenvolveu modelo avaliativo normativo (CHAMPAGNE, 2014) – 

primeiro objetivo específico –, apoiado na legislação relativa à regulação, além de revisão 

robusta revisão bibliográfica e documental e entrevistas; o modelo fora aplicado sobre o 

Complexo Regulador Estadual de Santa Catarina (CRegSC), que operacionaliza a regulação 

naquele Estado, no intuito de aferir a adequação desta às normas estabelecidas pela PNR – 

segundo objetivo específico – com relação à estrutura, processo e resultado.  

 O modelo desenvolvido por Kniess (2015) se configura em uma matriz avaliativa em 

que se afere a adequação a partir de duas dimensões: condições de trabalho e adequação da 

regulação; a cada uma destas dimensões, correspondem duas subdimensões: infraestrutura e 

pessoal, referentes à primeira dimensão, e ação regulatória e eficácia, referentes à segunda. Por 

sua vez, tais subdimensões compunham-se por indicadores/variáveis.  

 Os resultados da avaliação de Kniess (2016) sobre o CRegSC foram publicados em um 

artigo pela autora, como parte da sistemática adotada (KNIESS, 2016; KNIESS; LACERDA, 

2016). Concluiu-se que a regulação do acesso à assistência oncológica, executada pelo 
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CRegSC, é “Ruim”; tal juízo é proveniente da metodologia aplicada pela autora. De fato a 

dimensão condição de trabalho foi considerada “Regular”, todavia, a dimensão adequação da 

regulação foi considerada “Ruim”. Ambas subdimensões estrutura e pessoal foram julgadas 

regulares, ao passo que, as subdimensões de adequação foram consideradas ruins. Chamou 

atenção o fato de que o Sisreg ter sido considerado inadequado por todos os respondentes, o 

que pode ser explicado pelo fato de, à época (2013-2015), sua implantação não estar completa 

no CRegSC (KNIESS, 2016). 

 Kniess (2016) concluiu que, na região de aplicação de seu modelo, “a Regulação da Alta 

Complexidade em Oncologia, encontra-se fragilizada, incipiente e permeada por nós críticos 

que envolvem questões políticas e operacionais”. Como relataram os entrevistados, as 

principais operações do CRegSC (agendamento de exames e consultas, regulação de leitos, 

administração da fila de espera e demanda reprimida), continuavam sob a responsabilidade das 

unidades hospitalares o que as empoderava em preterimento do CRegSC, o qual controlava 

entre 10 e 15% das operações, apenas; alguns procedimentos complexos e internações 

hospitalares eram conhecidas pelo CRegSC apenas na necessidade de se aprovar as APACs ou 

AIHs.  

 O Sisreg precisa estar em pleno funcionamento (entende-se gerindo toda oferta 

assistencial), o potencial regulatório depende disto; as internações, por exemplo, não passavam 

pelo que a autora chama de “locus de controle” – o CRegSC –, mas eram decididas nas unidades 

hospitalares, sendo abandonados os critérios de impessoalidade na escolha da melhor conduta 

terapêutica e acesso pelo grau de risco. Aliás, a falta de protocolo, também apontada e 

enfatizada no estudo, contribuiria com “o risco de seleção de pacientes em critérios de 

influência pessoal” (KNIESS, 2016, p. 87). Estes apontamentos, dentre outros, ferem a eficácia 

do CRegSC na regulação assistencial do acesso. 

 

1.2.2 Estudos sobre regulação no Rio de Janeiro 

 

 Além de Carvalho (2015) e Santos (2014) citados acima, os seguintes autores: Batista 

(2013), Bozza (2015), Ferreira (2014), Gawryszewski, Oliveira e Gomes (2010), Gonçalves 

(2015), Lima Jr. (2015), Maia (2012), Pinto et al (2017), Porto (2016), Ramos e Gomes (2014), 

Rocha (2015) e Silva (2015), abordaram regulação referindo-se a órgãos, municípios do estado 

do Rio de Janeiro ou à própria unidade federativa. 

 Batista (2013) analisou o serviço de orientação de alta (SOA) do Hospital Estadual 

Albert Schweitzer (HEAS), entre junho e novembro de 2011, visando conhecer o perfil das 
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readmissões hospitalares após a implantação do SOA. Isto seria alcançado através: da 

caracterização das clínicas de origem dos pacientes atendidos no SOA no período citado; da 

descrição das características demográficas, situação de saúde e utilização do SOA dos pacientes 

readmitidos na unidade; e da caracterização das ações de enfermagem prestadas aos pacientes 

readmitidos (BATISTA, 2013, p. 19). Em seu estudo, Batista (2013, p. 57) cita a regulação em 

saúde, mais especificamente o Sisreg, apenas como fator de demora na marcação de consultas, 

o que teria levado pacientes a retornarem ao HEAS, provocando sua readmissão. 

 Bozza (2015) investigou os efeitos da política de contratualização de cirurgias 

cardiovasculares implementada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio de Janeiro em 

2013; o cerne da política era a inversão da lógica de pagamento por procedimentos ofertados 

com base em série histórica e precificados conforme a tabela do SUS – praticada na Política 

Nacional Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade (PNACAC) –, pelo pagamento de 

acordo com metas pactuadas individualmente com prestador do serviço em questão e a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a que estivesse circunscrito. A política direcionava-se a 

prestadores privados, com adesão voluntária, filantrópicos ou com fins lucrativos. Havia um 

incentivo financeiro de 20% sobre o valor dos serviços tabelados pelo SUS; a política, ainda 

previa o repasse direto ao prestador dos recursos oriundos das fontes federal ou estadual. 

 Bozza (2015) critica a ideia de planejamento do custeio em saúde baseada no histórico 

de ofertas, uma vez que foge às necessidades da população, indo ao encontro de interesses 

privados com foco em maiores retornos financeiros; este pensamento é corroborado por 

diversos autores (BRIZOLA, 2010; CAVALCANTI, 2011; GONÇALVES, 2015; PEREIRA, 

2009; ROMANO, 2014; SOLLA; CHIORO, 2012). O tema é relevante por se tratar de inovação 

administrativa na gestão de cirurgias, e, por conseguinte, no tratamento de problemas 

cardiovasculares, reconhecidamente danosos à população. A estratégia implementada visava ao 

aumento da oferta dos serviços fora da capital, onde os referidos prestadores tornam-se mais 

importantes em face da baixa ou nenhuma oferta de serviço público, ao aumento da qualidade 

na prestação dos serviços e a regulação do acesso (BOZZA, 2015).  

 Em sua avaliação, Bozza (2015) entrevistou profissionais responsáveis pela 

implementação da política, também a responsáveis das SMSs e de serviços aderentes ou não à 

contratualização, pesquisa documental (envolvendo PPI, PNACAC, atas de reunião e contratos 

firmados) e análise de registros administrativos derivados do Sistema Estadual de Regulação 

(SER) e do Sistema de Informação Hospitalar/SUS. Os resultados da pesquisa não puderam ser 

conclusivos, segundo a autora, devido ao baixo período de análise de dados, 2 meses, e à 

amostra, escolhida por conveniência. No que concerne à regulação de acesso, foi possível 
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identificar falhas na interface do mecanismo regulatório e de programação, haja vista o 

referenciamento identificado de número considerável de pacientes além do pactuado ao lado da 

ociosidade de alguns serviços. Mais ainda, o SER, no período de 2013 a 2014, não estava apto 

a emitir relatórios gerenciais efetivos sobre a fila de espera e demanda reprimida, o que junto a 

outros, são itens essenciais para aferição dos serviços pactuados (BOZZA, 2015). 

 Ferreira (2014) abordou a humanização em saúde nas perspectivas de profissionais e 

usuários dos Laboratórios de Dermatologia Infecciosa e Micologia do Instituto de Pesquisas 

Evandro Chagas (IPEC) da FIOCRUZ, no Rio de Janeiro. No seu estudo, a autora revisou a 

PNH, considerando seus antecedentes e sua relação com os princípios e diretrizes do SUS. Da 

leitura de sua obra depreende-se que o conceito de humanização em saúde e, por conseguinte, 

a PNH, oferecem o contraponto da qualidade à expansão da rede SUS. O estudo baseou-se em 

entrevistas e a aplicação do método de análise do discurso do sujeito coletivo.  

 O estudo de Ferreira (2014) apenas tangencia o sistema de regulação, no caso o Sisreg, 

o qual era visto, em 2013, período de interesse da pesquisa e próximo à implantação do sistema 

nos laboratórios abordados, como forte embaraço às práticas de humanização, por que, 

conforme os dados oriundos das entrevistas, o tratamento humanizado requereria observação 

das peculiaridades dos pacientes, a qual, por sua vez, requereria profissionais com maior 

autonomia, inclusive para encaminhamento externo de pacientes a unidades do SUS onde, com 

maior grau de certeza, os mesmos pudessem receber tratamento adequado, o que se daria diante 

da impossibilidade de resolução do caso no âmbito do IPEC e da FIOCRUZ, como um todo.  

 Segundo Ferreira (2014), o funcionamento do sistema de regulação provocaria a 

existência de uma rede informal, paralela à formal, a fim de efetivar o tratamento adequado aos 

pacientes; tal rede seria baseada no conhecimento profissional e parceria praticada antes do 

sistema de regulação, que já afetava os encaminhamentos desde antes da implantação nos 

laboratórios abordados, por que as unidades do SUS ingressaram na regulação em momentos 

distintos e a recepção de pacientes ficava sujeita aos registros no sistema. Neste sentido, o 

estudo evidenciou a tensão entre autonomia e regulação no âmbito do SUS. 

 Do estudo de Ferreira (2014) depreende-se que os médicos, orientados pela 

humanização e pela necessidade de gerir casos conforme definição da RAS (BRASIL, 2010), 

defendem sua autonomia para garantia do melhor tratamento ao cidadão. Tal pensamento vai 

de encontro aos rígidos protocolos necessários a regulação, e que fora corroborado pelo estudo 

de Cavalcanti (2011), no qual o autor percebe e revela que o protocolo reduz a autonomia dos 

profissionais da ponta. A autonomia é mencionada também por Maia (2012) ao referir-se às 

tensões oriundas da divisão social do trabalho em saúde, consoante Cecílio (2009), a qual 
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provocaria ainda diferenciação de poder entre profissionais, remuneração, status, dentre outros. 

Vilarins (2012), por sua vez, atribui a resistência à regulação a falta de conhecimento ou 

despreparo dos profissionais da assistência; no seu estudo foi mostrado que mesmo entre os 

profissionais da regulação, houve quem defendesse certa autonomia das unidades hospitalares, 

como medida de redução de filas, sobretudo, diante da necessidade de internação posterior ao 

tratamento intensivo. 

 Gawryszewski, Oliveira e Gomes (2010) investigaram as práticas profissionais que se 

dão nas atividades de regulação do acesso mediado pelas Centrais de Regulação de Urgência e 

pela Central Estadual de Regulação de Leitos, no município do Rio de Janeiro em 2008. O 

estudo foi desenvolvido por meio de entrevistas com profissionais das referidas centrais, 20 no 

total. Os autores sustentam que a regulação de acesso aos serviços é influenciada por sujeitos 

com interesses contraditórios entre si, os quais imprimem tensão a seu favor, seriam eles: o 

Estado – detentor do poder de regular, os serviços privados de saúde que visam lucratividade, 

os trabalhadores do setor (foco do estudo) e os usuários. O serviço seria implicado por estes 

sujeitos, ou pelas “linhas de força” (GAWRYSZEWSKI; OLIVEIRA; GOMES, 2010, p. 121).  

 A escassez de recursos para o atendimento, as dificuldades de utilização dos fluxos, os 

critérios para priorização do acesso ante a exiguidade de vagas, a fragmentação e a autonomia 

da regulação, o acesso alcançado por canais informais são questões levantadas por 

Gawryszewski, Oliveira e Gomes (2010) e Cavalcanti (2011), as quais se influenciam 

mutuamente, ou seja, são interdependentes. O estudo mostrou, ainda, a tensão entre 

profissionais da regulação e os profissionais da ponta. 

 Gonçalves (2015) estudou o relacionamento entre planejamento em saúde – manifesto 

sobre a programação pactuada integrada (PPI) – e a regulação assistencial praticada no âmbito 

do Estado do Rio de Janeiro em 2014, com foco em dois procedimentos assistenciais cirúrgicos 

de cardiologia de alta complexidade: cirurgia cardiovascular e cardiologia intervencionista; a 

escolha destes procedimentos se deveu à sua importância tanto do ponto de vista 

epidemiológico, quanto das questões administrativas; tais serviços, dentre outros, são alvo da 

Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade (PNACAC). Segundo o 

autor, a PPI orienta fluxos financeiros em saúde, por força do Pacto pela Saúde, e envolve 

questões técnicas e políticas que se apresentam nas arenas de negociação e deliberação, como 

as comissões intergestores triparte e bipartite, o próprio MS, as prefeituras municipais, e os 

conselhos de saúde; uma das funções da regulação é a retroalimentação da programação 

(GONÇALVES, 2015). 
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 Para o alcance de seus objetos Gonçalves (2015) utilizou-se de registros administrativos 

eletrônicos oriundos do SISPPI, do DATASUS e do Sistema Estadual de Regulação (SER); 

basicamente, Gonçalves (2015) comparou a programação pactuada aos procedimentos 

efetivados e aos regulados, no intuito de verificar quão efetivo era o sistema de regulação 

praticado, uma vez que, considera que a regulação é ferramenta importante no cumprimento 

dos princípios e diretrizes do SUS, em particular, no acesso igualitário. Frequentemente seria 

ofertado sem critério o que contribui com a ineficiência e congestionamento dos serviços. 

 Gonçalves (2015) reconhece importante limitação na ausência de dados da Capital, 

principal prestador de serviços no Estado, o que se devia a dois sistemas operacionalizando a 

regulação no mesmo território (SER e Sisreg), conclui entretanto que no período sob estudo, 

primeiro semestre de 2014, ambos os serviços estudados, no que tange à regulação, tiveram 

comportamento razoável; todavia, o autor justifica que o melhor ajuste da cardiologia 

intervencionista tem relação com seus maiores preços e condições de internação dos pacientes, 

os quais tornariam a prestação do serviço mais atrativa à iniciativa privada em saúde, a qual, 

segundo o autor, seria capaz de influenciar o sistema de saúde em seu favor. 

 A existência de fluxos não formalizados e redes informais, como mencionado por 

Ferreira (2014) e Gonçalves (2015) mostravam a preocupação de profissionais da assistência e 

da regulação, respectivamente, em garantir a continuidade de tratamento aos usuários. Tal 

preocupação também recaia sobre os próprios usuários, diante da fraqueza da regulação e dos 

mecanismos de referência e contra referência, como relatado por Porto (2016); todavia, o 

diálogo entre profissionais solicitantes, médicos ou administrativos, existe, ainda, diante de 

pleno funcionamento do Sisreg e da rede formal, como demonstrou o estudo de Dias (2012), 

no qual fora visto que o contato de profissionais (médicos especialistas, médicos solicitantes e 

profissionais administrativos), inclusive telefônico, facilita a gestão da regulação às referências. 

 Lima Jr. (2015) estudou a integração entre os serviços odontológicos de atenção 

primária e especializada em uma área de planejamento da cidade do Rio de Janeiro, por meio 

da identificação e análise dos mecanismos e estratégias de coordenação com vistas à integração 

da rede municipal, da descrição e análise das trajetórias assistenciais dos usuários no acesso à 

Atenção Especializada em saúde bucal, também da análise das estratégias de coordenação entre 

Atenção Primária Especializada e, ainda, da identificação e análise dos problemas de integração 

e coordenação causadores de obstáculos organizacionais à acessibilidade dos usuários da rede 

(LIMA JR., 2015, p. 26). O estudo apoiou-se em entrevistas e análise de registros 

administrativos produzidos entre 2009 e 2014. 
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 A regulação e o Sisreg foram considerados importantes fatores de integração na A.P 3.1; 

o tempo de espera, em 2014, era de 2 meses. Esse resultado foi considerado positivo pelos 

profissionais entrevistados, os quais tinham vivenciado em anos anteriores até “[…] oito meses 

de espera para a especialidade de endodontia, por exemplo. Hoje o máximo que se espera para 

endodontia são dois meses, com pequenas variações entre os CEO [...]” (LIMA Jr., 2015, p. 

96). Não obstante o apontamento de um tempo de espera razoável, o protocolo de regulação 

tirava alguns cidadãos da possibilidade de tratamento no âmbito do SUS, fato criticado por parte 

dos profissionais entrevistados, e que levou alguns destes a descumprirem o protocolo de 

regulação, fato próximo ao relatado por Ferreira (2014). 

 Maia (2012) avaliou a regulação assistencial em Piraí, município do Estado do Rio de 

Janeiro, a partir de dados secundários (registros administrativos) das operações da Central de 

Marcação de Consultas, da secretaria de saúde daquele município, também de normas do 

Conselho Federal de Medicina e parâmetros de serviços oriundos da Portaria 1.101/11 

(BRASIL, 2011) e a programação de saúde municipal, além de dados do DATASUS; as 

informações de interesse (parâmetros, ofertas e encaminhamentos) abrangem o segundo 

semestre de 2010 e o primeiro de 2011, período em que se adotou o Sisreg para agendamento 

a consultas e exames e regulação assistencial. O objetivo era compreender as barreiras 

organizacionais aos serviços de média complexidade em Piraí. 

 O processo de regulação pré Sisreg em Piraí, conforme relata Maia (2012), era intensivo 

em papel e mão de obra, envolvia aplicação de selos e o deslocamento de documentos em 

veículos – ineficiência que custava ao cidadão usuário, dias de espera. A implantação do sistema 

foi, no entanto, de início, complicada pela dificuldade com a rede de computadores; superado 

o problema, os ganhos foram considerados efetivos, com redução no tempo de operação dos 

agendamentos, ampliação da atividade de regulação e ganhos com transparência (MAIA, 2012). 

A autora relata, através de fluxogramas, a existência de acesso mais simplificado ao Hospital 

Flávio Leal, principal referência do município, justamente pela ausência de regulação, o que 

implicava acesso menos equitativo, obtido por práticas de clientelismo. 

 Pinto et al (2017) tomaram registros administrativos eletrônicos do Sisreg e CNES a fim 

de avaliar o desempenho ambulatorial, relativo a consultas e exames, no município do Rio de 

Janeiro com foco no tempo de espera pelo atendimento. Os autores utilizaram dados de 2015, 

quando já se encontrava consolidada estratégia de regulação adotada no segundo semestre de 

2012 que transferiu o papel regulador para APS. 

 Os autores comparam o número de vagas ofertadas no Sisreg, somando-se as federais, 

estaduais, municipais e conveniados ao SUS, ao número potencial, obtido pelo dobro da carga 
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horária potencial no município de acordo com os dados do CNES, que apresenta, além dos 

estabelecimentos de saúde, os profissionais de saúde vinculados ao SUS atuantes no município; 

calculou-se o número potencial pelo dobro, por se considerar que um atendimento ambulatorial 

dura em média meia hora, posicionamento considerado conservador pelos próprios autores. A 

diferença entre o potencial ofertado e a disponibilidade real se deve, segundo os autores, à falta 

de coordenação única na Capital, embora isto contrarie a diretriz de gestão territorial única 

adotada no SUS, configura-se como marca do federalismo sanitário brasileiro: profissionais 

vinculados a esferas de governo diferente do município não tinham suas cargas horárias no 

Sisreg, fator de enfraquecimento da transparência na gestão, sobretudo, num contexto em que 

a Capital constitui-se referência terciária ou quaternária na macrorregião. 

 De acordo com a metodologia descrita acima, Pinto et al (2017) concluíram que os 

atendimentos de vagas federais regulados no Sisreg em outubro de 2015, mês típico, 

representavam apenas 2,30% do esperado (n = 4.864 consultas reguladas/semana, N = 211.486 

atendimentos esperados/semana), o menor índice na região, enquanto as ofertas municipais no 

Sisreg, as maiores da região, representavam 38,40% do total esperado (n = 29.312 consultas 

reguladas/semana, N = 76.406 atendimentos esperados/semana). Na sequência os autores 

aplicaram metodologia similar sobre a especialidade profissional e o procedimento; assim, 

verificaram que no tocante à consulta em oftalmologia geral, procedimento realizado por 

médico oftalmologista, o quantitativo de consultas semanais reguladas frente ao esperado 

representava cerca de 48,30% (n = 3.873, N = 8.022), o maior índice dentre os procedimentos 

ambulatoriais selecionados, enquanto o menor se dava para consulta em fisioterapia, cujo 

quantitativo do regulado frente ao esperado representava 5,70% (n = 1.521, N = 26.470). 

 Após análise das pendências acumuladas de atendimento ambulatorial, as quais 

variavam de 439 consultas em cardiologia até 15.845 consultas em oftalmologia geral, e dos 

tempos médios de espera, 73 e 120, para os procedimentos citados, respectivamente, Pinto et al 

(2017) concluíram que se parte da oferta profissional estivesse disponível no Sisreg, pendências 

e tempos de espera seriam muito menores e, em alguns casos, sequer haveriam. No entanto, 

características do federalismo sanitário brasileiro, que permite atribuições imbricadas entre 

níveis de governo, são desafios à gestão. Por exemplo, o Sistema Estadual de Regulação (SER), 

sob o controle da SES/RJ, regula o acesso a determinados procedimentos ambulatoriais de 

pacientes da capital ou oriundos de outros municípios da Unidade, foi pactuado na CIB-RJ em 

2015; a atuação deste sistema não necessariamente favorece ao paciente, o que se deve à 

desorientação que pode causar por haver dois sistemas desempenhando papéis semelhantes 

(PINTO et al, 2017). 
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 As barreiras à integralidade da assistência odontológica no município de Niterói, no 

Estado do Rio de Janeiro, foram o foco do trabalho de Porto (2016); a autora desenvolveu 

estudo de caso qualitativo, exploratório e descritivo, sob a perspectiva dos profissionais. A 

autora identificou vários obstáculos à integralidade, no que toca a regulação: total ausência de 

sistemas informatizados, protocolos sem consideração a regras de prioridade por risco ou 

gravidade, antes, havia consideração apenas à ordem de chegada, ainda, falta de instrumentos 

formais de pactuação com referências da alta complexidade, realizadas por hospitais 

universitários no município. A falta de registros administrativos, ou a sua indisponibilidade, 

impediu a análise quantitativa da demanda e oferta, tornando-a um objetivo reprimido. Através 

das falas dos entrevistados, mostrou, que no contexto pesquisado, várias ações de continuidade 

estavam sob a responsabilidade dos próprios usuários; por conta dos mesmos estava o acesso 

ou não à rede terciária. 

Rocha (2015) estudou os efeitos da estratégia de descentralização da regulação de acesso 

a procedimentos ambulatoriais especializados para os médicos vinculados à APS no Rio de 

Janeiro, concebida no intuito de aumentar os recursos humanos na regulação ambulatorial e 

diminuir tempo e fila de espera. Para aferir os efeitos da intervenção havida em julho de 2012, 

a autora tomou registros administrativos eletrônicos gerados pelo Sisreg de quatro 

procedimentos: consulta em oftalmologia geral, consulta em cirurgia geral, consulta obstétrica 

– alto risco geral e mamografia bilateral de rastreamento; tais procedimentos foram 

considerados válidos para aferir a eficiência antes e após a intervenção. 

 A influência da intervenção sobre a qualidade foi aferida de modo indireto pelas 

alterações nos quantitativos de status; como hipótese, com quadro reduzido de reguladores 

haveria tendência a aprovação da totalidade das solicitações, a despeito do tempo; de modo que 

o aumento de solicitações com status diferente de aprovado foi julgado pela autora como 

acréscimo na qualidade da regulação dos profissionais médicos reguladores, tendo em vista o 

incremento na capacidade de análise, antes reduzida; no mesmo sentido segue a avaliação do 

tempo de esperado comparado ao grau de risco do paciente. A análise compreendeu a 

comparação de procedimentos executados nos 18 meses anteriores e posteriores ao início da 

intervenção, ou seja, o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, com agregação 

trimestral, embora haja menção a semestre e ano. 

 Os dados coletados por Rocha (2015) revelam houve aumento considerável e redução 

do tempo de espera, embora reconheça a imbricação de ações cujos efeitos poderiam confundir-

se com os da intervenção estudada. Todavia entende que a mesma foi capaz de causar melhoras 

na eficiência e qualidade; aponta que a autonomia dos hospitais estaduais e federais no controle 
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de suas agendas prejudica a gestão municipal de oferta, e, sobretudo, o usuário, que em certos 

casos precisa ser reinserido no sistema a realização da consulta ou procedimento, sinal de 

ociosidade dos serviços de referência e acesso de má qualidade. A autora coloca que a 

implantação do Sisreg é um avanço que ocorre ao lado de outros, por exemplo, a expansão da 

APS como facilitadora do acesso aos serviços de saúde, além da descentralização da regulação 

dos procedimentos especializados para APS, através da colocação no Sisreg dos médicos 

responsáveis técnicos como reguladores. Por outro lado, a autora aponta diversas fragilidades, 

dentre as quais se destacam a inadequação da oferta de vagas e a baixa integração com as 

unidades federais e estaduais, que não disponibilizam toda capacidade de oferta para regulação 

municipal, o que é um complicador ao acesso aos serviços especializados. A autora adverte 

ainda que a falta de coordenação pode fazer da regulação um obstáculo ao acesso no lugar de 

um facilitador, no que corrobora os achados de Pinto et al (2017). 

O foco do estudo de Ramos e Gomes (2014) é a judicialização em saúde, entendida 

pelos autores como “procura do poder judiciário pelos cidadãos para que medidas judiciárias 

sejam empregadas contra Estado para sanar os problemas decorrentes de políticas públicas 

deficitárias, como por exemplo, as políticas de saúde” (RAMOS; GOMES, 2014, p. 831), ou 

seja, ocorre quando juiz é decisor e ordenador acerca de quem deve ocupar o leito, receber a 

medicação, fazer o exame, dentre outros, sempre diante da negativa assistencial ao paciente. Os 

autores valeram-se da teoria das representações sociais para analisar o fenômeno, observado 

sobre uma central de regulação e um hospital universitário, ambos estaduais, localizados na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 As representações sociais estariam entrelaçadas aos termos “mandado judicial”, 

“direito”, “injusto” e “dificuldade”, os quais foram evocados pelos grupos entrevistados. Os 

mandados representariam o poder do juiz; que se não acatado poderia levar à prisão o 

profissional/servidor desobediente. Isto coloca tais profissionais frente a dificuldades de 

escolha, que podem levar pacientes à morte; surge também o sentimento de injustiça porque 

sob a ótica profissional da saúde os juízes seriam leigos, embora agindo para garantia do direito 

à saúde negado (RAMOS; GOMES, 2014). Outros termos estariam associados à regulação, 

como burocracia, por exemplo, o qual os autores tomam no sentido pejorativo, que estaria ainda 

relacionado à demora – elemento também levantado na pesquisa. As informações levantadas e 

as referências corroboram-se no sentido de que a regulação se constitua num mal necessário, 

sobretudo, no tocante ao acesso a procedimentos considerados de alta complexidade (RAMOS; 

GOMES, 2014). A problemática da judicialização trazida aqui por Ramos e Gomes (2014) 

e Vilarins (2012) de certa forma negligencia o papel do cidadão. Decerto, as críticas dos 
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profissionais da regulação são dirigidas ao judiciário intromissor, que sendo, a priori, leigo em 

saúde, determina a ocupação de leitos, porém, quem sente o agravo é o cidadão, o provocador 

da ação externa, que se dá possivelmente frente a entraves patrimoniais das mais variadas 

espécies. 

Silva (2015) estudou os impactos da mudança na política de regulação havida no Rio de 

Janeiro em 2012 sobre os procedimentos de odontologia especializados (POEs), com respeito 

à suficiência, à disponibilidade dos serviços, ao tempo de espera e ao absenteísmo. O estudo foi 

desenvolvido pela análise de registros administrativos gerados no Sisreg entre 2011 e 2012, 

anos anterior e posterior à data da reforma. Revelou-se, conforme dados do Sisreg, que houve 

aumento considerável da oferta, de 39.980 para 61.444 (SILVA, 205, p. 20); após a reforma na 

política havia suficiência nos serviços, devido às solicitações serem inferiores ou próximas às 

ofertas. Este dado foi contestado pela autora frente a conhecida demanda reprimida por saúde 

bucal no Rio de Janeiro. Quanto ao tempo de espera, os dados agregados no nível municipal 

mostram que houve aumento após a reforma, contudo, houve variação por em determinadas 

áreas do município e tipo de especialidade, com queda no tempo de espera em algumas; fato 

semelhante se deu com relação ao absenteísmo, mas, neste caso, a autora identificou problemas 

com o meio de caracterização deste evento no Sisreg. 

 

1.2.3 Estudos sobre regulação assistencial em Minas Gerais 

 

 Os trabalhos de Dias (2012), Evangelista, Barreto e Guerra (2008) e Pereira 

(2009), referem-se à regulação em Minas Gerais. Dias (2012) abordou o SUS em Belo 

Horizonte/MG (BH), no intuito conhecer, sob a perspectiva dos profissionais vinculados ao 

SUS/BH, as estratégias efetivas de coordenação entre APS e a atenção especializada (AE), a 

regulação de acesso dos usuários entre estas instâncias, mecanismos de monitoramento e 

controle de filas de espera de usuários por serviços de saúde, a utilização de prontuários 

eletrônicos e as estratégias impulsionadoras de diálogo entre os profissionais da APS e AE a 

fim de melhorar a coordenação.  

 As estratégias para melhoria da coordenação do cuidado identificadas por Dias (2012) 

em BH foram: a regionalização de Centros de Especialidades Médicas (CEM); a organização 

de fluxos e de acesso à Atenção Especializada; implementações: de comissões de regulação 

local e distrital, de protocolos, diretrizes e linhas de cuidado, de prontuário eletrônico; e, 

processos de comunicação entre profissionais da APS e AE. Tais estratégias influenciavam-se 

mutuamente havendo vários pontos de superposição. No que tange à regulação de acesso, Dias 
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(2012) destaca, quanto aos fluxos, a utilização massiva do Sisreg para marcações de consultas 

especializadas, consultas normais, consultas sob regulação (aquelas com maior urgência), e de 

retorno, além do monitoramento das listas de espera para cardiologia, confirmação da consulta, 

monitoramento do absenteísmo e das demandas reprimidas por consultas; quanto à organização, 

no estudo destaca-se a existência de comissões de regulação, inovação aplicada para 

determinação de prioridade frente aos  casos mais complexos, cujo foco era a garantia da 

integralidade da atenção a partir de maior efetividade no apontamento de prioridades clínicas.

 Além das entrevistas e questionários, nas quais se obtiveram dados quantitativos e 

qualitativos, Dias (2012) utilizou-se de registros administrativos eletrônicos do Sisreg, no 

intuito de obter informações acerca de tempo de espera, absenteísmo e o quantitativo de 

consultas sob regulação, tanto de primeira vez, quanto de retorno. 

 Com relação ao Sisreg, dentre os 69 médicos de ambos os distritos, 94,20% sempre ou 

na maioria das vezes conseguem agendar consulta com o cardiologista utilizando o sistema, 

84,10% definem prioridade clínica em alta, média ou baixa, no encaminhamento, sendo que 

8,70% dos profissionais sempre classificam como alta. Com respeito ao tempo de espera pela 

consulta agendada no sistema 60,90% dos médicos consideram insatisfatório ou muito 

insatisfatório; 87,00% reconhecem a existência de fluxos especiais para pacientes com urgência 

e, nesses casos, há dificuldades de agendamento sempre, ou na maioria das vezes, para 20,30% 

dos profissionais (DIAS, 2012). 

 Dias (2012) também comparou os tempos de espera antes e depois da intervenção, ou 

seja, implementação dos CEMs. Nos dois anos seguintes à implantação dos CEMs 

verificou-se variação no comportamento do absenteísmo ao se levar em consideração os dois 

anos anteriores, 2008 e 2009; em relação às consultas de retorno, houve certa melhora ou 

manutenção percentual do absenteísmo nos distritos estudados, mesmo com a redução do tempo 

de espera por consultas o que corrobora o resultado positivo. Contudo, em relação às consultas 

de primeira vez, os percentuais de absenteísmo subiram nos dois distritos, ou seja, a redução no 

tempo de espera foi acompanhada de aumento de absenteísmo (DIAS, 2012).  

 O CEM, enquanto estratégia de coordenação, foi apontado por Dias (2012) como 

protagonista de uma série de avanços, desde o aumento da oferta, passando pela aproximação 

entre médicos demandantes e especialistas, e pela redução do tempo de espera em consultas de 

primeira vez e retorno, também como facilitador da regulação assistencial. A estratégia não 

teria sido, porém, capaz de reduzir o absenteísmo às consultas. É possível que o fenômeno esteja 

relacionado ao aumento considerável da oferta de consultas.  
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Rocha (2015) apresentou intervenção em que as atividades de regulação eram 

incumbidas aos médicos da assistência, distinta daquela estudada por Dias (2012), mas ambas 

se aproximam quanto à regulação, que fica mais próxima dos profissionais da atenção primária 

e dos usuários; nos dois casos houve resultados favoráveis a esta aproximação.  

Evangelista, Barreto e Guerra (2008) buscaram conhecer a relevância da central de 

internação de leitos de Belo Horizonte no acesso aos leitos hospitalares públicos, a qual fora 

constituída, na perspectiva dos autores, visando a otimização de recursos, a promoção do acesso 

igualitário e à assistência de qualidade. Levantaram dados de todas as internações em carácter 

de urgência e emergência mediadas pela central de internação ou não (caso em que chamaram 

via direta) ocorridas em 2002; a população de interesse era composta por pacientes maiores de 

30 anos de idade, com suspeita de infarto agudo do miocárdio ou insuficiência coronariana 

aguda, habitante ou não de BH.  

 Os dados utilizados são registros administrativos eletrônicos do DATASUS – AIH – e 

da SMS de BH – laudos médicos e registros de solicitação de vagas à central de internação. Das 

3.705 internações atinentes às hipóteses diagnósticas estudas em BH em 2002, cerca 24,89% (n 

= 922) foram mediadas pela central; a maioria das internações era de pacientes do sexo 

masculino, em torno de 55,33% (n = 2.050), sem diferenças significantes quanto à forma de 

admissão nos leitos; com relação à idade dos pacientes, conclui-se que os pacientes que 

acessaram os leitos pela via direta eram ligeiramente mais idosos. 

 A maioria dos assistidos em BH era moradora dali 62,21% (n = 2.305); todavia, 

pacientes moradores de BH acessaram os leitos de internação pela via direta mais intensamente, 

64,21% (n = 1.787) das internações, enquanto o acesso dos habitantes de BH por meio da central 

foi de 56,18% (n = 518); os autores associam esta diferença ao fato do habitante de BH conhecer 

melhor a rede, repercutindo na escolha à época da pesquisa. Outra diferença marcante se deu 

com relação ao tipo de unidade, a atuação da central direcionou, aproximadamente, 97,07% dos 

regulados à rede privada, ao passo que, pela via direta, a rede privada recebeu 72,01%. Quanto 

à utilização das UTIs, 20,20% dos pacientes que foram conduzidos pela central fizeram 

utilização, enquanto no outro grupo, apenas 16,82% (EVANGELISTA; BARRETO; 

GUERRA, 2008). 

 Evangelista, Barreto e Guerra (2008) concluíram que a central de internação não 

cumpria plenamente seu papel regulador em 2002, embora reconhecessem que isto se dava em 

parte, por exemplo, na utilização de UTIs. Tal fato, segundo os autores, poderia ser explicado 

pela característica da oferta em BH no período de interesse, a qual tinha participação intensa de 

entidades privadas e insuficiente número de leitos públicos; além disso, parte considerável das 
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internações se deu na própria unidade e havia influência profissional na priorização de leitos. 

Os autores, a despeito de sua conclusão principal, admitiram o papel preponderante da central 

de regulação para o alcance da oferta e que correções poderiam levar a melhora nos serviços. 

Pereira (2009) investigou a regionalização – enquanto estratégia do SUS para aumento 

da resolutividade e equidade do acesso e superação da fragmentação – conduzida pelo governo 

de Minas Gerais entre 2003 e 2007, condicionada pelas características históricas, políticas, 

demográficas, dentre outras, desta unidade federativa, das quais se destaca seus mais de 850 

municípios (o maior número dentre as unidades), cuja maioria é pouco povoada, e também pelas 

características do federalismo brasileiro, marcado pela centralização e pelo grande número de 

unidades política e administrativamente autônomas, mas sem condições financeiras e de gestão 

para condução das políticas sociais, em particular, a de saúde. Carvalho (2015) em suas 

afirmações acerca do federalismo brasileiro corrobora este pensamento. No que tange à 

regulação, que comporia a estratégia para superação da fragmentação (CAVALCANTI, 2011; 

ROMANO, 2014), a autora posiciona-a junto à interface entre a saúde pública e o federalismo, 

na dimensão organizacional (outras dimensões seriam a política e a fiscal). Questões políticas 

e organizacionais, como baixa qualidade nas gestões municipais, ao lado de outras, ofereceriam 

obstáculos à regulação (PEREIRA, 2009). 

 O SUS Fácil é o sistema criado pelo governo mineiro no intuito de operacionalizar a 

regulação entre/intra as referências micro e macrorregionais, à época da pesquisa só regulava 

internações e produzia relatórios; havia previsão, porém, de expansão do sistema para alcance 

ambulatorial (PEREIRA, 2009). De qualquer modo, no entorno da regionalização, maior 

relevância foi dada pela autora àquela regulação voltada aos sistemas e prestadores (PEREIRA, 

2009). 

 

1.2.4 Estudos sobre regulação assistencial no Nordeste 

 

 Os estudos de Albuquerque et al (2013), Rôla Jr. (2014), Sampaio (2016), Silva (2008), 

Silva et al (2012)7 e Silva (2012), referem-se a municípios ou estados do Nordeste brasileiro. 

Albuquerque et al (2013) estudaram a regulação assistencial no município do Recife/PE 

enfocando a qualidade do acesso nos seus aspectos de equidade e integralidade; o estudo 

qualitativo analisou dados relativos ao período de 2001 a 2008, correspondentes a dois governos 

municipais consecutivos; suas principais informações vinham de entrevistas com profissionais 

                                                           
7 Este estudo refere-se a parte do estudo de Silva (2008), cujo autor principal é mesmo deste. Por isto o 

trabalho não será detalhado. 
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– secretários, gestores da regulação da SMS, e gestores distritais –, e dados secundários, planos 

de saúde do período de interesse e registros administrativos AIH, BPA, APAC, além de 

informações do CNES. 

 Os dados revelam que a despeito de cobertura razoável e avanços na saúde pública no 

período de interesse, em Recife, persistiam questões organizativas contrárias às diretrizes do 

SUS, sobretudo, a dupla gestão no território da capital pernambucana, a qual se configurava 

pela existência de serviços oferecidos e regulados pelo município e a unidade federativa, além 

disso, na relação com os prestadores privados, verificava-se o resguardo dos interesses destes 

frente à necessidade pública (ALBUQUERQUE et al, 2013). 

 A regulação assistencial, vista da ótica dos secretários de saúde entrevistados, era um 

“mecanismo de acessibilidade organizacional” (ALBUQUERQUE at al, 2013, p. 228), 

favoreceu o cidadão na medida em que foi capaz de reduzir vícios como incerteza de 

atendimento, compra de vagas nas filas, todavia, os serviços de média e alta complexidade 

(MAC) não foram adequadamente regulados, devido à baixa compreensão e comunicação 

relativas ao processo regulatório nos distritos de saúde, parte da atenção cabível ao nível 

primário era encaminhada às unidades especializadas, o que dificultava a visão das reais 

necessidades da população adscrita e o próprio processo regulatório (ALBUQUERQUE et al, 

2013). 

