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Resumo 

Este artigo tem como problema os entraves que impedem a eficácia do acesso aos leitos de 

UTI adulto, em hospitais públicos na cidade do Rio de Janeiro. Para identificar os possíveis 

fatores motivadores deste problema, temos como objetivo identificar os óbices do acesso aos 

leitos de UTI, nos hospitais Carlos Chagas e Albert Schweitzer, ambos do SUS, na cidade do 

Rio de Janeiro. O presente trabalho foi embasado em artigos, pesquisas e autores que deram o 

suporte bibliográfico referente aos temas “UTI”, “SUS” e “gestão de saúde”. E na pesquisa 

realizada com profissionais dos setores de UTI dos hospitais analisados, levantando 

informações de caráter qualitativo sobre a situação do setor. Os resultados encontrados foram 

de que ambos os hospitais apresentam uma taxa de ocupação diferente dos parâmetros 

previstos pela ANS. Entretanto, não se chegou à conclusão de que há necessidade de criação 

de novos leitos, mas sim de um maior controle e gestão a cerca dos leitos existentes e 

disponíveis para atendimento, numa mesma Área de Planejamento. 

 

Palavras-chave:Leitos de UTI; SUS; Gestão de saúde. 

1 Introdução 

O acesso universal e equitativo dos serviços de saúde administrados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) tem se apresentado de forma debilitada no uso consciente dos recursos 

financeiros e na inclusão de toda população aos serviços de recuperação à saúde, 

principalmente nas atividades de alta complexidade e altos custos, como o acesso aos leitos 

das Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Tal fato pode ser verificado na quantidade de 

denúncias feitas pelos cidadãos/usuários do SUS e divulgados diariamente pela imprensa.  

Em matéria publicada no Boletim da Comissão Nacional Pró-SUS e nas fiscalizações 

feitas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), foi constatado que muitos hospitais 

apresentam obras embargadas, equipamentos de alta complexidade abandonados e leitos 

fechados por falta de profissionais ou recursos para o seu perfeito funcionamento e 

atendimento, gerando aumento nas filas de espera ou atendimentos precários nos corredores 

ou no chão dos hospitais. (CFM, 2014; BRASIL, 2015). 

Muitos são os casos apresentados pelos Conselhos de Medicina, Associações de 

Médicos, pela imprensa e a sociedade, maiores interessados e prejudicados com a ineficiência 

dos serviços, que relatam a falta ou a demora no acesso de leitos de UTI em muitos hospitais, 

repercutindo em resultados clínicos negativos e na mortalidade dos pacientes. 

Segundo levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em 2016, e 

publicado no site da Sociedade de Gastroenterologia do Rio de Janeiro (SGRJ), a oferta de 

leitos de UTI em hospitais públicos ou conveniados ao SUS está disponível em apenas 14% 

das cidades brasileiras. (SGRJ, 2016).O Brasil possui quase 41 mil leitos de UTI segundo o 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Embora o número de leitos tenha 

aumentado nos últimos anos, a quantidade ainda é insuficiente, principalmente na rede 

pública, onde a demanda é crescente. 
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O presente artigo traz como problema os entraves que impedem a eficácia do acesso 

aos leitos de UTI para adultos em hospitais da rede do SUS, com foco nos hospitais Carlos 

Chagas e Albert Schweitzer, na cidade do Rio de Janeiro, e devido à crescente mortalidade 

causada pela ineficiência do acesso a estes leitos e por tal problema impactar diretamente na 

vida da população, justifica-se um aprofundamento no estudo do tema a fim de dirimir as 

questões que o envolve. 

O artigo tem como objetivo geral identificar os óbices do acesso aos leitos de UTI 

para adultos nos hospitais supracitados. Além disso, tem como objetivos específicos analisar 

os setores de UTI dos hospitais, fazendo um levantando do número de leitos de UTI 

existentes, a fim de verificar se os leitos disponíveis atendem aos critérios dispostos pela 

legislação, comparando os resultados encontrados com as recomendações previstas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS). 