Rôla Jr. (2014) estudou as características dos pacientes adultos usuários das UTIs 

reguladas pela Central de Referência das Internações de Fortaleza (CRRIFOR), segundo os 

perfis sociodemográfico e clínico e os graus de prioridades, a fim de conhecer as associações 

com o desfecho das internações, o tempo médio de espera, além da evolução no tempo das 

solicitações de internação, as distribuições das patologias, das solicitações, da utilização das 

unidades de referência e os obstáculos ao sistema. Era esperado pelo autor que com a regulação 

de leitos em UTI “os usuários do SUS conseguissem a garantia de um atendimento com mais 

equidade no acesso, baseado em critérios técnicos evitando interferências externas pessoais ou 

políticas”.  

 Segundo o autor, à época da pesquisa, entre 2010 e 2011, as solicitações para internação 

em UTI eram feitas por todas as unidades de saúde através de sistema eletrônico municipal 

próprio a este fim, diverso do Sisreg, ao qual todas as unidades prestadoras de serviço ao SUS, 

na Macrorregião de Fortaleza, públicas ou privadas, estavam interligadas. Relembra o autor, 

que o médico regulador é autoridade sanitária, no caso da CRRIFOR, regulava de acordo com 

graus de risco e alinhado aos princípios da bioética: “beneficência, não maleficência, autonomia 

e justiça distributiva” (RÔLA Jr., 2014, p. 31) os quais guiam/deveriam guiar as ações de 
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regulação. Empregou censo de registros administrativos obtidos junto ao CRRIFOR, referentes 

a eventos relacionados às UTIs de adultos (pacientes maiores de 14 anos) ocorridos de outubro 

2010 a setembro de 2011, enfocando faixa etária, sexo e procedência dos pacientes, 

identificação de patologias, também priorizações, desfechos das internações, tempo médio de 

espera por UTI e frequência de solicitações por UTI. 

 Entre outubro de 2010 e setembro de 2011 houve 5.975 pacientes admitidos em UTIs 

reguladas pela CRRIFOR, 59,41% (3.550) do sexo masculino; do total de pacientes admitidos 

49,18% (2.939) tinham menos que 60 anos de idade; cerca de 39,03% (2.332) residiam fora de 

Fortaleza; a escala de prioridade foi aplicada para cerca de 67,88% (4.056) pacientes, dentre 

estes foi atribuído o grau I a 64,69% (2.624) e o grau II a 32,00% (1.298); quanto aos desfechos, 

dos pacientes classificados como prioridade 01, 29,27% (768) conseguiram internação em UTI 

no local solicitado, 18,14% (476) em outra unidade, 34,60% (908) foram a óbito, o restante não 

obteve internação. Com relação às unidades hospitalares, aquelas sem atendimento de 

emergência, hospitais de retaguarda, receberam a maior parte dos pacientes classificados como 

prioridade 01, cerca de 56,94% (271). Pacientes com menor prioridade conseguiram menos 

vagas nas UTIs, fato previsível que revela o trabalho dos profissionais na regulação, no mesmo 

sentido, os pacientes enquadrados como prioridade III. 

 A principal causa de internação em UTI verificada no período foi o acidente vascular 

cerebral com 16,18% (967); as neoplasias respondem por 2,52% (150) das internações em UTI. 

O tempo médio de espera por mês variou de 5,82 a 6,88 dias entre outubro de 2010 e setembro 

de 2011; já o número de solicitações por mês variou 435 e 560, no mesmo período, variações 

desprezíveis. O autor insiste em que o aumento dos leitos aliado à maior capacidade regulatória, 

com critérios objetivos, protege o paciente e favorece a prestação de serviços de melhor 

qualidade, como exemplos, cita a manutenção das taxas de ocupação de unidades semi-

intensivas em 80,00%, encaminhamento domiciliar para pacientes em cuidados paliativos fora 

de possibilidade terapêutica, melhora na capacidade indicativa de UTI para reduzir o número 

judicialização de vagas (RÔLA Jr., 2014). 

 Sampaio (2016) buscou compreender a integralidade e o acesso aos serviços de saúde 

gerenciados pelo SUS na microrregião de saúde de Vitória da Conquista, com cerca de 670.000 

habitantes e 19 municípios pactuados, enfocando a oferta aos serviços especializados de saúde 

nos anos de 2013 e 2014, a qual era regulada pela Central Municipal de Procedimentos e 

Exames Especializados (CRPEE). No seu estudo, descritivo e quantitativo, focou-se à 

integralidade da assistência levando-se em consideração não apenas as atividades 

administrativas, mas a garantia deste princípio por meio da judicialização. Os dados 
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quantitativos utilizados por Sampaio (2016) vêm de registros administrativos; seja a prescrição 

de cobertura (BRASIL, 2015b), que a autora admite como certa sem quaisquer questionamentos 

sejam as pactuações concernentes à PPI da região, sejam os quantitativos reais de exames, 

consultas e serviços oferecidos. A autora concluiu que, de maneira generalizada, a quantidade 

de bens de saúde pactuados foi sempre inferior aos parâmetros de cobertura; isto, para autora, 

é um obstáculo ao acesso na referida região. 

Silva (2008) avaliou a regulação assistencial na 2ª Microrregião de Saúde do Ceará, 

sediada no município de Caucaia, visando a aferir a eficiência e a eficácia do sistema. A região 

sob estudo tinha, em 2007, período de coleta de dados quantitativos, mais de 520.000 habitantes 

distribuídos em 10 municípios, 4 desses aderentes à Política Nacional para Hospitais de 

Pequeno Porte. Os portes municipais eram bastante distintos com relação ao tamanho 

populacional (amplitude superior a 300.000 habitantes) e à capacidade de oferta de serviços. A 

sede da Microrregião era também a principal referência secundária, recebendo demandas dos 

demais municípios. 

 A avaliação empregada por Silva (2008) tinha características normativas e de pesquisa 

avaliativa; na fase normativa, chocaram-se os parâmetros de oferta determinados pelo MS, 

como a Portaria Nº 1.101/11 (BRASIL, 2011) e outros oriundos da legislação de saúde estadual 

e também da PPI, a dados de agendamentos, cancelamentos e demanda reprimida; tais dados – 

registros administrativos – foram obtidos através de sistema informatizado próprio (à época da 

pesquisa não se utilizava o Sisreg, mas o Unisus, desenvolvido com recursos do Reino Unido 

em parceria com iniciativa nacional) e de registros em papel. A outra fase desenvolveu-se junto 

aos profissionais das Centrais de Marcação de Consultas dos municípios da 2ª Microrregião, 

além da sede, por meio de entrevistas e observação participante, configurando-se a estratégia 

de triangulação de métodos. 

 Segundo Silva (2008), o município de Caucaia não tinha condições para sediar a central 

de regulação da 2ª Microrregião, o que foi conferido pela baixa resolubilidade de seus serviços 

que implicava frequentes transferências para a sede da Macrorregião – Fortaleza, isto se dava 

tanto para as necessidades dos habitantes daquele município, quanto para os referenciados para 

lá, conforme PPI. 

 Silva (2008) encontrou problemas severos com recursos humanos na 2ª Microrregião, 

os quais envolviam a quantidade e a formação de profissionais, incluindo a não existência de 

médicos reguladores ou autorizadores, baixo ou nenhum planejamento das ações em saúde, 

além disso, havia fraqueza no registro de procedimentos, impossibilidade de medir a satisfação 

do usuário, problemas com as estruturas organizacional e física, dentre outros. Problemas em 
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parte verificados por Kniess (2014). Havia tempo excessivo para cancelamento de consultas e 

exames na fila de espera; no município com melhor desempenho, 49,00% dos cancelamentos 

ocorriam após um mês do agendamento; havia 18 motivos registrados no sistema para os 

cancelamentos e um total de 2.451 cancelamentos em 2007, sendo 2.119 (86,45%) referentes a 

dados insuficientes, 648 (26,44%), referência incompatível, 362 (14,77%), ou dados digitados 

errados, 1.109 (45,25%). Soma-se a isto, a proximidade do número de agendamentos, 11.342, 

e os agendamentos cancelados ou reprimidos, 5.015. 

 Silva (2008) relata que parte da solução dos problemas apontados, cujos efeitos foram, 

em parte, mostrados acima, passaria pela descentralização das atividades de regulação para a 

porta de entrada, experiência exitosa em outros municípios do Ceará; intervenções semelhantes 

neste sentido foram abordadas por Dias (2012) e Rocha (2015). 

 O objetivo de Silva (2012) era conhecer a percepção do usuário atendido nas Unidades 

de Saúde da Família (USF) do município de Olinda/PE, no tocante a sua satisfação, acerca da 

regulação praticada pela Central de Regulação de Consultas e Exames, também pela Atenção 

Primária a Saúde (APS), nos serviços de agendamento de consultas e exames; este 

conhecimento deveria ser apreendido levando-se em consideração, ainda, as correlações da 

satisfação/percepção com fatores sociodemográficos.  Dentre os resultados apontados por 

Silva (2012, p. 38-44) destacam-se: a ESF foi avaliada como boa ou muito boa por 78,60% dos 

respondentes; nível de avaliação semelhante foi alcançado pela cordialidade profissional e 

atenção às queixas, cujas avaliações como boa ou excelente representavam mais de 75,00%; 

57,30% dos respondentes souberam da CRCe junto às recepcionistas nas unidades de saúde, 

12,30% pelos ACSs.  

 O sistema foi considerado melhor pela maioria dos usuários (SILVA, 2012, p. 49); com 

pouca variação por sexo, mas considerável variação por faixa etária: dos respondentes na faixa 

de 18 a 29 anos, 89,20% avaliaram o novo sistema como melhor, já na faixa de 30 a 49 anos, 

apenas 64,70% responderam da mesma forma; houve ainda variação considerável ao 

considerar-se a renda dos respondentes, os dados sugerem correlação linear negativa entre o 

nível de avaliação e a renda, assim, dos respondentes que informaram ter renda igual ou inferior 

a R$465,00, 89,60% avaliaram o novo sistema como melhor, ao passo que dos respondentes, 

cujas rendas eram superiores a R$1.396,00, apenas 66,70% avaliaram o novo sistema como 

melhor. Silva (2012, p. 39) analisou os dados sem desconsiderar o carácter subjetivo do tipo de 

avaliação empreendido; mereceu destaque pelo autor o fato da baixa qualidade de informações 

dadas anteriormente à inauguração do novo sistema; estas deveriam ser prestadas pelo ASF em 
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vez das recepcionistas; também o tempo de atendimento fora abaixo do esperado para o novo 

sistema. 

 

1.2.5 Estudos sobre regulação assistencial no Sul 

 

 Além de Knies (2016), Brizola (2010), Bugês (2014), Cechinel (2014), Hoepfner et al 

(2014), Laroque, Fassa e Castilhos (2015) e Yamaguchi et al (2014) abordaram estados da 

região Sul do Brasil; nos três últimos estudos, no que toca a regulação, utilizaram-se apenas os 

registros administrativos de pacientes para composição de indicadores no tratamento de 

odontológico e em espera por UTI, respectivamente, sendo que Laroque, Fassa e Castilhos 

(2015) fizeram recomendações à Central de Regulação Odontológica de Pelotas para 

consideração de protocolos no lugar de apenas utilizar a ordem cronológica. 

 Os efeitos da contratualização entre o Hospital Universitário de Londrina/PR e a gestão 

local do SUS foi o alvo da pesquisa de Brizola (2010); os efeitos foram aferidos a partir de 

análise de indicadores definidos de estrutura e resultado, 3 anos antes e após a 2005, o ano da 

contratualização. O autor considerou a intervenção estudada – a contratualização – como 

espécie de ferramenta gerencial, contraposta à forma tradicional de financiamento do SUS: 

legalista, focada em procedimentos, baseada em séries históricas (BOZZA, 2015; 

CAVALCANTI, 2011; GONÇALVES, 2015; PEREIRA, 2009), controlada por processos, 

dentre outros; características que em conjunto foram consideradas burocráticas. A 

contratualização pressupõe o atingimento de metas pactuadas e o controle por resultados, além 

da autonomia de gestão, a qual não se verificava pelo fato de a unidade investigada ser um 

órgão da Universidade Estadual de Londrina. No que diz respeito à regulação, a 

contratualização estaria associada ao aumento do número de 1ª consulta oferecida pela central 

de regulação, o que foi avaliado positivamente por Brizola (2010). 

Bugês (2014), em investigação qualiquantitativa, estudou os obstáculos aos serviços de 

saúde de média e alta complexidade (MAC) prestados à população circunscrita à Macrorregião 

Norte do Estado do Paraná. Mais especificamente, a pesquisa se voltou à unidade de regulação 

de leitos (URL) de Londrina para obtenção de dados quantitativos, os quais configuraram um 

censo dos registros administrativos eletrônicos das internações ocorridas em 2011; na outra fase 

da pesquisa, qualitativa, realizada entre meados de 2013 e janeiro de 2014, a autora entrevistou 

gestores vinculados aos municípios prestadores e demandantes dos serviços a fim de 

compreender os “[…] problemas locais enfrentados para regular seus usuários para assistência 

através da URL” e dos “[…] problemas enfrentados pelos demais municípios para regularem 
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seus fluxos para a assistência através da URL” (BUGÊS, 2014. p. 10). A autora não explicou o 

motivo da escolha de 2011. 

 Os dados tabelados por Bugês (2014, pp.8-9) revelam que havia associação linear 

negativa entre o número de pacientes cadastrados por cada regional e o total de não regulados, 

respectivamente, 2.674, 5.651. 1,665, 1.868 e 216, pacientes atendidos, e 105, 674, 246, 335 e 

47, não regulados; no mesmo sentido, entre o número de pacientes regulados por cada regional 

(2.569, 4.977, 1.419, 1.533 e 169) e o total de acesso negados (249, 1.249, 814, 1.290 e 137); 

estes acessos contemplam situações de vaga zero e busca ampliada; o primeiro termo, segundo 

Bugês (2014), refere-se a casos em que a regulação tem que garantir o atendimento, mesmo 

inexistindo leitos vagos, já o segundo, diz respeito a procura de vagas em outros municípios; as 

correlações negativas não foram abordadas pela autora. 

 Os profissionais entrevistados por Bugês (2014), 11 no total, eram todos da área da 

assistência com atividades próximas à regulação, e todos com experiência em gestão; os 

mesmos informaram que os problemas de regulação poderiam ser resumidos em deficit da 

infraestrutura assistencial (carência de recursos humanos, equipamentos e leitos), pactuações 

mal feitas (choque das informações de demandantes e prestadores), fraquezas nas redes de 

atenção (recursos destinados à baixa e à alta complexidade, sem passar pela média 

complexidade) e interferências não técnicas na regulação (favores a políticos e colegas de 

trabalho). Os profissionais também relataram que a estratégia de vaga-zero não garante 

acolhimento, apenas atendimento, uma vez que, não se poderia considerar acolhido paciente 

fora de leito apropriado, permanecendo em macas do SAMU dentro de unidades hospitalares. 

 Há convergência dos profissionais entrevistados por Bugês (2014) e Ferreira (2014) no 

que diz respeito ao acolhimento e tratamento humanizado; os do primeiro estudo distinguem 

acolhimento de atendimento, acolhimento estaria próximo ao tratamento humanizado, 

conforme relatado pelos profissionais no estudo de Ferreira (2014); neste estudo achou-se que 

a regulação, ou sistema de regulação empregado, ofereceria barreiras a humanização pelo 

enfraquecimento da autonomia dos profissionais, contudo, consoante o estudo de Porto (2016) 

a ausência de regulação, total naquele caso, nada favoreceu a humanização do cuidado e o 

acolhimento dos pacientes, de modo que a generalização não pode ser feita. 

 As condições de trabalho dos profissionais da regulação também foram apontadas como 

problemáticas, o que reforça a preocupação de Kniess (2016) e Silva (2018); some-se a isto, 

características epidemiológicas e demográficas da população (envelhecida) referida no estudo 

provocariam baixa rotatividade dos leitos. O problema da regulação ainda se agravaria pela 

redução do número de leitos, também pela baixa resolutividade dos casos e pela falta de 
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protocolo para definição de prioridades nos encaminhamentos às referências pelas portas de 

entrada, no caso, as unidades básicas de saúde (BUGÊS, 2014). 

 O problema da falta de recursos humanos e dificuldades operacionais com a regulação, 

incluindo a falta de protocolo para determinação de prioridade e encaminhamento às 

referências, relatado por Bugês (2014) e Silva (2008) foi parcialmente resolvido com a 

intervenção referida por Rocha (2015), que concedeu a condição de reguladores a médicos da 

porta de entrada no município do Rio de Janeiro. 

Cechinel (2014) pesquisou as relações entre a regulação de acesso e o princípio da 

equidade, sob a perspectiva de profissionais do Complexo Regulador de Florianópolis – SC. O 

estudo qualitativo foi desenvolvido através de pesquisa documental (enfocada, sobretudo, na 

legislação organizativa da regulação no município em questão), entrevistas, observação 

participante, grupo focal e análise temática. Na revisão da literatura empregada, percebeu-se a 

dificuldade de obter subsídios à proposta de relacionar regulação e equidade, sobretudo, nos 

estudos nacionais, o que reforçava a necessidade de investigação (CECHINEL, 2014).  

 Os estudos obtidos mostraram que o acesso estava vinculado a fatores 

sociodemográficos, como origem, cor ou raça, sexo, renda, e também à existência de sistemas 

de saúde direcionados à correção do problema da desigualdade em saúde, neste sentido seria 

empregada a regulação de acesso, concebida como atividade de Estado comprometido com a 

igualdade entre os cidadãos. A autora diferencia igualdade de equidade, mencionando que este 

último conceito traz em si elementos de justiça social, a qual se alinha o próprio SUS; sob este 

princípio as atenções do Estado atinentes à saúde deveriam ser mais intensas para os indivíduos 

ou grupos sociais mais vulneráveis; a regulação deveria espelhar esta atitude (CECHINEL, 

2014). 

 As entrevistas revelaram tentativas de influenciar o processo regulatório por “entradas 

ilegítimas” (CECHINEL, 2014, p. 107) no sistema; estas eram intentadas por políticos, outros 

profissionais. Todavia, as equipes de regulação demonstraram compreensão profunda de 

processo regulatório, que a entrada correta se daria pelo Sisreg, o que resguardaria os princípios 

do SUS, em particular, o da equidade; outra tensão evidenciada se dava entre reguladores e 

profissionais da assistência, além disso, o próprio Sisreg era um ponto de tensão devido a 

problemas na sua operacionalização, que levava a reclamações dos usuários (BATISTA, 2013; 

FERREIRA, 2014), embora os profissionais reconhecessem a efetividade do sistema em 

comparação com a situação anterior a sua implantação em que o trabalho se dava pelo emprego 

de papel, com risco considerável de prejuízo aos pacientes. O estudo ainda revelou que o 
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emprego do Sisreg carece de capacitação constante, tendo em vista as frequentes substituições 

de profissionais devido a alterações na ordem política (CECHINEL, 2014). 

 

1.2.6 Estudos de regulação assistencial no Centro-Oeste 

 

Os objetos de estudo de Andrade (2015), Cavalcanti (2011), Kehrig, Souza e Scatena 

(2015), Romano (2014), Vieira (2011) e Vilarins (2012) localizam-se no Centro-Oeste 

brasileiro. Andrade (2015) avaliou o Sisreg, segundo as perspectivas de profissionais e usuários 

do Hospital Escola da Universidade do Mato Grosso do Sul, no tocante ao acesso, ao tempo e 

à resolutividade; acesso para a autora é maior que o ingresso, no sentido vernacular, tem relação 

com a integralidade da assistência. Quanto ao tempo interessava a autora o interstício entre o 

momento de marcação da consulta na UBS e a consulta no NHU, além da espera ocorrida já na 

unidade hospitalar; com relação à resolutividade, foi admitida como o juízo sobre o desfecho 

do atendimento do usuário, que diante do modelo hierarquizado de assistência pode ser 

construído pela análise da solução da demanda ou o do pronto referenciamento para casos de 

maior complexidade.  

 Os dados levantados por Andrade (2015) revelam que na percepção dos profissionais de 

saúde, a regulação e o Sisreg no Núcleo do Hospital Universitário (NHU), possibilitam acesso 

de usuários de outros municípios, contudo, há maior espera por consultas, mais burocracia, 

prejuízo para o ensino, alto índice de absenteísmo, impossibilidade de remarcação de consultas 

em caso de pacientes ausentes e pouca resolutividade. Além disso, os médicos docentes sentem 

que, com o esquema de regulação, sai prejudicado o ensino, vocação do hospital-escola, porque 

não podem escolher casos adequados aos conteúdos curriculares. 

Quanto aos usuários, a forma de agendamento, variável relacionada ao acesso, foi 

considerada ruim ou péssima por 71,80% dos respondentes; em referência ao tempo, o tempo 

de consulta foi considerado adequado por 80,00% dos respondentes, já o prazo de retorno foi 

considerado adequado por 39,50% dos respondentes e não conforme para 37,90%, os demais 

respondentes não se manifestaram; no que toca a resolutividade, 80,60% dos respondentes 

afirmaram que a consulta resolveu o problema, para 96,0% dos respondentes houve solicitação 

de retorno, 67,70% receberam orientações acerca do dia, local e hora do agendamento 

(ANDRADE, 2015, pp. 29-33). 

 Cavalcanti (2011) chegou a diversos problemas que implicavam a regulação. As 

alterações políticas na SES/MT e SMS de Cuiabá provocavam interrupções de ações e mudança 

de padrões; também havia falta de comunicação entre o CReg e a CR, além de falta de 
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transparência, em que se pode incluir o problema das ausências de protocolos de regulação. 

Estes últimos se relacionavam também à fuga aos mecanismos de regulação (CECHINEL, 

2014) que englobam, ainda, as ações judiciais, a interferência de políticos para determinação 

de vagas diretamente na CR e nas unidades hospitalares – o que se dava, sobretudo, em 

momentos eleitorais, configurando-se a prática do clientelismo –, a alteração de endereços de 

pacientes do interior do Estado para admissão das unidades diretamente na capital (referência 

em alta complexidade).  

 Problemas estruturais também foram relatados por Cavalcanti (2011), vão desde a 

manipulação do sistema utilizado, o Aghos – à época não era adotado o Sisreg – que não gerava 

bons relatórios importantes para pactuação; além disso, documentos da regulação eram 

manuseados fisicamente e deslocados por veículos. Também havia problemas contratuais junto 

aos prestadores privados, os quais representavam mais de 60,00% dos leitos do Estado, e, em 

face da falta de atualização, não podiam receber sansões pelos órgãos contratantes responsáveis; 

dentre as práticas passíveis de punição constava a escolha de pacientes conforme a conveniência 

do prestador, o que se choca de frente com os princípios do SUS (CAVALCANTI, 2011). 

 Kehrig, Souza e Scatena (2015) estudaram o processo de regionalização em saúde na 

região de saúde do Sul do Mato Grosso, enfocando sua institucionalidade e governança, a partir 

da análise de atas da CIB Regional – entre 1995 e 2006 – e do Colegiado de Gestão Regional 

(CGR) – entre 2007 e 2009; este último tornou-se a Comissão Intergestores Regional (CIR) 

(BRASIL, 2011); tais órgãos se sucederam, substituindo-se no tempo, de acordo com 

normativas estaduais e federais. A proposta era factível devido à qualidade dos registros. Os 

autores entendem institucionalidade como aquilo “que é apreensível nas instâncias regionais 

como sendo legalidade, desenho da região, robustez e conteúdo das instâncias regionalizadas, 

assim como estratégias de regulação, de forma a melhorar a efetividade da regionalização” 

(KEHRIG; SOUZA; SCATENA, 2015, p. 950); e, “a governança é explicitada na viabilização 

do projeto político regional de saúde mediante inter-relação das instâncias e atores envolvidos” 

(KEHRIG; SOUZA; SCATENA, 2015, p. 950). 

 Os autores revelam o pioneirismo do MT nas práticas de regionalização, o que se deu 

através de agregações municipais, em alguns casos, antecipando-se às normas federais. Além 

disso, como registrado nas atas, havia forte indução da SES no sentido da regionalização. De 

modo que a institucionalização ficou facilitada pela vocação ou tendência da unidade 

federativa, que implicou, por exemplo, a criação de centrais de regulação regionais. Com 

relação à governança da regionalização, em que se insere o trabalho da regulação assistencial, 

observa-se a atuação de políticos (os quais também causavam problemas à institucionalização) 
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interferindo nos processos, seja a fim de alcançar mais recursos para seus municípios, em um 

nível de pactuação mais alto, ou estratégico, seja na interferência nos fluxos operacionais, na 

tentativa de privilegiar determinados usuários (KEHRIG; SOUZA; SCATENA, 2015). 

Romano (2014) pesquisou, em sua tese doutoral, “a relação público-privada na atenção 

ambulatorial de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde na região da Baixada 

Cuiabana – MT”. A região fora escolhida por sua importância estratégica para a saúde pública 

daquele estado, sendo sua principal referência em média e alta complexidade, destino, portanto, 

de pacientes das demais regiões da unidade; sua escolha se deveu, ainda, ao fato de concentrar, 

consoante dados do censo demográfico, aproximadamente 1/3 (911.482/3.035.122) da 

população estadual; de não ter firmado Consórcio Intermunicipal de Saúde; e, ter bom 

desempenho econômico. Na Baixada Cuiabana, a Capital se sobressai como o principal 

município provedor de serviços de saúde. 

 Conforme argumentado por Romano (2014), na história da saúde pública brasileira, 

desde sempre, houve participação da iniciativa privada, a qual se perpetua, ainda, após o 

movimento da Reforma Sanitária Brasileira e da Constituição Federal de 1988, que consignou 

à iniciativa privada apenas papel complementar no SUS; no entanto, como demonstra a autora, 

no que toca à complementaridade, observa-se uma inversão de papéis quando há oportunidade 

de lucro, ou seja, a medida em que os serviços contratados pelo SUS junto à iniciativa privada 

tornam-se mais lucrativos, observa-se que a oferta privada é consideravelmente superior à 

pública, ficando esta complementar àquela.  

 Isto foi verificado empiricamente na região estudada para os serviços e procedimentos 

de média e alta complexidade definidos; em 2011 havia 93 estabelecimentos prestadores de 

serviços ambulatoriais de MAC ao SUS espalhados na Baixada Cuiabana, sendo 57 (61,29%) 

públicos e 36 privados, dos quais 7, filantrópicos. Todos os serviços privados situavam-se em 

Cuiabá, 88,89% (n=32), ou Várzea Grande. Observando-se os 84 estabelecimentos prestadores 

de Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia (SADT), os quais têm custo elevado, nota-se que 

as instituições públicas são 34,52 (n=29) ao passo que as privadas representavam 63,48%, dos 

quais aproximadamente 90,91% (n=50) tinham fim lucrativo, o que configura numericamente 

a inversão de papéis (ROMANO, 2014). 

 Como é frequentemente mencionado por outros autores, Bozza  (2014) e Gonçalvez 

(2015), por exemplo, Romano (2014) também refere-se ao fato dos mecanismos de 

planejamento público em saúde em MT (PPI, POA, FPO, etc.), vigentes à época do estudo, 

reforçarem a lógica de mercado e fortalecerem a iniciativa privada frente ao serviço público ao 

estimarem os serviços a serem contratados e disponibilizados à população a partir do que foi 
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ofertado em anos anteriores e não com base nas necessidades reais da população. Tal 

procedimento de fato vai ao encontro da iniciativa privada, porque já é detentora do parque 

tecnológico capaz de executar os serviços, enquanto o serviço público precisaria equipar-se 

tecnologicamente para executá-lo. 

 No que tange à regulação de acesso aos serviços ambulatoriais de MAC, Romano (2014) 

revela a partir das suas entrevistas, vários pontos dificultadores: a grande extensão territorial de 

MT, os vazios sanitários, o fato de haver forte concentração de oferta, seja pública ou privada 

na Capital, a falta de sistema eletrônico virtual integrando as unidades básicas, a regulação e as 

referências em MAC (o Sisreg estava sendo implantado na época da pesquisa), interferência de 

políticos e profissionais nas filas (CAVALCANTI, 2011; CECHINEL, 2014; KEHRIG; 

SOUZA; SCATENA, 2015), ausência de protocolos. 

 Vieira (2011) levantou sexo, idade e o perfil clínico de pacientes internados em UTI por 

intermédio da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) do Complexo Regulador 

do DF, entre março e julho de 2009; houve 67 pacientes nesta condição, cujos dados foram 

obtidos diretamente dos prontuários físicos. No que diz respeito à regulação, a autora revelou 

que parte dos acessos à UTI analisados, 10 casos, se deu por determinação judicial, 

encaminhada a CRIH, não diretamente à unidade hospitalar; 8 destes casos encaminhados 

evoluíram a óbito no período de análise, o que demonstra a gravidade de estado dos pacientes. 

A autora sustenta que seriam obstáculos à regulação: indicações mal feitas pela assistência, 

internações não reguladas e os mandados judiciais que ora garantiriam o acesso, ora alterariam 

o fluxo regulatório desconsiderando o papel do médico regulador. 

Vilarins (2012) estudou a regulação do acesso à terapia intensiva no Distrito Federal 

(DF), desde sua implantação e execução entre 2007 a 2011, pela CRIH do Complexo Regulador 

do DF. A pesquisa envolveu análise documental, incluindo os parâmetros assistenciais (Portaria 

nº 1.101/2002, BRASIL, 2002), de registros administrativos de saúde e dados do IBGE, revisão 

bibliográfica e entrevistas com profissionais atuantes na regulação, além disso, a autora propôs 

indicadores de estrutura, processo e resultado, a fim de possibilitar a compreensão, 

monitoramento e controle das atividades de regulação. 

 Os indicadores propostos por Vilarins (2012) para avalizar estrutura foram o total de 

leitos de UTI à disposição do usuário, o número médio de leitos de UTI e o número de leitos 

per capta; já os de processo foram: número de solicitações de internação, média de solicitações 

de internação, proporções de solicitações com dados incompletos, tempo médio para retorno de 

complementação de dados clínicos em casos de solicitação incompleta, total de solicitações 

autorizadas, proporção de solicitações autorizadas, proporção de internações autorizadas, 
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proporção de internações determinadas por judicialização, proporção de internações fora do 

fluxo regulatório, tempo médio de permanência na UTI e tempo médio entre alta médica e alta 

administrativa em UTI. Os indicadores de resultado adotados foram tempo médio entre 

solicitação de internação e ocupação do leito e a proporção de óbitos na fila de espera 

(VILARINS, 2012). 

 A análise dos indicadores ficou prejudicada pela incapacidade do sistema informatizado 

em recuperar os dados básicos; da parte recuperada concluiu-se que o número de leitos de UTI 

era inferior ao necessário para população adscrita, o que talvez fosse o responsável pelo 

principal problema apontado pelos profissionais entrevistados em torno da regulação de leitos 

de UTI no DF, a judicialização, considerada pelos profissionais (todos servidores públicos 

federais), desrespeito aos princípios do SUS, em particular, a igualdade de acesso. Das falas 

dos profissionais nota-se que a interferência, do judiciário, MPF ou defensoria pública, era vista 

como inapropriada, por que leiga em saúde, “[…] descaracteriza o processo de priorização da 

gravidade clínica efetuado pelos médicos reguladores […]” (VILARINS, 2012, p. 106), sendo 

incapaz de determinar adequadamente quem deve ocupar os leitos de UTI na sua escassez, o 

que provocaria ocupação por pacientes com menor probabilidades de recuperação e o aumento 

do risco de morte aos pacientes não ocupantes (VILARINS, 2012). 

 Os estudos de Oliveira e Elias (2012), Santos e Merhy (2006) e Vargens (2014) não se 

voltaram a região em particular, este último defende a tese de que a abordagem tradicional de 

desenvolvimento de sistemas informatizados seria causa para frequentes insucessos na 

implementação de sistemas de informação em saúde (SIS) do SUS, propõe, em seu lugar, a 

abordagem sociotécnica devido às características próprias que envolvem o reconhecimento da 

complexidade no lugar da simplificação, do tratamento do todo em lugar das partes fatoradas, 

do local em vez do global, do transbordamento em vez do enquadramento, da existência de 

conhecimentos não formalizáveis. 

 A abordagem sociotécnica, aplicada ao desenvolvimento de sistemas, os SIS, em 

particular, impede a quebra das soluções propostas em partes técnicas e sociais, ambas seriam 

indissociáveis entre si. Logo, as soluções universais em SIS para o SUS, apoiadas apenas em 

técnica, por mais acurada que seja, bem como, a falta de olhares às particularidades dos atores 

locais, sobretudo no contexto brasileiro, em que, por força da Constituição, os municípios são 

politicamente autônomos ao lado das unidades federativas e da União, também a suposição de 

comportamento padronizado entre profissionais e usuários num País de dimensões continentais, 

e ainda, a falta de reconhecimento de atores defendendo seus interesses particulares, tanto nas 

arenas formais inerentes ao SUS (CNS, CONASS, CONASEMS, CIT, CIB, CIR, CS, etc.), 
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quanto nas informais e as diversas tensões disso derivadas, segundo tal abordagem, deveriam 

ser afastados (VARGENS, 2014). 

 A aproximação da pesquisa de Vargens (2014) à regulação assistencial se dá pelo fato 

desta ser induzida no âmbito do SUS, há algum tempo, por meio de um SIS, o Sisreg, o qual 

teve sua documentação analisada pelo autor, a partir de modelo de aferição de requisitos de SIS 

do SUS produzido sobre o paradigma sociotécnico; o modelo, que é o principal produto do 

estudo, tem cinco dimensões de análise: a institucionalidade do SUS, modelos de atenção à 

saúde, TIC em saúde, organização local e os atores; cada dimensão seria analisada a partir de 

eixos, os quais seriam compostos por vetores, que, por sua vez, têm determinadas 

características. Como exemplo de aplicação, no levantamento de requisitos para um SIS do 

SUS, dever-se-ia levar-se em conta a institucionalidade do SUS, da qual consta o eixo processo 

decisório, composto, além doutros, por um vetor conjuntural, cujas características são: perfil e 

trajetória dos atores políticos, dinâmica das relações intergovernamentais e prioridade na 

agenda governamental dos estados e municípios (VARGENS, 2014). Nota-se que o modelo 

desce a elementos totalmente negligenciados no levantamento de requisitos tradicional. 

 Parte dos estudos analisados (17 de 41) foi desenvolvida por profissionais de saúde 

atuantes ou com experiências em regulação ou ao seu entorno (BOZZA, 2015; BUGÊS, 2014; 

CAVALCANTI 2011; GAWRYSZEWSKI; OLIVEIRA; GOMES, 2010; GONÇALVES, 

2015; KNIESS, 2015; MAIA, 2012; LIMA JR., 2015; ROCHA, 2015; RÔLA JR., 2014; 

SANTOS; MEHRY, 2006; SILVA, 2008; SILVA, 2012; SILVA, 2015; GONÇALVES, 2015; 

SAMPAIO, 2014; VILARINS, 2012), os quais se mostram tecnicamente favoráveis ao 

aperfeiçoamento dos sistemas de regulação devido sua capacidade no cumprimento dos 

princípios e diretrizes do SUS. As informações acerca do exercício profissional próximo ou não 

a atividades regulatórias forma obtidas diretamente nos trabalhos analisados ou através do 

Currículo Lattes. 

 Nota-se, por fim, que o tema regulação espalha-se sobre questões sensíveis em saúde 

pública, como regionalização, descentralização, judicialização, burocracia profissional, justiça 

social, desigualdade, tecnologia da informação, dentre outros, além de ser alvo de política 

pública em saúde perpassa diversas outras políticas e redes atuais em saúde pública: Política 

Nacional de Regulação (BRASIL, 2008; VILARINS, 2012); Política Nacional para a Prevenção 

e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2013a; KNIESS, 2014; CARVALHO, 2015; 

SANTOS, 2014); Política Nacional de Atenção Oncológica (BRASIL, 2005; CARVALHO, 

2015; SANTOS, 2014); Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2004b; FERREIRA, 
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2014; HOEPFNER et al, 2014); Política Nacional de Tratamento Intensivo (RÔLA Jr., 2015); 

Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade (BRASIL, 2004c; 

GONÇALVES, 2015; BOZZA, 2013); Política Nacional para Hospitais de Pequeno Porte 

(BRASIL, 2013d; SILVA, 2008); Política Nacional de Atenção Hospitalar (BRASIL, 2013d; 

ROMANO, 2014; BOZZA, 2015); Política Nacional da Atenção Básica (BRASIL, 2011; 

BRASIL, 2017; CARVALHO, 2015; MORATO, 2013; PEREIRA, 2009; PINTO et al, 2017); 

Política Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 2004a; LAROQUE; FASSA; CASTILHOS, 2015; 

PORTO, 2016); Política Nacional de Atenção ao Paciente Crítico (VILARINS, 2012); Política 

Nacional de Informação e Informática em Saúde (BRASIL, 2015b; VILARINS, 2012; 

VARGENS, 2014). 

 O Quadro 1 resume as informações coletadas junto aos estudos de regulação 

mencionados neste subitem. A primeira coluna “Autores” do Quadro mostra os autores 

referenciados; da segunda à sexta coluna constam informações sociodemográficas, nas 

respectivas células “S” representa sim, e “N”, não, indicando ou não a presença do elemento no 

estudo. Desta forma devem ser interpretadas as informações de “Serviço de Saúde”, sétima 

coluna à décima quarta coluna. A coluna 15 “Regulação” refere-se ao órgão de regulação com 

as seguintes opções: SR – sistema de regulação; Cent. Reg. – central de regulação, CReg – 

complexo regulador; ou, outro. A coluna “Objeto” diz respeito à organização: H – hospital; HU 

– hospital universitário; R – rede; ou, outro. A coluna “Abrangência” informa o caráter 

geográfico: I – instituição, M - municipal; R – regional; MiR – microrregial; MaR – 

macrorregional; E – estadual; ou outro. A coluna “Perspectiva” aponta o ponto de vista 

investigado no estudo: P – profissional; U – usuário; ou outro. A coluna “Área de Estudo” 

indica a área na qual o trabalho se insere. A coluna “Formação” apresenta-se a formação do 

autor ou autores. A coluna “Atuação” indicação a área em que atuam/atuaram os autores, 

podendo ser regulação, auditoria ou outra. Na coluna “Espécie” indica-se se o estudo se trata 

de A – artigo, D – dissertação ou T – tese. Na coluna “Tipo” indica-se se o estudo é um estudo 

de caso – EC, ou de outro tipo. A coluna “Abordagem” mostra a abordagem dada pelo autor à 

temática: Quali – qualitativa; Quanti – quantitativa; ou outra. Por fim, a coluna “Avaliação” dá 

o método de construção do julgamento: Normativa – se a avaliação normativa; PA – caso se 

trate de pesquisa avaliativa; ou outra.  
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Quadro 1: Resumo dos estudos revisados 
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1.3. Acesso, desigualdade e exclusão 

 

Acesso para o Proadess (2011), consoante citado por Vilarins (2012, p. 31) é “a 

capacidade do sistema de saúde em prover o cuidado e o serviço necessários, no momento certo 

e no lugar adequado” e, acessibilidade, na concepção de Evangelista, Barreto e Guerra (2008, 

p. 74) seria a “relação entre a localização da oferta e a localização dos usuários, levando-se em 

conta os recursos de transporte destes, o tempo, distância e os custos envolvidos no 

deslocamento”. O acesso adjetivado com o atributo da igualdade, ou o acesso igualitário, é uma 

das bases mais fortes do SUS teórico, estreitamente associado aos movimentos sociais que 

marcaram a promulgação da Constituição Cidadã. No entanto, a desigualdade em saúde é um 

problema reconhecido e tem estado na agenda, 

 
Mesmo no presente, a iniciativa reguladora do Estado quanto à localização e 

dimensionamento de serviços públicos e privados nem sempre perseguiu critérios 

racionais de distribuição dos equipamentos sanitários, gerando um quadro de enorme 

heterogeneidade e profundas desigualdades nas possibilidades de acesso da população 

entre as várias regiões. A rede assistencial mostra-se, em geral, fragmentada e 

desarticulada, onde a própria população busca a solução para seus problemas de saúde 

deslocando-se para os municípios-pólo das regiões. Estes recebem uma demanda 

regional de maneira desorganizada, com conseqüente dificuldade de acolhimento, 

inclusive das situações de urgência/emergência (BRASIL, 2006).  

 

 Como foi visto até aqui nesta revisão, a não verificação da igualdade no acesso é um 

dos pontos mais acentuados pelos autores. Faveret e Oliveira (1990) anunciaram, na década de 

1980, em momentos pré-SUS, nos quais já se faziam conhecidos os elementos constantes do 

novo modelo de saúde – o SUS, o qual tinha/tem no acesso universal outro de seus pilares, que 

haveria tendência a uma universalização do sistema de saúde excludente, fenômeno 

contraditório, cuja causa – uma delas – seria a possibilidade de participação complementar da 

iniciativa privada no sistema de saúde pública. Os excluídos do sistema público, estariam nesta 

condição pela baixa qualidade de serviço ofertado e ingressariam no sistema complementar. 

Àqueles incluídos restaria ajustarem-se à oferta pública, pois não poderiam acessar a oferta 

complementar. A renda é caracterizadora de cada grupo. Assim, a universalização excludente 

afetaria ambos os grupos.  

 Cerca de 30 anos após o prenúncio da universalização excludente, Bozza (2015), 

Cavalcanti (2011) e Gonçalves (2015), dentre outros, veem na participação privada em meio a 

lógica de financiamento por oferta embaraço ao acesso dos pacientes. Na concepção de 

Cechinel (2014) o SUS seria formalmente equânime, mas aplicado sobre sociedade desigual, 

portanto, injusta, e como consequência, o acesso aos serviços ofertados seria excludente. 
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 Rocha (2015) corrobora o pensamento de Kniess (2015) ao considerar que a falta de 

regulação favorece o descontrole e o pessoalismo na oferta de vagas dos serviços de saúde, o 

que leva ao enfraquecimento do princípio da equidade. Baseada em estudo de Martins (2011) 

que abordou o acesso ao tratamento de alta complexidade em oncologia, de forma semelhante 

à Kniess (2015) que tratou de regulação de serviços de oncologia, a autora relata a existência 

de “atendimento preferencial de pacientes (que possuem relações pessoais com os profissionais 

de saúde), contribuindo com uma distribuição contra-produtiva, desorganizada e ineficaz, que 

resultaria em um sistema de distribuição de vagas muitas vezes ilógico e injusto” (ROCHA, 

2015, p. 17), fatos similares foram relatados por Romano (2014) a partir de entrevistas a 

profissionais da regulação: “[…] o que até então definia a forma de regulação era a própria 

demanda, oportunizando um espaço que possibilitava as 'interferências políticas', no acesso aos 

serviços de saúde, como influência de gestores, de amigos de funcionários ou mesmo dos 

prestadores de serviços”. Romano (2014, p. 26), na revisão bibliográfica de sua tese, relembra 

que a penetração dos interesses privados no local próprio dos serviços públicos de saúde era 

efeito, dentre outros, da escolha pela compra de serviços de saúde no lugar da sua promoção 

direta. A continuidade deste raciocínio leva ao entendimento de que o efeito se tornaria causa, 

configurando um ciclo vicioso em que o interesse privado se sobreporia ao público, mais uma 

face do patrimonialismo brasileiro. Como exemplo tem-se as OSS exigindo pagamento acima 

do normal pelo serviço, que sem explicitação de critérios, desejavam oferecer, com tratamento 

diferenciado, inclusive no que toca a fiscalização de contratos de gestão, em que haveria pouca 

transparência. (ROMANO, 2014).  

 Kniess (2015), Rocha (2015), Romano (2014), Gonçalves (2015), Rôla Jr. (2014) e 

Bugês (2014), Albuquerque et al (2013), entendem que a regulação fortalece o acesso 

igualitário qualitativo, no que Gonçalves (2015) destacou o papel da regulação estadual, 

especificamente, ao lado da programação também no sentido de diminuir procedimentos 

informais, favores pessoais, práticas contrárias a equidade no acesso. Carvalho (2015) colocou 

o Sisreg, portanto, a regulação, como teórico facilitador do acesso aos tratamentos oncológicos 

no Rio de Janeiro. Os entrevistados por Albuquerque et al (2013, p. 230) afirmam os avanços 

oriundos da regulação assistencial configuram ganho de cidadania, “ferramenta para garantir a 

continuidade do cuidado”. 

 O problema apontado em tantos estudos (ROCHA, 2015; KNIESS, 2015; MARTINS, 

2011; BUGÊS, 2014; CALACANTI, 2011; ROMANO, 2014) é marca do conhecido 

patrimonialismo brasileiro, não resolvido com a reforma administrativa dos anos 1990, que 

trouxe a Administração Pública Gerencial (APG), ou Nova Gestão Pública (NPG), nem muito 
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menos com a reforma varguista, e sua Administração Burocrática, reconhecida mais pelos seus 

vícios, portanto, pejorativamente, do que como modelo sócio organizacional; neste sentido, a 

burocracia foi colocada por Carvalho (2015) como dificultadora do acesso. 

 Rôla Jr. (2014) concorda com os apontamentos de Ferreira (2014) e Silva (2008) no que 

concerne à necessidade de humanização do atendimento dos serviços ofertados pelo SUS; 

aquele autor coloca em paralelo acesso, qualidade e atendimento humanizado. Contudo, de 

acordo com os textos citados na sua revisão teórica, a regulação formalmente favoreceria as 

práticas de humanização, o contrário do verificado in locu por Ferreira (2014), cujos 

apontamentos obtidos dos profissionais entrevistados reputam ao sistema de regulação a 

condição de óbice ao atendimento humanizado, tendo em vista que um de seus pressupostos é 

a autonomia dos profissionais de saúde na escolha do tratamento adequado; este ponto de vista 

também é fortalecido por Bugês (2014) ao relatar a visão de profissionais de regulação, segundo 

a qual, a simples regulação não é acolhimento, neste caso, sem menção direta ao tratamento 

humanizado e a PNH, houve convergência de sentido nas falas; a autonomia também foi 

reclamada pelos médicos (professores e administrativos) no estudo de Andrade (2012) como 

requisito ao cumprimento da vocação do HU na formação dos novos médicos, a qual a 

regulação assistencial reduziria, comprometendo a capacidade formativa do HU. 

 A preocupação dos profissionais com a integralidade da assistência, estreitamente 

relacionada à humanização em saúde, conforme levantado por Ferreira (2014), não 

necessariamente vinculada ao acesso igualitário, obrigava-os a buscar caminhos informais, não 

regulados, em unidades de saúde distintas; este comportamento relativo a profissionais da ponta 

foi verificado também na pesquisa de Gawryszewski, Oliveira e Gomes (2010), no entanto, com 

respeito a profissionais da regulação, os quais, responsabilizando-se pela resolução de casos, 

recorriam à rede de relações pessoais. Morato (2013) mostrou que o principal motivo para o 

não agendamento era o próprio sistema, embora o não retorno se desse mais por conta dos 

pacientes. 

 As dificuldades observadas ao acesso e a integralidade ao cuidado relatadas em alguns 

estudos pelos profissionais da ponta recaíam sobre o sistema de regulação. Neste sentido, 

Ferreira (2014), deu voz a determinado entrevistado, o qual disse: “Sisreg é uma tragédia” 

(FERREIRA, 2014, p. 72); com intensidade aparentemente menor, Andrade (2014) também 

mostra o desconforto de profissionais com o sistema. 
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1.4 Complexidade 

 

 Os impactos administrativos da regulação assistencial podem ser investigados por 

diversas perspectivas, dentre as quais optou-se pela complexidade, enxergada antes e depois do 

ingresso na era regulada, na relação modificada – pela mediação externa – entre pacientes e 

instituição. Uma pergunta natural seria: do ponto de vista organizacional, na presença da 

regulação, a prestação dos serviços assistenciais fica mais ou menos complicada/complexa? A 

resposta minimamente razoável a este questionamento passa pela compreensão dos termos 

“complicado” e “complexo”, cuja busca por seus significados implicou a consideração do que 

vem a ser complexidade, e ainda, sistemas, sistemas complicados e complexos e sistemas 

adaptativos complexos. 

 Leite (2004), citada por Vargens (2014), buscando modelar sistemas complexos, fez 

considerável revisão teórica da literatura concernente, sem, no entanto, abordar especificamente 

as organizações de saúde e a regulação assistencial. Segundo a autora, o interesse pelo tema 

complexidade advém primeiro de pesquisas em física (estudo do átomo) as quais não podiam 

ser adequadamente tratadas pelo método científico usual até meados do século XX, apoiado no 

reducionismo, na assunção de que a compreensão do todo, dar-se-ia pela investigação isolada 

das partes por um observador não influente no fenômeno sob estudo. A impropriedade do 

método reducionista ao estudo do átomo, também se verificaria para o estudo do 

comportamento das células em biologia, e mais ainda nas ciências organizacionais e sociais; de 

modo que se tornou premente ultrapassar o reducionismo e abordar o todo.  

 As marcas da impropriedade citada serviram para compreender e fundamentar o 

conceito de complexidade, desde logo associada ao de sistema; primeiro, no tocante ao átomo, 

as partículas subatômicas interagem entre si, logo, a compreensão do comportamento do 

elétron, ora onda, ora partícula, por exemplo, carece necessariamente da análise de suas 

interações, ou seja, a interação das partes importa para compreensão do todo, não pode ser 

negligenciada. Esta relação entre as partes é que exige mudança ao enfoque de sistemas (o 

átomo é um sistema, bem como a célula, o ser humano, as sociedades, e assim, por diante), os 

quais são definidos de acordo com a área de estudo, mas tendo como característica a relação 

entre as partes; anteriormente focava-se em objetos, entidades não-sistêmicas, isoladas. Assim, 

importa compreender a complexidade referida a sistemas, dos quais o átomo, a célula, um 

conjunto de equações, uma empresa, o homem e a sociedade, são exemplos. Dentre as várias 
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definições de sistema citadas, a de Morin8 (2003, p. 131) diz tratar-se de “uma unidade global 

organizada de inter-relações entre elementos, ações e indivíduos”. Tal definição é adotada neste 

texto por ser considerada mais abrangente que as demais. 

 Além da inter-relação entre partes, os sistemas complexos teriam por característica a 

emergência de propriedades não previsíveis e observáveis apenas na interação das partes, ao 

passo que os complicados, conquanto possam ter várias partes, suas relações seriam previsíveis, 

incluindo a implicação sobre o todo; nos sistemas complexos o todo difere da simples soma das 

partes, podendo ser maior ou menor, enquanto nos complicados o todo se daria pela soma das 

partes; mais ainda, estes seriam pouco afetados por condições iniciais, as quais têm forte 

impacto sobre sistemas complexos; enfim, os sistemas complexos têm “comportamentos 

imprevisível, incerto, emergente e uma estrutura composta de dois ou mais componentes 

diferentes que interagem entre si e com o ambiente” (LEITE, 2004, p. 67). Dentre os sistemas 

complexos, o tipo adaptativo seria daqueles capazes de, por meio de trocas intensas com o 

ambiente, aprender, adaptar-se, alterando regras próprias, sob influência do acúmulo de 

experiências, inclusive nos seus distintos componentes internos ou subsistemas, mantendo certa 

estabilidade (LEITE, 2004).  

 Depreende-se dos apontamentos, que o próprio SUS pode ser considerado um sistema 

adaptativo complexo; a evolução das Normas Operacionais até se chegar ao Pacto pela Saúde 

(Brasil, 1993, 1996, 2002, 2006), mostrou que não se pode traçar normas gerais sem considerar 

as características municipais, bem como, das unidades federadas; há que se considerar a escala 

em que se analisa os fenômenos (MORIN, 2003); isto foi aprendido e retroalimentou o Sistema 

com mudanças na forma de gerir e normatizar.  

 O INCA, ao lado de diversas unidades de saúde, recebe inputs de vários 

sistemas/entidades com características regulatórias ou fiscalizadoras, dentre os quais destacam-

se: auditoria da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – por força do Pacto de Gestão 

que implica responsabilidades de fiscalização dos gestores sobre as unidades de saúde em seu 

território (Brasil, 2006) –; auditoria do da Secretaria Estadual de Saúde; dos Conselhos de 

Medicina, Enfermagem, Física, Farmácia, dentre outros; dos órgãos de controle (TCU, CGU, 

DENASUS, Ministério Público Federal e do judiciário); de fato todos estes inputs complicam 

a gestão, são dificultadores, na medida em que exigem da gestão atendimento aos seus 

questionamentos, sob pena de interromper serviços. 

                                                           
8 Leite (2004) cita obra deste autor datada de 1977; a definição é a mesma. 
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 Isto se dá sobre um sistema de saúde, que após a reforma administrativa, precisa por 

força de lei convergir, mesmo assentado sobre base formalmente burocrática, às exigências do 

gerencialismo: regulação (e suas faces), parcerias público privada, convivência com OSS na 

disputa por recursos públicos, gestão por resultado, gestão de desempenho, gestão de pessoas, 

a obrigação de fiscalização de contratos e elaboração de termos de referência por corpo 

profissional não preparado, dentre outros. 

 Conquanto os trabalhos de Andrade (2015), Batista (2013), Dias (2012), Ferreira (2014), 

Lima Jr. (2015), Silva (2012) e Peiter, Lanzoni e Oliveira (2016) tenham objetivos distintos e 

mesmo conclusões contraditórias, lançaram luz à temática; à exceção de Batista (2013), e em 

parte em Andrade (2015) e Ferreira (2014), os demais autores avaliaram como positivas as 

iniciativas da regulação utilizando o Sisreg. Todavia, o ponto a ser respondido diz respeito à 

complexidade na perspectiva administrativa; relembrando, em sistemas adaptativos complexos 

(assumimos, organizações complexas) verificam-se as características de autonomia, 

cooperação, agregação e auto-organização. Nas diversas abordagens do sistema de regulação 

vistas aqui, verificou-se redução da autonomia por parte dos gestores, os quais necessariamente, 

estavam obrigados a considerar o sistema. Logo, depreende-se disto que a regulação reduz a 

complexidade das organizações, ainda que surjam complicações por conta disto.  

 Assim, no caso de sistemas de regulação em saúde pública no Brasil, como novas 

ferramentas informacionais, não se pode afirmar tratar-se de um signo de convergência à 

administração gerencial (há evidências de que os mesmos promovem o desempoderamento de 

gestores das Instituições e favorecem o maior controle de meios) mas, da reconfiguração de 

padrões burocráticos, os quais anos antes da proliferação das TICs só poderiam estar 

compreendidos em páginas de papel. Hoje certas normas, essência da burocracia, constam de 

sistemas informatizados, os quais reduzem a alçada ou poder de gestores, dificultando práticas 

patrimoniais manifestas sobre atividades corriqueiras, como organização de filas de acesso a 

procedimentos hospitalares públicos ou filas para ingresso em determinadas escolas públicas, 

por exemplo. 

 

1.5 Tensões relacionadas à regulação assistencial 

 

As tensões verificadas na revisão da literatura e também nas entrevistas, como poder ser 

visto mais adiante, dizem respeito a Administração Pública, merecem reflexão mais 

aprofundada. Os trabalhos escolhidos embora arrolados para compreensão de fenômeno 

observado sobre a saúde pública, tocariam (talvez) a gestão pública brasileira hodierna com um 
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todo. A regulação assistencial operacionalizada por meio de sistemas eletrônicos, como o Sisreg 

ou o SER, é espécie de instrumento de gestão pública, conforme Albuquerque et al (2013), 

tecnologia típica do serviço público, demandada de seus princípios norteadores e propiciada 

pelas TICs, como ocorre em outras áreas do serviço público, pregão eletrônico, sistema de 

registro de preços. 

A Figura 2 a seguir resume as impressões colhidas da revisão bibliográfica acerca da 

administração pública em saúde (ALBUQUERQUE et al, 2013; ANDRADE, 2015; BUGÊS, 

2014; CAVALCANTI, 2011; FERREIRA, 2014; GAWRYSZEWSKI; OLIVEIRA; GOMES; 

2010; GONÇALVES, 2015; KNIESS, 2014; OLIVEIRA; ELIAS, 2011; ROCHA, 2015; 

RÔLA JR., 2015; ROMANO, 2014; SANTOS; MERHY, 2006; VARGENS, 2014); o esquema 

apresentado toma emprestado elementos da geometria e da teoria de vetores; mostram-se três 

pontos, P, B e G, vértices de um triângulo, referentes, respectivamente, à administração 

patrimonial, à burocrática e à gerencial. A Figura 2 não tem carácter temporal, mas mostra os 

conceitos de administrativos verificados no Brasil, em saúde, e, possivelmente, nas demais 

áreas.  

 Em suma, a administração patrimonial, em que não há separação clara entre coisa 

pública e privada, no Brasil, foi combatida por Vargas por meio do modelo burocrático 

weberiano. Aqui, colocam-se sobre a administração patrimonial todas as espécies de vícios 

verificados na literatura revista, que em geral se relacionam às interferências pessoais, sejam 

de servidores, sejam de políticos, no acesso aos serviços de saúde, ou desrespeito ao princípio 

constitucional da impessoalidade; estas foram chamadas de pessoalismo, personalismo, dentre 

outros; seu produto é a iniquidade no acesso.  

 O modelo implantado na reforma varguista não foi capaz de excluir totalmente as 

práticas patrimoniais, de modo que, após sua implantação, e até o surgimento da administração 

gerencial no País, pode-se assumir que a Administração Pública se situava num ponto entre os 

modelos, combatido e desejado, no segmento TB.  

 Com a implantação da reforma do aparato burocrático do Estado em meados da década 

de 1990, durante o Governo Fenando Henrique, contra os vícios burocráticos e os males 

patrimoniais não superados pela administração burocrática brasileira, implementa-se a 

administração pública gerencial (APG), ou nova gestão pública (NGP), a qual tendia à 

administração de empresas e seus métodos, tomados, por pressuposto, como superiores aos da 

administração pública; a APG devia ser o modelo administrativo alinhado ao Estado reformado: 

mais eficiente, rápido, menor, menos influente na economia, a procura por parceiros para 

execução de serviços públicos, que deixavam de ser exclusivamente estatais. Os vícios 
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verificados na APG, fazem pender o seu produto a desejos patrimoniais; o que se verifica, por 

exemplos, de estudos onde se afirma que as OSS, símbolos da APG exigem mais recursos, sem 

necessariamente mostrar as aplicações; ou seja, a falha no controle por resultados gera 

patrimonialismo.  

 Na Figura 2, o ponto G, referente à APG, foi posto fora do eixo TB, uma vez que, as 

inovações trazidas pelo modelo não são apenas evolutivas do modelo burocrático, de modo a 

formar com este e com as práticas patrimoniais não superadas, um triângulo, além de determinar 

um plano, a ser comentado posteriormente. Como dito, o surgimento da APG se deu quando a 

administração pública brasileira se situava em algum ponto entre o patrimonialismo e a 

burocracia; a geometria do esquema sugere o meio do caminho, porém, não há pretensão de 

determinar exatamente o ponto; o mesmo vale para a forma do triângulo, foi escolhido, 

arbitrariamente, um isósceles. 

 O ponto H (de hoje) refere-se ao posicionamento atual da administração pública, interno 

ao triângulo PBG; em H estão postos três vetores, HP, HG e HB representantes de forças 

atuantes sobre a administração pública sempre no sentido dos modelos conceituais. Em 

brevíssimo resumo, a noção mais simples de vetor indica que este é um ente matemático 

construído para exprimir mais do que grandezas escalares; sempre exprime módulo, sentido e 

direção; para compreensão, tome-se, por exemplo, um veículo qualquer deslocando-se na 

Avenida Presidente Dutra, indo ao Rio de Janeiro, a 80 km/h em determinado ponto; neste caso, 

o vetor velocidade do veículo, tem a direção  dada pela rodovia, seu sentido é São Paulo-Rio, e 

o módulo 80 km/h; outro veículo, indo para São Paulo, pela mesma rodovia e a 40 km/h em 

determinado ponto, teria a mesma direção, sentido invertido, e o módulo da velocidade igual à 

metade do primeiro vetor; representando por flechas, tratamento usual com vetores de até três 

dimensões, as mesmas teriam sentido contrário, sendo a segunda flecha com tamanho igual à 

metade da do primeiro vetor. 

 Há operações diversas com vetores: soma, multiplicação por escalar, produto interno, 

produto vetorial. Nos interessa aqui a soma de vetores. No exemplo colocado, ao somarmos os 

vetores de velocidade, a resultante seria um vetor com a mesma direção, sentido São Paulo-Rio 

e módulo 40Km/h, dados seus sentidos contrários; a soma dos módulos, neste caso, indicaria o 

distanciamento ou a aproximação por hora, dependendo de que pontos da estrada estivessem. 

 Isto posto, no esquema, o primeiro deles representa a força exercida sobre a 

administração com vistas a fazê-la tender ao patrimonialismo, o qual na sua forma atual, 

conforme os estudos abordados, manifesta-se pulverizado nas ações pessoais dos agentes 

públicos executantes, o que se chama pessoalismo, no presente caso, profissionais da 
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assistência, que requerem menos controle nas consultas, atendimentos e procedimentos e a 

possibilidade de ação segundo suas necessidades pessoais/profissionais; de modo que qualquer 

espécie de controle feriria tais interesses.  

 O segundo vetor, HG, tensiona a Administração Pública para o modelo gerencial; são 

os impulsos de regulação, de governança em saúde pública, no presente caso, de accountability, 

de gestão de riscos, e, ainda, de eficiência, oriundos dos órgãos de controle de externo, como o 

TCU, também a mídia e a sociedade civil organizada, principalmente através de ONGs. 

 O vetor HB representa a tensão sobre a administração pública no sentido da burocracia; 

origina-se na forte necessidade de normatização da saúde pública brasileira, em todos os níveis. 

A regulação é também uma ferramenta operacional da burocracia, o resultado de normas claras, 

de forma que, além de compor o vetor de tensão ao modelo gerencial, também tensiona no 

sentido da burocracia; a resultante destas forças é oposta, obviamente, ao patrimonialismo; na 

Figura o vetor Reg em vermelho tem a mesma direção do vetor HP, dada pelo eixo HP, mas 

sentido contrário; quanto ao módulo, pode-se dizer apenas que é inferior ao do vetor HP, bem 

como de todos os outros do esquema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os três pontos no esquema definem um triângulo, mas também um plano, que não 

contempla as ações judiciais em saúde, a saber, as determinações judiciais de internação e 

acesso, as quais se relacionam com o presente estudo; porque a judicialização não é uma medida 

típica da burocracia, nem da administração gerencial, que pressupõe controles de resultado; 

além disso, as ações judiciais se chocariam com os interesses patrimoniais. Assim vista, a 

judicialização corresponde a ponto externo ao plano da administração, e determinaria com os 

Figura 2: Esquema triangular de tensões sobre a regulação 

assistencial. 
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pontos-polo um tetraedro. O campo de forças, a partir disto, ganharia um componente 

tridimensional para sua análise, conforme Figura 3. 

 Reconhece-se a ação judiciário como espécie de controle da burocracia, outros seriam 

o controle político e, o mais nobre, o social. Aqui importa o controle judiciário. Conforme se 

depreende da literatura revista, os profissionais e serviços alcançados por este controle não o 

veem como controle, mas como intromissão, o que pode decorrer da pouca associação feita 

entre o trabalho na saúde como parte de uma burocracia; há o reconhecimento de se estar 

trabalhando no serviço público, inclusive muito defendido, no entanto, sem a consciência de 

pertença ao aparato burocrático – a burocracia seria um vício da gestão. Neste imbróglio, as 

ações judiciárias configuram-se como burocráticas, e não como de controle. 

 Decerto, como relatado, a constância na determinação judicial de quem deve acessar 

leito, obter medicamentos, realizar exames, dentre outros, sugere rompimento das barreiras de 

controle burocrático e ingresso no âmbito da gestão/regulação do sistema, com a substituição 

das autoridades sanitárias por judiciárias. 

 

Figura 3: Esquema tetraédrico de tensões sobre a regulação assistencial. 
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1.6 Análise 

 

O sentido de análise empregado no título do presente estudo traspassa algumas das espécies de 

avaliação mencionadas por Brousselle et al. (2014), dentre as quais avaliação normativa, análise 

dos efeitos e análise da implantação; a primeira espécie se refere à medição do alcance dos 

objetivos da intervenção formalmente definidos, a segunda não se prende à prescrição de 

normas e considera efeitos para além das previsões, neste caso questiona-se: “que efeitos 

medir?” e “os efeitos observados resultam realmente da intervenção” (CHAMPAGNE et al., 

2014b, p.159); na terceira espécie busca-se conhecer as correlações entre o contexto da 

implantação da intervenção e sua relação com os seus impactos. 

 Aqui se entende os sistemas de regulação como espécies de intervenção de acordo com 

Champagne et al. (2014a):  

“Uma intervenção, seja ela um programa ou uma política, pode ser concebida 

como um sistema organizado de ação que inclui, em um determinado 

ambiente: agentes (os atores); uma estrutura (o conjunto dos recursos e das 

regras, que escapam ao controle dos atores); processos (relações entre os 

recursos e as atividades) e um objetivo (o estado futuro para o qual o processo 

de ação é orientado)” (CHAMPAGNE et al., 2014a, p. 61). 

 

 Estes autores recorrem à concepção de ação segundo Parsons (1949), definida cmo “o 

produto de longas cadeias causais que colocam em relação ao conjunto das estruturas, dos 

processos e dos resultados” (CHAMPAGNE et al., 2014a, p. 61). 
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CAPÍTULO 2. Metodologia 

 

Como fora apresentado na introdução do presente estudo e ao longo do capítulo anterior, 

dentre os estudos selecionados a temática da regulação foi explorada por várias perspectivas 

(usuário, profissionais da assistência, profissionais da regulação), abordagens (qualitativa, 

quantitativa, combinação delas), técnicas (entrevistas, observação participante, triangulação de 

métodos), nas quais com frequência se apropriou dos registros administrativos, dados 

secundários produzidos com o fim primeiro da gestão das unidades ou sistema de saúde. 

Todavia, esta fonte tem sido cada vez mais utilizada pela sua riqueza, e, também, economia de 

tempo e recursos financeiros que proporciona, por já estar pronta. Aí também estaria sua 

desvantagem, por estar pronta, e ser sempre utilizada ex post facto, o usuário da informação 

fica restrito aos dados produzidos sem poder intervir diante da necessidade de informação além, 

isto se estende sobre a qualidade dos dados. 

Isto posto, este capítulo dedicado à metodologia empregada na pesquisa, divide-se em 

6 seções: 2.1 Classificação da pesquisa, na qual se desce as características da pesquisa; 2.2 

Dados, em que se dá explicação das fontes, basicamente, entrevistas e registros administrativos 

utilizados; 2.3 Delimitação do estudo e variáveis, onde se definem os limites do estudo e as 

variáveis escolhidas; 2.4 Abordagem, na qual se explicitam as técnicas utilizadas, tabelas, 

gráficos e indicadores; 2.5 Limitações do estudo, em que se reúne as críticas e pontos fracos do 

estudo; e, por fim, 2.6 Questões relacionadas à ética em pesquisa. Outra etapa metodológica 

consta da introdução do capítulo anterior, em que se explica a forma de obtenção da literatura 

revista.  

Conforme especificado na introdução do presente estudo, foi feito seu registro na 

Plataforma Brasil, CAAE: 75023617.9.0000.5274, submetido à Comissão de Ética em Pesquisa 

do INCA e aprovado em 05/10/2017, conforme pareceres, 2.310.123 e 2.315.470 no Anexo 2. 

 

2.1 Classificação da pesquisa 

 

Novaes (2000) propõe classificação de avaliação de programas, serviços e tecnologias 

em saúde, útil ao desenvolvimento deste trabalho. A autora enquadra as avaliações em três tipos 

base: investigação avaliadora, avaliação para decisão e avaliação para gestão (NOVAES, 2000, 

p. 550), estabelecendo critérios para classificação em tipos base. O estudo aqui delineado seria 

um tipo híbrido, haja vista o seu objetivo ser, a um tempo, o conhecimento acerca do sistema 

de regulação, com enfoque nos impactos demográficos sobre a população assistida no INCA 
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após a introdução do sistema, que exigem a caracterização e quantificação, com metodologia 

qualiquantitativa (MATTAR, 1999; RICHARDSON et. al., 2007 apud ZANELLA, 2009); em 

contexto natural. O seu produto tem características informacionais podendo ser aplicado na 

tomada de decisões. Os dados quantitativos a serem utilizados vêm de registros administrativos, 

mais especificamente, constituem um censo de registros administrativos (JANNUZZI, 2005, 

2009) produzidos ao logo de 17 anos. 

 

2.2 Fonte de dados 

 

2.2.1 Registros administrativos 

 

Projetou-se utilizar registros administrativos internos e oficiais (externos) de 

faturamento do INCA, estes últimos seriam obtidos junto ao DATASUS: informações 

hospitalares e ambulatoriais, nos microdados do SIH e SIA, respectivamente; haveria, ainda, a 

utilização de registro do Sistema Estadual de Regulação (SER), cujos dados foram obtidos 

indiretamente. No entanto, por questões operacionais foram utilizados dois bancos de dados 

internos do INCA que registram os processos da instituição. Tais bancos de dados do INCA são 

a fonte merecedora de maior cautela, uma vez que, as informações dispostas ali são microdados: 

descem ao endereço, renda, cor, raça, etc., da população assistida pelo INCA. Ainda com 

relação a estes últimos dados (registros), vale destacar o seu carácter instrumental interno, uma 

vez que são utilizados e alterados de acordo com necessidades da Instituição. Aquilo 

considerado por Jannuzzi (2005, 2009) como registros administrativos é mais próximo dos 

dados publicados: autorizações de internação hospitalares, autorizações de procedimento de 

alta complexidade, notas de empenhos, registros de nascidos vivo, registros de óbito, etc.; 

informações como estas são oficiais, imutáveis após sua publicação ou utilização. Em diversos 

estudos revistos foram utilizadas tais fontes (BUGÊS, 2014; GONÇALVES, 2015; MAIA, 

2012; ROCHA, 2015; RÔLA JR., 2015; LAROQUE; FASSA; CASTILHOS, 2015; 

SAMPAIO, 2016; VIEIRA, 2011; VILARINS, 2012; YAMAGUCH et al, 2014).  

Rocha (2015) utilizou registros administrativos para verificação dos efeitos de 

intervenção havida em julho de 2012; para tanto considerou suficiente e lançou mão de dados 

de 2011 a 2013, observando a evolução trimestral dos dados; a existência de efeitos foi 

confirmada pela análise das tendências; a autora não discutiu outras causas possíveis além da 

intervenção. Sampaio (2016) considerou apenas registros administrativos. Maia (2012) censo 

de registros administrativos (físicos e eletrônicos) e pesquisa documental. Gonçalves (2015), 
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Rôla Jr. (2015), Sampaio (2016) e Vilarins (2012) utilizaram registros administrativos, 

entrevistas, programa para análise de conteúdo e pesquisa documental. Bugês (2014) lançou 

mão de registros administrativos (censo de 2011 das internações operadas pela URL de 

Londrina) e entrevistas. 

Gonçalves (2015) revela dificuldade e limitações da utilização dos registros 

administrativos diante da sabida incompletude e da existência de registros paralelos àqueles sob 

sua investigação, no caso, referentes à existência de dois sistemas paralelos com atribuições 

semelhantes, o Sisreg e o SER, possibilitando informações duplicadas e mesmo ausência de 

informações.   

Morato (2013) revela dificuldades de aferição de hipóteses devido ao tempo curto de 

realização da pesquisa. Yamaguch et al (2014) reconhecem que sua opção pelos registros 

administrativos no lugar de levantamento com análise de prontuário pode ser a causa de 

diferenças encontradas frente a outros estudos.  

Vieira (2011) utilizou-se de dados em prontuários físicos para realização de pesquisa 

documental; as informações contidas nos prontuários físicos dos pacientes podem ser 

consideradas registros administrativos.  

 

2.2.2 Entrevistas 

 

As entrevistas, objetivo específico (ii), ao todo 8, foram do tipo não estruturado, e 

realizadas junto a profissionais da assistência (PAss), profissional da equipe multidisciplinar 

(PEqm), profissionais administrativos (PAdm) e de profissional de TIC (PTic) do INCA para 

captar informações, formais ou não, que possam guardar relação com o fenômeno sob 

investigação. Os profissionais da assistência escolhidos cumpriram os seguintes requisitos: ter 

mais de 10 anos no INCA e ter conhecimento acerca das rotinas da triagem ou ter sido diretor 

de unidade hospitalar ou coordenação.  

Os profissionais administrativos entrevistados são conhecedores das rotinas 

administrativas da triagem, dos sistemas de regulação e terem 10 ou mais anos de serviço 

prestado no INCA. Já os profissionais de TIC entrevistados tinham considerável conhecimento 

dos bancos de dados do INCA, de sua implantação e suas alterações. 
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2.3 Delimitação do estudo e variáveis escolhidas 

 

2.3.1 Definição da população e período de interesse 

 

O indivíduo alvo do estudo, indivíduo de interesse, é o paciente que chegou ao INCA 

espontaneamente, pela triagem, ou através de sistema de regulação, recebendo o status de 

prontuário no Absolute – principal banco de dados assistencial da Instituição. Há diversos 

outros status, por exemplo: radioterapia (indivíduos que realizaram apenas procedimentos 

radioterápicos, sendo o tratamento de responsabilidade de outra unidade hospitalar) e triagem 

(indivíduos que realizaram a triagem, mas não foram admitidos). O banco de dados completo 

tem mais 500.000 registros de pacientes. As informações dos pacientes matriculados tendem a 

ser mais completa. 

O outro banco interno utilizado é o do Sistema de Registro Hospitalar de Câncer 

(Sisrhc), cujos microdados se referem aos tumores, podendo haver mais de um registro por 

paciente (o que é normal). O Registro Hospitalar de Câncer (RHC) registra compulsoriamente 

os cânceres, por força de normas federais (BRASIL, 1998). 

A população de interesse é composta por todos os indivíduos de interesse, 174.456 

pacientes matriculados no INCA entre 1º/01/2000 e 31/12/2017, período de interesse; este foi 

escolhido para explorar ao máximo o banco disponível, conforme as entrevistas com PAdm 1 

e PTic 1. O banco de dados no formato próximo ao atual teria começado a ser construído no 

final da década de 1990, embora com outro nome e fornecido por outra empresa. Como foi visto 

no capítulo anterior, os registros administrativos analisados, por diversos motivos, referiam-se 

a interstícios bem mais restritos. O período mais longo de análise serve, ainda, como medida de 

controle, a fim de não se atribuir, indevidamente, ao mecanismo de regulação, efeitos de 

fenômenos iniciados antes de (e, em curso durante) sua implantação, como por exemplo, o 

envelhecimento populacional, escolarização ou conversão religiosa.  

 

2.3.2 Variáveis 

 

Foram analisados os dados dos últimos 18 anos do INCA, especificamente: I.1 - 

prontuário, I.2 - data de abertura do prontuário (data de matrícula), I.3 - unidade, I.4 - clínica, 

I.5 - Cartão Nacional de Saúde (CNS), I.6 - sexo, I.7 - cor/raça, I.8 - data de nascimento, I.9 - 

escolaridade, I.10 - religião, I.11 - profissão, I.12 - renda, I.13 - Endereço, I.14 - CID, I.15 - 

data de transferência para o Hospital do Câncer VI, caso tenha ocorrido; I.16 - data de óbito – 



81 
 

caso tenha acontecido; I.17 - indicador de paciente oriundo de sistema de regulação. Além 

disso, levantaram-se informações agregadas: I.18 - tempo médio de internação, I.19 - tempo 

médio de internação em UTI, I.20 - frequência de pacientes não matriculados na emergência. 

Tais dados são oriundos do Absolute; o outro sistema é particularmente importante por que traz: 

I.21 - data de diagnóstico e I.22 - data da primeira consulta no hospital, as quais não constam 

do primeiro e são úteis para avaliar o tempo de espera.   

O desenho original do estudo previa a utilização de dados obtidos junto ao DATASUS, 

buscar-se-ia todas as Autorizações de Internação Hospitalares (AIHs) e todas as Autorizações 

de Procedimentos de Alto Custo (APACs) aprovadas no período de interesse; neste caso as 

variáveis de interesse seriam: D.1 - Número da AIH, D.2 - CNS, D.3 - procedimento principal 

da AIH, D.4 - custo da AIH, D.5 - número de dias de internação, D.6 - número de dias em UTI, 

D.7 - diárias de acompanhantes, D.8 - Número da APAC, D.9 - esquema/procedimento, D.10 - 

custo da APAC. 

 

2.3.3 Ajustes no banco 

 

 De início trabalhou-se com um banco contendo 174.456 microdados dos pacientes 

matriculados entre 1º/01/2000 e 31/12/2017; diante de inconsistências, foram feitas as seguintes 

exclusões:  

• devido a erros na data de nascimento: excluíram-se 14 registros, 5 matriculados em 2000 

e 9, em 2001; 

• devido à falta de registro de sexo: excluíram-se 9 registros, 3 matriculados em 2015 e 

6, em 2006; 

• devido ao registro não ser típico de pacientes, 2 microdados foram excluídos; e, 

• devido à existência de matrículas repetidas e múltiplos registros para mesmos pacientes, 

excluiu-se, 1.549 e 3.753 microdados; a distribuição dos mesmos por ano consta da 

Tabela 1 abaixo. 
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Tabela 1: Distribuição das exclusões por multiplicidades de registro diversas, segundo o ano 

de abertura do prontuário. 

Ano Duplicados 
Registros 

múltiplos 
Total 

2000 0 2.238 2.238 

2001 1 1.352 1.353 

2002 1 32 33 

2003 6 27 33 

2004 1 21 22 

2005 2 22 24 

2006 1 7 8 

2007 8 10 18 

2008 11 7 18 

2009 331 2 333 

2010 186 3 189 

2011 179 7 186 

2012 180 3 183 

2013 164 4 168 

2014 119 4 123 

2015 139 4 143 

2016 122 1 123 

2017 98 9 107 

Total 1.549 3.753 5.302 

 

 

2.4 Abordagem 

 

O objetivo específico (iii) foi alcançado através da construção de gráficos (de setores, 

histogramas, de dispersão, boxplots) e tabelas com medidas estatísticas usuais: média, mediana, 

variância, desvio padrão, coeficiente de variação; amplitude interquartílica. Cabe destacar, por 

referirem-se à população ou ao universo, as medidas descritivas são parâmetros populacionais 

(BOLFARINE; SANDOVAL, 2001).  

As informações sobre o estadiamento, objetivo específico (iv), foram obtidas por meio 

indireto. O método para o alcance do estadiamento indireto9 foi a diferença, em dias, entre as 

datas de matrícula e transferência do paciente ao Hospital do Câncer IV (HC IV), unidade 

                                                           
9 “Tem como base a avaliação da dimensão do tumor primário (representada pela letra T), a extensão de sua 

disseminação para os linfonodos regionais (representada pela letra N) e a presença, ou não, de metástase à distância 

(representada pela letra M) e é conhecido como Sistema TNM de Classificação de Tumores Malignos” (BRASIL, 

2011, p. 14). 
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responsável pelos cuidados paliativos ou de fim de vida no âmbito do INCA. A medida utilizada 

para descrever o estadiamento indireto será dada por: 

Fórmula 1: Estadiamento indireto 

   (1) 

 

em que ∆(i,j) é a diferença em dias entre as datas de matrícula e transferência do i-ésimo 

paciente matriculado no j-ésimo ano para o HC IV e Mat(j) é o total de pacientes matriculados 

no j-ésimo ano. 