Este artigo está estruturado em sete capítulos. O primeiro capítulo é a introdução que 

procurar posicionar o leitor sobre a importância do tema e os objetivos que se pretende 

alcançar. O segundo capítulo faz uma revisão da literatura que trata sobre o tema saúde 

pública, fazendo um levantamento geral sobre o SUS e as UTI, a partir de análises 

bibliográficas e suas particularidades, e breve balanço sobre a gestão do sistema de saúde nas 

esferas governamentais. O terceiro capítulo buscou demonstrar os procedimentos 

metodológicos utilizados para a coleta e análise dos dados. O quarto capítulo apresenta a 

análise dos dados, utilizando fontes publicadas, documentos, estudos e pesquisas sobre o 

assunto e as respostas verificadas nos questionários. No capítulo cinco é apresentada as 

considerações finais e no capítulo seis as referências bibliográficas. 

2     ANÁLISE DA SAÚDE PÚBLICA E DAS UNIDADES INTENSIVISTAS 

A Constituição Federal de 1988 prevê em seu Art. 196 sobre o direito de todos, com 

acesso universal e igualitário à saúde, garantido pelo Estado, mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução de doenças e de outros agravos, por meio de ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. 

Já a Lei nº 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes ressalta 

em seu Art. 3, que os níveis de saúde da população expressam a organização social e 

econômica do País, e no Art. 16, que a coordenação dos sistemas de redes integradas de 

assistência de alta complexidade compete à direção nacional do SUS. 

No entanto, diferente do que se verifica na teoria, o acesso universal e igualitário dos 

serviços de saúde administrados pelo SUS tem se apresentado de forma debilitada na inserção 

de toda população aos serviços de recuperação da saúde, principalmente nas assistências de 

alta complexidade, como os serviços da UTI. O que se vê nos corredores dos hospitais e nas 

filas de espera intermináveis por atendimento é o retrato da grave crise econômica em que 

vive o Estado, ainda mais prejudicado com os escândalos de corrupção e a falta/ demora dos 

repasses oriundos do Governo Federal, tornando a saúde pública precária e extremamente 

sucateada em seus serviços. 

De acordo com pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE a expectativa de vida da população brasileira tem aumentado de forma bastante 

significativa nos últimos anos, passando em 30 anos, de 45,5 para 75,5 anos. O Rio de Janeiro 

está acima da média nacional e na lista dos estados, onde a esperança de vida é mais alta, com 

75,9 anos. (IBGE, 2016) 
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Goldwasser RS et al. (2016) destaca que com o aumento da expectativa de vida da 

população, há um aumento na demanda por leitos de UTI, pelo maior número de pacientes 

enfermos e com maior necessidade de intervenção clínica para prolongamento da vida, o que 

não garante necessariamente qualidade de vida ou redução da mortalidade. 

Os serviços de tratamento intensivo têm por objetivo prestar atendimento a pacientes 

graves e de risco que exijam assistência médica e de enfermagem ininterruptas, além de 

equipamentos e recursos especializados e as UTI são unidades que requerem pessoal 

capacitado e recursos de alta tecnologia que implicam em custos elevados para a manutenção 

dos leitos instalados e a implantação de novos leitos. Daí decorre a escassez de leitos 

especializados em cuidados intensivos para atender a demanda de pacientes elegíveis no país 

(BRASIL, 1998; GONÇALVES E PONTES, 2012). 

Idealmente, todo paciente considerado instável e/ou grave, deveria ser cuidado em 

UTI, uma vez que já foi demonstrada, menor mortalidade entre os pacientes que nela são 

tratados, entretanto nem sempre se consegue que todos os pacientes com indicação sejam 

internados no setor de cuidados intensivos no Brasil (PEREIRA, DIAS & MORAN, 2012). 

Um estudo realizado por Rocco et al. (2006), revelou que apesar de não existir 

critérios objetivos para a triagem de pacientes no Centro de Tratamento Intensivo, do Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CTI-

HUCFF/UFRJ), existe um processo de seleção para a internação da terapia intensiva, 

considerando fatores como, idade avançada, presença de doenças crônicas, doenças agudas 

graves e falta de leitos. 