Já o objetivo específico (v), a taxa de mortalidade por ano de matrícula, foi obtido por  

 

          (2) 

Fórmula 2: Taxa de mortalidade 

                         

em que Mat(j) foi definido anteriormente; fal(i,j) refere-se ao número de falecidos no i e 

matriculados no ano j.  

O tempo médio até o primeiro atendimento por ano de matrícula, objetivo específico 

(vi), será obtido pelo quociente: 

                                                   

Fórmula 3: Tempo médio 

                                  (3) 

 

em que T(j) é o tempo em dias até a abertura do prontuário (ou matrícula) no ano j e Mat(j) foi 

definido anteriormente. 

O custo médio por internação e tratamento de alta complexidade por ano de matrícula, 

objetivo específico (vii), seria medido através da seguinte fórmula:  

 

Fórmula 4: Custo médio 

        (4)  
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em que,  

• CAIH(i,j,k,l) é o custo em reais da l-ésima internação, no ano j, medido pelo valor da AIH, do 

k-ésimo paciente matriculado no INCA no i;  

• CAPAC(i,j,k,p) é custo em reais do p-ésimo tratamento de alta complexidade, no ano j, medido 

pelo valor da APAC, realizado pelo k-ésimo paciente matriculado no INCA no ano i;  

• TAIH(i,j) é o total de AIHs emitidas no ano j para pacientes matriculados no INCA no ano i; 

• TAPAC(i,j) é o total de APACs emitidas no ano j para pacientes matriculados no INCA no ano 

i. 

 

O índice de absenteísmo – objetivo específico (viii) – é dado pela expressão (5): 

 
Fórmula 5: Índice de absenteísmo 

      (5)  

em que,  

• P(j) é o número de pacientes que compareceram à consulta/internação eletiva marcada no ano 

j: 

• A(j) é número de agendamentos para consultas ou internações eletivas no ano j. 

 

O indicador de Gini, conforme Thomas, Wang e Fan (2001), é dado pela expressão (6): 

 

Fórmula 6: Índice de Gini 

                                     (6) 

 

Nesta expressão, N é o tamanho da população e x(.) é a renda, o nível e de educação, a 

idade, ou outra medida de interesse. 

Fórmula 7: Coeficiente de Correlação Linear de Pearson 

                     (7) 
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Os efeitos da regulação serão verificados considerando-se as evoluções temporais dos 

indicadores dados, tendo em vista que o estudo proposto reúne as condições de validação 

interna dadas por Champagne et al. (2014, p. 180): disponibilidade de dados antes e depois da 

intervenção, no presente caso, censo sobre registros administrativos, conforme esquematizado 

na Figura 4, abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Champagne et al (2014, figura. 4, página 180. 

 

Supõe-se que o vetor de variáveis descrito nos objetivos específicos seja suficiente ao 

diagnóstico pretendido, o qual se basearia, ainda, em modelos estatísticos multivariados, 

conforme o comportamento das variáveis sugerir. 

O georreferenciamento seria realizado a partir do endereço dos pacientes matriculados 

no INCA, sendo o município a unidade geográfica utilizada na construção dos mapas, 

utilizando-se o software apropriado. Os dados serão tratados com planilhas eletrônicas do Excel 

(Micro Soft) ou Calc (Libre Office); parâmetros de modelos estatísticos serão estimados com o 

R <https://www.r-project.org/>, no qual também serão construídos os gráficos. 

 

 

 

Figura 4: Esquema de análise de tendências. 

https://www.r-project.org/
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2.5 Limitações 

 

São limitações do estudo a ser empreendido: a negligência assumida em relação à 

satisfação do cidadão usuário dos serviços do INCA, a qual só poderia ser medida, com 

finalidade inferencial, através de levantamento amostral pela obtenção de dados primários; o 

fato de se voltar apenas aos pacientes matriculados os quais totalizam, 169.154, no período de 

interesse, no lugar de investigar a totalidade de pacientes cadastrados no banco.  

A pouca participação nas entrevistas é outra limitação considerável, ainda, que não se 

buscasse a perspectiva dos profissionais, contudo, as entrevistas concedidas foram de grande 

valia para explicação dos dados e poupar tempo na busca de dados externos. 

A diferença dos dados do Absolute e Sisrhc é uma limitação importante, porque impede 

que se estendam as análises; isto foi agravado pela não obtenção da condição de regulado dos 

pacientes. Além dessas, no estudo não está assumida perspectiva, seja do usuário, seja dos 

profissionais de saúde. 

 

2.6 Aspectos relacionados à ética em pesquisa 

 

Com relação à ética em pesquisa, o estudo foi registrado na Plataforma Brasil, CAAE: 

75023617.9.0000.5274, submetido à Comissão de Ética em Pesquisa do INCA e aprovado em 

05/10/2017, conforme pareceres, 2.310.123 e 2.315.470 no Anexo 2.  
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CAPITULO 3. Análise de dados e discussão 

 

O capítulo está estruturado da seguinte forma: 3.1 Entrevistas, 3.2 Definição de 

regulação, 3.3 Dados demográficos, 3.4 Dados assistências e 3.5 Dados organizacionais. 

 

3.1 Entrevistas 

 

 Conforme fora definido no capítulo dedicado à metodologia, as entrevistas com 

profissionais do Instituto não tiveram a intenção de dar ao estudo perspectiva profissional, como 

verificado em vários estudos analisados na revisão da literatura, antes, foram realizadas ora no 

intuito de esclarecer elementos mínimos relativos à regulação no Instituto, o que, de fato, 

implicou certa compreensão das concepções dos profissionais do Instituto acerca da regulação 

assistencial, ora a fim de obter a compreensão de elementos dos bancos de dados. Em suma, 

perguntas distintas foram feitas a profissionais distintos, de modo geral, sem roteiro 

preestabelecido.  

  Parte dos profissionais convidados não concordou em participar do estudo. Não foi 

utilizada nenhuma técnica de interpretação dos dados. Frases entre colchetes revelam 

questionamentos do entrevistador, já os pontos seguidos, colocados entre colchetes, a omissão 

de informações consideradas irrelevantes ou capazes de identificar o entrevistado.  

 

3.1.1 Profissional da equipe multidisciplinar 

 

 Esta entrevista tem relação direta com o impulso primário desta pesquisa: a variação por 

cor/raça, marcada pela forte redução do número de brancos no período posterior ao ingresso do 

Instituto na era da regulação operacionalizada pelo SER, em 2013. Dirigiu-se ao profissional 

porque se julgou importante conhecer suas impressões. A entrevista foi feita com profissional 

da equipe multidisciplinar (PEqm), a qual inicialmente fora o consulente de dados sobre 

variação de cor. Tal profissional não cumpre todos os requisitos listados na seção de 

metodologia.  

Com relação ao profissional buscou-se conhecer as percepções próprias. Neste sentido, 

logo de início questionou-se sobre a percepção acerca do sistema de regulação e a influência 

que isto possa ter na população assistida no INCA. PEqm entende que o sistema de regulação 

precisa ser contextualizado, não pode ser visto isoladamente; por vezes sistemas de regulação 
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assistencial são colocados como solução, outras como complicadoras do acesso, mas considera 

que  

 

[...] tem sim, um potencial de democratizar o acesso, a meu ver, porém, acaba que, 

em função das vagas extremamente restritas, que a gente tem, por exemplo, nos 

hospitais de referência, como nós, e da falência da saúde básica, ele acaba não 

funcionando (PEqm). 

  

A fala de PEqm vai ao encontro dos textos revisados, nos quais se observa 

posicionamentos favoráveis à regulação, a grande maioria, e outros desfavoráveis. Os 

profissionais da assistência entrevistados avaliaram positivamente a regulação assistencial, e 

como pode ser percebido, corroboram esta fala no que diz respeito a democratização do acesso. 

Isto se dá também com relação à oferta como um enfraquecedor do sistema de regulação, 

motivo elencado em diversos textos. 

Quanto às alterações de cor/raça, PEqm levanta hipótese de racismo institucional com 

base na frequência de mortes no parto de mulheres negras, as quais seriam consideravelmente 

superiores às de mulheres brancas. A regulação operacionalizada por sistemas enfraqueceria tal 

fenômeno, oferecendo mais equidade no acesso com respeito a cor/raça.  

 
A minha impressão, com base no que eu leio, que eu vejo a respeito de racismo 

institucional, e da composição racial do povo brasileiro, é de que ele tem uma 

tendência a facilitar o acesso da população preta. [...] O número de mortes em partos 

de mulheres negras, que é infinitamente maior do que o de mulheres brancas. [...]. 

Então quando você tira do crivo do olhar, do olhar físico, o acesso ao Instituto, a 

tendência é que as resistências raciais diminuam. Então, nesse sentido, o Sisreg, ou 

o sistema de regulação que venha ser, ele tende a ser mais isento (PEqm). 

 

 

 Nenhum texto revisado trouxe informações acerca de racismo institucional. Na 

realidade, alguns tocaram em questões demográficas (ANDRADE, 2015; CARVALHO, 2015; 

EVANGELISTA; BARRETO; GUERRA, 2015; MORATO, 2013; RÔLA JR, 2014; 

SANTOS, 2014; SILVA, 2012; VIEIRA, 2011; VILARINS, 2012). Na sua maioria mencionam 

sexo e idade, apenas Santos (2014) e Cechinel (2014) dirigiram-se a questões de cor/raça, a 

primeira, ao indicar fatores relacionados a determinados tipos de neoplasia, porém seu estudo 

é pouco afeito à regulação assistencial, a segunda, por outro lado, vinculava o acesso aos fatores 

em questão. Um dentre os profissionais de assistência reconhece a possibilidade de alteração 

do padrão de cor/raça ao lado de outros marcadores sociais (PAss 1). 

  Colocou-se, então, a existência de outros fatores relacionados à população negra, como 

o menor nível de escolaridade e renda, quando comparada à população branca, que são 

reconhecidos fatores de acesso, além do acesso direcionado pelo conhecimento, os quais seriam 
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enfraquecedores da hipótese de racismo institucional, tendo em vista, que o INCA, mais 

especificamente o HC I, mantinha, antes da regulação, porta aberta com cerca de 70 

vagas/atendimentos dia, por exemplo. 

 PEqm reconhece estas questões e que seriam necessários outros estudos direcionados a 

esse fim para se chegar a juízo mais preciso; afirma, no entanto, que o problema já estaria sendo 

tratado em outras instituições públicas, por exemplo, a Fiocruz, que teria comissão instituída 

no sentido de tratar o problema. Também questiona a porta aberta do INCA, ponderando a 

questão dos exames necessários ao ingresso. Tais exames além de terem custo considerável 

ainda seriam mais comuns para parte da população que fizesse acompanhamento médico, o que 

segundo PEqm, ocorreria com menor frequência entre negros. 

 

Para fazer a biópsia você tem que ter um acompanhamento de saúde, você tem que 

ter ido a algum lugar antes, o que não é característica da população negra. Então, 

essa minha hipótese não tem por objetivo crucificar aqueles que trabalham no INCA 

e nem julgar os profissionais. Ela tem o objetivo de provocar essa reflexão, até que 

ponto agente não priva as pessoas de atendimento por isso, em função da raça/cor, 

de questões de raça/etnia e pensar também até que ponto não se reflete aqui todo o 

racismo que grassa nessa sociedade e que retira as pessoas do seu lugar [...] (PEqm). 

 

 A necessidade de exames como critério prévio à matrícula foi mencionada nas 

entrevistas com os profissionais de assistência, com o profissional da triagem e indiretamente 

com profissional administrativo. Na verdade, consta do questionamento feito, no que toca a 

renda e na sua última fala, PEqm não contradiz essa informação, ao contrário, a reforça. O 

acesso a vagas por conhecimento privilegiado ou proximidade a profissionais, além de outras 

interferências patrimoniais percebidas na revisão e nas entrevistas com os PAss’, como se nota, 

não fora enxergado como causa da mudança de perfis demográficos.  

 PEqm faz menção aos dados a partir dos quais intuiu a possível existência de racismo, 

institucional. Trata-se do aumento de indivíduos negros na Instituição entre 2012 e 2015. A 

referência ao Sisreg é equivocada, mas comum, o sistema a que deveria se referir é o SER.  

Agora, se você olha o número, antes e depois do Sisreg, e você percebe um aumento 

do acesso de pretos no INCA, depois do Sisreg, ou agente tem uma condição 

epidemiológica diferenciada, que faz com que os negros tenham tido mais câncer 

nesses últimos três anos, ou agente precisa pensar sobre o racismo... Exatamente, 

onde que elas [as pessoas] estavam antes do Sisreg? Elas não tinham câncer? Beleza, 

agora mudou, então agora elas têm.  

 

Também coloca a questão cultural como possível fator de menor demanda por acesso a 

consultas oncológicas por homens negros. 
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[...] não se você sabe, mas o câncer de próstata é mais incidente em homens negros? 

Você já tinha visto esse dado? Então, ele é mais incidente em homens negros. Eu já 

fucei muito pra procurar um texto que fale sobre o determinante biológico disso. Eu 

tenho muita propensão a acreditar que esse determinante é muito cultural. O homem 

negro não vai ao médico. [...] E para um homem negro que tem a sua constituição 

enquanto homem, assentada na sua sexualidade, ele é o homem que é viril, é o homem 

que é bem-dotado... é fácil para esse homem se submeter ao exame de próstata? Eu 

acho que não deve ser fácil para homem hétero nenhum, nessa heteronormatividade 

mal construída que agente tem. Mas para o homem negro…, quantas vezes a gente já 

ouviu? – menos escolarizado, com menos acesso, mais submetido a racismo e a 

preconceito, – não sei quantas vezes a gente já ouviu: ‘o cara além de negão é viado’. 

Sei lá, agente ouve isso. Eu acho que a ideia é essa. Talvez esses outros elementos, 

eles infirmem, enfraqueçam essa hipótese, mas agente precisa pensar no assunto. 

  

 Questionada sobre as tensões concernentes às vocações do Instituto que dizem respeito, 

pelo menos, à assistência, ensino e pesquisa, manifesta na reclamação de que pacientes oriundos 

da regulação, pelo seu estado na chegada, exigiriam esforços institucionais na sua assistência 

em prejuízo da pesquisa e ensino, PEqm defende que ofertar vagas focando na pesquisa e ensino 

seria ideal, contudo, sinaliza para o condição da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro que 

está próximo à falência, não vislumbra, por conseguinte, meios de não se enfocar na assistência. 

O ideal seria que nós fossemos uma instituição que pudesse se dedicar mais à 

pesquisa, inclusive, trazer para cá o paciente que é apto para pesquisa, eu acredito 

nisso. Só que eu acho que a falência da saúde pública brasileira impede isso: quem 

trata câncer no Rio hoje? [...] Então eu acho, que assim, eu não considero 

desimportante isso, agente trazer para cá quem é de fato possível de tratamento, para 

gente poder treinar a nossa mão de obra, a nossa força de trabalho [...], mas assim, 

é esse elemento fato, que no País que agente vive, é mais um elemento, é mais um 

obstáculo, para o negro [...] Por que, como é que agente vai pensar sobre isso no 

quadro de saúde que agente vive hoje? [...] como é que vai pensar em pesquisa?  

(PEqm). 

 

 Entre os profissionais da assistência entrevistados a visão é diferente, há o 

reconhecimento das tensões, mas acreditam que não há sustentação objetiva para a tese de 

prejuízo na recepção de pacientes oriundos da regulação. O estudo de Andrade (2015) revela 

tensão semelhante ocorrida no hospital universitário, em casos não oncológicos. 

 

3.1.2 Profissionais da assistência 

 

Os três profissionais da assistência (PAss 1, 2 e 3) entrevistados são médicos, com mais 

de 20 anos na Instituição, ocupantes, por anos, de cargos de gestão, além das práticas clínicas. 
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Com respeito à triagem no Instituto revelaram os mesmos concordaram os pacientes chegavam 

espontaneamente, com exame e encaminhamento de alguma clínica, hospital ou mesmo 

profissional do INCA, em considerável medida o tumor precisaria ter a possibilidade de ser 

tratado por cirurgia, 

  
[...] então, durante muitos anos o INCA absorveu, fundamentalmente, pacientes 

passíveis de tratamento, muitas das clínicas utilizavam como perfil, o paciente ter 

condição, ou ter indicação de tratamento cirúrgico, os demais pacientes eram 

remetidos às outras unidades, ou que encaminharam, outras unidades públicas (PAss 

1).  

 

 

Então, o doente vinha enquadrado num perfil compatível com uma situação em que 

ele tem indicação de tratamento oncológico especializado, as clínicas cirúrgicas, 

então, praticamente todos os doentes que passaram pela triagem aqui eles tinham um 

diagnóstico, cuja indicação terapêutica inicial era cirurgia de câncer. [...] porque o 

perfil sempre foi restritivo, enquanto o gestor, respondendo em nome na população, 

queria muito menos restritivo (PAss 2). 

 

  

Demanda espontânea, as pessoas apareciam aqui cumprindo as exigências que o 

INCA fazia, trazendo laudo histopatológico, resultado de exame, e um grupo, [...] era 

o responsável para dizer entra ou não entra. Havia uma queixa muito grande porque 

à época, aí estou falando ainda do final dos anos 90, só entrava no INCA quem se 

encaixasse em algum protocolo de tratamento. [Isto era barreira?] uma grande 

barreira, afinal de contas, um hospital de câncer é para atender câncer, não o câncer 

que eu quero tratar (PAss 3). 

 

  

As declarações são semelhantes. O PAss 1 já trouxe elementos de perfil que são 

abordados mais adiante de perfil, o mesmo surge na fala do PAss 3, quando informa o protocolo 

de tratamento. A necessidade de atender algum perfil ou protocolo de acesso ocorria ainda em 

épocas regulatórias, conforme relatado por Lima Jr. (2015), e para dar acesso a cidadãos 

excluídos, os profissionais de saúde descumpririam os protocolos, o que foi defendido por 

profissionais entrevistados por Ferreira (2014). A necessidade de exames permanece, mas os 

perfis, não. 

Segundo o Profissional Administrativo (PAdm 1) entrevistado, a triagem geral do HC I 

recebia/triava, por dia, de 60 a 70 pacientes, todos os que chegassem ao setor nos horários de 

atendimento. O encaminhamento para triagem especializada era feito logo após a triagem geral; 

em muitos casos o paciente fazia a triagem especializada no mesmo dia, caso contrário nos dias 

consecutivos.  

A fala a seguir, do PAss 3, ainda referente ao perfil, foi realizada quando se chamava à 

atenção para tensões manifestas no entorno da regulação e que diziam respeito à possível 

prejuízo das vocações ensino e pesquisa em favor da assistência. 
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[...]  paciente operado fora, mexido não entrava no INCA, então, só o paciente que 

tivesse toda a sua linha de tratamento aqui dentro e operasse aqui, aí ele teria a 

radioterapia dele, a quimioterapia dele, tudo aqui. Se já operou em outro lugar aí 

não entraria aqui, se passou o estádio tal, não entra mais, se é fora de possibilidade 

terapêutica, não entra mais. E não é isso que diz a portaria do próprio Ministério, 

uma Unidade de Alta Complexidade ou um Centro de Alta Complexidade em 

oncologia tem que atender, inclusive para cuidados paliativos (PAss 3). 

 

 

O protocolo ao determinar quem acessaria os serviços do INCA, determinava ao mesmo 

tempo quem estaria excluído. Exclusão essa distinta daquela identificada por Faverete e 

Oliveira (1990), a qual seria possivelmente contornada por meios pessoais: do conhecimento, 

de ser o primo do primo do médico (PAss 2), conforme relataram claramente Kniess (2015), 

Martins (2015), Rocha (2015) e Romano (2015). Acerca da necessidade de exame para 

ingresso: 

 
Pra muitas doenças era condição sine qua non ter o diagnóstico anatomopatológico, 

para algumas bastava uma tomografia ou uma radiografia altamente sugestiva. 

Aqueles pacientes que perfaziam critérios de tratabilidade eram matriculados, 

absorvidos, enfim (PAss 1). 

 

Sim, sim. É conceito. Nós somos o Instituto Nacional de Câncer, que tem como missão 

curar ou controlar câncer, não está dentro da missão fazer diagnóstico de câncer, 

então o nosso trabalho investigativo é apenas circunstancial, como revisão da lâmina, 

[...] nós não investigamos câncer, nós tratamos de câncer com diagnóstico já definido 

(PAss 2). 

 

Sobre a possibilidade de mudanças de perfil, alterações demográficas ou 

estado/gravidade e ao papel da regulação na equalização do acesso às vagas no Instituto, os 

profissionais responderam o seguinte. 

 

O efeito da regulação, na verdade, é que ele muda a lógica da chegada do paciente, 

então, num primeiro momento, envolvia algum conhecimento prévio e o que 

determinava, não só a chegada, mas a permanência no hospital, era a possibilidade 

de o paciente ser tratado, isso excluía, com certeza, um sem número de pessoas, 

sejam, por serem pessoas que, basicamente, não eram encaminhadas pro hospital [...] 

é possível, isso é um dado que ainda agente vai ter que analisar e estudar, que agente 

hoje comece a ter uma representação maior de classes sociais mais desfavorecidas 

[...] agente vai imaginar que agente possa ter uma proporção maior de pessoas de 

baixa escolaridade, que frequentemente compõem classes sociais mais baixas, é 

possível que pessoas com algumas ocupações antes não observadas comecem a ser 

absorvidos, é possível que, a questão de gênero não me parece ser dominante, a 

questão de etnia é uma possibilidade, mas é agente também tem dificuldade de 

mensurar isso, pela forma como agente mensura cor aqui no Sistema Único de Saúde 

(PAss 1).  
  

[...] você não dar prioridade de acesso a quem tivesse uma relação mais estreita com 

a área profissional técnica, por exemplo, amigo do médico, primo do primo do 

médico, trabalhou com o médico fora daqui, isso é um facilitador para ele entrar com 
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mais agilidade no sistema e ter o acesso priorizado, diferenciado. A regulação tem 

como objetivo acabar com essas prerrogativas, com essas regalias, que todo cidadão 

tivesse o mesmo direito de ter acesso, então, eu comecei a enxergar que além de 

ordenar a fila, ele justicializava a fila, não no sentido jurídico, é que dá um senso de 

justiça, todos podendo entrar da mesma maneira [...] (PAss 2) 

 

[...] O processo de regulação dá acesso a todo mundo, não apenas a quem conhece o 

endereço do INCA, ou quem conhece alguém do INCA. Então, o paciente de Japeri 

pode ter a mesma oportunidade do paciente que mora aqui ao lado da Praça da Cruz 

Vermelha, por que o regulador tem como analisar o caso dele e ver qual é a 

prioridade, e o paciente de Japeri não precisa vir aqui à porta cinco horas da manhã, 

três horas da manhã, uma vez por mês ou a cada 15 dias, sei lá como é que era o 

processo, para ter seu acesso à regulação. [...] Você não seleciona pacientes do 

INCA, do Mário Kroef ou de outra unidade, você vê é câncer qual é a primeira vaga 

que eu tenho para esse paciente, ele pode morar ao lado do INCA e tratar no Mário 

Kroef na Penha porque a primeira vaga está lá, ele pode morar em Japeri e vir para 

cá, por que a primeira vaga, a que atende ao caso dele está aqui. Então, a regulação 

tem essa capacidade, tem esse olhar, mais geral. Essa é uma questão, que trata do 

acesso. [...] Eu nunca consegui ver se mudou o estadiamento do paciente, antes da 

entrada da regulação para depois (PAss 3). 

 

 

Todos os entrevistados reconhecem o papel da regulação na equalização do acesso, no 

entanto, apenas PAss 1 considera que isso possa influenciar alterações demográficas, sem 

qualquer menção ao racismo institucional, mas como um efeito da maior capilaridade no 

território e na alteração de perfis, também, entende que possa haver alteração na gravidade, no 

que é acompanhado por PAss 2, cuja fala se aproxima do conceito de justiça trazido por 

Cechinel (2014). 

Sobre a percepção das diversas tensões, internas e externas ao INCA provocadas ou por 

ou relacionadas à regulação, os respondentes manifestaram-se da seguinte forma. 

 

Todas elas existem o tempo todo, então, vamos lá... patrimonialismo, agente vem dum 

sistema em que os gestores, diretores, chefes de serviço, eles tinham um domínio total 

e completo sobre quem poderia usar aquele serviço, isso na saúde é muito claro, quer 

dizer, porque você definia qual que era o doente que você queria tratar, quem que ia 

ocupar aquele leito e quem não ia ocupar aquele leito... num momento que você traz 

essa, essa lógica, que na verdade o leito, ele é um leito contratado, contratualizado 

ou próprio do SUS, portanto, é um leito que está constituído pra atender a população, 

de modo que o dono do leito não é o chefe do serviço, não é o diretor do hospital, mas 

é a população que vai fazer uso dele, então a regulação ela expõe essa situação de 

forma muito clara, então, o gestor basicamente ele faz a gerência daquilo, mas ele 

está gerindo um bem, um bem público, nesse momento você tira o poder de 

determinação de quem vai ocupar o que, você, basicamente, diz esse leito vai ser 

ocupado por algum paciente e esse algum paciente vai ser aquele que for chegar 

primeiro ou tiver a maior gravidade dentro dos critérios da, da regulação [...] (PAss 

1). 

 

 O PAss 2, no entanto, percebe tensões próprias da perda de poder, por parte dos médicos 

assistente e favorecimento dos reguladores. Tensões entre estas categorias foram percebidas 
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por Vilarins (2012). A sugestão é que haveria uma inversão patrimonial: a decisão que antes 

era prioritária o médico assistente passa a ser do regulador, e não necessariamente, influenciada 

por critérios técnicos, mas de poder. Referindo-se a trabalho no SUS fora do INCA, diz: 

Nós ainda estamos começando regular leitos, mas a regulação de leitos ela traz uma 

impessoalidade, que quase exclui o médico que está dentro do processo, que é a 

ponta, quase que o exclui, e eu sinto isso na rede [...] Eu estou citando, eu chegando 

no plantão como [...], recebendo o plantão de uma [...] e o coordenador da regulação 

tendo designado um paciente e quando ela vê o relatório que vem através do NIR, o 

paciente é subagudo, não precisa de vagas [...] E numa outra demanda gerada num 

outro sítio outro endereço. Dentro do próprio hospital, numa enfermaria do hospital 

[...], e no conceito médico ele é absolutamente prioritário. E o coordenador agiu de 

forma a fazer prevalecer o seu poder de coordenador, e não discutiu aspectos 

médicos, discutiu aspectos de poder. Isso gera tensão mesmo, por que eu já presenciei 

e tive essa experiência (PAss 2). 

  

 Conflitos semelhantes foram verificados por Vilarins (2012), Gawryszewski, Oliveira e 

Gomes (2010) e Cechinel (2014). Para o Pass 3, reconhecendo o choque entre autonomia 

profissional e regulação, informa  

Primeiro a vaga é um bem público, custeado com recursos públicos, que deve ser 

fiscalizado por quem de direito, a sua utilização. O que nós tínhamos antes da 

regulação, e isso a regulação tira muito, [...] da mão do profissional [...] a capacidade 

de escolher quem ele vai atender e dá ao poder público a capacidade de colocar esses 

pacientes dentro, na mão daquele que vai tratar. Essa capacidade do poder público 

é fundamental para que dê a transparência para o cidadão [...] o profissional que 

está com as suas vagas no seu livrinho preto, ele vê quem chega até ele e que ele quer 

atender [...] o que eu vejo é uma leitura enorme de perda de poder pelos profissionais 

de ter controle absoluto sobre seus atos, o leito é meu, aqui é que está a tensão, a 

perda do poder, médico, em particular, porque o médico sempre teve esse poder, eu 

fico à vontade para falar porque eu sou médico, de ter a agenda em baixo do braço, 

de dizer só entra aqui quem eu quero, esse leito é meu, não vai entrar aqui, esse leito 

aqui vai ser ocupado por fulano e não por cicrano. Isso minimiza muito com a 

regulação, tira essa capacidade, então, causa uma tensão muito grande (PAss 3). 

  

Andrade (2015) e Ferreira (2014) relataram conflitos semelhantes em seus estudos, no 

entanto, o ponto de vista profissional trazido ali é o contrário do observado aqui, em que se 

posiciona em favor do mecanismo de regulação. Naqueles estudos a reclamação se dirigia o 

Sisreg, o qual seria uma “tragédia” (FERREIRA, 2014, p. 72) como dito anteriormente. 

As dificuldades percebidas pelos profissionais têm relação com a oferta de vagas. 

Um problema sério em qualquer sistema de ordenamento, qualquer coisa que você 

imagina, em que você tenha uma questão de oferta e uma questão de demanda, é que 

quando você tem uma oferta adequada, o ordenamento ele facilita, ele regulariza o 

cuidado, ele cria uma distribuição mais homogênea, quando a oferta de serviço, é 
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uma oferta abaixo, ou supostamente abaixo da necessidade, você na verdade, num 

primeiro momento uma grande crise (PAss 1). 

[...] o grande problema hoje, ele recai sobre algumas áreas, é o quanto o INCA 

participa percentualmente na capacidade absorver a demanda gerada por aquele 

grupo de doentes na unidade de tempo [oferta] isto, exemplo, paciente com tumor 

cerebral, são tantos por mês, tantos por ano, na média, estimado, quanto desse total 

nós podemos absorver? Ah, mas, além de nós, quantos serviços entram no processo, 

e estão regulados, que o somatório é capaz de enfrentar a demanda? (PAss 2). 

[...] eu acredito, que a situação possa melhorar muito a partir do momento em que, 

na hora em que o maior número de vagas seja aberta em todas as unidades, tem 

muitas unidades fechadas, o que faz com que a demora do paciente ao chegar a uma 

unidade seja maior, se eu tenho poucas vagas a fila cresce, só existe regulação porque 

não tem vaga para todo mundo (PAss 3). 

 

Neste sentido as entrevistas refletem o posicionamento de diversos autores (BOZZA, 

2014; Gawryszewski, Oliveira e Gomes 2010; Gonçalves 2015; Kniess, 2014; ROLA Jr., 2014; 

Vilarins, 2012; CECHINEL, 2104). Os profissionais abordados avaliam positivamente a 

regulação 

É, a regulação ela é uma ferramenta de ordenação da rede, então, ela expõe mazelas 

da rede, ela dá um sentido de equidade no acesso, a questão da integralidade, agente 

vai estar falando sobre a linha de cuidado integral, que é outra questão importante, 

isso é alcançado quando se trabalha no conceito de rede, ou seja, é a 

complementariedade entre os diversos locais do cuidado, seja atenção básica, seja 

urgência e emergência, seja nas várias unidades de atenção especializada, mas a 

regulação ela acaba sendo uma ferramenta importante na salvaguarda da equidade, 

quando você não tem a regulação a equidade é de forma alguma garantida (PAss 1). 

A regulação vem a ser um aspecto muito positivo, porque ele entrou para poder 

interferir, por um lado, nos direitos do paciente e por outro nas práticas, como se 

pratica o acesso, antes dela (PAss 2). 

Não tem volta [...] quantos anos você trabalhou sem, e agora vem alguém de fora e 

diz que quem vai mandar sou eu, quer dizer, isso é uma mudança de cultura que não 

é de curto prazo. As novas gerações que vão entrando, que já vêm com esse conceito, 

e tudo mais... O SUS é muito novo, trinta anos fizemos agora, de oitenta e oito até 

aqui, o INCA tem oitenta, e setenta e cinco fora da regulação, então, tem que 

amadurecer muito, agora não tem volta. Eu acho que não pode ter volta, tem que 

aprimorar-se muito, muito, e principalmente tentar melhorar a relação 

necessidade/vaga (PAss 3). 

 

 No que concerne à judicialização não houve convergência entre os três profissionais, 

PAss 2 e 3 divergem totalmente, o primeiro mostrou-se receptivo às interferências judiciais em 

alguns casos, como disse 
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Dentro de um contexto em que os sistemas de acesso, e de assistência, e de informação 

não estão muito organizados, abre-se um espaço para judicialização, principalmente, 

na área de câncer, onde a constatação da realidade do diagnóstico de câncer, num 

ambiente onde o indivíduo social, num ambiente do indivíduo familiar, 

principalmente, nessas duas vertentes, causa-se uma turbulência grande em que a 

judicialização passa a ser um artifício usado, pelo doente, pela família do doente, 

pelo contexto social do doente. Existe a possibilidade de a judicialização não ser 

necessária? Existe, desde que tudo isso que eu pontuei como falhas fossem sendo 

resolvidas. [...] Eu já passei por situações que eu considero extremas, que a avaliação 

do juiz me pareceu muito fora da realidade, muito influenciado pelas questões 

emocionais da família do doente, em primeiro lugar, por outro lado, a judicialização 

contribuiu para resolver.[...] Acho que a judicialização é um componente que a gente 

não tem como, vamos trabalhar para acabar com a judicialização, o contrário, a 

judicialização deve existir como elemento que sinaliza a necessidade para você 

exerce a sua função (PAss 2). 

 

 Pass 3, por outro lado, discorda veementemente, responsabilizando os profissionais 

médicos que emitem laudos para que os pacientes recorram à justiça. Ele afirmou, 

 

Olha, a judicialização sempre atrapalha, sempre atrapalha porque ela quebra um 

fluxo. Eu não vejo com bons olhos a judicialização, a judicialização em termos de 

regulação, que estamos falando, [...] ela faz alguém passar a frente, mas essa pessoa 

busca a judicialização muitas vezes por dificuldade que ela tem. [...] eu passo 

pacientes menos graves na frente de pacientes mais graves por ordem do juiz, e a 

gente tem que cumprir. Então, eu acho sempre negativo. Mas a culpa para mim não 

é do juiz, a culpa é de quem está pedindo, e ele é culpado por ou não conhecer o 

caminho da regulação, ou querer que o seu paciente passe a frente, independente da 

gravidade do caso. Muitos têm razão de ser judicialização.  [O protagonista da ação 

de regulação é o paciente]. É o profissional, é o profissional que escreve um 

documento para o paciente buscar junto ao juiz, sem o laudo o juiz não dá, pela 

vontade do paciente, o juiz não dá. Alguém, um profissional, e aí médico, alguém diz: 

este caso é urgente, tem que tratar desta forma, a gente aqui está falando de 

regulação, mas podia falar de medicamento, com esse ou com aquele medicamento, 

alguém escreve isso pro juiz. [...] Mas passa a frente e desarranja, desorganiza o 

sistema (PAss 3). 

 

 Posicionamento contrário a judicialização foi verificado nas entrevistas junto aos 

profissionais da regulação por Ramos e Gomes (2014), Rola Jr. (2014) e Vilarins (2012), sendo 

que estes responsabilizam a ação do judiciário, enquanto PAss 3, o profissional de saúde. 

Por fim, questionados acerca da possibilidade de avaliar a gravidade dos pacientes, ou 

melhor, avaliar indiretamente a mudança de estadiamento (isso originalmente foi sugerido por 

profissional médico não entrevistado), por possível alteração nas tendências evolutivas do 

tempo de transferência para a unidade de cuidados paliativos, os PAss 1 e 3 concordam que 

seria possível, com ressalvas. 

 

Como um todo, agente acaba podendo, eventualmente, usar essa medida entre a 

chegada do paciente na instituição e o encaminhamento pra unidade de cuidados 

paliativos, com muitas ressalvas como uma forma de avaliar, evolutivamente, perfis 

maiores de gravidade dos pacientes, agente não tem percebido um aumento 
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expressivo na gravidade dos pacientes encaminhados, nesse número de 

transferências para o HC IV, não, teve algum aumento sim [...] (PAss 1). 

 
  

3.2.3 PAdm e PTic 

 

 As entrevistas foram realizadas com os três profissionais administrativos (PAdm 1, 2 e 

3) e com o profissional da TIC, foram necessárias para o conhecimento das informações de dois 

de três bancos de dados utilizados: o Absolute e o Sisrhc. Todos os profissionais ingressaram 

no Instituto antes de 2000. A PAdm 1 não quis que sua fala fosse gravada. Como citado no 

subitem anterior, revelou dados da quantidade de pacientes recebidos na triagem do HC I.  

 Como se pretendia avaliar informações ao longo de 2018, a fim de intuir sobre efeitos a 

partir de alterações nas tendências evolutivas dos dados, era necessário conhecer se, 

razoavelmente, as informações se mantinham as mesmas, o que possibilitaria as comparações. 

Neste sentido, PAdm 2 e PTic informaram mudanças no cadastro, por exemplo, o mesmo era 

preenchido com CPF, posteriormente, o documento necessário tornou-se o Cartão Nacional de 

Saúde (CNS). Alterações nos sistemas internos também provocaram mudanças no cadastro, 

com a implementação do Absolute aumentaram-se as informações obrigatórias, no sistema 

anterior 

 

Não tinham dados obrigatórios, em 98, por aí. Quando o Absolute entrou, e aí 

plataforma mudou, se colocou como obrigatório, dados que são obrigatórios. Quase 

todos os dados do cadastro são obrigatórios, até porque você alimenta também os 

sistemas do SUS. A única coisa na cor, é o índio, que agora você tem que inserir a 

tribo. Isso foi uma determinação, uma portaria, que exige a etnia, antes só imputava, 

indígena e acabou [Existe divergência com o IBGE, quanto à cor/raça] Preta, em vez 

de negra. É o paciente que se declara (PAdm 2). 

 

As alterações ocorridas, relatadas pela PAdm 2, não desqualificam os dados utilizados 

no estudo, embora sejam consideráveis, sobretudo o fato do banco ter sido implantado em 

módulos. O PTic informou que implantação foi concluída em 2005. 

  

O Absolute começou em 2005, mas antes disso já existia um sistema chamado SHI 

[Sistema Hospitalar Integrado] e antes do SHI, um outro sistema ainda, esses dados 

de pacientes foram importados também para o Absolute, então ele começou em 2005, 

mas com dados retroativos de outros sistemas (PTic). 

 

 O PTic relaciona o fluxo lógico do caminho dos pacientes ao tratamento à perspectiva 

dos sistemas eletrônicos: antes da regulação assistencial o pacientes chegava à triagem do 

INCA, recebia o status de atendido; diante de indícios de câncer tratáveis no Instituto era 
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encaminhado à triagem especializada, recebendo no sistema interno o status de triado; 

realizadas estas etapas receberia o status de prontuário caso fosse possível seu tratamento de 

acordo com as condições estipuladas para o Instituto. Outros status importantes são o de 

radioterapia e HC IV, respectivamente, indicativos de pacientes que fazem apenas radioterapia 

no INCA, e que foram transferidos para a unidade de cuidados paliativos.INCA, e que foram 

transferidos para a unidade de cuidados paliativos, essa informação é capturada 

 

[...] desde 2008, mais ou menos, 2009, por ali, que agente conseguiu manter essa 

informação, guardar um histórico, cada mudança agente guarda, mudou de “a” para 

“t”, tal data, mudou de “t” para “p”, tal data, entendeu? Foi bloqueado, tal data. 

2008, por aí, 2009 que agente passou a guardar isso, antes quando ele atualizava 

agente só ficava com a última informação, então por isso que antes de 2008, você vai 

ver coisas como o cara foi matriculado vai ser a mesma data que ele entrou aqui no 

INCA, não vai ser a data que ele abriu o prontuário, vai ser a data que ele foi 

cadastrado, antes de 2008.  