Pacientes que necessitam de cuidados intensivos, mas não conseguem ser internados 

em razão da superlotação, permanecendo em enfermarias ou setores de espera, apresentam 

uma taxa de mortalidade maior que os pacientes internados nas UTI. De outra forma, as UTI 

que conseguem expandir sua operacionalidade para atender a dinâmica das demandas, 

preservando a qualidade da assistência, mantêm taxas de mortalidade condizentes com o perfil 

de gravidade dos pacientes. (IWASHYNA et al., 2009 apud BRASIL, 2013). 

E em meio à crise da saúde pública no Rio, é alarmante o número de pacientes que 

aguardam em cadeiras e leitos improvisados nos corredores dos hospitais, por uma vaga em 

leitos adequados para o atendimento, principalmente nas assistências de alta complexidade e 

custos, como as UTI (CFM, 2014). São situações que podem ser verificadas diariamente nos 

setores de emergências dos grandes hospitais, onde tal ineficiência tem provocado resultados 

clínicos negativos ou gerado óbitos.  

Um exemplo das consequências relacionadas à demora na internação de pacientes em 

UTI pode ser evidenciado em pesquisa realizada na cidade de Londrina, no Paraná, que 

demonstrou que o atraso da internação em unidade de terapia intensiva tem significativa 

relação com a mortalidade desses pacientes. Os autores concluíram que, se pacientes são 

internados assim que tem indicação de UTI, a mortalidade, é de aproximadamente 37%, 

enquanto que, se ultrapassadas 24 horas no tempo de espera, a mortalidade chega a 67% 

(CARDOSO et. al., 2011). 

De acordo com a Portaria nº 466, de 04 de Junho 1998, do Ministério da Saúde, que 

dispõe sobre o regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de tratamento 

intensivo, o número de leitos de UTI em cada hospital deve corresponder entre 6% e 10% do 

total de leitos existentes no hospital. Entre os quais, 5% de leitos de UTI adulto em se 

tratando de hospitais gerais (BRASIL, 1998). 
A OMS recomenda um total de três leitos para cada dez mil habitantes. O Rio de 

Janeiro possuía em 2016, 5,33 leitos por dez mil habitantes, em números absolutos de leitos, 
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tanto público como privado, na UTI adulto a oferta era de 0,24 leitos por 10 mil habitantes, 

em 2017. O Rio de Janeiro, juntamente com Brasília, está entre as piores capitais com oferta 

de leitos do SUS, com apenas 1,04 leitos por cada 10 mil habitantes (CNES, 2016). 

A limitação dos acessos aos leitos de UTI é decorrente da falta de equilíbrio na 

distribuição e na oferta de vagas entre os setores públicos e privados. Apenas 20 mil leitos de 

UTI são destinados a oferta dos 204 milhões de brasileiros, situação totalmente discrepante 

quando comparado aos outros 20 mil leitos que são reservados para o atendimento dos 50 

milhões de cidadãos que possuem planos de saúde. (CFM, 2015; G1, 2016). 
Cabe ressaltar que o número de usuários dos serviços do SUS só tende a aumentar, 

devido à crise econômica que assola todo o país. Um dos motivos é o fato de milhares de 

brasileiros terem deixado de ser beneficiários de planos de saúde privados, por conta de seu 

desligamento das empresas, o que representa uma perda de quase 1 milhão de beneficiários 

dos planos de saúde coletivos empresarial, se comparado os meses de fevereiro de 2016 e 

fevereiro de 2017. (BRASIL, 2017). 

Toda essa perda gera sobrecarga nos atendimentos do sistema público de saúde, 

principalmente porque muitos beneficiários optam por manter seus planos com a cobertura de 

serviços mais básicos, como assistência ambulatorial, e quando necessitam de serviços mais 

complexos, como cirurgias e atendimentos mais graves precisam recorrer ao SUS. E são 

exatamente esses serviços os que estão com sobrecarga na saúde pública, pois necessitam de 

internações em UTI, aparelhagem complexa e pessoal altamente capacitado, para que se 

mantenha o monitoramento necessário do paciente. 