 

 

 Um dos objetivos específicos do estudo era conhecer o comportamento do tempo no 

tratamento dos pacientes, se permanecia igual na presença da regulação ou não. As informações 

acerca da data de diagnóstico, bem como da primeira consulta, não são avaliáveis pelo Absolute 

que não é alimentado com estes dados. Buscou-se, então, dados do Sistema de Registro 

Hospitalar de Câncer (Sisrhc), por meio do qual se registram importantes informações acerca 

dos pacientes, na realidade de seus tumores. Este sistema é alimentado por profissionais, 

chamados registradores, que transcrevem informações obtidas diretamente dos prontuários, de 

acordo com PAdm 3,  

 

Um exemplo, o banco de 2015, você pega todas as matrículas abertas em 2015. E 

você passa isso para uma ficha. Se o indivíduo faleceu naquele ano, fica só uma ficha, 

se ele não faleceu ou faleceu só a partir do segundo ano, eu vou ter duas fichas para 

ele, então, eu vou ter a ficha de seguimento para ele. Eles vão ser seguidos até quinze 

anos, então, eu vou ter que chamar esse, não o paciente, mas pegar esse prontuário, 

entendeu? Para ver se esse paciente está vivo, em tese, por quinze anos. Porque teve 

umas modificações ali na ficha de seguimento, para eu vê-lo por quinze anos, para 

saber como é que está a doença e como que ele está. Na realidade é do tumor, cada 

tumor dele a gente vai acompanhar. [Então pode ter mais de um acompanhamento 

para o mesmo paciente?] Sim (PAdm 3). 

 

 Esta entrevista foi bastante importante por conta do conceito de estadiamento do tumor, 

que grosso modo se relaciona com a gravidade do estado do paciente, mesmo referindo-se ao 

tumor, conforme relata a entrevistada, 

 

[...] é avaliação do tamanho do tumor, ver se ele tem linfonodo comprometido, ver se 

ele tem metástase a distância, você vai conseguir estadiar esse tumor. Só quem pode 
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fazer isso é o médico. Então, o registrador retira, ele não estadia, ele retira do 

prontuário o que tem. Se por acaso no prontuário não tiver o estadiamento, ele não 

pode fazer. O registrador quando faz isso, tem que ser, para começar, antes do 

tratamento, por que o estadiamento é clínico. [...] Tudo é retirado do prontuário 

físico, se não tiver ali, não é colocado [...] [Como é a escala do estádio, I, II, III?] IV, 

e aí tem, IV A, IV B, IV C [três A, três B, não existe?] Tem também, e isso vai modificar 

de acordo com a topografia, então para cada topografia, você vai ter um grupo de 

estadiamento diferente.[...] [Não existe uma escala geral?] Não, para cada tumor você 

tem um estadiamento [...] Sendo que para criança, existem alguns tumores que não 

estão aqui, não são estadiados. Uns porque não têm mesmo estadiamento, nem TNM. 

E outros, por definição, vamos supor, a pediatria, usa um outro tipo de estadiamento, 

que não é esse. O estadiamento é dado por outro método. [Segue-se a mesma lógica 

I, II, III, IV?]. Alguns, sim, outros seguem letras (PAdm 3).  

 

  

 O tratamento do estadiamento revelou, conforme os relatos da entrevistada, 

consideráveis complicações, ao lado das quais deve ser somada outra relativa à mudança de 

definições ao longo do tempo de interesse desta pesquisa, registrada, inclusive, com novas 

edições do manual citado. Desta forma, julgou-se impraticável a análise direta do estadiamento 

no tempo de construção desta pesquisa, de modo que a gravidade será abordada por meio do 

tempo de transferência ao HC IV (PAss’s 1 e 3). Quanto a avaliação do estadiamento pela 

transferência para o HC IV, a entrevista julgou uma abordagem interessante; seu 

posicionamento no que diz respeito à mortalidade está explícito mais adiante. 

 Questionada acerca de modificação no tempo de tratamento, PAdm 3, respondeu o 

seguinte, 

 
É o que eu falei, a gente não fez ainda uma análise, mas alguns prontuários que eu 

peguei, eu vi essa demora. [...] Então, a gente sentiu que houve um aumento aí nesse 

tempo. Diagnóstico, chegada aqui e início de tratamento [Retardamento entre 

diagnóstico e matrícula] Teve isso, automaticamente (PAdm 3). 

 

 Na sequência, a mesma profissional foi questionada sobre mortalidade na sua relação 

com tempo, se os pacientes estavam morrendo mais rápido, e informou que 

Nós temos esta impressão, nós temos essa impressão. [...] a gente está tendo essa 

impressão de que ele [o paciente] está realmente falecendo mais rápido. Tudo assim, 

a gente tem que fazer realmente uma comparação, como era antes, como está sendo 

agora (PAdm 3). 

   

3.2 Definição de regulação 

 

 Os descritores aplicados não trouxeram trabalhos relacionados à área de gestão, mas, 

trabalhos sempre próximos à e/ou produzidos por profissionais da assistência médica; no que 

se refere aos conceitos de regulação, este viés manifesta-se pelo distanciamento de questões 
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administrativas propriamente ditas; ora, quando a administração pública pratica regulação, o 

resultado são atos administrativos, cuja sólida teoria não parece ter implicação sobre os 

conceitos de regulação levantados; a regulação vista é ato administrativo (MEIRELLES, 2005; 

DI PIETRO, 2005; MELLO, 2008); daí, ao conceituá-la é justo não negligenciar seu apoio no 

mundo administrativo. Assim, entende-se a regulação assistencial, tratada neste texto, como o 

ato administrativo praticado por autoridade sanitária, ao determinar o tratamento adequado à 

necessidade específica, segundo o protocolo estabelecido, que alcança o risco do paciente e o 

posicionamento em fila de espera, caso haja. 

 

 3.3 Análise descritiva da população assistida 

  

Nesta subseção realiza-se análise descritiva da população assistida no INCA entre 2000 

e 2017. Em alinhamento aos objetivos estabelecidos, em particular o iii., abordam-se aspectos 

sociodemográficos: sexo, idade na data de admissão, raça/cor, grau de instrução, confissão de 

fé, renda, procedência; as informações são provenientes do Absolute, que embora interno à 

Instituição, satisfaz as condições de sistema de informação integrado prescritas nas diretrizes 

da RAS (BRASIL, 2010). 

As medidas foram investigadas no tempo, posto que o interesse precípuo da pesquisa: 

os possíveis efeitos da regulação assistencial seriam verificados a partir de alterações nas 

tendências evolutivas de cada parâmetro de interesse. As alterações havidas no período de 

funcionamento do sistema de regulação, 2013 em diante, ou no seu entorno, foram revisitadas 

na subseção 3.6.2, na qual foram observadas considerando-se as matrículas oriundas de sistema 

de regulação.   

 

 

3.3.1 Totais 

 

Na Tabela 2 apresenta-se a população assistida no INCA, segundo os totais, por ano de 

matrícula, sexo, unidade hospitalar; diversos percentuais, frequências relativas ou taxas 

mencionados no presente capítulo texto têm seus denominadores obtidos ali, salvo menção 

contrária. 

Nota-se que houve 169.133 pacientes assistidos, no lugar de 169.154, o que se deve a 

falta de registro de unidade ou ano de matrícula para 21 pacientes; a diferença em nada prejudica 
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as análises. Observa-se queda considerável na primeira metade da série, sobretudo, nos 2 

primeiros anos. 

 

Tabela 2: População assistida no INCA entre 2000 e 2017, por ano, unidade hospitalar e sexo. 

 Ano 

INCA 

Total 
Total das Unidades 

Unidade 

Total 

HC I 

HC I Total 

HC II 

HC II Total 

HC III 

HC III 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

2000 15.411 5.273 10.138 8.305 3.941 4.364 2.841 379 2.462 4.265 953 3.312 

2001 12.834 4.546 8.288 7.251 3.905 3.346 2.759 283 2.476 2.824 358 2.466 

2002 9.664 3.819 5.845 6.111 3.782 2.329 2.037 17 2.020 1.516 20 1.496 

2003 9.943 3.742 6.201 6.180 3.701 2.479 1.958 14 1.944 1.805 27 1.778 

2004 9.991 3.808 6.183 6.208 3.776 2.432 1.941 18 1.923 1.842 14 1.828 

2005 9.723 3.802 5.921 6.188 3.777 2.411 2.018 11 2.007 1.517 14 1.503 

2006 9.449 3.586 5.863 5.827 3.556 2.271 1.841 14 1.827 1.781 16 1.765 

2007 9.829 3.642 6.187 6.056 3.628 2.428 1.800 5 1.795 1.973 9 1.964 

2008 8.597 3.117 5.480 5.272 3.102 2.170 1.621 5 1.616 1.704 10 1.694 

2009 7.972 3.044 4.928 5.184 3.025 2.159 1.414 7 1.407 1.374 12 1.362 

2010 7.489 2.683 4.806 4.320 2.508 1.812 1.698 167 1.531 1.471 8 1.463 

2011 8.472 3.233 5.239 5.053 2.984 2.069 2.082 243 1.839 1.337 6 1.331 

2012 9.594 3.617 5.977 5.753 3.352 2.401 2.153 256 1.897 1.688 9 1.679 

2013 7.774 2.763 5.011 4.360 2.510 1.850 1.907 245 1.662 1.507 8 1.499 

2014 7.945 2.818 5.127 4.445 2.565 1.880 2.038 244 1.794 1.462 9 1.453 

2015 8.235 3.163 5.072 4.837 2.824 2.013 2.008 326 1.682 1.390 13 1.377 

2016 7.437 2.582 4.855 4.175 2.341 1.834 1.773 233 1.540 1.489 8 1.481 

2017 8.754 3.229 5.525 5.182 2.978 2.204 1.864 231 1.633 1.708 20 1.688 

Total 169.113 62.467 106.646 100.707 58.255 42.452 35.753 2.698 33.055 32.653 1.514 31.139 

 

 

 

3.3.2 Sexo 

 

Neste item trata-se da descrição da população de interesse por sexo, objetivo específico 

iii. a. A Tabela 3 faz referências aos percentuais por unidade, sexo, segundo o ano, da população 

assistida colocados na Tabela 2. Quanto às unidades, a quantidade de matriculados no HC I 

variou, em relação ao total do Instituto, entre 53,89% (n = 8.305, N = 15.411), em 2000, e 

65,03% (n = 5.184, N = 7.972), em 2009, havendo maior estabilidade nos últimos 8 anos, 

variação entre 56,14% (n = 4.175, N = 7.437), em 2016, e 59,91% (n =6.056, N = 9.892), em 

2007; quanto ao sexo dos pacientes matriculados nesta unidade, a variação dos pacientes 

masculinos se deu entre 47,45% (n = 3.941, N = 8.305), em 2000, e 61,89% (n = 3.782, N = 
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6.111), e 2002, após 2002 o percentual mínimo verificado foi de 56,07% (n = 2.341, N = 4.175), 

em que se nota maior estabilidade.  

 

Tabela 3: População assistida no INCA entre 2000 e 2017, segundo os percentuais por, unidade 

e sexo e ano de matrícula. 

Ano 

INCA 

% Unidades 
Unidade 

% HC I 
% HC I 

% HC II 
% HC II 

% HC III 
% HC III 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

2000 34,22 65,78 53,89 47,45 52,55 18,43 13,34 86,66 27,68 22,34 77,66 

2001 35,42 64,58 56,50 53,85 46,15 21,50 10,26 89,74 22,00 12,68 87,32 

2002 39,52 60,48 63,23 61,89 38,11 21,08 0,83 99,17 15,69 1,32 98,68 

2003 37,63 62,37 62,15 59,89 40,11 19,69 0,72 99,28 18,15 1,50 98,50 

2004 38,11 61,89 62,14 60,82 39,18 19,43 0,93 99,07 18,44 0,76 99,24 

2005 39,10 60,90 63,64 61,04 38,96 20,75 0,55 99,45 15,60 0,92 99,08 

2006 37,95 62,05 61,67 61,03 38,97 19,48 0,76 99,24 18,85 0,90 99,10 

2007 37,05 62,95 61,61 59,91 40,09 18,31 0,28 99,72 20,07 0,46 99,54 

2008 36,26 63,74 61,32 58,84 41,16 18,86 0,31 99,69 19,82 0,59 99,41 

2009 38,18 61,82 65,03 58,35 41,65 17,74 0,50 99,50 17,24 0,87 99,13 

2010 35,83 64,17 57,68 58,06 41,94 22,67 9,84 90,16 19,64 0,54 99,46 

2011 38,16 61,84 59,64 59,05 40,95 24,58 11,67 88,33 15,78 0,45 99,55 

2012 37,70 62,30 59,96 58,27 41,73 22,44 11,89 88,11 17,59 0,53 99,47 

2013 35,54 64,46 56,08 57,57 42,43 24,53 12,85 87,15 19,39 0,53 99,47 

2014 35,47 64,53 55,95 57,71 42,29 25,65 11,97 88,03 18,40 0,62 99,38 

2015 38,41 61,59 58,74 58,38 41,62 24,38 16,24 83,76 16,88 0,94 99,06 

2016 34,72 65,28 56,14 56,07 43,93 23,84 13,14 86,86 20,02 0,54 99,46 

2017 36,89 63,11 59,20 57,47 42,53 21,29 12,39 87,61 19,51 1,17 98,83 

% 

Total 36,94 63,06 59,55 57,85 42,15 21,14 7,55 92,45 19,31 4,64 95,36 

 

A variação relativa da população matriculada no HC II frente à do INCA se deu entre 

17,74% (n = 1.714, N = 3.044), em 2009, e 25,65% (n = 2.038, N = 7.945), em 2014, sendo que 

nos últimos 8 anos, o percentual mínimo foi 21,29% (n = 1.864, N = 8.754); em relação ao 

sexo, a variação de pacientes do sexo feminino matriculados nesta unidade ocorreu entre 

83,76% (n = 1.608, N = 2.008), em 2015, e 99,72%, (n = 1.795, N = 1.800), 2007, nos últimos 

7 anos o percentual máximo foi de 88,33% (n = 1.839, N = 2.072); a população do INCA 

matriculada no HC III variou, no período sob análise, entre 15,60% (n = 1.517, N = 9.723), em 

2005, e 27,68% (n = 4.265, N = 15.411), este pico se deu em 2000, após 2001 o máximo 20,07% 

(n = 1.973, N = 9.829) ocorreu em 2007; neste período os pacientes do sexo feminino 

representaram ao menos 98,50% (n = 1.778, N = 1.805) da população desta unidade. 
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A Figura 5 abaixo complementa as informações tabeladas, mostra as séries da população 

matriculada no INCA e suas unidades, em termos absolutos; nota-se que a curva relativa à 

população do INCA aproxima-se de uma translação vertical da curva relativa à população do 

HC I, da ordem de 4.000 pacientes, de 2002 em diante; as demais unidades têm curvas bastante 

próximas entre si. 

Isto, aliado a não obtenção de dados da regulação dos HC II e III, como explicitado no 

Capítulo de metodologia, faz com que se volte, na análise descritiva, a partir de agora, para o 

INCA e HC I; mais adiante, os indicadores construídos para medir os efeitos da regulação 

assistencial, referir-se-ão apenas ao HCI. 

 

Figura 5: Número total de pacientes matriculados no INCA e suas unidades, HC I, II e III, por 

ano de matrícula, entre 2000 e 2017. 

 

 

3.3.3 Idade 

 

Neste item inicia-se a descrição da população de interesse por idade, objetivo específico 

iii. b., outros itens à frente, complementam a descrição. As Tabelas 4 e 5 trazem medidas 

descritivas das idades (na data da matrícula) dos pacientes matriculados, respectivamente, de 

modo geral no INCA e especificamente no HC I: 1º quartil, média, mediana, 3º quartil, máximo, 

amplitude interquatílica e coeficiente de variação, para idade dos pacientes matriculados no HC 

I, por ano e sexo, entre 2000 e 2017. As idades mínimas são sempre 0, por isso, esta medida 

não foi incluída nas tabelas. De modo geral, de acordo com a Tabela 4, as idades médias e 

medianas da população do INCA têm tendência ascendente, o que é corroborado nas Figuras 7 
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e 8, as quais trazem, com referências a estes pacientes, respectivamente, a dispersão das idades 

médias e dos coeficientes de variação por ano e os boxplots das idades dos pacientes assistidos, 

segundo o ano de matrícula, no período de interesse. A Figura 9, concernente à população 

matriculada no HC I, é similar a 7; a escala das médias etárias, conforme legenda, nas Figuras 

7 e 9, está representada no eixo esquerdo, enquanto as variações relativas naquele, à direita. 

Ainda de acordo com a Tabela 4 e Figura 8, a sequência das medianas é monótona para 

o sexo feminino a partir de 2001, para o sexo masculino a monotonicidade ocorre a partir de 

2009, de forma geral incrementada em 2013. O comportamento das médias etárias tem maior 

variabilidade, com tendência ascendente mais tardia que o observado para as medianas. Cabe 

ressaltar, a mediana é mais estável que a média não sendo influenciada por valores extremos, 

sobretudo, em populações do tamanho das estudadas aqui. 

As idades médias da população assistida no INCA vão de aproximadamente 53 anos em 

2002 a 56 anos, aproximadamente, em 2017, as medianas, de 54 em 2001 a 59 em 2017; neste 

mesmo período o coeficiente de variação (δ) se manteve estável: 0,3185 < δ < 0,3390. Pacientes 

do sexo masculino têm média etária superior à feminina em pelo menos 1 ano, salvo em 2009, 

cuja diferença é inferior 1; quanto idade mediana, a dos pacientes do sexo masculino é sempre 

superior a feminina em 3 anos. Em ambos, a variação relativa é estável: 0,3159 < δ < 0,3427 e 

0,3162 < δ < 0,3601, intervalos referentes aos sexos masculino e feminino, respectivamente; os 

extremos destes intervalos se deram em 2016, discrepante dos demais no tocante a medida 

variabilidade relativa. 

 Quanto aos 1º e 3º quartis, têm comportamento semelhante ao da mediana, inclusive, 

com relação ao sexo; nota-se, no entanto, que as diferenças entre estes parâmetros masculino e 

feminino, diminuem com ao longo dos anos; os máximos das idades observadas dos pacientes 

femininos são em geral superiores, exceto em 2013 e 2014. 

 A amplitude interquartílica das idades teve, no período sob análise, tendência 

decrescente, o que significa que a população ficaria menos dispersa, o que não pode ser 

verificado a partir do coeficiente de variação. 
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Tabela 4: 1º quartil (1º q), média, mediana, 3º quartil (3º q), máximo, amplitude interquatílica 

(Ampl. Interquart.) e coeficiente de variação (Coef. Var.), para idade dos pacientes 

matriculados no INCA, por ano de matrícula, entre 2000 e 2017. 

Ano 

INCA GERAL INCA MASCULINO INCA FEMININO 

 1º q Média   Mediana 3º q Máx 
Ampl. 

Interquart. 

Coef. 

Var. 
 1º q Média   Mediana 3º q Máx 

Ampl. 

Interquart. 

Coef. 

Var. 
 1º q Média   Mediana 3º q Máx 

Ampl. 

Interquart. 

Coef. 

Var. 

2000 44 54,60 56 67 99 23 0,32 47 55,69 59 68 99 21 0,32 43 54,04 54 67 99 24 0,32 

2001 44 53,71 54 67 98 23 0,33 46 55,09 57 68 94 22 0,32 42 52,95 52,5 66 98 24 0,33 

2002 43 53,54 55 67 101 24 0,34 47 55,44 58 68 99 21 0,33 40 52,29 52 66 101 26 0,34 

2003 43 53,87 55 67 98 24 0,33 47 55,47 58 68 94 21 0,33 42 52,90 53 66 98 24 0,34 

2004 43 53,89 56 67 104 24 0,34 47 55,72 59 69 96 22 0,33 41 52,76 53 66 104 25 0,34 

2005 44 54,12 56 67 99 23 0,33 48 56,24 59 68 98 20 0,32 41 52,77 53 66 99 25 0,34 

2006 44 53,98 56 67 99 23 0,33 48 55,72 58 68 96 20 0,33 42 52,91 54 66 99 24 0,34 

2007 45 54,66 56 67 102 22 0,32 48 55,74 58 68 94 20 0,32 43 54,02 54 66 102 23 0,32 

2008 45 54,88 56 68 97 23 0,32 48 55,87 59 69 96 21 0,33 44 54,32 55 67 97 23 0,32 

2009 45 54,49 56 67 100 22 0,33 47 54,93 58 68 95 21 0,34 44 54,21 55 67 100 23 0,33 

2010 45 54,53 56 67 104 22 0,33 48 55,39 58 68 96 20 0,34 44 54,05 55 66 104 22 0,32 

2011 46 54,83 57 67 100 21 0,32 49 55,86 59 68 96 19 0,33 44 54,20 55 66 100 22 0,32 

2012 46 55,11 57 67 101 21 0,32 49 56,27 59 68 96 19 0,32 45 54,41 55 66 101 21 0,31 

2013 45 54,73 57 67 100 22 0,33 49 56,03 60 68 100 19 0,34 44 54,02 56 66 99 22 0,32 

2014 46 55,10 58 67 105 21 0,32 51 57,00 60 68 105 17 0,32 44 54,06 56 66 100 22 0,32 

2015 46 55,71 58 68 103 22 0,32 51 57,60 61 69 97 18 0,32 44 54,54 56 66 103 22 0,32 

2016 45 55,16 58 68 98 23 0,34 48 56,03 61 69 96 21 0,36 44 54,69 56 67 98 23 0,32 

2017 47 55,99 59 68 100 21 0,32 50 57,13 61 69 96 19 0,33 45 55,32 57 67 100 22 0,32 

 

 É válido evidenciar, na Figura 7 os pontos da curva referente ao INCA sempre estão 

entre os extremos, no caso por sexo; isto é reflexo da complementaridade do conjunto quanto 

ao sexo, que é dicotômico; ainda que houvesse inversão, ou seja, médias etárias femininas 

superiores às masculinas, o ponto referente à totalidade da população permaneceria entre elas. 

A maior proximidade da mesma curva àquela dos pacientes do sexo feminino é reflexo da maior 

proporção destes pacientes. Comportamentos semelhantes são observados para as demais 

variáveis; isto é útil para simplificação das análises gráficas, como se procedeu adiante nas 

análises por cor/raça.  
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Figura 6: Evolução da idade média e do coeficiente de variação da idade da população assistida 

no INCA entre 2000 e 2017, por ano de matrícula. 

 

  

Figura 7: Boxplots das idades da população matriculada no INCA, entre 2000 e 2017, por ano. 
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etárias da população matriculada no HC I, contudo, tardia em relação à do INCA tornando-se 

mais evidente a partir de 2013, ao passo que no INCA como um todo, a partir de 2002; o mesmo 
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se dá com relação às medianas etárias, na população geral do HC I, bem como, a do sexo 

masculino, há crescimento monótono a partir de 2009, respectivamente, de 57 a 61 anos e de 

58 a 61 anos; na parte feminina isto ocorre a partir de 2013, quando sai 57 anos e chega a 60 

anos, em 2017.  

 A diferença das medidas de posição entre os sexos é menor no HC I, observando-se 

aproximação dos parâmetros por sexo semelhante à do INCA com o aumento da idade; já no 

terceiro quartil as idades dos pacientes masculinos são inferiores, salvo em 2013, quando era 1  

ano superior; excetos os anos 2000 e 2014, as idades máximas observadas destes pacientes 

foram sempre inferiores.  

 Quanto à variabilidade relativa, é levemente superior à do INCA; sem respeito ao sexo, 

0,3350 < δ < 0,3708; com referência ao sexo masculino, 0,3168 < δ < 0,3596; já o feminino, 

0,3440 < δ < 0,3936. Embora haja escalas de classificação desta medida, não foram utilizadas, 

tendo em vista o interesse da pesquisa se voltar a comparações no tempo.  

 

Tabela 5: 1º quartil (1º q), média, mediana, 3º quartil (3º q), máximo, amplitude interquatílica 

(Ampl. Interquart.) e coeficiente de variação (Coef. Var.), para idade dos pacientes 

matriculados no HC I, por ano de matrícula, entre 2000 e 2017. 

Ano 

HCI GERAL HC I MASCULINO HC I FEMININO 

 1º q Média   Mediana 3º q Máx 
Ampl. 

Interquart. 

Coef. 

Var. 
 1º q Média   Mediana 3º q Máx 

Ampl. 

Interquart. 

Coef. 

Var. 
 1º q Média   Mediana 3º q Máx 

Ampl. 

Interquart. 

Coef. 

Var. 

2000 44 54,22 56 68 99 24 0,34 45 54,61 58 68 99 23 0,35 43 53,87 55 68 97 25 0,34 

2001 44 54,09 57 68 96 24 0,35 46 54,82 57 68 94 22 0,33 42 53,24 55 68 96 26 0,37 

2002 45 54,80 58 69 101 24 0,35 47 55,42 58 68 99 21 0,33 42 53,80 57 70 101 28 0,38 

2003 45 54,77 58 68 98 23 0,35 47 55,44 58 68 94 21 0,33 42 53,76 57 69 98 27 0,38 

2004 45 54,90 58 69 101 24 0,35 47 55,73 59 69 96 22 0,33 42 53,62 56 69 101 27 0,39 

2005 46 55,49 58 69 99 23 0,34 48 56,24 59 68 98 20 0,32 42 54,30 57 69 99 27 0,37 

2006 46 54,78 58 68 98 22 0,35 48 55,71 58 68 96 20 0,33 42 53,33 56 69 98 27 0,39 

2007 47 55,39 58 68 102 21 0,34 48 55,71 58 68 94 20 0,32 44 54,91 57 69 102 25 0,36 

2008 46 55,16 58 69 97 23 0,35 48 55,89 59 69 96 21 0,33 43 54,12 57 69 97 26 0,37 

2009 45 54,23 57 68 100 23 0,36 47 54,94 58 68 95 21 0,34 42 53,23 56 68 100 26 0,39 

2010 46 54,42 58 68 104 22 0,36 48 55,55 58 68 96 20 0,33 43 52,85 56 68 104 25 0,39 

2011 48 55,22 58 68 99 20 0,35 50 55,89 59 68 96 18 0,33 45 54,24 57 68 99 23 0,37 

2012 48 55,65 59 68 100 20 0,34 49 56,16 59 68 96 19 0,32 45 54,95 58 69 100 24 0,36 

2013 47 54,81 59 68 98 21 0,36 49,3 55,79 60 68 95 18,75 0,34 43 53,48 57 67 98 24 0,38 

2014 49 55,65 60 68 105 19 0,35 51 56,93 60 68 105 17 0,33 44 53,91 58 68 99 24 0,39 

2015 49 56,40 60 69 103 20 0,34 51 57,53 61 69 97 18 0,32 45 54,81 58 69 103 24 0,36 

2016 47 55,33 60 69 98 22 0,37 49 56,21 61 69 96 20 0,36 43,3 54,22 58 69 98 25,75 0,38 

2017 49 56,66 61 69 100 20 0,35 47 55,94 60 69 100 22 0,37 47 55,94 60 69 100 22 0,37 

 



108 
 

  As séries anuais das amplitudes interquartílicas das idades dos pacientes do HC I têm 

tendência decrescente mais intensa que a observada no INCA de modo geral. Em 2000, 50% 

das idades da população estava dispersa em 24 anos, em 2017, a mesma dispersão se dava em 

20 anos. 

 

Figura 8: Evolução da idade média e do coeficiente de variação da idade da população assistida 

no HCI entre 2000 e 2017, por ano de matrícula. 

 

 

A Figura 9 mostra as frequências absolutas dos pacientes por idade, conforme o ano de 

ingresso. As perturbações ocorridas de 2000 a 2002 ficam também evidentes nesta figura; as 

demais sugerem não haver diferença considerável. A diminuição da dispersão por idade 

indicada com a redução da amplitude interquartílica também fica evidenciada. 

 Com relação à tendência de aumento das idades, ainda que haja certa sugestão de que 

os incrementos se deem em maior intensidade em períodos próximos à regulação, não se 

poderia atribuir quaisquer modificações a isto, mas, objetivamente ao envelhecimento 

populacional, marca da transição demográfica, fenômeno bem definido e registrado sobre a 

população brasileira, que altera os padrões de fecundidade e mortalidade, reduzindo ambas. Tal 

fenômeno é estreitamente associado a outro, a transição epidemiológica, verificado a partir da 

mudança de padrões de morbidade e mortalidade, de doenças infecciosas para doenças crônicas, 

como o câncer. No Brasil prevalece, no entanto, tripla carga de causas de morte, por doenças 

infecciosas, doenças crônicas e causas externas. Como dito, o INCA trata de uma dessas 

dimensões, a das doenças crônicas, o câncer.  
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Figura 9: Frequência de pacientes matriculados no INCA por idade, pareada ano a ano de 

matrícula, entre 2000 e 2017. 

 

 

3.3.4 Raça/cor 

 

A descrição da população segundo raça/cor, objetivo específico iii. c., é iniciada neste 

item e desenvolvida ao longo do estudo. A Tabela 6 mostra os percentuais de pacientes da 

cor/raça branca, por sexo, do INCA e do HC I, matriculados entre 2000 e 2017; isto também 

consta das Figuras 10 e 11, referentes ao INCA e ao HC I, respectivamente. Como já 

mencionado no capítulo anterior, outras possibilidades não foram abordadas devido a possível 

confusão e à redução do problema a ser tratado. A população em questão é relativamente estável 

no INCA entre 2002 e 2012, oscilando entre 61,76% (n = 5.232; N = 8.472), índice observado 

em 2011, e 68,59% (n = 6.481; N = 9.449) verificado em 2006. Após 2012 houve considerável 

redução, em 2013, à cerca de 54,89% (n = 4.267; N = 7.774), em 2014, a menos de 47,75% (n 

= 3.794; N = 7.045). Até 2015, com relação aos pacientes do sexo masculino, o percentual de 

brancos foi sempre superior ao percentual de brancos da população em geral, o inverso para os 

pacientes do sexo feminino; em 2016, percentual de brancos na população feminina superou o 
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da masculina, sendo praticamente iguais em 2017 e próximos a 43,21% (n = 3.783; N = 8.754), 

verificado para população geral. 

 

Tabela 6: Percentual de pacientes brancos do INCA e HC I, por ano de matrícula, segundo o 

sexo, entre 2000 e 2017. 

Ano % TOTAL 
INCA 

% TOTAL  
HC I 

% Masculino % Feminino % Masculino % Feminino 

2000 55,96 60,16 53,78 61,43 63,23 59,81 

2001 58,17 61,09 56,58 62,43 62,87 61,92 

2002 66,33 70,15 63,83 69,42 70,23 68,10 

2003 66,52 69,40 64,78 69,39 69,52 69,18 

2004 64,97 70,75 61,41 71,15 70,92 71,50 

2005 64,52 72,20 59,58 73,59 72,31 75,61 

2006 68,59 75,04 64,64 75,46 75,06 76,09 

2007 68,24 71,00 66,61 71,68 71,09 72,57 

2008 62,61 64,00 61,82 63,98 63,99 63,96 

2009 67,86 72,37 65,08 73,30 72,50 74,43 

2010 67,83 72,01 65,50 72,43 72,05 72,96 

2011 61,76 64,52 60,05 64,83 64,24 65,68 

2012 65,79 74,09 60,77 74,57 74,37 74,84 

2013 54,89 61,02 51,51 60,02 60,44 59,46 

2014 47,75 49,04 47,05 49,45 47,25 52,45 

2015 42,85 44,74 41,68 44,95 42,46 48,44 

2016 48,64 44,11 51,04 44,17 42,42 46,40 

2017 43,21 42,86 43,42 43,30 42,01 45,05 

% Total 60,00 63,78 57,79 64,36 64,20 64,57 

 

Figura 10: Dispersão dos percentuais de brancos na população assistida no INCA, segundo 

sexo, por ano de matrícula, entre 2000 e 2017. 
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Conforme observado, ainda, na Tabela 6 e na Figura 11, no HC I, o percentual de 

brancos oscilou em torno de 70,00%, entre 2002 e 2012, declinando mais de 10,00% por ano 

em 2013 e 2014, e ficando abaixo de 45,00% (n = 2.174; N = 4.837) de 2015 em diante; com 

relação ao sexo, não há diferenças marcantes da população total do HC I, embora haja certo 

distanciamento nos percentuais por sexo após 2014. Dado equivalente foi levantado por Santos 

(2014) para os pacientes com câncer na cavidade oral antes da regulação. 

 

Figura 11: Dispersão dos percentuais de brancos na população matriculada no HC I, segundo 

o sexo, entre 2000 e 2017, por ano de matrícula. 

 

 

No tocante a cor/raça, é oportuno destacar, houve 3.005 não declarações, o que 

representa, aproximadamente, 1,78% da população considerada; deste total, 83,69% (n = 

2.515), aproximadamente, referem-se a pacientes matriculados até 2005, com predominância 

do sexo feminino, 70,84% (n = 2.129), aproximadamente. Os pacientes não declarantes de 

cor/raça no HC I representam cerca de 27,62% (n = 830) do total entre 2000 e 2017. 

 A Tabela 7 mostra os totais e os percentuais das populações residentes nos municípios 

da Região Metropolitana I (RM I) de acordo com o censo demográfico de 2010 (IBGE, 2012). 

Nota-se que a evolução declinante do percentual de brancos entre os pacientes matriculados no 

INCA e no HC I, após 2013, aproxima-se do percentual de brancos na RM I em 2010, 45,92% 

(n = 5.435.416, N = 11.835.708), o que fica explícito para ambos, em 2017, quando estão aos 

níveis de 43,21% e 43,30%, respectivamente.  
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Tabela 7: Populações residente nos municípios da Região Metropolitana I e de outros 

municípios com alta taxa de matrículas no INCA, segundo sexo e cor, em 2010. 

Cidade Total 
Sexo 

Total 
Sexo 

% Total 
Sexo 

Homens Mulheres Homens Mulheres % Homens % Mulheres 

Rio de Janeiro RM 11.835.708 5.603.352 6.232.356 5.435.416 2.509.703 2.925.713 45,92 44,79 46,94 

Rio de Janeiro 6.320.446 2.959.817 3.360.629 3.239.888 1.480.875 1.759.013 51,26 50,03 52,34 

São Gonçalo  999.728 475.264 524.464 434.724 202.820 231.905 43,48 42,68 44,22 

Duque de Caxias  855.048 411.074 443.974 302.089 144.064 158.025 35,33 35,05 35,59 

Nova Iguaçu  796.257 381.750 414.507 289.612 135.520 154.091 36,37 35,50 37,17 

Niterói  487.562 225.838 261.724 307.654 139.681 167.972 63,10 61,85 64,18 

Belford Roxo  469.332 226.757 242.575 145.615 68.696 76.919 31,03 30,29 31,71 

Campos dos Goytacazes  463.731 223.259 240.472 221.338 103.361 117.976 47,73 46,30 49,06 

São João de Meriti  458.673 218.104 240.569 161.265 76.371 84.894 35,16 35,02 35,29 

Petrópolis  295.917 140.996 154.921 187.547 87.433 100.115 63,38 62,01 64,62 

Volta Redonda  257.803 122.919 134.884 135.308 63.265 72.043 52,49 51,47 53,41 

Magé  227.322 110.576 116.746 81.289 38.362 42.928 35,76 34,69 36,77 

Itaboraí  218.008 106.190 111.818 77.826 36.910 40.916 35,70 34,76 36,59 

Nova Friburgo 182.082 87.254 94.828 132.071 62.294 69.777 72,53 71,39 73,58 

Mesquita  168.376 79.790 88.586 60.370 28.266 32.104 35,85 35,43 36,24 

Nilópolis  157.425 73.674 83.751 67.231 30.708 36.523 42,71 41,68 43,61 

Queimados  137.962 66.585 71.377 45.925 21.263 24.662 33,29 31,93 34,55 

Itaguaí  109.091 54.409 54.682 42.319 20.219 22.100 38,79 37,16 40,42 

Japeri  95.492 48.080 47.412 26.254 12.942 13.311 27,49 26,92 28,08 

Seropédica  78.186 38.433 39.753 31.452 14.951 16.500 40,23 38,90 41,51 
 

Fonte: IBGE, 2012. 

 

Os conteúdos das Tabelas 8 e 9 são similares aos das Tabelas 4 e 5, diferenciando-se 

destas por se restringirem às populações autodeclaradas brancas; da mesma forma, as Figuras 

12 e 13 têm o mesmo conteúdo das 6 e 8, respectivamente, com referência a mesma parte dos 

pacientes. A fim de proporcionar o mínimo de comparabilidade visual, mantiveram-se, ao 

menos, as amplitudes das escalas referentes às idades.  

Conforme se vê na Tabela 8, não há monotonicidade na evolução das medianas etárias 

da população do INCA, de modo geral e por sexo, porém, tanto este parâmetro, quanto a média 

etária apresentam tendência crescente, em especial, entre 2002 e 2017, neste intervalo o 

crescimento final sempre foi superior a 2 anos, independentemente do sexo. Verifica-se também 

para população branca que os pacientes do sexo masculino têm parâmetros de centralidade 

superior ao longo de toda série, em 2000 média e mediana etárias de pacientes do sexo 

masculino eram, respectivamente, 57,10 e 60 anos, ao fim do período sob análise, 59,08 e 63 

anos, respectivamente, no caso feminino, em 2000 tais parâmetros eram 55,34 e 56 anos, 

respectivamente, no final da série, 56,41 e 58 anos, respectivamente. 
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Quanto à variabilidade por idade da população branca do INCA, de modo geral a 

distância entre o 1º e o 3º quartis se mantém estável; o mesmo parâmetro relativo ao sexo 

masculino, apresenta tendência decrescente, saindo 22 anos em 2000 para 19 em 2017; com 

relação ao sexo feminino, também há estabilidade, nos últimos 8 anos. A diferença entre quartis 

das idades dos pacientes por sexo, como na população de forma geral, sem consideração à 

cor/raça, reduz-se, no entanto, pouco entre o 1º quartil e a mediana e mais intensamente entre o 

3º e a mediana. Após 2001, as idades máximas femininas foram sempre superiores, à exceção 

do período 2013-2014, no qual se observou o contrário.  

A variabilidade relativa indicada pelo coeficiente de variação da população na Figura 

12: 0,3075 < δ < 0,3335; não há variação considerável, salvo em 2016, quando o atinente à 

população masculina, sobe a 0,3560, aproximadamente, desconsiderado este ano, há 0,3019 < 

δ < 0,3253; na população feminina: 0,3080 < δ < 0,3395. Seja como for, há alta variabilidade. 

 

Tabela 8: 1º quartil (1º q), média, mediana, 3º quartil (3º q), máximo, amplitude interquatílica 

(Ampl. Interquart.) e coeficiente de variação (Coef. Var.), para idade dos pacientes 

matriculados no INCA, autodeclarados brancos, por ano de matrícula, entre 2000 e 2017 

Ano 

INCA GERAL INCA MASCULINO INCA FEMININO 

 1º q Média   Mediana 3º q Máx 
Ampl. 

Interquart. 

Coef. 

Var. 

 1º 

q 
Média   Mediana 

3º 

q 
Máx 

Ampl. 

Interquart. 

Coef. 

Var. 
 1º q Média   Mediana 3º q Máx 

Ampl. 

Interquart. 

Coef. 

Var. 