As regiões metropolitanas concentram 74% das vagas para atendimentos intensivos 

entre leitos do SUS e particulares. Além disso, a maioria das vagas disponíveis para o SUS 

não se encontram nos hospitais do governo, mas nas parcerias feitas com hospitais 

filantrópicos. (CFM, 2015). 

Além disso, podem ocorrer alguns casos de pacientes com a saúde estabilizada 

receber alta da UTI mesmo ainda necessitando de algum tipo de atendimento, por ocasião da 

emergência na internação de outro paciente com maior gravidade, que pode correr risco de 

morte, caso não consiga assistência. Essa falta de disponibilidade de leitos tem influência na 

variabilidade do TMP dos pacientes de UTI, e o fato de não se tratar de um atendimento 

agendado, gerando alterações rotineiras na demanda por leitos, dificulta um planejamento 

mais elaborado dos recursos necessários. (GOLDWASSER RS et al., 2016).  

Por se tratar de um atendimento variável, ou seja, sem previsão diária de 

atendimentos, e principalmente, por ser um serviço altamente dispendioso para o hospital, a 

taxa de ocupação dos leitos de UTI, segundo dados da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) deve estar entre 75 e 85%.  Desta forma, evita-se que haja superlotação e 

os atendimentos sejam prejudicados. (BRASIL, 2013) 

A taxa de ocupação abaixo de 75% indica baixa utilização e ineficiência na gestão do 

hospital. A inadequada utilização deste recurso pode indicar falha no planejamento do 

hospital ou inadequada articulação com a rede de serviços. No entanto, deve se evitar que a 

taxa de ocupação atinja valores próximos de 100%, mantendo-se sempre um pequeno número 

de leitos operacionais desocupados para atendimento de pacientes graves encaminhados, 

sobretudo pela emergência. (BRASIL, 2013) 

Além disso, manter uma UTI com vários leitos vazia, ou com sua ocupação abaixo 

dos parâmetros previstos, onera os cofres públicos com o custo para pagamento de pessoal e a 

manutenção dos recursos materiais. Não obstante, pode se realizar intervenções intensivas em 
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pacientes que não necessitam desse tratamento, ou seja, não são provenientes das 

emergências, gerando custos desnecessários com a utilização dos leitos de terapia intensiva. 

Os estudos analisados por Rocco et al. (2006) com base nesse tema chegaram à 

conclusão de que existem poucos leitos para o atendimento da demanda prevista, e que apesar 

de haver uma expectativa de atendimento, baseado na população assistida pelo hospital, as 

internações em UTI são dinâmicas. Concluiu também que além da falta de leitos, existem 

regiões que concentram maior número de leitos em detrimento de outras afastadas dos 

grandes centros, e a necessidade de diminuir essa disparidade aumenta à medida que as 

regiões periféricas e rurais também têm aumentado a sua população, refletindo na carência 

vertiginosa por mais acesso aos serviços de saúde pública. 

Alternativas para maximizar os atendimentos e minimizar as perdas e agravos nos 

casos clínicos foram idealizadas, como a criação de unidades intermediárias para pacientes 

que ainda não estão em condições de alta ou de desmame, para pacientes com ventilação 

mecânica. No entanto corre-se o risco de que esse tipo de unidade acabe se tornando UTI de 

poucos recursos. (SZALADOS JE, 2004 apud ROCCO, 2006). 

Também é importante destacar que a população está em processo de envelhecimento, 

onde se projeta um número de 66,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos para 2050. 

(IBGE, 2016). E que em virtude dessa crescente, somadas às necessidades do restante da 

população, é indispensável que sejam feitos reajustes no sistema público de saúde, 

principalmente no que diz respeito aos tratamentos intensivos.  

Além disso, entre as causas que resultam no caos vivido pela saúde pública do 

Estado do Rio de Janeiro pode haver inúmeros fatores críticos como respostas. No entanto, a 

dificuldade de se gerir um sistema de saúde integral como o SUS, começa na dificuldade 

encontrada pelos gestores/ secretários de saúde em manter essa integralização do sistema. 

Não há condições de se estabelecer políticas de saúde apenas com propostas reativas 

que são formuladas a partir de situações crônicas e agudas, como epidemias e surtos de 

doenças. O sistema de saúde deve agir de forma contínua e proativa nas políticas de saúde, 

evitando a fragmentação dos serviços, com formação de soluções independentes e integrando 

suas ações diante de uma rede estruturada de atendimentos. (BRASIL, 2006 apud MARTINS 

& WACLAWOVSKY, 2015). 

Dessa forma, melhorando as ações e as condições de atendimentos na Atenção 

Primária à Saúde (APS) é possível suprir as expectativas da sociedade com eficiência, 

efetividade e qualidade nos serviços prestados. De modo que, maximizando a oferta e a 

qualidade na atenção básica, se minimize a demanda por atendimentos de média e alta 

complexidade, que geram altos custos e nem sempre solucionam os casos. 

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentou a Lei nº 8.080/1990, 

trouxe novos avanços ao processo de organização do SUS, dispondo sobre o planejamento e a 

assistência à saúde além da implantação das regiões de saúde. Essas regiões têm a finalidade 

de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Além de 

ser referência para a transferência de recursos financeiros entre os entes federados do SUS.   

Com a mesma finalidade de planejamento em saúde, a Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), trabalha, desde 1993, com a divisão do município em 10 Áreas de Planejamento ou 

Programáticas (AP). (SMS, 2013). 

De acordo com essa divisão em APs, os hospitais analisados estão inseridos nas AP 

3.3 e AP 5.1, que correspondem ao Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC) e o Hospital 

Estadual Albert Schweitzer (HEAS), respectivamente. (CVAS, 2011) 
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As Áreas de Planejamento são bem heterogêneas em função da sua história de 

ocupação e evolução, e devem ser observados pelos gestores para o planejamento de políticas 

de promoção e cuidados integrais da saúde da população, em todo o seu ciclo de vida. 

De acordo com a Portaria nº 3.432/98 as UTI são classificadas em Tipo I, II e III. As 

do tipo I são as UTI que já estavam cadastradas pelo SUS, a partir da vigência desta 

legislação e estão em processo de adequação ao cumprimento das especificações do anexo a 

esta Portaria. As do tipo II são as já credenciadas em conformidade com a legislação e que 

atendem aos critérios mínimos aceitáveis para o atendimento de pacientes graves. A do tipo 

III atende os mesmos critérios do tipo II somando qualificações de recursos humanos e 

tecnológicos. (BRASIL, 1998) 

A análise de leitos disponíveis e os realmente efetivos para o recebimento dos 

pacientes nesses hospitais são um prognóstico das condições de recuperação da saúde ao qual 

a população atendida por eles está inserida. Após a coleta e a análise desses dados, é possível 

verificar se houve um bom planejamento, não sendo portanto necessário aumentar a oferta de 

leitos de UTI. Ou, se realmente a demanda por atendimentos está superando a oferta de vagas 

disponíveis. No entanto, primeiramente verifica-se se as recomendações da OMS para oferta 

mínima de leitos estão sendo seguidas no planejamento feito pelos gestores. 

3     PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa quanto ao objetivo possui característica exploratória, pois busca 

descobrir novos entendimentos, na tentativa de adquirir maior familiaridade com o tema 

pesquisado, aumentando o conhecimento sobre os fatos. Possui natureza qualitativa, pois 

propicia o aprofundamento da investigação das questões relacionadas ao fenômeno estudado e 

suas relações. (SELLTIZ et al., 1965; GIL, 1999 apud OLIVEIRA, 2011)  

O estudo foi elaborado a partir de levantamento bibliográfico sobre os temas “UTI”, 

“SUS” e “gestão de saúde”. Utilizando parâmetros como indicadores de hospitais, taxa de 

ocupação operacional em UTI para adultos e o tempo médio de permanência, comparando 

com os padrões previstos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS). 