2000 46 55,99 58 69 99 23 0,32 48 57,10 60 70 99 22 0,32 44 55,34 56 68 99 24 0,31 

2001 45 55,54 57 69 97 24 0,32 47 56,80 60 69 93 22 0,31 44 54,79 55 69 97 25 0,32 

2002 44 54,90 57 68 101 24 0,33 48 56,67 59 69 99 21 0,32 42 53,63 54 68 101 26 0,34 

2003 44 55,09 57 68 97 24 0,32 48 56,67 60 69 94 21 0,32 43 54,06 54 68 97 25 0,33 

2004 45 55,32 57 69 102 24 0,33 49 56,96 61 69 96 20 0,32 43 54,16 55 68 102 25 0,34 

2005 46 56,12 58 69 99 23 0,32 50 57,70 61 69 97 19 0,30 44 54,89 56 68 99 24 0,33 

2006 46 55,56 57 68 98 22 0,32 49 56,83 60 69 96 20 0,32 44 54,66 56 68 98 24 0,33 

2007 46 55,80 57 68 102 22 0,31 49 56,96 60 69 94 20 0,31 44 55,08 55 68 102 24 0,32 

2008 46 56,24 58 69 97 23 0,31 50 57,82 60 70 96 20 0,31 45 55,30 56 68 97 23 0,31 

2009 47 56,05 58 69 100 22 0,32 49 56,83 60 69 95 20 0,32 45 55,51 57 69 100 24 0,32 

2010 46 55,75 58 69 104 23 0,32 49 56,88 60 70 96 21 0,33 45 55,06 56 68 104 23 0,32 

2011 47 56,24 58 68 100 21 0,31 51 57,58 60 69 96 18 0,30 45 55,35 57 68 100 23 0,32 

2012 47 56,48 59 69 100 22 0,31 51 57,44 60 69 96 18 0,31 45 55,77 57 68 100 23 0,32 

2013 48 56,96 60 69 100 21 0,32 52 58,71 62 70 100 18 0,31 45 55,81 58 68 99 23 0,32 

2014 49 57,52 60 70 105 21 0,31 53 58,95 63 71 105 18 0,32 47 56,70 58 69 100 22 0,31 

2015 48 57,36 60 70 97 22 0,32 52 59,43 62 71 97 19 0,31 45 55,97 58 69 94 24 0,32 

2016 46 56,44 59 69 97 23 0,33 50 57,61 63 71 96 21 0,36 45 55,90 57 68 97 23 0,31 

2017 48 57,39 60 70 100 22 0,32 52 59,08 63 71 93 19 0,32 46 56,41 58 69 100 23 0,32 
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Figura 12: Evolução da idade média e do coeficiente de variação da idade da população branca 

assistida no INCA entre 2000 e 2017, por ano de matrícula. 

 

  

A população matriculada no HC I – Tabela 9 e Figura 13 – com a característica de 

cor/raça abordada tem comportamento semelhante à do HC I de forma geral: tendência 

ascendente dos parâmetros de posição da idade, no período sob análise, sobretudo, após 2009 

para média quando a média etária era inferior a 56 anos, subindo até 58 em 2017. Esta população 

na data matrícula tinha parâmetros de posição, referentes à idade, superiores às demais, ou seja, 

seria mais envelhecida, inclusive, segundo o sexo. Como verificado para população do HC I 

sem levar em conta a cor/raça; a variação relativa das idades femininas é superior à masculina, 

esta é sempre 0,3040 < δ < 0,3595, enquanto aquela, 0,3464 < δ < 0,3815.  

 As amplitudes interquartílicas têm tendência decrescente entre 2000 e 2012; nos últimos 

5 anos da sequência observada, houve perturbações que alteraram o comportamento, 

principalmente, por alterações nos primeiros quartos das populações, ora retrações, ora 

expansões; neste período, o 3º quartil das idades dos pacientes masculinos em questão foi 

sempre igual ou superior ao da população feminina. A Figura 14 é similar à 7, traz os boxplots 

anuais das idades da população branca matriculada no HC I, entre 2000 e 2017, por ano de 

matrícula, corrobora as impressões antes mencionadas. 
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Tabela 9: 1º quartil (1º q), média, mediana, 3º quartil (3º q), máximo, amplitude interquatílica 

(Ampl. Interquart.) e coeficiente de variação (Coef. Var.), para idade dos pacientes 

matriculados no HC I, autodeclarados brancos, por ano de matrícula, entre 2000 e 2017. 

Ano 
HC I GERAL HC I MASCULINO HC I FEMININO 

 1º q Média   Mediana 3º q Máx 
Ampl. 

Interquart. 

Coef. 

Var. 
 1º q Média   Mediana 3º q Máx 

Ampl. 

Interquart. 

Coef. 

Var. 
 1º q Média   Mediana 3º q Máx 

Ampl. 

Interquart. 

Coef. 

Var. 

2000 46 55,77 58 69,00 99 23,00 0,34 47 55,97 59 69,00 99 22,00 0,34 45 55,58 57 69,00 97 24,00 0,33 

2001 46 55,80 59 69,00 96 23,00 0,33 47 56,45 59 69,00 93 22,00 0,31 44 55,02 58 70,00 96 26,00 0,36 

2002 47 55,99 59 70,00 101 23,00 0,34 48 56,64 59 69,00 99 21,00 0,32 43 54,90 58 70,00 101 27,00 0,38 

2003 46 56,05 59 69,00 97 23,00 0,34 48 56,67 60 69,00 94 21,00 0,32 43 55,13 58 71,00 97 28,00 0,37 

2004 47 56,18 60 70,00 101 23,00 0,35 49 56,94 61 69,00 96 20,00 0,32 43 55,01 58 71,00 101 28,00 0,38 

2005 48 56,84 60 70,00 99 22,00 0,33 50 57,70 61 69,00 97 19,00 0,30 44 55,56 58 70,00 99 26,00 0,36 

2006 47 56,17 59 70,00 98 23,00 0,34 49 56,82 60 69,00 96 20,00 0,32 44 55,17 58 70,00 98 26,00 0,37 

2007 48 56,48 59 70,00 102 22,00 0,33 49 56,93 60 69,00 94 20,00 0,31 45 55,82 58 70,00 102 25,00 0,35 

2008 48 56,85 60 70,00 97 22,00 0,34 50 57,83 60 70,00 96 20,00 0,31 44 55,46 59 71,00 97 27,00 0,37 

2009 47 55,96 59 69,00 100 22,00 0,34 50 56,85 60 69,00 95 19,00 0,32 44 54,74 57 70,00 100 26,00 0,37 

2010 47 55,69 59 69,00 104 22,00 0,35 49 56,88 60 70,00 96 21,00 0,33 44 54,08 57 69,00 104 25,00 0,38 

2011 49 56,57 59 69,00 99 20,00 0,33 51 57,57 60 69,00 95 18,00 0,30 46 55,16 57 69,00 99 23,00 0,36 

2012 49 56,95 60 69,00 100 20,00 0,33 51 57,27 60 69,00 96 18,00 0,31 47 56,51 59 70,00 100 23,00 0,35 

2013 50 57,06 61 70,00 98 20,00 0,33 52 58,38 62 70,00 95 18,00 0,31 45 55,24 59 70,00 98 25,00 0,37 

2014 51 58,02 62 70,00 105 19,00 0,34 53 58,77 63 71,00 105 18,00 0,33 49 57,09 60 70,00 99 21,00 0,35 

2015 50 57,77 61 71,00 97 21,00 0,33 52 59,03 62 71,00 97 19,00 0,31 46 56,23 59 70,00 94 24,00 0,36 

2016 48 56,68 61 71,00 97 23,00 0,37 51 57,56 63 71,00 94 20,00 0,36 45 55,66 59 71,00 97 26,00 0,38 

2017 51 57,95 62 71,00 100 20,00 0,35 47 56,62 61 71,00 100 24,00 0,38 47 55,94 60 69,00 100 22,00 0,37 

 

 

Figura 13: Evolução da idade média e do coeficiente de variação da idade da população branca 

assistida no HC I entre 2000 e 2017, por ano de matrícula. 
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Figura 14: Boxplots das idades da população matriculada no HCI, entre 2000 e 2017, por ano. 

 

 

 

 

3.3.5 Grau de instrução 

 

Quanto à escolaridade, objetivo específico iii. d., os pacientes do INCA enquadram-se 

segundo o grau de instrução, de acordo com a seguinte escala: “não sabe ler/escrever”, 

“/indivíduo lê ou escreve”, “primeiro grau incompleto”, “primeiro grau completo”, “segundo 

grau incompleto”, “segundo grau completo”, “nível superior incompleto”, “nível superior 

completo”, “especialização/residência”, “mestrado” e “doutorado”. A ausência de informação 

neste quesito era de duas espécies: campo preenchido com “sem informação” ou célula vazia, 

as quais correspondem a 4.018 casos, sendo 2.022 da primeira espécie e 1.996, da segunda. A 

ocorrência de células vazias se dá até 2005, ano em que se acumula 77,53%, aproximadamente, 

da totalidade das informações ausentes em comento.  

As ocorrências dos três graus mais altos de escolaridade somam 321 casos, o que 

representa menos que 0,02% dos pacientes matriculados no INCA. Tendo em vista sua baixa 
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representatividade não foram incluídos nas análises seguintes. A Tabela 10 traz os totais de 

pacientes matriculados no INCA entre 2000 e 2017, segundo o grau de instrução, por ano. 

 

Tabela 10: Pacientes matriculados no INCA entre os anos 2000 e 2017, segundo o grau de 

instrução, por ano. 
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2000 1.791 136 6.716 2.401 343 1.790 211 661 

2001 2.239 352 4.940 1.854 298 1.507 336 448 

2002 1.947 491 2.827 1.987 279 1.220 264 306 

2003 1.024 407 3.851 1.915 427 1.414 182 543 

2004 882 371 4.341 1.363 444 1.487 225 623 

2005 814 518 4.259 1.224 459 1.405 217 650 

2006 817 255 4.333 1.220 410 1.496 237 636 

2007 749 432 4.329 1.222 414 1.717 255 667 

2008 745 305 3.659 1.120 342 1.506 231 662 

2009 623 216 3.308 1.088 326 1.520 196 657 

2010 511 225 3.100 1.003 325 1.453 198 616 

2011 525 500 3.103 1.281 354 1.685 245 704 

2012 514 993 3.090 1.545 324 1.977 256 838 

2013 398 603 2.295 1.370 310 1.780 219 723 

2014 376 308 2.355 1.477 366 2.017 255 655 

2015 345 229 2.669 1.407 448 2.021 254 677 

2016 311 242 2.344 1.236 392 1.897 225 595 

2017 434 253 2.376 1.715 391 2.374 283 743 

  

 A Figura 15 mostra a evolução anual dos percentuais da população matriculada no 

INCA entre 2000 e 2017, segundo o grau de instrução; tais percentuais não somam 100,00% 

devido às exclusões acima relatadas, as quais reduzem à população 165.136 pacientes, 97,62%, 

aproximadamente, da população em análise. Há tendência decrescente da população que não 

sabe ler nem escrever em termos absolutos e relativos, de cerca de 10,30% (n = 1.024, N = 

9.944), aproximadamente, em 2003 a 4,96% (n = 434, N = 8.755), aproximadamente, em 2017; 

no mesmo sentido, porém, com menor intensidade e maior variabilidade, o percentual dos 

pacientes alfabetizados, cuja referida variabilidade se deu de 2011 a 2013; em 2010 a série 

estava próxima a 3,00% (n = 225, N = 7.497), atingindo, sequencialmente, 5,90% (n = 500, N 

= 8.742), 10,35% (n = 993, N = 9.595) e 7,75% (n = 398, N = 7.776), de 2011 a 2013; regredindo 

a 2,89% (n = 253, N = 8.755) em 2017. 
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 Os pacientes do próximo nível, 1º grau incompleto, têm a evolução mais controversa 

em termos percentuais, a sequência é decrescente entre 2000 e 2003, a partir daí é crescente até 

2006, em que atinge o ápice relativo, 45,83% (n = 4.333, N = 9.454), aproximadamente, da 

população matriculada; após isto, tem tendência declinante, chegando a 27,14% (n = 2.376, N 

= 8.755) em 2017; havendo perturbações consideráveis em 2015 e 2016. A Figura 16 sugere 

problemas no registro de pacientes com 1º grau incompleto e na condição de não sabe 

ler/escrever em 2002 e 2002, é possível que tenha havido trocas de registro de um grau pelo 

outro. 

 

Figura 15: Evolução anual de pacientes do INCA segundo o grau de instrução, entre 2000 

e 2017. 

 
 

A série de pacientes matriculados com o 1º grau completo tem comportamento que 

sugere o inverso da série antes estudada, no entanto, com reduzida variabilidade, havendo 

tendência ascendente a partir de 2007, em que constava ao nível de 12,46% (n = 1.222, N = 

9.835), atingindo 19,60% (n = 2.376, N = 8.755) em 2017. O quantitativo de pacientes com 

segundo grau incompleto variou, no período sob estudo, entre 2,23% (n = 343, N = 15.412) e 

5,72% (n = 459, N = 9.730), salvo em 2015 e 2016, em que se elevou a 5,44% (n = 448, N = 

8.235) e 5,27% (n = 392, N = 7.439), respectivamente. Os pacientes matriculados no INCA 

com segundo grau completo evoluíram de 11,64% (n = 1.790, N = 15.412) a 27,12% (n = 2.374, 
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N = 8.755); dentre as séries analisadas com respeito à instrução, esta é a que tem o 

comportamento mais nítido, ao qual se atribui forte associação entre ano de matrícula e nível 

de representatividade; o coeficiente de correlação linear de Pearson de 0,99, aproximadamente, 

corrobora o fato.  

A série dos pacientes do INCA cadastrados com nível superior incompleto é a que 

apresenta menor oscilação, tendo tendência crescente, partindo de 1,37% (n = 211, N = 15.412), 

aproximadamente, em 2000 e chegando a 3,23% (n = 283, N = 8.755). Por fim, a série dos 

pacientes com nível superior, a qual também apresenta tendência ascendente: em 2000, 4,29% 

(n = 661, N = 15.412), aproximadamente, em 2017, 8,47% (n = 743, N = 8.755), 

aproximadamente. 

 As Figuras 16 e 17 foram construídas chocando-se os totais de pacientes brancos, 

segundo o grau de instrução, e o total de pacientes, segundo o grau de instrução, por ano, entre 

2000 e 2017; as figuras foram separadas no intuito de se facilitar a análise gráfica. Na primeira 

delas, têm-se a frequência relativa de brancos por ano de matrícula e a frequência relativa de 

brancos com 2º grau completo, nível superior incompleto e nível superior completo. Nota-se da 

mesma que os percentuais de pacientes brancos com os graus de instrução escolhidos são 

sempre superiores a taxa de brancos na população matriculada no INCA ao longo dos anos; 

além disso, conforme eleva-se o grau de instrução mais os percentuais distanciam-se da taxa de 

brancos da população; isto é sugerido com razoável uniformidade e nitidez; salvo nos primeiros 

3 anos da séria investigada; no nível superior, por exemplo, a taxa de brancos foi superior a 

80,00% até 2010, após isto, há considerável tendência declinante que a reduz a 55,00%, 

aproximadamente, em 2017, acompanhando a forte tendência de brancos de modo geral. 

A Figura 17, por outro lado, pareia a mesma taxa de brancos na população ao longo do 

período de interesse, com os percentuais de brancos segundo os graus de instrução inferiores 

ao 2º grau. Nota-se, embora com menor clareza, o efeito inverso. Exceto os anos anteriores a 

2006 e o ano de 2012, as taxas de brancos são limites superiores para as demais ao longo do 

tempo, distanciando-se na medida em que se decresce o grau de instrução. 

 Tendo em vista a complementaridade das populações em questão, deduz-se que a 

população não branca tratada no Instituto tem menor frequência no 2º grau completo, superior 

incompleto e superior completo e menor frequência nos graus de instrução inferiores. 

 A Tabela 10 reproduz, para o HC I, o conteúdo da Tabela 9, da mesma forma, as Figuras 

19 e 20 reproduzem os conteúdos das Figuras 16 e 17, respectivamente. Os comportamentos 

dos percentuais de pacientes por escolaridade do HC I, conforme Figura 19, são bastante 

similares aos do INCA, em termos gerais, as séries de pacientes com graus “não sabe 
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ler/escrever” e “primeiro grau incompleto” têm tendência decrescente tanto em termos 

relativos, quanto absolutos; em 2000, a primeira respondia por 13,61% (n = 1.130, N = 8.305), 

em 2017, 5,65% (n = 293, N = 5.812), permanecendo a sugestão de problema visto para o 

INCA. A segunda encontrava-se ao nível de 44,08% (n = 2.724, N = 6.180), aproximadamente, 

em 2003, e em 2017, representava 22,46% (n = 1.164, N = 5.182), aproximadamente, da 

população da unidade. A série dos pacientes com grau de instrução “alfabetizado” apresenta 

tendência crescente partindo de, aproximadamente, 0,48% (n = 40, N = 1.130) e atingindo 

2,64% (n = 121, N = 5.182), com algumas perturbações em 2002, em que atingiu 6,19% (n = 

378, N = 1.629), e no período 2011-2013 em que se elevou aos níveis de 7,05% (n = 356, N = 

5.053), 10,24% (n = 589, N = 5.753) e 8,51% (n = 371, N = 4.360); as séries de pacientes com 

“segundo grau incompleto”, “nível superior incompleto” e “nível superior completo” têm 

tendência levemente crescente, menos perturbações e variação bem próxima às verificadas para 

o INCA.  

 

Tabela 11: Pacientes matriculados no INCA entre os anos 2000 e 2017, segundo o grau de 

instrução, por ano. 
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2000 1130 40 4409 612 194 1050 150 538 

2001 1695 214 2821 721 156 869 207 308 

2002 1629 378 1773 824 182 686 192 216 

2003 764 190 2724 748 230 892 132 397 

2004 655 168 2854 702 216 955 159 448 

2005 607 173 2889 693 266 905 157 473 

2006 586 150 2686 665 239 919 155 403 

2007 576 196 2762 623 254 1020 171 438 

2008 578 147 2172 649 192 932 148 447 

2009 500 95 2162 658 209 972 131 432 

2010 377 74 1891 492 214 743 117 371 

2011 377 356 2039 579 176 948 123 406 

2012 414 589 2144 680 183 1055 147 503 

2013 307 371 1346 705 141 892 120 419 

2014 305 134 1222 916 197 1085 133 348 

2015 254 132 1392 966 271 1160 135 393 

2016 221 109 1091 890 225 998 113 349 

2017 293 121 1164 1286 187 1380 137 443 
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 A evolução dos percentuais de pacientes com 1º grau completo do HC I tem 

comportamento mais uniforme que o verificado para o INCA, tendência crescente no período 

de interesse, iniciando com, aproximadamente, 7,36% (n = 612, N = 8.305) e terminando com, 

aproximadamente, 24,82% (n = 1.286, N =5.182); entre 2002 e 2012 a série oscilou entre 

10,29% e 13,48%, encontrando-se em 11,82% (n = 680, N = 5.753) no fim deste período, 

verificando-se partir daí forte ascensão. O índice de correlação linear de Pearson de, 

aproximadamente, 0,96, medido sobre o período de interesse e a série dos percentuais de 

pacientes do HC I neste nível de escolarização corrobora esta impressão. A Tabela 12, adiante, 

mostra este índice referente a todos os graus de instrução e o período de interesse para o INCA 

e HC I. 

 

Figura 16: Dispersão dos percentuais de pacientes brancos frente à população total do INCA, 

de pacientes brancos com 2º grau completo, nível superior incompleto e nível superior 

completo, frente às populações matriculadas no INCA com os respectivos graus de instrução, 

entre 2000 e 2017, por ano. 

 

  

A evolução percentual de pacientes do HC I com 2º grau completo é praticamente igual 

à verificada para INCA; há, no entanto, maior variabilidade que pode ser vista pela redução do 

coeficiente de Pearson da unidade, aproximadamente, 0,96, o qual ainda sugere forte associação 

linear dos percentuais tratados com o período de interesse. 

 

 

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

%
 p

ac
ie

n
te

s 

INCA SEGUNDO GRAU COMPLETO

NIVEL SUPERIOR INCOMPLETO NIVEL SUPERIOR COMPLETO



122 
 

Figura 17: Dispersão dos percentuais de pacientes brancos frente à população total do INCA, 

de pacientes brancos com grau de instrução: não sabe ler/escrever, alfabetizado, 1º grau 

incompleto, 1º grau completo e 2º grau incompleto, no INCA com os respectivos graus de 

instrução, entre 2000 e 2017, por ano. 

 

 

Tabela 12: Coeficientes de Correlação de Pearson entre as séries de percentuais de pacientes 

segundo o grau de instrução, por ano, e a sequência de anos de 2000 a 2017. 
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HC I -0,7729 0,2203 -0,7143 0,8159 0,6054 0,9589 0,3088 0,7527 

   

 A conjugação de grau de instrução e cor/raça no HC I (Figura 20) tem configuração 

similar à do INCA (Figura 16): os percentuais de pacientes brancos com 2º grau completo, nível 

superior incompleto ou nível superior completo são sempre superiores à taxa de brancos na 

população, exceto nos anos de 2001 e 2002 nos quais aqueles com nível superior incompleto 

correspondiam 57,97% (n = 120, N = 207) e 59,38% (n = 114, N = 192), índices menores que 

a taxa de brancos, respectivamente, 62,43% (n = 4.527, N = 7.251) e 69,42% (n = 4.242, N = 

6.111).  
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Figura 18: Evolução anual de pacientes do HC I segundo o grau de instrução, entre 2000 e 

2017. 

 

 

Figura 19: Dispersão dos percentuais de pacientes brancos frente à população total do HC I, de 

pacientes brancos com 2º grau completo, nível superior incompleto e nível superior completo, 

frente às populações matriculadas no HC I com os respectivos graus de instrução, entre 2000 e 

2017, por ano. 
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 Os dados tratados acima se alinham aos do IBGE (2014), que de forma mais elaborada, 

compara as diferenças entre graus na escolarização de brancos e pretos os pardos, com recortes 

em 2004 e 2013, mostrando, dentre outros, que é expressiva a diferença entre estes grupos, no 

ensino superior, em 2013: considerando-se os estudantes na faixa de 18 a 24 anos, 69,4% dos 

brancos estavam no ensino superior, entre pretos e pardos o índice era 40,70%. Em 2004 a 

diferença era ainda mais severa. Assim, esta informação, reforça pela coerência os resultados 

desta pesquisa. 

  

3.3.6 Renda 

 

 A renda, objetivo específico iii.e., dos pacientes matriculados é categorizada segundo o 

salário mínimo da seguinte forma: 0 a 1 Salário, 2 a 3 salários, 4 a 5 salários, acima de 5 salários 

e sem renda. Porém, este dado consta apenas de 6.521 registros, correspondendo a, 

aproximadamente, 3,86% (N = 169.154). Assim, torna-se inapropriado abordar renda com 

tamanha não resposta em um estudo censitário. 

 

3.3.7 Confissão de fé 

 

Com relação à religião, a que se refere o objetivo específico iii. f., no banco de dados 

analisado dispõem-se as seguintes categorias: Batista, Católica, Cristã, Evangélica, Espírita, 

Judaica, Testemunha de Jeová, Protestante, Umbandismo, Outras e Não tem religião, restando 

ainda células vazias, conforme os percentuais apresentados nas Tabelas 13 e 14, abaixo, 

respectivamente, para o INCA e HC I segundo o ano, ao longo do período de interesse.  

A Figura 20 apresenta a evolução dos percentuais de pacientes do INCA e HC I, 

católicos e evangélicos, por ano, no período de interesse, os quais representavam, 

aproximadamente, 87,42% (n = 8.506, N = 9.730) da população do INCA em 2005 e, 

aproximadamente, 76,54% (n = 6.701, N = 8.755), em 2017; o percentual de católicos do INCA 

é decrescente no período 2005-2017, conforme Tabela 12 e Figura 20, representando cerca de 

68,38% (n = 6.653, N = 9.730) no início e 49,43% (n = 4.328, N = 8.755), no término; neste 

período o coeficiente de Pearson ano o percentual de Católicos é -0,9743 e na série completa, -

0,9223; ao passo que, a população evangélica tem tendência crescente entre 2000 e 2013, 

partindo de, aproximadamente, 12,68% (n = 1.954, N =15.412) e atingindo 28,87% (n = 2.245, 

N = 7.776); o coeficiente de correlação entre o percentual estudado e ano de matrícula é 0,9787, 

aproximadamente, e 0,9515 levando-se em consideração a série toda.  Nota-se, ainda, 
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como observado na Figura 21, a qual traz os percentuais de paciente do INCA e HC I, segundo 

a confissão de fé Católica, Evangélica, Cristã, Não tem religião e outras, que paralelo ao 

aumento relativo de evangélicos se dá o aumento de indivíduos que se declaram não ter religião, 

os quais correspondiam a 0,10% (n = 16, N = 15.412) em 2000 atingindo 6,89% (n = 589, N = 

8.755) em 2017. Os indivíduos que declararam ter outras religiões – a expressão deve ser 

entendida como distintas das listadas – têm série declinante ente 2000 e 2007, cujos índices 

nestes anos eram, respectivamente, 7,01% (n = 1.080, N = 15.412) e 0,97% (n = 95, N = 9.835), 

sendo ascendente a partir daí e chegando a, aproximadamente, 3,96% (n = 347, N = 8.755) em 

2017. 

 

Tabela 13: Percentuais das populações matriculada no INCA entre 2000 e 2017, segundo a 

religião, por ano. 

Ano Batista Católica Cristã Evangélica Espírita Judaica Protestante 
Testemunha 

de Jeová 
Umbandismo 

Não 

tem 

religião 

Outras Vazias 

2000 1,58 61,88 4,33 12,68 1,47 2,82 0,01 0,64 0,00 0,10 7,01 7,48 

2001 2,74 63,87 3,97 14,99 1,47 1,47 0,00 0,85 0,00 0,09 7,46 3,08 

2002 2,91 66,11 3,49 17,31 1,38 0,50 0,01 0,71 0,01 0,07 6,05 1,46 

2003 1,13 66,11 4,30 18,35 3,05 0,11 0,01 0,77 0,00 0,15 3,96 2,05 

2004 0,96 65,12 4,36 17,99 2,91 0,16 0,01 0,65 0,00 0,34 5,16 2,32 

2005 0,77 68,38 3,09 19,04 2,88 0,08 0,05 0,64 0,00 0,79 3,02 1,25 

2006 0,58 62,59 4,34 22,82 3,37 0,11 0,23 0,70 0,03 3,89 1,34 0,00 

2007 0,97 62,11 4,98 21,78 3,70 0,11 0,44 0,78 0,02 4,14 0,97 0,00 

2008 1,34 60,20 5,30 22,35 3,72 0,20 0,78 0,85 0,06 4,08 1,12 0,00 

2009 1,12 58,93 4,97 22,97 3,71 0,14 0,49 0,95 0,11 5,43 1,18 0,00 

2010 1,03 56,76 4,32 24,26 4,63 0,17 0,67 1,01 0,12 5,75 1,28 0,00 

2011 0,58 56,31 4,43 26,03 3,94 0,14 0,64 0,71 0,17 5,76 1,30 0,00 

2012 0,73 55,40 4,04 26,55 4,23 0,17 0,47 0,87 0,14 5,99 1,42 0,00 

2013 0,40 53,96 3,76 28,87 4,09 0,09 0,23 0,93 0,15 5,67 1,85 0,00 

2014 0,69 52,55 4,52 27,55 3,86 0,11 0,59 0,65 0,06 6,63 2,77 0,00 

2015 0,63 51,90 5,85 26,42 4,18 0,27 0,43 0,44 0,16 6,84 2,89 0,00 

2016 0,40 51,12 6,56 27,45 3,93 0,09 0,47 0,73 0,19 5,91 3,15 0,00 

2017 0,41 49,43 7,40 27,10 3,45 0,08 0,48 0,74 0,21 6,73 3,96 0,00 

 

 

Quanto à população matriculada no HC I, a seleção de religiões disposta na Figura 21 

implica 92,38%, ao menos, dos pacientes. As séries de maior representatividade, católicos e 

evangélicos, têm comportamento semelhante ao verificado no INCA; todavia os percentuais de 

católicos por ano são superiores aos do INCA. A tendência decrescente dos percentuais de 

católicos por ano de matrícula uniforme que a do Instituto na totalidade do período de interesse, 
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como se obtém da Tabela 14 e Figura 20, partindo de, aproximadamente, 67,16% (n = 5.578, 

N = 8.305), em 2000, e chegando a, aproximadamente, 53,07% (n = 2.750, N = 5.182), em 

2017, com coeficiente de correlação de Pearson, entre anos e percentuais, igual a -0,9766. Por 

outro lado, o crescimento dos percentuais de evangélicos por ano é menos intenso, tendo 

coeficiente de correlação igual a 0,8545, aproximadamente; no início do período, os pacientes 

evangélicos correspondiam a, aproximadamente, 13,53% (n = 1.124, N = 8.305) da população 

do HCI, ao término, aproximadamente, 22,79 (n = 1.181, N = 5.182).  

Os pacientes de religião Cristã, sem religião ou tendo outras religiões, correspondiam a, 

aproximadamente, 19,55% (n = 1.013, N = 5.182) em 2017, e isoladamente, 7,31% (n = 379), 

6,89% (n = 357) e 5,34% (n = 277), respectivamente no mesmo ano; tais séries apresentam 

tendência crescente após 2005, estando positivamente associadas ao tempo, com CP de 0,9204, 

0,7990 e 0,8706, respectivamente. 

 

Tabela 14: Percentuais das populações matriculadas no HC I entre 2000 e 2017, segundo a 

religião, por ano. 

Ano Batista Católica Cristã Evangélica Espírita Judaica Protestante 
Testemunha 

de Jeová 
Umbandismo 

Não 

tem 

religião 

Outras Vazias 

2000 2,01 67,16 4,03 13,53 0,12 0,12 0,00 0,69 0,00 0,07 10,20 2,06 

2001 3,32 69,91 4,96 11,92 0,18 0,32 0,00 0,84 0,00 0,04 6,11 2,40 

2002 3,63 67,78 4,48 13,86 0,33 0,67 0,02 0,70 0,00 0,05 7,09 1,39 

2003 1,29 66,59 4,48 17,39 3,11 0,15 0,00 0,70 0,00 0,19 3,93 2,17 

2004 1,19 66,74 3,96 18,69 3,35 0,19 0,02 0,66 0,00 0,37 2,63 2,21 

2005 1,05 67,53 3,33 19,76 3,35 0,11 0,06 0,65 0,00 1,07 1,66 1,42 

2006 0,63 65,30 2,97 21,71 3,05 0,17 0,14 0,57 0,03 4,60 0,82 0,00 

2007 0,94 65,14 3,43 20,84 3,47 0,13 0,33 0,64 0,00 4,26 0,81 0,00 

2008 1,63 62,59 4,14 20,75 3,30 0,28 0,85 0,72 0,08 4,59 1,06 0,00 

2009 1,27 61,23 4,51 20,24 3,14 0,12 0,56 0,81 0,14 6,75 1,23 0,00 

2010 1,18 59,19 4,79 20,30 3,82 0,25 0,95 0,74 0,14 7,15 1,48 0,00 

2011 0,75 58,38 4,53 22,80 3,52 0,22 0,69 0,65 0,12 6,85 1,48 0,00 

2012 0,89 57,74 4,48 22,93 3,65 0,24 0,61 0,76 0,16 7,14 1,39 0,00 

2013 0,44 56,35 4,52 24,61 3,69 0,11 0,21 0,87 0,16 6,74 2,29 0,00 

2014 0,67 55,46 5,06 22,32 2,77 0,09 0,88 0,47 0,09 8,28 3,91 0,00 

2015 0,79 54,04 6,18 21,98 3,54 0,23 0,60 0,39 0,17 8,52 3,58 0,00 

2016 0,48 53,29 7,21 22,71 3,38 0,10 0,50 0,55 0,17 7,09 4,53 0,00 

2017 0,31 53,07 7,31 22,79 3,11 0,12 0,52 0,41 0,14 6,89 5,35 0,00 
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Figura 20: Evolução dos percentuais de católicos e evangélicos matriculados no INCA e HC I, 

por ano, entre 2000 e 2017. 

 

 

 

Figura 21: Evolução dos percentuais de pacientes, segundo confissão de fé Católica, 

Evangélica, Cristã, Sem religião e Outras, por ano, entre 2000 e 2017, INCA e HC I. 

Figura 21 (a) INCA Figura 21 (b) HCI 

  

  

Como no caso da escolarização por cor/raça, estes dados se alinham aos dados do IBGE 

(2012b), os quais revelam a queda da população católica de 55,70% em 2000 para 45,81% em 

2010, ao passo que o percentual de evangélicos sobe de 21,98% para 29,37%, nos mesmos anos. 

Embora, os níveis sejam distintos, o movimento é similar. 
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3.3.8 Local de residência 

 

Nesta subseção volta-se aos locais de residência da população de interesse à época da 

matrícula no Instituto, conforme o objetivo específico ix. Havia 1.110 municípios cadastrados 

no banco; após ajustes, 779; em sua maioria, os ajustes referiam-se à correção da troca de 

distritos ou bairros por cidade, por exemplo, Xerém (4º distrito de Duque de Caxias) no lugar 

de Duque de Caxias, 779, além de duplicações por características próprias de campos livre em 

bancos de dados. Este problema ocorreu por que no banco recebido não havia os códigos IBGE 

dos municípios. 

Os habitantes do Estado do Rio de Janeiro totalizavam 166.712, o que representa 

98,56% (N = 169.154) dos pacientes abordados computados no estudo; este percentual 

expressivo é característico, ao longo da série de interesse a menor taxa de residentes no estado 

foi verificada em 2002, aproximadamente 97,79% (n = 9.449; N = 9.663). Para 403 pacientes 

não havia registro de município, o mesmo se deu quanto ao estado em 390 casos, e para 372 

não havia ambas as informações. 

 Os totais e os percentuais de pacientes habitantes da cidade do Rio de Janeiro ao longo 

do período de interesse estão destacados na Figura 22, os números absolutos são vistos na escala 

a esquerda. Entre 2000 e 2007 houve redução do percentual de 57,95% para 47,77%; em 

seguida a sequência mostra-se crescente até 2014, ponto em que os moradores do Rio de Janeiro 

representavam 54,00% dos matriculados, após isto a série decresce até, aproximadamente, 

49,84%.  

 

Figura 22: Pacientes habitantes do município do Rio de Janeiro matriculados no INCA, por 

ano, entre 2000 e 2017. 
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 A Figura 23 mostra a evolução absoluta e percentual de pacientes habitantes da cidade 

do Rio de Janeiro matriculados no HC I, os valores absolutos constam da escala à esquerda; ao 

comparar com os dados da Figura 22, há que se observar a mudança na escala de valores 

absolutos. Como no caso anterior, entre 2000 e 2007 houve redução de cerca de 10,00% da 

população carioca matriculada na unidade: em 2001 representava 53,69% (n = 3.875, N = 

7.217), em 2007, 45,41% (n = 2.746, N = 6.047), daí até 2014 é ascendente, sendo 52,84% (n 

= 2.334, N = 4.417), tornando-se decrescente no restante do período, e chegando a 48,11% (n 

= 2.493, N = 5.181), em 2017. 

  

Figura 23: Pacientes habitantes do município do Rio de Janeiro matriculados no HC I, por ano, 

entre 2000 e 2017. 
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censo, se deram em 2013 e 2014, anos em que no INCA representavam 52,88% e 54,00%, 

respectivamente;  já no HC I, os percentuais máximos foram verificados em 2014 e 2015, 

52,54% e 50,27%.  

 

Figura 24: Percentuais dos municípios 
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3.4.1 Tempo 

  

 Neste item aborda-se o tempo de espera para o tratamento oncológico; os dados 

temporais utilizados vêm do Sisrhc, mas também se tomam informações de relatórios extraídos 

do SER, especificamente, as indicativas da via de acesso do paciente, regulação ou não, que, 

como dito anteriormente, foram obtidas apenas para o HC I, implicando redução do escopo da 

pesquisa. 

 O Sisrhc traz vários marcos temporais relevantes ao tratamento do câncer: data da 

primeira consulta, data do diagnóstico, data da triagem e data do início de tratamento; todavia, 

se referem à doença e não diretamente ao paciente, o que implica, com frequência, diversos 

registros para o mesmo paciente. Na Tabela 15 apresentam-se medidas resumo do intervalo de 

tempo de escolhido: a diferença em dias entre data de triagem e data do início do tratamento, 

porque se refere ao tempo na Instituição. Tais medidas foram calculadas considerando-se o ano 

de realização da primeira consulta, no período compreendido entre 2000 e 2014; a redução do 

período de interesse se deveu à alimentação do Sisrhc. 

 Nota-se na Tabela 15 a existência de dados negativos, os quais significam que 

determinados tratamentos foram iniciados antes da triagem; a isto se pode atribuir erro ou 

mesmo tratamentos feitos de emergência antes da confirmação de doença, para pacientes com 

matrícula tardia, inicialmente, não matriculados no INCA. Os tempos negativos foram 

verificados no banco para 220 casos frente a 72.842 casos no Sisrhc, os quais constam 

distribuídos ao longo do intervalo em questão, com mínimo de observações em 2000, 1, e 

máximo em 2012, 34; deste modo, conclui-se que não são, em princípio, capazes de enviesar 

as medidas sob análise, daí serem mantidas na referida Tabela.  

 Não há tendência evidente na evolução das medidas de centralidade, o que é corroborado 

pela Figura 25 a qual mostra séries dos tempos médio e mediano, em dias, entre triagem e data 

de início do tratamento; nos últimos anos de período disponível houve queda em ambas as 

medidas, o intervalo mediano atingindo 60 dias em 2014, o intervalo médio, 80 dias, neste 

mesmo ano. Isto fortalece as impressões da PAdm 3, conforme relatado, percebeu-se certo 

aumento por volta da época da regulação pelo SER no HC I, após isto, volta à normalidade. 

Entretanto, percebe-se na série variações semelhantes em períodos anteriores, mas próximos a 

regulação. 
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Tabela 15: Medidas descritivas dos intervalos (dias) entre triagem e início de tratamento, 

segundo o ano da consulta, entre 2000 e 2014. 

Ano Mínimo 1º q Mediana Média 3º q Máximo Amplitude Coef. Var. Índice de Gini 

2000 -313 28,00 57,00 78,04 95,00 2648 67,00 1,4583 0,4837 

2001 -17 32,00 62,00 84,36 104,00 1179 72,00 1,0593 0,4723 

2002 -1.470 35,00 66,00 84,33 103,00 784 68,00 1,0836 0,4651 

2003 -2.309 36,00 65,00 82,96 104,00 1159 68,00 1,1284 0,4702 

2004 -349 40,00 77,00 98,65 122,00 1573 82,00 1,0767 0,4645 

2005 -724 41,00 81,00 108,50 132,00 2063 91,00 1,3403 0,5025 

2006 -715 42,00 77,00 103,60 126,00 2245 84,00 1,1681 0,4805 

2007 -1.384 44,00 87,00 111,90 144,00 2823 100,00 1,1573 0,4770 

2008 -688 36,00 69,00 100,30 116,00 2978 80,00 1,5139 0,5139 

2009 -3.287 37,00 72,00 101,30 118,00 3461 81,00 1,9450 0,5522 

2010 -1.056 36,75 69,00 90,36 110,00 1341 73,25 1,2644 0,4869 

2011 -1.074 37,00 67,00 87,01 106,80 1508 69,80 1,3180 0,4950 

2012 -709 43,00 79,00 101,30 130,00 1952 87,00 1,1978 0,4755 

2013 -362 37,00 72,00 103,40 131,00 2006 94,00 1,2615 0,4954 

2014 -142 31,00 59,00 91,02 104,00 4826 73,00 1,6281 0,5288 

          

 

Figura 25: Mediana e média dos intervalos de tempo entre a primeira consulta e início do 

tratamento, segundo o ano de consulta, entre 2000 e 2014. 
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variação. Há certa tendência ascendente nas séries e expressivo aumento, considerando-se os 

três últimos, justamente quando se observa queda nas medidas de centralidade. Ambas as 

medidas apontam alta dispersão em 2009, sem qualquer justificativa aparente. 

 Mais a frente voltou-se a verificação destes dados sobre destacando-se as partes da 

população matriculada no HC I, regulada e não regulada, porém, a verificação do 

comportamento em apenas dois anos não permite o apontamento de tendências. 

 

Figura 26: Índice de Gini e coeficiente de variação para os intervalos de tempo entre primeira 

consulta e início de tratamento, segundo o ano de consulta, entre 2000 e 2014. 
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INCA, em outros casos a informação é obtida junto a familiares ou responsáveis pelo paciente; 

o principal banco de dados não é alimentado com dados do SIM. As taxas de transferências, 

por outro lado, são informações precisas, salvo erros operacionais, porque são registros 

tipicamente administrativos, não dependem de informações externas, de modo que, não são 

esperadas alterações nos dados de 2017, por exemplo. Ao contrário dos óbitos, é bastante 

provável a notificação tardia de alguns eventos, seja por algum parente, ou pela busca ativa da 

Instituição. Contudo, as variações nas taxas seriam residuais, pressuposto deste estudo. 