A literatura científica que deu suporte a esta pesquisa foi encontrada em sites como 

SciELO e CAPES, na busca de artigos, pesquisas e autores que apontassem as recomendações 

previstas e as reais situações encontradas nos hospitais, referente ao acesso aos leitos de UTI. 

Para tanto, foi realizada coleta de dados através de pesquisa bibliográfica em fontes 

publicadas, estudos e artigos científicos sobre o assunto, “[...] a fim de se obter um contato 

direto com tudo o que já foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]”. E o 

questionário, que “[...] refere-se a um meio de obter respostas às questões por uma fórmula 

em que o próprio informante preenche”. (LAKATOS E MARCONI, 2001; CERVO & 

BERVIAN, 2002, p.48 apud OLIVEIRA, 2011). 

 A estrutura do questionário é organizada em 2 etapas, contendo perguntas abertas e 

fechadas, onde o objetivo é caracterizar o entrevistado e avaliar o setor de UTI, de acordo 

com parâmetros utilizados pela OMS e ANS, além de coletar a opinião sobre a qualidade dos 

leitos e o atendimento prestado.  

O conjunto de dados analisados consiste nas informações de 10 funcionários, entre 

médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, obtidas através da aplicação do questionário em 

anexo, coletadas no período de fevereiro a março de 2018. Embora o número de profissionais, 

que atuam nas UTI de ambos os hospitais supere a casa das dezenas, não foi possível obter 

informações de um número maior de funcionários, devido à falta de acesso, por questões 
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burocráticas, e a recusa daqueles que não quiseram participar da pesquisa. Ademais, pelo 

baixo número de funcionários entrevistados, não foi possível obter uma coleta de dados mais 

abrangente, com relação à UTI dos hospitais num todo, haja vista que aqueles que 

responderam a pesquisa atuavam em uma determinada ala do setor, não tendo condições de 

avaliar as outras alas existentes. Sendo assim, foi praticável apenas a análise de uma 

determinada ala de UTI em cada hospital.  

Os dados foram analisados através da técnica de análise de conteúdo, que tem por 

objetivo enriquecer a leitura, extraindo conteúdos por trás da mensagem analisada (BARDIN, 

1977, p.30 apud OLIVEIRA, 2011). 

Os hospitais analisados possuem as seguintes características: o Hospital Estadual 

Carlos Chagas (HECC) é um hospital geral, de gestão estadual, especializado em cirurgia 

geral, plástica, ginecológica, gastroenterologia e buco maxilo facial. Possui clínica geral e 

pediátrica, e conta com unidades de cuidados intermediários pediátricos e adultos, unidades 

de isolamento e UTI adulta e pediátrica. É formado por 1.528 profissionais, sendo 300 

médicos todos do SUS. São 192 leitos, os de UTI contabilizam 66 unidades, com 26 leitos 

específicos para UTI adulto – tipo I e II. (CNES, 2017) 

Já o Hospital Estadual Albert Schweitzer (HEAS) também é um hospital geral que 

passou a ser municipal e administrado pela prefeitura no dia 7 de janeiro de 2016, como uma 

tentativa de desonerar as contas do Governo do Estado. (SMS RJ, 2016) É especializado em 

cirurgia geral, ortopedia e traumatologia, além de clínica geral e pediátrica, e cirurgia 

pediátrica e obstétrica. Possui 404 leitos, sendo102 leitos de UTI, entre os quais, 70 são 

destinados a UTI adulto - tipo II. O hospital conta com 494 médicos, entre os 2.064 

profissionais do SUS que fazem parte dos seus recursos humanos. (CNES, 2017) 

4     APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram analisados de acordo com os padrões recomendados pela ANS e o 

MS, segundo os critérios: “leitos de UTI adulto”, “taxa de ocupação”, “”TMP”, “demanda das 

internações” e as “condições de atendimento”. A tabela abaixo foi formatada de modo que 

fosse perceptível a identificação entre os critérios avaliados e os resultados encontrados nos 

hospitais. 

 

 
Tabela. Parâmetros e resultados obtidos para cada hospital analisado. Rio de Janeiro, FEV –

MAR 2018. 
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De acordo com a tabela, o HECC possui 14% do total de leitos de UTI destinado a 

adultos. No momento da coleta, entre os leitos disponíveis para atendimento na ala analisada, 

havia uma taxa de ocupação de 67%, com um tempo médio de permanência variando de 4 a 

20 dias e uma demanda de 10 novas internações por semana. Já com relação à qualidade dos 

leitos, os funcionários classificaram como sendo de boa qualidade para prestação do 

atendimento ao paciente. 

O HEAS destina 17% dos seus leitos de UTI para adultos e, de acordo com os dados 

apresentados, trabalha com uma taxa de ocupação de 100% dos seus leitos disponíveis para, 

ou seja, não possuía leitos vagos, no período da coleta. A demanda por novas internações 

varia entre 5 a 20 novas internações por semana e o TMP entre 7 (sete) dias, podendo chegar a 

mais de 1 (um) mês. Com relação aos leitos, foram julgados como de boa qualidade, pelos 

funcionários que responderam ao questionário. 

As variáveis Demandas das internações e o Tempo Médio de Permanência - TMP, 

por serem variáveis que não possuem natureza absoluta, tiveram respostas próximas, porém 

não semelhantes entre os funcionários do mesmo hospital. 

Com relação ao TMP, ainda que seja uma média avaliada pelos funcionários que 

responderam ao questionário, nota-se que em ambos os hospitais a média é superior a 5,3 

dias, meta que a ANS tem como limite máximo na UTI adulto. No entanto, a ampla 

variabilidade relatada entre os hospitais pode ser decorrente da diferença na especialização do 

atendimento, o porte e o nível de complexidade das UTI. Como visto na descrição dos 

hospitais, são inúmeras as diferenças no porte e complexidade dos atendimentos feitos entre 

eles. 

A ANS prevê que os hospitais trabalhem com uma taxa de ocupação que varie entre 

75 e 85%. A baixa utilização verificada no HECC pode indicar falha no planejamento ou 

inadequada articulação com a rede de serviços. Já a taxa de 100% praticada no HEAS também 

não é uma taxa adequada. Visto que, o hospital precisa manter um pequeno número de leitos 

operacionais (disponíveis para atendimento) desocupados, para atender pacientes 

emergenciais. 

As variáveis origem dos pacientes e qualidade dos leitos foram o ponto de 

convergência entre as informações coletadas pelos dois grupos de funcionários. Os dois 

hospitais apresentam a origem das internações nos setores internos de seus hospitais. Ou seja, 

são pacientes que já haviam dado entrada no hospital e por motivos de complicações em seu 

quadro clínico tem sua internação pleiteada na UTI. 

Quanto à qualidade dos leitos, as respostas foram unânimes com relação à boa 

qualidade destes. Vale ressaltar que a questão tinha como critérios o ambiente físico do setor, 

a aparelhagem disponível e os recursos básicos. 

E a última variável, que questionava os funcionários sobre a avaliação deles diante 

das condições da UTI, trouxe informações relevantes para o objeto deste estudo. Em todas as 

respostas houve relatos sobre a falta de recursos humanos e a necessidade de remanejamento 

das equipes para suprir as brechas existentes em outros setores, podendo gerar, dessa forma, 

uma sobrecarga nos funcionários, que traz como consequência plantonistas cansados, uma 

assistência ruim aos pacientes e um serviço de baixa qualidade. 

Além disso, foram relatados alguns equipamentos quebrados e em alguns momentos 

a falta de materiais necessários para um melhor atendimento nos leitos. 

De acordo com as questões avaliadas e as respostas obtidas, podemos concluir que há 

nos dois hospitais uma necessidade de se elevar os recursos humanos, não necessariamente do 
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setor de UTI, mas do seu quadro de funcionários de modo geral. Dessa forma, poderá haver 

uma melhor distribuição entre os setores evitando a sobrecarga de alguns. 