Em princípio trataram-se as transferências. A Tabela 16 abaixo traz os totais de 

pacientes por ano de matrícula e ano de transferência para o HC IV, para registros ocorridos de 

2008 até 2017. A restrição no período inicial se deve ao fato de não se realizar registro de 

transferência antes de 2008, de acordo com o informado pelo PTic. O banco traz os registros de 

transferência de pacientes matriculados antes de 2008 e com transferência posterior, todavia 

julgou-se inadequado considerá-los aqui; assim, analisou apenas as informações trazidas na 

referida Tabela, que pode ser interpretada como uma matriz de 10 linhas e 10 colunas. Na 

primeira linha, o dado 523, refere-se ao total de pacientes matriculados em 2008 e transferidos 

neste mesmo ano para o HC IV, o segundo dado, 526, refere-se ao total de pacientes 

matriculados em 2008 e transferidos para o HC IV em 2009, assim por diante até o último dado, 

15, o qual se refere ao total de pacientes matriculados em 2008 e transferidos em 2017 para o 

HC IV.  

Na segunda linha o local da primeira célula está vazio, tendo em vista que significaria 

pacientes matriculados em 2009 e transferidos em 2008; esta lógica deveria prevalecer em todas 

as células resultantes de cruzamento de linhas e colunas em que a linha fosse maior que a 

coluna, porém, como pode ser visto houve anomalias nos anos de 2010, 2015, 2016 e 2017, nos 

quais se apontam transferências anteriores às matriculas; a isto se atribuiu erro, sem qualquer 

prejuízo às análises devido exiguidade de ocorrências. O próximo dado é o cruzamento da linha 

2009 e da coluna 2009, 497, o qual se refere ao total de pacientes matriculados e transferidos 

para o HC IV neste mesmo ano; o último dado desta linha é 27, pacientes matriculados em 2009 

e transferidos em 2017. Há um único dado válido na linha 2017, resultante do cruzamento com 

a coluna 2017, 719 pacientes matriculados no INCA e transferidos para HC IV em 2017. A 

lógica de construção da Tabela foi replicada na próxima tabela e em várias outras adiante. 
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Tabela 16: Transferências para o HC IV, por ano de ingresso e ano de transferência, entre 2008 

e 2017. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2008 563 526 244 106 84 46 35 37 23 15 

2009  497 610 226 106 71 38 32 26 27 

2010  1 543 545 216 115 55 54 35 31 

2011    597 661 234 110 85 57 51 

2012     714 679 229 131 67 53 

2013      642 466 204 115 71 

2014       536 522 195 109 

2015   2     559 464 170 

2016  1       503 452 

2017  1     1   719 

 

A Tabela 17 traz taxas de transferência de pacientes do INCA por 100 pacientes 

matriculados, segundo o ano de matrícula e o ano de transferência; foi construída a partir das 

Tabelas 16 e 2, donde vêm os numerados e denominadores das taxas, respectivamente. Com 

relação à transferência no ano de matrícula, as respectivas taxas de transferência, dadas na 

diagonal principal, mostram-se com tendência ascendente entre 2008, em que mediam 6,55% 

(n = 563, N = 8.597), até 2013, 8,26% (n = 642, N = 7.774), o ponto mais alto da série. Após 

isto, a série permanece estável ao em torno de 6,25%, aproximadamente, entre 2014 e 2016, 

retomando valor próximo ao ápice em 2017, 8,21% (n = 719, N = 8.754). A oscilação da série 

de transferências para o HC IV no primeiro ano é da ordem de 2,00%, no segundo, muito 

próxima à do primeiro ano, 1,80%, no terceiro, 0,77%, nos quarto e quinto anos posteriores, 

0,30%, no ano seguinte reduz-se a 0,20%.  

  

Tabela 17: Taxa de transferências por 100 matriculados para o HC IV, por ano de matrícula e 

transferência, entre 2008 e 2017. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2008 6,55 6,12 2,84 1,23 0,98 0,53 0,41 0,43 0,27 0,17 

2009  6,23 7,65 2,83 1,33 0,89 0,48 0,40 0,33 0,34 

2010  0,01 7,24 7,27 2,88 1,53 0,73 0,72 0,47 0,41 

2011    7,05 7,80 2,76 1,30 1,00 0,67 0,60 

2012     7,44 7,08 2,39 1,37 0,70 0,55 

2013      8,26 5,99 2,62 1,48 0,91 

2014       6,75 6,57 2,45 1,37 

2015   0,02     6,79 5,63 2,06 

2016  0,01       6,76 6,08 

2017  0,01     0,01   8,21 

  

Informações similares às das Tabelas 16 e 17, ora analisadas, são observadas nas 

Tabelas 18 e 19, referentes a pacientes matriculados no HC I. Nota-se que as taxas de 
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transferência do HC I para o HC IV no primeiro ano são mais intensas que as da Instituição 

como um todo no isto mesmo considerando-se que os pacientes pediátricos, assistidos em 

clínica própria do HC I, não são transferidos para a unidade de tratamento paliativo. Quanto ao 

comportamento, as taxas de transferência no ano de matrícula do HC I são ascendentes de 2000, 

cujo valor era 8,82% (n = 465, N = 5.272),  até 2013, em que se dá o pico, 12,29% (n = 536, N 

= 4.360); após isto regride até 8,79% (n = 425, N = 4.837), em 2015, atingindo 11,35% (n = 

588, N = 5.182), em 2017. Além de mais intensa a sequência tem maior variação, cuja amplitude 

é 4,00%, aproximadamente. A série de pacientes transferidos no segundo ano é mais afastada 

no HC I do que no INCA, de modo geral; afastamento que foi aumento após 2013, salvo no ano 

de 2015. 

 A Figura 27 mostra a evolução das taxas de transferência ao HC IV, tanto do INCA 

quanto do HC I, no ano de matrícula e no ano posterior. A informação gráfica corrobora as 

impressões oriundas das Tabelas 16 a 19, aumento da gravidade dos pacientes do INCA e HC 

I, entre 2000 e 2013, seguida de redução e retomada da gravidade em 2017, ficando evidenciada 

maior intensidade das transferências no HC I, a qual se acompanha de maior dispersão. 

  

Tabela 18: Transferências do HC I para o HC IV, por ano de matrícula e ano de transferência, 

entre 2008 e 2017. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2008 465 382 144 52 52 22 16 18 10 11 

2009  430 468 157 60 40 24 17 15 20 

2010   444 410 127 47 27 23 17 17 

2011    509 495 142 51 25 34 24 

2012     623 489 125 63 36 30 

2013      536 300 105 60 40 

2014       448 356 105 48 

2015   1     425 303 91 

2016         411 290 

2017       1   588 

 

 

A aproximação ao constructo da gravidade operacionalizada pela taxa de transferências 

para o HC IV, como dito pelos PAss 1, 2 e PAdm 2, sofre várias restrições; uma delas, da forma 

feita até aqui, é que os pacientes foram controlados pelo ano de matrícula e transferência, as 

quais não se dão, obrigatoriamente, de modo uniforme ao longo do ano. A fim de controlar este 

problema verificaram-se as transferências ao HC IV em faixas anuais fixas: até um ano posterior 



137 
 

ao da matrícula, depois, ultrapassado o primeiro ano, até o segundo ano posterior à data da 

matrícula, e assim, por diante. 

  

Tabela 19: Taxas de transferência por 100 matriculados do HC I para o HC IV, por ano de 

matrícula e ano de transferência, entre 2008 e 2017. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2008 8,82 7,25 2,73 0,99 0,99 0,42 0,30 0,34 0,19 0,21 

2009  8,29 9,03 3,03 1,16 0,77 0,46 0,33 0,29 0,39 

2010   10,28 9,49 2,94 1,09 0,63 0,53 0,39 0,39 

2011    10,07 9,80 2,81 1,01 0,49 0,67 0,47 

2012     10,83 8,50 2,17 1,10 0,63 0,52 

2013      12,29 6,88 2,41 1,38 0,92 

2014       10,08 8,01 2,36 1,08 

2015   0,02     8,79 6,26 1,88 

2016         9,84 6,95 

2017       0,02   11,35 

 

 

Figura 27: Taxas de transferência para o HC IV, por 100 pacientes matriculados do INCA e do 

HC I, no ano de matrícula e no seguinte, entre 2008 e 2017. 

 

 

As Tabelas 20 e 21 foram construídas com a lógica de faixas anuais; são similares às 

quatro tabelas anteriores no que diz respeito às linhas, contudo, as colunas traduzem a lógica 

ora referida. Assim, na Tabela 20, a célula resultante do cruzamento entre a linha 2008 e coluna 

1, cujo valor é 905, representa o total de pacientes matriculados em 2008 e transferidos até 1 

um ano (365) após a data de matrícula para o HC IV. Esta lógica implica células vazias toda 

vez em que não houver registro de transferências no banco; a data máxima considerada é 

31/12/2017, logo, não foram contadas todas as transferências de pacientes matriculados em 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2008 2010 2012 2014 2016

T
ax

as
 d

e 
tr

an
sf

er
ên

ci
a

Taxa de transferência no ano de matrícula INCA

Taxa de transferência no ano posterior ao de matrícula INCA

Taxa de transferência no ano de matrícula HC I

Taxa de transferência no ano posterior ao de matrícula HC I



138 
 

2017, mas apenas as que se deram até a data limite, por isto não há informações na linha 2017 

além da primeira coluna, da mesma forma na linha 2016, não há informações além da coluna 

2, e assim sucessivamente. Como consequência, a matriz de dados não tem informações abaixo 

da diagonal secundária. A restrição do período é naturalmente mantida neste caso. 

   

Tabela 20: Transferências para o HC IV, por ano de matrícula e intervalos de anos, entre 2008 

e 2017. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008 905 341 145 91 75 26 37 37 15 7 

2009 904 355 143 73 63 26 34 23 12  
2010 894 320 159 79 62 33 33 14   
2011 1.061 361 139 92 78 41 23    
2012 1.172 354 165 96 59 23     
2013 924 299 148 88 38      
2014 905 274 139 44       
2015 858 263 76        
2016 783 176         
2017 727          

 

 As taxas de transferências por intervalos anuais posteriores às matrículas, por 100 

matriculados, têm os numeradores dados nas células da Tabela 20 e os denominadores indicados 

na Tabela 2, conforme Tabela 21 abaixo. 

 

Tabela 21: Taxas de transferência para o HC IV por 100 matriculados, por ano de matrícula e 

intervalo anual de transferência, entre 2008 e 2017. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008 10,52 3,97 1,69 1,06 0,87 0,30 0,43 0,43 0,17 0,08 

2009 11,34 4,45 1,79 0,92 0,79 0,33 0,43 0,29 0,15  
2010 11,92 4,27 2,12 1,05 0,83 0,44 0,44 0,19   
2011 12,52 4,26 1,64 1,09 0,92 0,48 0,27    
2012 12,21 3,69 1,72 1,00 0,61 0,24     
2013 11,88 3,85 1,90 1,13 0,49      
2014 11,39 3,45 1,75 0,55       
2015 10,42 3,19 0,92        
2016 10,53 2,37         
2017 8,30          

 

 A sequência das taxas de transferências para o HC IV em até um ano, concentra mais as 

transferências no 1º ano do que a analisada anteriormente; é ascendente de 2008 e 2011, 

partindo de cerca 10,52% (n = 905, N = 8.597), até 12,52% (n = 1.061, N = 8.472), em 2011; 

depois disto apresenta tendência decrescente, chegando a 8,30% (n = 727, N = 8.754), em 2017; 
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a taxa deste ano é obtida a menor do verdadeiro valor, posto não computar, devido à restrição 

do banco, transferências havidas em 2018, relativas a pacientes matriculados no ano anterior.  

 

Tabela 22: Transferências do HC I para o HC IV, por ano de matrícula e intervalos de anos, 

entre 2008 e 2017. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008 734 210 75 53 38 13 15 20 9 5 

2009 749 258 88 37 38 18 17 18 8  
2010 720 211 78 36 25 16 18 8   
2011 875 233 68 36 34 19 15    
2012 980 202 81 52 33 14     
2013 734 166 70 47 23      
2014 722 155 62 18       
2015 644 141 36        
2016 602 100         
2017 595          

 

 O comportamento desta série pode ser visto na Figura 28, a qual apresenta as taxas de 

transferência ao HC IV, até os primeiro e segundo anos, por 100 matriculados, para o INCA e 

para o HCI, entre 2008 e 2017; os numeradores das concernentes ao HC I constam da Tabela 

22, os denominadores, na Tabela 2. 

Os comportamentos das taxas no INCA e HC I são aproximados, no que tange à 

evolução, conforme Tabela 23, esta é ascendente entre 2008, quando media 13,92% (n = 875, 

N = 5.272), e 2011, cujo valor é 17,32% (n = 734, N = 5.053); em 2017, estava ao nível 11,48% 

(n = 595, N = 5.182), reconhecido o problema anteriormente citado. As perturbações nas taxas 

de transferências até um ano são mais intensas no HC I, bem como a dispersão de modo geral, 

as oscilações referentes às do INCA se dão, entre 2008 e 2016, em intervalo de amplitude 

2,00%, ao passo que as do HC I aproximadamente 4,00%.  

 

Tabela 23: Taxas de transferência de pacientes do HC I para o HC IV por 100 matriculados, 

por ano de matrícula e intervalo anual de transferência, entre 2008 e 2017. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008 13,92 3,98 1,42 1,01 0,72 0,25 0,28 0,38 0,17 0,09 

2009 14,45 4,98 1,70 0,71 0,73 0,35 0,33 0,35 0,15  
2010 16,67 4,88 1,81 0,83 0,58 0,37 0,42 0,19   
2011 17,32 4,61 1,35 0,71 0,67 0,38 0,30    
2012 17,03 3,51 1,41 0,90 0,57 0,24     
2013 16,83 3,81 1,61 1,08 0,53      
2014 16,24 3,49 1,39 0,40       
2015 13,31 2,92 0,74        
2016 14,42 2,40         
2017 11,48          
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Quanto as taxas de transferências ao HC IV após o primeiro e até o segundo ano, são 

bastante próximas, as do INCA e do HCI, com tendência declinante após o 2009, ano em que 

estavam ao nível de 4,45% (n = 355, N = 7.972) e 4,98% (n = 258, N = 5.184), respectivamente; 

em 2016, atingiram 2,37%, (n = 176, N = 7.437) e 2,40%  (n = 100, N = 4.175), respectivamente. 

Voltando à ideia de se medir a gravidade dos pacientes em função do tempo de 

transferência à unidade de cuidados paliativos, os dados obtidos sugerem que, de modo geral, 

haveria queda da gravidade do estado dos pacientes, com referência à época de matrícula dos 

pacientes do INCA e, em particular, os do HCI.  

A última medida utilizada, embora mais apropriada que a primeira, ainda encerra 

problemas, por exemplo, o fato de pacientes vinculados à pediatria não serem transferidos ao 

HC IV, estes representam, aproximadamente, 5,25% da população matriculada no HC I entre 

2000 e 2017, outro exemplo, a desconsideração dos óbitos antes da transferência; estes 

problemas são restrições às taxas de transferência em até um ano, uma vez corrigidas, espera-

se que os seus valores ficassem aumentados, tendo em vista produzirem redução dos 

denominadores. 

 

Figura 28: Taxas de transferência para o HC IV, segundo ano o de matrícula e intervalo de 

transferência, entre 2008 e 2017. 

 

 

Todas as taxas apontadas nas Tabelas 16, 18, 20 e 22, foram construídas sobre 
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como restrições administrativas das clínicas; o resultado seria taxas mais elevadas. A expressão 

indica informa a retificação da sugerida da taxa de transferência: 

Fórmula 8: Taxa de transferência retificada 

                                                  (8) 

 

Na expressão acima θ(.), ∆(.), Mat (.) e fal (.) são mesmos utilizados nas fórmulas 1 e 

2; trans (j, k) e res, referem-se, respectivamente, ao total de matriculados no ano j e transferidos 

no ano k, e, às restrições administrativas.  

 No presente estudo não se realizou o ajuste, todavia, acredita-se que a comparação das 

taxas ao longo do tempo com a mesma base forneça os subsídios necessários à compreensão da 

evolução do estadiamento ou gravidade no período de interesse, qual seja, isoladamente, as 

taxas de transferências ao HC IV sugeririam haver redução da gravidade dos pacientes. A 

análise dos dados das taxas de mortalidade, em seguida, lança luz sobre o fenômeno. 

 

3.4.3 Mortalidade 

 

Este item relaciona-se com o objetivo específico vi. e auxilia a compreensão acerca da 

gravidade dos pacientes matriculados no INCA no período de interesse. A avaliação da 

gravidade por meio de taxas de óbito foi mencionada na revisão da literatura por Vilarins 

(2012), contudo, dificuldades na extração de dado impediram a concretização do estudo 

plenamente.  

A Tabela 24 traz os totais de óbitos de pacientes matriculados no INCA segundo a lógica 

de construção das Tabelas 16 e 18; as linhas da mesma indicam o ano de matrícula – j na fórmula 

2 – e as colunas, o de óbito – i na fórmula 2 –, o qual, não necessariamente, tenha ocorrido 

durante algum procedimento ou internação, caso em que o registro fora feito a partir de 

informações internas; outra possibilidade é a notificação de óbito ser realizada por parente, 

vizinho, etc. O banco não faz cruzamento com o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).  

Como exemplo de leitura da Tabela 15, a célula resultante do cruzamento da segunda 

linha, ano de 2001, e da sexta coluna, ano de 2005, indica que do total de pacientes matriculados 

em 2001 (conforme Tabela 2) 170 faleceram em 2005, ou fal(2005, 2001). 
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Tabela 24: Totais anuais de óbito segundo o ano de matrícula, por ano, entre 2000 e 2017, no 

INCA. 

  ANO ÓBITO 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A
N

O
 M

A
T

R
ÍC

U
L

A
 

2000 2169 968 479 228 140 94 77 65 44 40 37 44 28 26 29 26 31 25 

2001 21 1523 1282 483 266 170 112 113 72 78 43 40 47 34 25 30 20 23 

2002  1 965 1153 449 264 154 125 104 74 55 43 42 31 21 30 36 18 

2003    976 1167 501 258 168 106 97 58 52 55 38 38 37 31 26 

2004     988 1169 453 296 183 143 84 85 58 54 55 38 28 23 

2005      938 1103 440 287 136 92 98 72 45 43 42 35 41 

2006       896 1149 497 269 161 107 71 71 54 52 45 31 

2007        978 1251 503 283 170 105 89 84 58 47 33 

2008         872 1006 415 222 167 93 77 78 52 30 

2009          854 994 404 190 147 91 75 51 37 

2010           910 946 386 211 155 92 59 77 

2011            1086 1076 428 204 162 121 92 

2012             1184 1170 448 247 149 109 

2013              1058 846 348 198 134 

2014           1    988 908 376 196 

2015                1136 936 321 

2016                1 1106 829 

2017                  1249 

 

Caso semelhante ao anterior, células abaixo da diagonal principal (i = j, ou seja, óbito 

no ano de matrícula) devem estar vazias, visto que significaria óbito anterior à matrícula; como 

se vê na Tabela, isto ocorre em poucos casos, os quais são tratados aqui como erro de registro. 

A Tabela 25 traz as taxas de mortalidade por ano de óbito e matrícula, τ (i, j), i ≥ j, para 

pacientes matriculados no Instituto entre 2000 e 2017; embora as mesmas sejam medidas por 

100 matriculados, espera-se que seu somatório seja diferente de 100% tendo em vista não se 

levar em consideração a totalidade de falecimentos. O numerador de τ (i, j) é obtido na Tabela 

24 e o denominador na Tabela 2.  

A Figura 29 apresenta as taxas de óbito de pacientes do INCA por 100 matriculados, 

nos anos de matrícula e no consecutivo. Nota-se desta e da Tabela 24 que, entre 2000 e 2006 a 

série teve comportamento decrescente, sobretudo, nos três primeiros anos, quando decaiu de 

14,07% (n = 2.169, N = 15.411), em 2000, para 9,98% (n = 965, N = 9.664), em 2002, donde 

regrediu a 9,48% (n = 896, N = 9.449), em 2006, a partir de então, a série tem tendência 

ascendente, chegando a 14,27% (n = 1.249, N = 8.754), em 2017. 
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Tabela 25: Taxas anuais de óbitos por 100 matriculados, segundo o ano de matrícula e ano de 

óbito, entre 2000 e 2017, no INCA. 

  ANO ÓBITO 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A
N

O
 M

A
T

R
ÍC

U
L

A
 

2000 14,07 6,28 3,11 1,48 0,91 0,61 0,50 0,42 0,29 0,26 0,24 0,29 0,18 0,17 0,19 0,17 0,20 0,16 

2001 0,16 11,87 9,99 3,76 2,07 1,32 0,87 0,88 0,56 0,61 0,34 0,31 0,37 0,26 0,19 0,23 0,16 0,18 

2002  0,01 9,98 11,93 4,65 2,73 1,59 1,29 1,08 0,77 0,57 0,44 0,43 0,32 0,22 0,31 0,37 0,19 

2003    9,81 11,74 5,04 2,59 1,69 1,07 0,98 0,58 0,52 0,55 0,38 0,38 0,37 0,31 0,26 

2004     9,89 11,70 4,53 2,96 1,83 1,43 0,84 0,85 0,58 0,54 0,55 0,38 0,28 0,23 

2005      9,64 11,34 4,52 2,95 1,40 0,95 1,01 0,74 0,46 0,44 0,43 0,36 0,42 

2006       9,48 12,15 5,26 2,85 1,70 1,13 0,75 0,75 0,57 0,55 0,48 0,33 

2007        9,94 12,72 5,11 2,88 1,73 1,07 0,90 0,85 0,59 0,48 0,34 

2008         10,14 11,70 4,83 2,58 1,94 1,08 0,90 0,91 0,60 0,35 

2009          10,71 12,47 5,07 2,38 1,84 1,14 0,94 0,64 0,46 

2010           12,14 12,62 5,15 2,81 2,07 1,23 0,79 1,03 

2011            12,82 12,70 5,05 2,41 1,91 1,43 1,09 

2012             12,34 12,19 4,67 2,57 1,55 1,14 

2013              13,61 10,88 4,48 2,55 1,72 

2014           0,01    12,44 11,43 4,73 2,47 

2015                13,79 11,37 3,90 

2016                0,01 14,87 11,14 

2017                  14,27 

 

 

A série das taxas de óbito no ano posterior à matrícula tem comportamento praticamente 

estável e próximo a 12,00%, entre 2003 e 2013, de 2014 em diante sofre pequena redução. Entre 

2010 e 2012, as séries em comento têm o mesmo nível no entorno de 12,50%; após isto, 

distanciam-se uma da outra; no entanto, a intensidade dos incrementos da série de óbitos no 

primeiro ano é superior, de modo que se pode intuir pelo aumento da gravidade dos pacientes. 

 

Figura 29: Taxa de óbitos por 100 pacientes matriculados, segundo o ano de matrícula e o ano 

posterior ao de matrícula, entre 2000 e 2017, no INCA. 
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 As Tabelas 26 e 27 referem-se aos totais de óbito e taxas de óbitos por 100 matriculados 

com respeito à população do HC I; são similares, respectivamente, às Tabelas 24 e 25, da mesma 

forma relacionam-se a Figura 30, abaixo, e a Figura 29. 

  

Tabela 26: Totais anuais de óbito de pacientes do HC I, segundo ano de matrícula e óbito, entre 

2000 e 2017. 

  ANO ÓBITO 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A
N

O
 M

A
T

R
ÍC

U
L

A
 

2000 436 369 306 127 72 62 53 38 19 17 24 19 20 17 17 13 15 16 

2001  567 882 290 145 90 66 49 42 40 15 24 24 21 10 20 10 10 

2002   765 825 279 132 89 66 54 36 30 24 24 21 14 12 24 11 

2003    718 815 325 143 90 57 56 35 33 32 23 19 21 19 15 

2004     724 876 279 157 88 68 55 45 31 25 31 24 22 12 

2005      707 863 280 164 71 48 62 43 32 22 22 21 20 

2006       696 861 292 150 88 62 33 41 32 28 26 16 

2007        753 929 305 147 83 48 41 39 29 26 16 

2008         656 697 251 112 98 41 40 38 27 17 

2009          673 741 265 108 84 55 36 28 22 

2010           686 655 230 88 68 43 23 46 

2011            820 789 257 102 71 68 40 

2012             918 869 258 121 70 55 

2013              797 530 188 99 66 

2014           1    751 614 223 84 

2015                827 602 171 

2016                1 809 498 

2017                  933 

 

A sequência de taxas de óbito no ano de matrícula tem tendência ascendente, sendo 

monótona de 2003 até 2011; entre 2002 e 2008, foi praticamente estável em torno de 7,50%; 

deste patamar elevou-se até 10,66% (n = 933, N = 5.182), em 2017. Nos três primeiros anos da 

sequência houve forte incremento na série. 

 As taxas de óbito por 100 matriculados no ano consecutivo ao de matrícula, no HC I, 

tem comportamento semelhante ao da série anterior, apresentando-se maior intensidade; oscila 

entre de 8,20% a 9,29%, entre 2003 e 2013; após isto decai a níveis inferiores a 7,75%, período 

em que as séries se afastam. 

Observa-se que após 2013, as taxas de mortalidade no ano posterior ao de matrícula 

decaem no INCA e HC I, movimento que é acompanhado pelo crescimento das taxas no ano 

de matrícula, embora, os incrementos tenham início, em ambos os casos, anos antes.  

As taxas de mortalidade utilizadas até aqui também estão sujeitas à restrição da não 

uniformidade nos períodos de matrícula e transferência abordada na análise das taxas de 

transferências. 
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Tabela 27: Taxas anuais de óbitos por 100 pacientes matriculados no HC I, segundo ano de 

matrícula e óbito, entre 2000 e 2017. 

  ANO ÓBITO 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A
N

O
 M

A
T

R
ÍC

U
L

A
 

2000 2,83 2,39 1,99 0,82 0,47 0,40 0,34 0,25 0,12 0,11 0,16 0,12 0,13 0,11 0,11 0,08 0,10 0,10 

2001  4,42 6,87 2,26 1,13 0,70 0,51 0,38 0,33 0,31 0,12 0,19 0,19 0,16 0,08 0,16 0,08 0,08 

2002   7,91 8,54 2,89 1,37 0,92 0,68 0,56 0,37 0,31 0,25 0,25 0,22 0,14 0,12 0,25 0,11 

2003    7,22 8,20 3,27 1,44 0,91 0,57 0,56 0,35 0,33 0,32 0,23 0,19 0,21 0,19 0,15 

2004     7,25 8,77 2,79 1,57 0,88 0,68 0,55 0,45 0,31 0,25 0,31 0,24 0,22 0,12 

2005      7,27 8,87 2,88 1,69 0,73 0,49 0,64 0,44 0,33 0,23 0,23 0,22 0,21 

2006       7,36 9,11 3,09 1,59 0,93 0,66 0,35 0,43 0,34 0,30 0,28 0,17 

2007        7,66 9,45 3,10 1,49 0,84 0,49 0,42 0,40 0,29 0,26 0,16 

2008         7,63 8,11 2,92 1,30 1,14 0,48 0,47 0,44 0,31 0,20 

2009          8,44 9,29 3,32 1,35 1,05 0,69 0,45 0,35 0,28 

2010           9,15 8,74 3,07 1,17 0,91 0,57 0,31 0,61 

2011            9,68 9,31 3,03 1,20 0,84 0,80 0,47 

2012             9,57 9,06 2,69 1,26 0,73 0,57 

2013              10,25 6,82 2,42 1,27 0,85 

2014           0,01    9,45 7,73 2,81 1,06 

2015                10,04 7,31 2,08 

2016                0,01 10,88 6,69 

2017                  10,66 

 

  

Figura 30: Taxa de óbitos por 100 pacientes matriculados, segundo o ano de matrícula e o ano 

posterior ao de matrícula, entre 2000 e 2017, no HC I. 
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discutidas na construção da fórmula 8; a Figura 31 apresenta a evolução das taxas de óbitos por 

100 matriculados no INCA e HC I.  

 As taxas de óbito por 100 matriculados constam das Tabelas 29 e 31, os numeradores 

das mesmas estão nas Tabelas 28 e 30, respectivamente, os denominadores na Tabela 2.   

 Como verificado no caso das transferências, as taxas em intervalos fixos de tempo têm 

comportamento mais claro, frente às taxas anuais. Na Figura 31 nota-se que as curvas 

representativas das taxas do INCA e HC I seriam translações uma da outra, isto para os óbitos 

ocorridos até o primeiro ano após a matrícula, com relação ao segundo ano, as curvas são quase 

coincidentes.  

 Destacam-se na Figura 31 três tendências distintas com relação às taxas de mortalidade 

até um ano após a matrícula: de 2008 a 2011 houve crescimento, variação no INCA de 9,47% 

(n = 814, N = 8.597) a 11,10% (n = 937, N = 8.472), já no HCI, de 10,55% (n = 556, N = 5.184) 

a 12,94% (n = 654, N = 5.053), após isto e até 2013 decréscimo a 9,85% (n = 766, N = 7.774), 

no INCA, e, 11,35% (n = 495, N = 4.360), no HC I, e a partir de então, as séries são ascendentes 

até 2016, atingindo no INCA, 13,00% (n = 965, N = 7.437) no INCA e 14,83% (n = 489, N = 

4.175) no HC I; o dado de 2017 fica prejudicado com perda de informações, por isso foi 

desconsiderado. 

 A série de taxas de óbito até dois anos após a matrícula é praticamente estável, oscilando 

em torno de 2,50%, no INCA e em cerca de 0,50% abaixo, no HC I.  

 

Tabela 28: Óbitos de pacientes não transferidos para o HC IV ocorridos em intervalos anuais 

posteriores à matrícula, segundo ano de matricula e o intervalo, entre 2008 e 2017. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008 814 200 120 74 58 40 34 36 19 4 

2009 784 192 74 64 47 48 30 15 7  

2010 782 200 94 71 64 26 32 17   

2011 937 211 94 73 56 46 14    

2012 983 240 112 86 53 29     

2013 766 200 96 45 39      

2014 840 192 105 26       

2015 980 232 60        

2016 965 127         

2017 718          
 

 



147 
 

Tabela 29: Taxas de óbitos de pacientes não transferidos para o HC IV por 100 matriculados, 

segundo o ano de matrícula e o intervalo, entre 2008 e 2017. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008 9,47 2,33 1,40 0,86 0,67 0,47 0,40 0,42 0,22 0,05 

2009 9,83 2,41 0,93 0,80 0,59 0,60 0,38 0,19 0,09  

2010 10,43 2,67 1,25 0,95 0,85 0,35 0,43 0,23   

2011 11,06 2,49 1,11 0,86 0,66 0,54 0,17    

2012 10,24 2,50 1,17 0,90 0,55 0,30     

2013 9,85 2,57 1,23 0,58 0,50      

2014 10,57 2,42 1,32 0,33       

2015 11,90 2,82 0,73        

2016 12,97 1,71         

2017 8,20          
 

Considerando que as taxas de óbito até um ano após são crescentes após 2013 e que o 

evento de óbito é mais severo que o da transferência para o HC IV, entende-se que existe 

tendência de aumento de gravidade dos pacientes matriculados no INCA no período de 

regulação. Os dados de 2017 não válidos nessa análise, uma vez que não foram computados 

óbitos de 2018, os quais impactariam ainda as taxas de óbito do segundo ano. É válido 

mencionar, que as taxas de óbito de 2016 ainda podem ser alteradas, pela recepção tardia da 

informação de óbito. 

Tabela 30: Óbitos de pacientes do HC I não transferidos para o HC IV ocorridos em intervalos 

anuais posteriores à matrícula, segundo ano de matricula e o intervalo, entre 2008 e 2017. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008 556 98 55 33 31 18 19 18 8 1 

2009 559 107 35 32 29 21 16 6 4  

2010 519 97 43 24 23 10 16 9   

2011 654 105 40 39 28 21 7    

2012 701 134 60 30 25 9     

2013 495 89 45 24 14      

2014 569 107 52 11       

2015 671 111 27        

2016 619 56         

2017 489          
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Tabela 31: Taxas de óbitos de pacientes do HC I não transferidos para o HC IV por 100 

matriculados, segundo o ano de matrícula e o intervalo, entre 2008 e 2017. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008 10,55 1,86 1,04 0,63 0,59 0,34 0,36 0,34 0,15 0,02 

2009 10,78 2,06 0,68 0,62 0,56 0,41 0,31 0,12 0,08  

2010 12,01 2,25 1,00 0,56 0,53 0,23 0,37 0,21   

2011 12,94 2,08 0,79 0,77 0,55 0,42 0,14    

2012 12,18 2,33 1,04 0,52 0,43 0,16     

2013 11,35 2,04 1,03 0,55 0,32      

2014 12,80 2,41 1,17 0,25       

2015 13,87 2,29 0,56        

2016 14,83 1,34         

2017 9,44          
 

  Outrossim, Rocha (2015) sinalizou que, contraditoriamente, o aumento do 

número de negativas a solicitações encaminhadas a central de regulação após a intervenção era 

um bom resultado, porque sinalizava que o profissional da regulação estaria analisando casos, 

na condição anterior as negativas eram quase nulas. O significado do acréscimo das taxas de 

óbito tem relação com matrículas de pacientes que outrora não seriam admitidos no INCA pela 

sua gravidade, de modo que sinaliza que o sistema de regulação não é inócuo. 

 

Figura 31: Taxas de óbito de pacientes do INCA e HCI não transferidos para o HC IV, nos 

primeiro e segundos anos posteriores à matrícula. 
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3.4.4 Custo 

 

Projetou-se alcançar o objetivo específico vii, referente a custo, com base em duas das 

possibilidades de informação de custeio do SUS: autorização de internação hospitalar (AIH) e 

autorização de procedimento ambulatorial de alto custo (APAC); estas modalidades de 

faturamento foram escolhidas a priori por que dão conta da maior parte dos registros oficiais 

de procedimentos atinentes ao tratamento de câncer: cirurgia, quimioterapia e radioterapia; as 

cirurgias, na maioria dos casos, se dão com pacientes internados, por isso registra-se com AIH, 

os procedimentos, por outro lado, são tipicamente ambulatoriais; além disso, AIHs e APACs 

sujeitam-se à regulação na emissão e aprovação; a outra modalidade executada no INCA, o 

boletim de produção ambulatorial (BPA), não necessita de autorização para emissão; na 

Instituição não se realiza o RAAS. 

Devido a questões administrativas como a alteração de procedimentos, a própria criação 

da Tabela Unificada de Medicamentos, Procedimentos Órteses, Próteses e Materiais Especiais 

do SUS em 2008, modificações internas ao INCA, no tocante à forma de se executar o 

faturamento, impediram que se realizassem as análises de dados sem o risco de enviesar o 

resultado. Entretanto, a informação de finalidade do procedimento, no laudo de APAC, foi 

utilizada como forma de avaliar a gravidade dos pacientes, na seção em que se abordou o 

estadiamento.   

 

   3.4.5 Absenteísmo 

 

Objetivo específico viii relaciona-se ao absenteísmo. O banco de dados tem campo 

destinado à informação da presença do paciente a consultas, exames ou cirurgias; no entanto, o 

mesmo não é usualmente preenchido o que só pode ser observado diante da observação dos 

dados. Existe, no entanto, informação da presença de pacientes encaminhados pelo SER, fora 

dos bancos abordados. Tais informações não foram analisadas devido ao fato de não comporem 

a série toda, na realidade seu início se dá em 2013. 
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3.5 Dados organizacionais 

 

3.5.1 Clínicas 

 

A Tabela 32 abaixo apresenta os totais de pacientes por clínica de ingresso no HC I; os 

totais de pacientes ora informados computam 649 casos a menos do que anteriormente 

informados, o que se deveu à desconsideração de pacientes cadastrados na unidade, todavia 

com clínicas de outras unidades, estes representam apenas 0,64% (N = 100.707) dos pacientes 

cadastrado ali. O expressivo número de dados ausentes, 16.376, é devido ao fato de não ser 

necessária a informação de clínica no SHI, que se tornou obrigatória após meados de 2006, 

tanto que 99,87% das ausências se dá até 2006. 

 

Tabela 32: Total de pacientes matriculados por ano no HC I, segundo a clínica de matrícula, 

entre 2000 e 2017. 
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Vazias Total 

2000 353 1.349 60 36 1 67 3 28 185 187 1 219 708 1 312 276 262 4.165 8.213 

2001 421 1.330 80 112 3 86 10 68 144 158 1 191 500 4 236 279 243 3.304 7.170 

2002 465 1.147 45 107 1 66 37 111 169 201 0 194 373 0 334 218 314 2.271 6.053 

2003 537 1.136 49 158 3 53 58 136 148 223 1 176 400 7 318 237 346 2.149 6.135 

2004 536 1.144 69 162 1 57 41 153 178 207 0 215 408 0 355 252 402 1.996 6.176 

2005 639 1.353 67 107 2 70 47 123 157 208 6 198 400 0 328 271 448 1.716 6.140 

2006 786 1.575 102 109 0 83 41 127 177 265 3 221 423 0 348 416 349 754 5.779 

2007 1.133 1.749 67 123 1 116 46 115 214 243 0 232 465 0 458 702 368 0 6.032 

2008 977 1.420 69 106 1 106 63 118 123 265 0 233 424 0 420 580 358 0 5.263 

2009 845 1.577 86 78 0 139 71 111 150 237 0 241 299 0 410 650 270 1 5.165 

2010 766 1.340 81 83 0 132 60 156 83 322 2 228 165 0 110 548 217 3 4.296 

2011 1.124 1.466 89 113 0 123 65 119 141 287 1 248 222 0 3 706 337 2 5.046 

2012 1.484 1.484 64 154 1 160 58 137 208 277 1 281 337 0 1 696 387 0 5.730 

2013 1.130 956 35 169 56 119 47 95 185 303 0 271 148 0 0 492 318 2 4.326 

2014 937 1.205 58 152 53 126 47 61 103 316 1 269 133 69 1 480 431 1 4.443 

2015 1.087 1.135 47 164 0 165 35 122 128 344 2 242 232 85 2 476 522 6 4.794 

2016 1.142 757 49 154 2 141 41 85 138 315 1 283 177 17 2 554 287 2 4.147 

2017 1.355 1.177 56 290 1 161 47 73 133 373 2 308 149 74 0 558 389 4 5.150 
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Figura 32: Percentuais de pacientes do HC I, por clínica e acumulado por clínica, de pacientes 

matriculados entre 2007 e 2017. 

 

3.5.2 Vagas reguladas 

 

 Neste item busca-se analisar os comportamentos antes verificados para os matriculados 

de modo geral, sobre as matriculas oriundas do sistema de regulação, focando-se nas tendências 

alteradas no período de regulação, ou seja, de 2013 em diante. Os dados que identificam os 

pacientes regulados foram obtidos de relatórios gerenciais, uma vez que, os bancos de dados 

analisados não foram alimentados por este critério no período de interesse. A maioria dos 

pacientes foi encaminhada pelo SER, cuja operacionalização no INCA iniciou-se em 2013; 

houve também pacientes encaminhados pelo Sisreg e pela Central Nacional de Regulação de 

Alta Complexidade (CNARC). Estes dois últimos casos são residuais. 

 

3.5.2.1 Cor/raça 

 

Após descrever as populações assistidas no INCA e HC I, volta-se neste item, enfim, 

aborda-se à população regulada do HC I; a Tabela 33 traz os totais populacionais verificados 

de 2013 em diante, segundo a cor/raça e a condição de regulado ou não, além dos respectivos 

percentuais; a Figura 33 a evolução dos percentuais de brancos,  regulados, brancos regulados 

e o de brancos regulados frente aos pacientes brancos. 

 

Tabela 33: Totais de matrículas, pacientes brancos matriculados, pacientes regulados, pacientes 
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regulados frente aos totais de pacientes regulados e pacientes brancos, no HC I, entre 2013 e 

2017. 

ANO Matrículas 

Matrículas 

pacientes 

brancos 

Pacientes 

regulados 

Pacientes 

brancos 

regulados 

% brancos % regulados 
% brancos 

regulados 

% brancos 

regulados/brancos 

2013 4.360 2.617 348 171 60,02 7,98 49,14 6,53 

2014 4.446 2.198 862 367 49,44 19,39 42,58 16,70 

2015 4.838 2.174 1.796 596 44,94 37,12 33,18 27,41 

2016 4.175 1.844 1.792 613 44,17 42,92 34,21 33,24 

2017 5.182 2.244 2.373 756 43,30 45,79 31,86 33,69 

 

 De pronto nota-se que a evolução de pacientes regulados está negativamente associada 

a queda do percentual de brancos; porém, dada a magnitude da queda, e sem perder de vista 

que o percentual de brancos caiu de 2012 para 2013, mais de 10,00%, não se pode atribuir isto,   

exclusivamente, às matrículas de pacientes regulados em 2013, que foi de 7,98% (n = 348, N = 

4.360), sendo o total de pacientes não brancos regulados correspondente a 50,86%, 

aproximadamente, logo, poder-se-ia assumir a que contribuição de não brancos regulados é da 

ordem de 4,06% das matrículas daquele ano e de 10,15%, frente à parcela não branca. Mas, 

toda variação seria causada pela regulação assistencial? Há elementos contrários. 

 

Figura 33: Evolução dos percentuais de pacientes brancos, pacientes regulados e pacientes 

brancos regulados frente aos totais de pacientes regulados e pacientes brancos, entre 2013 e 

2017, no HC I. 
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na escala à direita. Estes pacientes não passaram por regulação, visto que foram originalmente 

matriculados na pediatria, clínica com acesso não regulado no período de interesse. Nota-se da 

Figura 34, que a despeito da forma de ingresso no HC I, houve declínio do percentual de brancos 

neste grupo, após 2013, semelhante, e ao final mais intenso, ao observado para os pacientes 

como um todo. Menos de 5,30% dos pacientes do HC I foram matriculados nesta clínica. Disto 

se concluiu que há outro mecanismo, além de sistemas de regulação, com influência sobre esta 

característica demográfica dos matriculados. 

O olhar sobre os pacientes menores de idade foi motivado pela constatação das 

dispersões diferenciadas por idade, conforme se obtém da Figura 36 no próximo subitem, que 

trata especificamente das idades. O que motiva também a investigação sobre a evolução de 

cor/raça sobre todos os pacientes não regulados. Neste sentido, a Figura 35 mostra os 

percentuais de pacientes do HC I, brancos, maiores de idade e não regulados frente aos totais 

de pacientes maiores de idade e não regulados, por ano, de 2000 até 2017. 

   

Figura 34: Totais de matrículas de menores e menores brancos, percentual de menores brancos, 

segundo o ano, no HC I, entre 2000 e 2017. 
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relaciona-se com decréscimo do percentual de matriculados não oriundos de sistema de 

regulação, bem como, sua estabilização, a níveis próximos ao de brancos na Capital, conforme 

Tabela 7. Por outro lado, confirma-se que o sistema de regulação está associado à queda do 

percentual de brancos, e que na sua presença, os percentuais de pacientes brancos, no total da 

população do HC I, são próximos ao de brancos na RM I, encontrados na Tabela 7. 

Figura 35: Percentual de brancos, maiores de idade e não regulados, por ano, de 2000 até 2017. 
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outros motivos.  

 

3.5.2.2 Idades 
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etárias. 
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Tabela 34: Parâmetros populacionais segundo a condição de acesso ao HC I, por sexo e ano, 

entre 2013 e 2017. 

Sexo Parâmetros 

Categorias 

Regulado Não regulado Geral 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

M
a

sc
u

li
n

o
 

Mínimo 21 13 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1º quartil 57 57 56 56 56 48 49 45 34,75 41 49,25 51 51 49 51 

Média 63,33 63,08 62,95 62,57 62,07 55,08 55,29 53,72 50,20 52,10 55,79 56,91 57,53 56,21 57,19 

Mediana 63 64 64 64 63 59 59,5 59 57 59 60 60 61 61 61 

3º quartil 71 70 71 71 70 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 

Máximo 87 90 92 96 96 95 98 97 96 93 95 98 97 96 96 

Amplitude 14 13 15 15 14 20 19 23 33,25 27 18,75 17 18 20 18 

Coef. Variação 0,17 0,18 0,18 0,20 0,21 0,35 0,36 0,40 0,48 0,43 0,34 0,33 0,32 0,36 0,33 

Índice de Gini 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,19 0,19 0,22 0,27 0,24 0,18 0,17 0,17 0,19 0,18 

F
em

in
in

o
 

Mínimo 19 17 7 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1º quartil 51 54 52 52 55 42 41 40 36 39,5 43 44 45 43,25 47 

Média 59,56 61,60 59,90 60,69 62,73 53,01 52,29 52,51 50,62 51,68 53,48 53,93 54,82 54,22 55,94 

Mediana 61 62 61 61 63 56 57 56 55 57 57 58 58 58 60 

3º quartil 70 71 69 70 72 67 67 68 67 68 67 68 69 69 69 

Máximo 91 98 103 96 98 98 99 97 98 100 98 99 103 98 100 

Amplitude 19 17 17 18 17 25 26 28 31 28,5 24 24 24 25,75 22 

Coef. Variação 0,25 0,22 0,24 0,23 0,22 0,39 0,42 0,41 0,46 0,44 0,38 0,39 0,36 0,38 0,37 

Índice de Gini 0,14 0,12 0,13 0,13 0,12 0,22 0,23 0,23 0,26 0,25 0,21 0,21 0,20 0,21 0,20 

T
o
ta

l 

Mínimo 19 13 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1º quartil 55 56 55 55 55 46 45,5 42 35 40 47 49 49 47 49 

Média 61,90 62,51 61,88 61,88 62,31 54,19 53,99 53,17 50,41 51,90 54,81 55,65 56,40 55,33 56,66 

Mediana 63 63 63 63 63 58 58 58 56 58 59 60 60 60 61 

3º quartil 70 70 70 71 71 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 

Máximo 91 98 103 96 98 98 99 97 98 100 98 99 103 98 100 

Amplitude 15 14 15 16 16 22 22,5 26 33 28 21 19 20 22 20 

Coef. Variação 0,21 0,20 0,21 0,21 0,21 0,37 0,38 0,40 0,47 0,44 0,36 0,35 0,34 0,37 0,35 

Índice de Gini 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,20 0,21 0,22 0,26 0,24 0,19 0,19 0,18 0,20 0,19 
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Figura 36: Frequência relativa da população matriculada em classes etárias quinquenais, 

segundo a orientação de matrícula por regulação ou não. 
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Tabela 35: Medidas descritivas dos intervalos (dias) entre triagem e início de tratamento, 

segundo o ano da consulta e a condição de regulação, entre 2000 e 2014. 

Ano Mínimo 1º q Mediana Média 3º q Máximo Amplitude Coef. Var. Índice de Gini 

2013 -362 37,00 72,00 103,40 131,00 2006 94,00 1,2615 0,4954 

2014 -142 31,00 59,00 91,02 104,00 4826 73,00 1,6281 0,5288 

2013 -22 34,25 61,00 87,72 98,75 385 64,50 1,0277 0,4909 

2014 3 35,00 63,00 107,80 117,50 790 82,50 1,3971 0,5331 

2013 -362 37,00 73,00 103,70 131,00 2006 94,00 1,2653 0,4958 

2014 -142 31,00 59,00 90,81 104,00 4826 73,00 1,6336 0,5281 

 

 

3.5.2.4 Estadiamento e mortalidade 

 

 Mesmo reconhecendo problemas, reproduziram-se na Tabela 36 as transferências e 

respectivas taxas para o HC IV, segundo o ano de matrícula e transferência para população 

regulada do HC I, as informações atinentes ao período, da Tabela 19, foram emparelhadas no 

intuito de facilitar comparabilidade. A Figura 37 mostra a sequência de taxas no ano de 

matrícula e no posterior, no período sob regulação, segundo a condição de regulado ou não. 

  As taxas de transferência de regulados nas Tabelas internas 36 (c) e (d), têm os 

numeradores dados nas Tabelas 36 (a) e (b), respectivamente, e os denominadores na Tabela 2; 

o mesmo é válido nas tabelas similares empregadas à frente. No período dado, tais taxas, no 

ano de matrícula e no posterior, foram sempre superiores às da população em geral, o que sugere 

maior gravidade deste grupo; os consideráveis incrementos de pacientes originários da 

regulação não influenciam a medida de gravidade, visto como no início do período em questão 

havia reduzido número e, ao término, a maioria dos casos.  

Na Tabela 36 (e) compara-se as transferências de pacientes regulados frente ao total de 

transferidos, donde se nota que a importância deste grupo nas transferências ao HC IV é 

expressivamente superior ao incremento do grupo sobre o total de matriculados, informados na 

Tabela 33, enquanto as matrículas oriundas de regulação no HC I, de 2013 a 2017, 

corresponderam a, respectivamente, 7,98%, 19,39%, 37,12%, 42,92% e 45,79%, as 

transferências destes pacientes para HC IV, perante o total de transferências, corresponderam 

a, respectivamente, 8,40%, 22,99%, 49,41%, 63,99% e 60,54%. Restando clara a maior 

gravidade deste grupo, sob o critério de transferência para a unidade de cuidados paliativos, 

ainda, que com as dificuldades inerentes à construção do dado. 
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Tabela 36: Número e taxas de transferências do HC I para o HC IV, segundo a condição de 

regulado ou não, por ano, entre 2013 e 2017. 

Tabela (a): Número de transferências de pacientes do 

HC I para HC IV, segundo os anos de matrícula e 

transferência. 

 

Tabela (b): Número de transferências de pacientes 

(regulados) do HC I para HC IV, segundo os anos de 

matrícula e transferência. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2013 536 300 105 60 40 

2014  448 356 105 48 

2015   425 303 91 

2016    411 290 

2017  1   588 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2013 45 52 18 4 6 

2014  103 98 34 13 

2015   210 140 43 

2016    263 179 

2017     356 
 

 

Tabela (c): Taxa de transferências de pacientes do HC 

I para HC IV por 100 pacientes matriculados, segundo 

os anos de matrícula e transferência. 

 

 

Tabela (d): Taxa de transferências de pacientes 

(regulados) do HC I para HC IV por 100 pacientes 

matriculados, segundo os anos de matrícula e 

transferência. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2013 12,29 6,88 2,41 1,38 0,92 

2014  10,08 8,01 2,36 1,08 

2015   8,78 6,26 1,88 

2016    9,84 6,95 

2017     11,34 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2013 12,93 14,94 5,17 1,15 1,72 

2014  11,95 11,37 3,94 1,51 

2015   11,69 7,80 2,39 

2016    14,68 9,99 

2017     15,00 
 

 

Tabela (e): Percentual de transferências do HC I para 

o HCI de pacientes regulados, por ano de ingresso e 

óbito. 

 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2013 8,40 17,33 17,14 6,67 15,00 

2014  22,99 27,53 32,38 27,08 

2015   49,41 46,20 47,25 

2016    63,99 61,72 

2017     60,54 
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Figura 37: Taxas de transferência do HC I para o HC IV, segundo a condição de regulado, por 

ano, entre 2003 e 2017. 

 

 

 Os totais de óbitos ocorridos de pacientes do HC I, bem como as taxas óbito por 100 

matriculados ali, conforme ano de matrícula e óbito, no período sob regulação assistencial, 

constam da Tabela 37. A Figura 38 informa as taxas de óbito no ano de matrícula e no ano 

posterior. As mesmas restrições mencionadas anteriormente persistem aqui. 

 Repete-se neste caso o comportamento verificado nas transferências por ano, a 

frequência relativa de óbitos no grupo de pacientes regulados é superior; também os 

incrementos nas taxas de óbitos deste grupo foram superiores aos incrementos na participação 

de regulados no total de matrículas do HC I, consoante as Tabelas 37 (e) e 33; de 2013 a 2017, 

os óbitos de pacientes regulados foram, respectivamente, 5,02%, 23,83%, 45,89%, 56,98% e 

57,88%, que a partir de 2014 foram consideravelmente superiores à participação deste grupo 

nas matrículas. 

 

Tabela 37: Número de óbitos e taxas de mortalidade de pacientes matriculados no HC I entre 

2013 e 2017. 

Tabela (a): Óbitos de pacientes do HC I entre 2013 e 

2017, por ano de ingresso e óbito. 

 

Tabela (b): Óbitos de pacientes regulados do HC I no 

HC I entre 2013 e 2017, por ano de ingresso e óbito. 

. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2013 797 530 188 99 66 

2014  751 614 223 84 

2015   828 602 171 

2016   1 809 498 

2017     933 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2013 40 85 26 9 4 

2014  179 156 53 24 

2015   380 243 71 

2016    461 285 

2017     540 
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Tabela (c): Taxa de óbitos de pacientes por 100 

pacientes matriculados no HC I entre 2013 e 2017, por 

ano de ingresso. 

 

 

 

Tabela (d): Taxa de óbitos pacientes regulados por 

100 pacientes regulados matriculados, entre 2013 e 

2017, no HC I, por ano de ingresso. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2013 18,28 12,16 4,31 2,27 1,51 

2014  16,89 13,81 5,02 1,89 

2015   17,11 12,44 3,53 

2016    19,38 11,93 

2017     18,00 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2013 11,49 24,43 7,47 2,59 1,15 

2014  20,77 18,10 6,15 2,78 

2015   21,16 13,53 3,95 

2016    25,73 15,90 

2017     22,76 
 

 

Tabela (e): Percentual de óbitos de pacientes 

regulados, por ano de ingresso e óbito. 

  

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2013 5,02 16,04 13,83 9,09 6,06 

2014  23,83 25,41 23,77 28,57 

2015   45,89 40,37 41,52 

2016    56,98 57,23 

2017     57,88 
 

 

  

 

Figura 38: Taxas de óbito de pacientes por 100 pacientes matriculados, no ano de ingresso e 

ano posterior, entre 2013 e 2017, no HC I. 

 

 

 A Tabela 38 e Figura 39 expressam as transferências com lógica de substituir o ano em 

que ocorreu o evento por período fixo dentro do qual teria ocorrido; também neste caso, os 

regulados se mostram mais graves, tanto internamente em seu grupo, quanto diante dos totais 
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de transferências; é valido mencionar que os limites superiores dos períodos são prejudicados 

nesta forma de tratar as transferências, assim, a informação útil de transferência de até um ano, 

deve desconsiderar o ano de 2017. De acordo com a Tabela 38 (e), de 2013 a 2017, as 

transferências de pacientes para o HC IV, havidas até um ano após a data de matrícula, foram 

da ordem de 12,26%, 25,48%, 49,22%, 63,79% e 60,67%, respectivamente; portanto, admitida 

a restrição em 2017, foram sempre superiores a participação de pacientes oriundos do sistema 

de regulação, de acordo com o disposto na Tabela 33. 

 

Tabela 38: Transferências do HC I para o HC IV, segundo a condição de regulação, ano de 

matrícula e intervalo de transferência entre 2008 e 2017. 

Tabela (a): Totais de transferência por ano de 

matrícula e intervalo. 

Tabela (b): Totais de transferência de pacientes 

regulados por ano de matrícula e intervalo. 

 

  1 2 3 4 5 

2013 734 166 70 47 23 

2014 722 155 62 18  
2015 644 141 36   
2016 602 100    
2017 595      

  1 2 3 4 5 

2013 90 25 3 5 2 

2014 184 43 17 4  
2015 317 59 17   
2016 384 59    
2017 361      

 

Tabela (c): Taxas de transferência por 100 pacientes 

matriculados. 

 

Tabela (d): Taxas de transferência de pacientes 

regulados por 100 pacientes matriculados regulados. 

 

 1 2 3 4 5 

2013 16,83 3,81 1,61 1,08 0,53 

2014 16,24 3,49 1,39 0,40  
2015 13,31 2,91 0,74   
2016 14,42 2,40    
2017 11,47      

 1 2 3 4 5 

2013 25,86 7,18 0,86 1,44 0,57 

2014 21,35 4,99 1,97 0,46  
2015 17,65 3,29 0,95   
2016 21,43 3,29    
2017 15,21      

 

Tabela (e): Percentual de pacientes regulados 

transferidos, por ano de matrícula e intervalo. 

 

 

  1 2 3 4 5 

2013 12,26 15,06 4,29 10,64 8,70 

2014 25,48 27,74 27,42 22,22  
2015 49,22 41,84 47,22   
2016 63,79 59,00    
2017 60,67     

 

 

 

A Figura 39 revela o comportamento dos dados, corroborando a sugestão de maior 

gravidade dos pacientes regulados, manifesta nas taxas de transferência no primeiro ano. No 

segundo, as mesmas são bastante próximas umas das outras. Quanto à tendência, seria 

decrescente, ou seja, se a informações fosse analisada isoladamente, haveria sugestão de queda 
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da gravidade, no entanto, ao serem observadas, as tendências dadas na próxima tabela, chega-

se à conclusão pela maior gravidade dos pacientes de modo geral, e sobremodo, os oriundos do 

SER. 

 

Figura 39: Taxas de transferência dos HC I para o HC IV nos primeiro e segundo anos após a 

matrícula, segundo a condição de regulação, entre 2013 e 2017,  

 

  

Com respeito aos óbitos tem-se o seguinte. A Tabela 39 mostra os totais de óbito e as 

taxas daí derivadas, incorporada lógica de construção da informação empregada anteriormente; 

além disso, desconsiderou-se os pacientes cujos óbitos se deram após transferência para o HC 

IV, de modo que, as taxas das Tabelas internas 38 e 39, (c) e (d), podem ser somadas caso a 

caso. 

A análise da Tabela 39 fortalece o entendimento acerca da maior gravidade de pacientes 

oriundo da regulação, seja ao se comparar as taxas no interior de cada grupo, regulado e geral, 

seja, sobretudo, ao confrontar os referidos óbitos de pacientes ao totais de óbito, em 

alinhamento ao realizado anteriormente; de 2013 até 2017, observa-se na Tabela 39 (e), que os 

óbitos de pacientes regulados corresponderam a 7,47%, 24,25%, 40,63%, 52,34% e 56,24%, 

respectivamente; confrontando estes índices às participações de pacientes oriundos da 

regulação no total de matrículas, Tabela 33, vê-se que, à exceção de 2013, estes foram 

robustamente superiores àqueles. 

A Figura 40 mostra as evoluções das taxas de óbito em até um ano data da matrícula e 

no segundo ano, há que se desprezar os extremos. Percebe-se tendência ascendente das taxas 

de óbitos de pacientes oriundos: em 2013 encontrava-se ao nível de 10,63%, aproximadamente, 
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em 2016, 18,08%, incremento da ordem de 70,00%, em 4 anos.  No outro grupo de pacientes, 

estabilidade em torno de 12,00%; a diferença entre as taxas em 2016 era da ordem de 46,04%. 

O que reforça a impressão anterior, bem como, quantifica as opiniões dos profissionais 

entrevistados. 

Como dito anteriormente, este dado de maior gravidade não deve ser interpretado como 

piora. Nesta pesquisa considera-se que o mesmo informa que a estratégia decisão de conceder 

acessos menos restritivos já tem se mostrado numericamente, embora possa sugerir um efeito 

perverso, na realidade é o contrário. 

 

Tabela 39: Óbitos de pacientes do HC I, segundo o ano de óbito após a matrícula, por ano de 

matrícula, entre 2013 e 2017. 

Tabela (a): Totais de óbitos de pacientes por ano de 

matrícula e intervalo. 

Tabela (b): Totais de óbitos de pacientes regulados 

por ano de matrícula e intervalo. 

 

  1 2 3 4 5 

2013 495 89 45 24 14 

2014 569 107 52 11  
2015 672 111 27   
2016 619 56    
2017 489      

  1 2 3 4 5 

2013 37 4 2 2 0 

2014 138 24 10 3  
2015 273 34 6   
2016 324 18    
2017 275      

 

Tabela (c): Taxas de óbitos de pacientes por 100 

pacientes matriculados. 

 

Tabela (d): Taxas de óbitos de pacientes regulados 

por 100 pacientes matriculados regulados. 

 

  1 2 3 4 5 

2013 11,35 2,04 1,03 0,55 0,32 

2014 12,80 2,41 1,17 0,25  
2015 13,89 2,29 0,56   
2016 14,83 1,34    
2017 9,43      

  1 2 3 4 5 

2013 10,63 1,15 0,57 0,57 0,00 

2014 16,01 2,78 1,16 0,35  
2015 15,20 1,89 0,33   
2016 18,08 1,00    
2017 11,59      

 

Tabela (e): Percentual de pacientes regulados 

transferidos, frente ao total de transferências, por ano 

de matrícula e intervalo. 

 

 

  1 2 3 4 5 

2013 7,47 4,49 4,44 8,33  
2014 24,25 22,43 19,23 27,27  
2015 40,63 30,63 22,22   
2016 52,34 32,14    
2017 56,24      
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Figura 40: Taxas de óbito de pacientes do HC I por 100 matriculados, segundo o ano de 

matrícula, nos primeiro e segundo anos após a matrícula, entre 2013 e 2017. 
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CAPÍTULO 4. Considerações finais 

 

 O objetivo geral do estudo era conhecer os impactos da implantação do sistema de 

regulação em 2013 no âmbito do tratamento de câncer no INCA. Este impacto se daria sobre 

medidas previamente escolhidas, relevantes para a população matriculada no Instituto. Os 

objetivos intermediários estabelecidos foram os seguintes: levantamento e análise da 

bibliografia, entrevistas com profissionais do INCA, descrição das populações assistidas entre 

2000 e 2017, tendo em vista suas características demográficas: sexo, idade, cor/raça, 

escolaridade, renda e religião. E ainda, levantar o estadiamento, medir o tempo médio até o 

primeiro atendimento, o custo médio, absenteísmo, além de georreferenciar a população 

matriculada e calcular as concentrações de renda, idade e grau de escolaridade, segundo sexo e 

cor/raça. Todas estas medidas seriam verificadas por ano, uma vez que, o juízo sobre os 

impactos do sistema de regulação seria construído por meio da análise de tendências no tempo, 

alterações relevantes e a partir de 2013 eram o indício esperado. 

No desenvolvimento do projeto o mesmo mostrou-se bastante ambicioso, por isso, foi 

parcialmente alcançado. O trabalho é qualiquantitativo. Entende-se que sua parte quali, qual 

seja, revisão ampla da literatura e entrevistas, foi razoavelmente cumprida. A primeira etapa foi 

conduzida pela varredura do Banco de Teses e do BVS a procura de textos sobre regulação 

assistencial. Os descritores, sobretudo, o Sireg, mostraram-se efetivos, selecionando literatura 

fresca, disto foram lidos 41 trabalhos, na sua grande maioria textos produzidos de 2012 em 

diante, os quais foram lidos em paralelo à legislação pertinente a regulação, em que se destaca 

a Política Nacional de Regulação (BRASIL, 2008). 

A maioria dos pesquisadores considera a regulação como um importante instrumento ao 

alcance dos princípios-fim do SUS. Reconhecem-se, no entanto, obstáculos a serem vencidos, 

os quais em grande medida estão relacionados ao patrimonialismo, manifesto em antigas formas 

de influência sobre a coisa pública, a fim de que atenda a interesses particulares em detrimento 

da coletividade, como recentemente ganhou notoriedade na Capital do Rio de Janeiro, a 

distorção de mecanismos regulatórios da saúde pública para privilégio de grupo religioso, base 

eleitoral do prefeito da Capital. São antigas práticas típicas de coronelismo, clientelismo, 

pessoalismo, pistolão, favorecimento, venda de vagas em filas. Outra barreira importante é a 

escassez de vagas, em sentido amplo. O que justifica a frequente abordagem econômica dos 

sistemas de regulação, dado que vagas públicas em hospitais, consultas, exames, dentre outros, 

são tipos de recurso público, os quais são sempre escassos. Os sistemas de regulação foram 
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postos nos trabalhos lidos tanto para correção dos desvios antidemocráticos sobre a saúde 

pública, quanto para busca de eficiência.  

O instrumento de regulação, em sentido amplo, é típico da e requerido pela Administração 

Pública Gerencial, ou Nova Gestão Pública, impulsionada no Brasil durante os Governos 

Fernando Henrique, cuja filosofia de redução do Estado implicou reconhecimento de espaços 

públicos não estatais, ambiente próprio das OSS, OSCIPs, parcerias público-privadas. Todavia, 

o arsenal da administração pública reformada ainda se dá sobre a Administração Burocrática, 

mais conhecida por seus vícios, que falhou na superação da administração patrimonial. Essa 

combinação estaria prejudicando entidades públicas em favor de OSS, por exemplo, alguns 

estudos apontaram esse problema (CAVALCANTI, 2012).  

Em torno do emprego dos sistemas de regulação em saúde foi identificada uma série de 

tensões: impessoalidade contra autonomia profissional, impessoalidade contra a autonomia do 

paciente, práticas burocráticas contra práticas gerenciais, ambas contra o patrimonialismo, 

poder judiciário contra o poder técnico, autoridade sanitária contra médico assistente. A 

autonomia profissional, por exemplo, foi colocada como elemento necessário ao tratamento 

humanizado do paciente (FERREIRA, 2014). A regulação assim seria capaz de comprometer, 

além da assistência, o ensino (ANDRADE, 2015). 

A judicialização no campo da saúde, a qual é reconhecida, obviamente, como ação do poder 

público, porém, fora do plano da administração, conforme se esquematizou, foi um ponto de 

discordância entre profissionais entrevistas. A mídia oferece uma importante influência com 

sentidos variados, em função de seus interesses. No caso citado dos desajustes na Capital 

Fluminense em torno da regulação, parte da mídia, sabidamente contrária ao governo, mediou 

diversas críticas, enquanto grupo midiático favorável buscava desacreditar evidências. 

Estas tensões foram esquematizadas em plano administrativo onde coabitavam as três 

formas de administração pública: patrimonial (viciada), burocrática e gerencial, representadas 

nos vértices de um triângulo. A regulação assistencial, como qualquer outra ferramenta de 

gestão, estaria em determinando momento da história brasileira, neste campo, ou seja, no 

interior do triângulo, sob influência de forças atrativas para cada um destes vértices ou polos. 

Outro esquema, o tetraédrico, foi colocado como evolução do anterior: o quarto polo 

representam os órgãos judiciais, que atuam influenciam a administração pública, porém, sem 

administrar. 

O estudo mostrou que a regulação repercute em várias políticas: Política Nacional de 

Regulação (BRASIL, 2008; VILARINS, 2012); Política Nacional para a Prevenção e Controle 

do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 
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Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2013a; KNIESS, 2014; CARVALHO, 2015; SANTOS, 

2014); Política Nacional de Atenção Oncológica (BRASIL, 2005; CARVALHO, 2015; 

SANTOS, 2014); Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2004b; FERREIRA, 2014; 

HOEPFNER et al, 2014); Política Nacional de Tratamento Intensivo (RÔLA Jr., 2015); Política 

Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade (BRASIL, 2004c; GONÇALVES, 

2015; BOZZA, 2013); Política Nacional para Hospitais de Pequeno Porte (BRASIL, 2013d; 

SILVA, 2008); Política Nacional de Atenção Hospitalar (BRASIL, 2013d; ROMANO, 2014; 

BOZZA, 2015); Política Nacional da Atenção Básica (BRASIL, 2011; BRASIL, 2017; 

CARVALHO, 2015; MORATO, 2013; PEREIRA, 2009; PINTO et al, 2017); Política Nacional 

de Saúde Bucal (BRASIL, 2004a; LAROQUE; FASSA; CASTILHOS, 2015; PORTO, 2016); 

Política Nacional de Atenção ao Paciente Crítico (VILARINS, 2012); Política Nacional de 

Informação e Informática em Saúde (BRASIL, 2015b; VILARINS, 2012; VARGENS, 2014). 

O que revela coerência nas estratégias em saúde pública. 

As entrevistas completam a parte quali do estudo. Nunca se idealizou assumir a perspectiva 

profissional enquanto se projetava o estudo, bem como nenhuma outra. Daqui se percebe que 

isto é um ponto fraco do trabalho, seria desejável, assumir ou conhecer mais profundamente 

alguma perspectiva, seja profissional da assistência no Instituto, de pacientes – um grande 

desafio –, seja de profissionais da regulação, como feito em diversos estudos. O número de 

entrevistas foi baixo, o que se deu pelo desenho do estudo, e pela recusa ou retardamento em 

participar. Inobstante, foram valorosas as contribuições dos entrevistados; em parte 

considerável, verificaram-se as intuições dos mesmos sobre os efeitos da regulação. 

  Com relação à parte quantitativa houve menos êxitos, tendo em vista a ambição antes 

mencionada, mais saliente aí. A ideia do estudo era explorar ao máximo os bancos disponíveis, 

um censo dos registros administrativos, microdados de pacientes do INCA entre 2000 e 2017, 

com desagregação anual, pelas unidades do Instituto, segundo sexo, renda, cor/raça, e assim, 

por diante. A fartura de dados, que se mostrou razoavelmente acessível, é uma lacuna frequente 

nos estudos revisados (VIEIRA, 2011; VILARINS, 2012), sobretudo, no que diz respeito ao 

tempo. Algumas intervenções relacionadas à regulação foram avaliadas em intervalos de 

poucos meses, antes e depois de sua implementação. A verificação de série mais longa teve 

como objetivo evitar atribuir, impropriamente, resultados à intervenção. Em certa medida, a 

dificuldade com dados, verificada nos estudos revisados, também atingiu a presente pesquisa.  

 A motivação mais remota da pesquisa tinha relação com a alteração dos padrões de 

cor/raça dos pacientes no período de regulação, manifesto, por exemplo, na redução do 

percentual de brancos de 74,57%, em 2012, para 43,30%, em 2017, na população matriculada 
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do HC I. Assumindo-se a regulação como fator explicativo preponderante, haveria outras 

alterações manifestas sobre as características demográficas? Quais? E, sobre as características 

assistências, os pacientes ficariam mais graves? E, antes, disso a intervenção teria capacidade 

de dar eficiência, reduzindo o tempo de tratamento? Se, sim, quanto?  

 O estudo tinha como objeto apontar os efeitos da regulação no INCA, mas voltou-se ao 

HC I, devido à impossibilidade de obtenção de dados de regulação das demais unidades em 

tempo hábil para as análises. Os pacientes matriculados nesta unidade representam cerca de 

60,00% da totalidade considerada no período de interesse. Além disso, foram vistas séries, 

como a de totais, em que a correspondente ao HC I seria paralela ou espécie de translação do 

INCA. 

 Em primeiro lugar, o estudo revelou que há outro fator, justaposto à regulação, 

implicando alterações na característica demográfica de cor/raça. Depreende-se isto do fato de 

que, pelo menos uma clínica não regulada, a pediatria, sofreu reduções semelhantes  

à verificada sobre o total da população, sendo os pacientes matriculados nesta clínica 

correspondentes a menos 5,50% da população do HC I. A partir daí, verificou-se o percentual 

de brancos dentre os pacientes maiores de idade e não regulados, notando-se que houve queda, 

de fato, todavia, a níveis mais altos do que a observada em 2017 para a população geral. Na 

presença de pacientes regulados as taxas de brancos entre os matriculados no HC I se 

aproximaram ao percentual de brancos na Região Metropolitana I, 45,92% (IBGE, 2012a), 

sendo pouco inferior. Desconsiderando-se os pacientes regulados, o percentual de brancos em 

2017 aproxima-se do percentual de brancos na Capital do Estado, 51,26% (IBGE, 2012a), sendo 

pouco superior. Donde se conclui que há contribuição da regulação na alteração de dados 

demográficos, porém, em menor intensidade do que sugerido de início. O fator desconhecido 

não pode ser apontado neste estudo. Mas, será objeto de análises futuras. 

 Quanto às causas de níveis acentuados de brancos antes da regulação, a única causa 

apresentada diretamente é o racismo institucional, a qual fora sugerida por profissional da 

equipe multidisciplinar. Porém, a revisão da literatura não trouxe sugestão disso. Outra 

explicação seria as restrições estabelecidas no perfil de acesso, que, em suma, exigia pacientes 

diagnosticados de câncer, com estadiamento baixo e alta possibilidade de tratamento cirúrgico, 

fora desse perfil, o paciente seria rejeitado no processo de triagem. Ora, essas restrições são 

cumpridas mais facilmente por quem faz acompanhamento médico, que devido às condições 

da saúde pública brasileira, é mais frequente entre os cidadãos com acesso à saúde suplementar, 

um retrato da universalização excludente (FAVERET; OLIVEIRA, 1990). Consoante a 

Pesquisa Nacional de Saúde, em 2013, do total de pessoas que tinham plano de saúde por mais 



169 
 

de um ano ininterrupto 63,15% eram brancos (IBGE, 2013). É mais provável neste grupo o 

diagnóstico anterior e a possível matrícula no INCA, mesmo por quem tenha plano de saúde, 

haja vista a excelência Instituto. Não se pode desprezar, ainda, as ações afirmativas de cor/raça 

e mais alterações administrativas havidas no interior do INCA. 

 Outras modificações foram percebidas sobre as características demográficas: 

incremento nos parâmetros de centralidade das idades, aumento da escolarização e redução e 

do percentual de católicos. Nenhuma dessas pode ser associada à regulação assistencial, sendo 

marcas da transição demográfica, do processo de escolarização (IBGE, 2014) e do processo de 

conversão a fé evangélica (IBGE, 2012b), respectivamente. Esta última tendência é a mais bem-

comportada do estudo. A convergência dos dados do estudo aos do IBGE (2012b, 2014), sugere 

qualidade abordagem adotada. 

 Quanto ao tempo de espera, não se pode construir nenhum juízo com base neste estudo. 

Isto se deve ao curto período de análise deste quesito, apenas 2013 e 2014. A informação de 

renda também não pode ser analisada devido à exiguidade de dados preenchidos. O 

georreferenciamento não foi conduzido devido ao tempo e à necessidade de correções de dados. 

Outros dados disponíveis não foram analisados: profissão, estado civil, CID. 

 Devido à complexidade do estadiamento, optou-se por avaliar a gravidade dos pacientes 

por meio das taxas de transferência para o HC IV e de óbitos por 100 matriculados (VIEIRA, 

2011; VILARINS, 2012), por ano de matrícula e transferência ou óbito, e, por ano de matrícula 

e até intervalos anuais posteriores. As taxas de pacientes regulados foram mais elevadas do que 

as verificadas para população geral, o que não, necessariamente, é um dado ruim, visto como, 

na situação anterior à regulação pelo SER, requisitos de ingresso impediam que indivíduos em 

estados mais graves se matriculassem no INCA. De modo que estes dados apontam para a 

eficácia do sistema de regulação frente ao menos um de seus objetivos, que é dar acesso 

igualitário.  

 Concluiu-se que para avaliar transferências e óbitos no tempo é preferível considerar as 

ocorrências em períodos fixos, a partir da data de matrícula, a levar em conta os eventos 

ocorridos por ano. Restou claro que as taxas de transferência têm tendência decrescente após 

2011, cujos transferidos corresponderam a 12,52%, em 2016, o índice foi próximo a 10,53%. 

No HC I a evolução das taxas de transferência por 100 matriculados foi no mesmo sentido, no 

entanto, mais intensa e dispersa, ou seja, menos suave, em dos pacientes matriculados em 2011, 

aproximadamente, 17,32%, foram transferidos para o HC IV, em até um ano após a matrícula, 

em 2016, este indicador este ao nível de 14,42%. As taxas de transferência no segundo ano após 

a data da matrícula por 100 matrículas têm comportamento de decrescente desde 2009, em que 
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corresponderam 4,98% dos matriculados em 2017 no HC I. A partir de 2012 estes indicadores 

para INCA e HC I coincidem, chegando a aproximadamente 2,91% em 2015. Este indicador 

foi preferível por que corrige oscilações devidas ao momento da matrícula, todavia, nos limites 

superiores dos intervalos não captam todos os dados, por isso, 2017 não pode ser considerado 

para taxas de até um ano e 2016, para as taxas do segundo ano. 

 A queda nas taxas de transferência mencionadas anteriormente seria um indicador 

desejável, no entanto, em paralelo, e particularmente após 2013, as taxas de óbitos ocorridos 

até um após a matrícula, de pacientes não transferidos para o HC IV, por 100 pacientes 

matriculados, têm comportamento ascendente, de 9,85%, em 2013, até 12,97%, em 2016. O 

comportamento deste indicador é semelhante HC I, indo de 11,35% a 14,83%, portanto, mais 

intenso. No segundo ano após a matrícula, as taxas do INCA ficariam em torno de 2,50%, até 

2015, as relativas ao HC I, um pouco abaixo. 

 Os pacientes regulados são mais intensos tanto nas taxas de transferência, quanto nas 

taxas de óbito, em 2016. Por exemplo, o índice de transferência de pacientes não regulados, até 

o primeiro ano, correspondia a 9,15% das matrículas não regulados, considerando-se apenas a 

parte regulada dos pacientes, no mesmo ano, a taxa seria de 21,43%, superior ao dobro. Em 

2016, os pacientes regulados correspondiam a cerca de 42,92% da população matriculada no 

HC I, mas suas transferências até um ano da matrícula representavam aproximadamente 63,79% 

do total de transferências nas mesmas condições.  

No que concerne aos óbitos, como dito, foram mais intensos entre os pacientes 

regulados, considerando de novo 2016, a taxa de óbitos ocorridos até um ano após a matrícula, 

de pacientes regulados não encaminhados para o HC IV, foi de 18,08%, ao passo que na 

população em geral, 14,83%, e entre os não regulados, 12,38%, ou seja, o índice dos regulados, 

é 46,04%, superior ao do grupo complementar. Além disso, a série das taxas de óbito é 

ascendente entre os regulados e praticamente estável entre os não regulados, em torno de 

12,00%, de 2013 a 2016. A participação percentual dos pacientes regulados no HC I em 2016 

foi vista acima. Também com relação aos seus óbitos há maior intensidade, 52,34% do total de 

óbitos. Destes dados conclui-se a maior gravidade dos pacientes regulados quando comparados 

aos não regulados. 

A alteração na gravidade dos pacientes era esperada, conforme se vê nas entrevistas. 

Mantendo-se as tendências observadas, e também mantidas as demais condições, sugere-se 

mais esforço da unidade de cuidados paliativos, mais intensidade na utilização de leitos de 

internação para suporte, bem como, os de UTI e emergência, além de alterações em tipos de 

cirurgia, e o acréscimo de tratamento de quimio e radioterapia. 



171 
 

Assim, conclui-se que estratégia de analisar tendências ao longo de 18 anos se mostrou 

apropriada para as conclusões a que se chegou: o sistema de regulação assistencial empregado 

sobre a população assistida no HC I está relacionado, ao menos, a alterações nas características 

de cor/raça e de gravidade, quais sejam, redução dos percentuais de brancos e aumento da 

gravidade, aferida pelo maior número de transferências para unidade de cuidados paliativos e 

pela maior taxa de óbitos por 100 matriculados. É necessário ressaltar que há outro mecanismo 

além dos sistemas de regulação com influência sobre a característica de cor raça. O estudo não 

foi capaz de apontá-lo. 

Pretende-se em pesquisa futura, tendo como base os resultados ora verificados, conhecer 

os impactos do sistema de regulação nos dois outros Institutos do Ministério da Saúde no Rio 

de Janeiro: Instituto Nacional Cardíaco (INC) e Instituto Nacional de Traumatortopedia 

(INTO), os quais, como o INCA, são referências nacionais em suas áreas. Acredita-se que o 

impacto da regulação assistencial seja diferente em cada um. O pressuposto é que o ingresso 

em sistema de regulação cause, também, nestas unidades alterações nos perfis dos pacientes. 
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