Ademais é importante que haja uma melhor avaliação por parte dos gestores dos 

hospitais, quanto à taxa de ocupação existente entre eles. Para que não se trabalhe, nem com 

uma taxa abaixo dos parâmetros da ANS, como a verificada no HECC. Como também não 

pode haver uma taxa de ocupação de 100%, como a realizada no HEAS. Devendo, portanto, 

haver uma melhor análise e articulação por parte dos serviços de regulação e controle dos 

leitos do SUS, para que seja feito, caso necessário, um remanejamento das internações entre 

os hospitais da mesma AP. 

Vale ressaltar, no entanto, que essa verificação foi baseada em determinada ala 

avaliada no momento de coleta dos dados, não sendo um parecer definitivo, nem total sobre a 

situação real dos hospitais mencionados. 

5     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo foi norteado pelo impacto que os entraves na eficácia do acesso aos leitos 

de UTI podem gerar na saúde e na expectativa de vida do cidadão. Muitas são as denúncias e 

reclamações oriundas de atendimentos precários, da delonga da prestação do serviço 

emergencial, que podem resultar em quadros clínicos negativos ou até mesmo óbitos. Para 

tanto, buscou-se através deste estudo identificar os óbices do acesso aos leitos de UTI. 

Utilizou-se como referência para esta pesquisa, os leitos de UTI adulto dos hospitais 

Carlos Chagas e Albert Schweitzer, da rede SUS, da cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, foi 

feito uma análise dos setores de UTI dos hospitais, fazendo um levantando do número de 

leitos de UTI existentes, a fim de verificar se os leitos disponíveis atendem aos critérios 

dispostos pela legislação, comparando os resultados encontrados com as recomendações 

previstas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS). 

O desenvolvimento deste artigo alcançou o objetivo proposto, possibilitando a 

formulação de diferentes cenários que impedem o acesso eficaz aos leitos de UTI. Dentre elas 

destaca-se, a crise financeira/ econômica que vive o Estado, uma vez que sem verbas ou com 

uma má gerência dos recursos, não há como viabilizar atendimentos primários de qualidade, 

avaliar e planejar ações proativas de saúde ou organizar a distribuição de atendimentos entre 

as Áreas de Planejamento. 

Citou o envelhecimento populacional, que aumenta a demanda de novas internações 

nos setores de UTI, já que se trata de uma população mais carente por atendimentos 

complexos e de maior assistência no cuidar (Goldwasser RS et al., 2016). Além da pouca 

efetividade de políticas públicas que valorizem mais a Atenção Primária a Saúde, pelos baixos 

custos da sua atividade. Dando destaque ao fato de que, se melhorar a assistência primária, há 

uma tendência em diminuir a demanda por atendimentos mais complexos e de custos mais 

elevados como os da UTI, devido à população estar se cuidando melhor, prevendo e tratando 

possíveis doenças e evitando futuras complicações no seu quadro clínico. 

Entretanto, dentre as questões abordadas, certamente uma das grandes dificuldades 

observadas no decorrer desta pesquisa, é a dos gestores/ secretários de saúde em manter a 

integralização de um sistema como o SUS. O que se pratica na maioria das gestões é a 

construção de políticas reativas, formuladas em decorrência de situações crônicas como 

epidemias e surtos de doenças. (BRASIL, 2006 apud MARTINS & WACLAWOVSKY, 

2015).  É importante que haja entre os gestores, a continuação de políticas de saúde que já 

obtiveram êxito ou a formulação de polícias de caráter pró-ativo, na intenção de se antecipar 

aos problemas. 
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Perante o exposto, pode se concluir que são inúmeros os entraves na eficácia do 

acesso aos leitos, entretanto, diferente da conclusão obtida por Rocco et al. (2006) de que 

“existem poucos leitos para o atendimento da demanda prevista”, a análise dos dados revelou 

que os hospitais atendem a quantidade prevista pela OMS e o MS. E que ainda sim há 

deficiência no acesso, e que o mesmo não se soluciona com a criação de novas UTI, mas 

talvez com a redistribuição dos atendimentos entre as AP; com a melhoria nos serviços de 

Atenção Primária a Saúde; e com mais investimento em políticas de promoção/recuperação da 

saúde. 

Este trabalho não cessa a busca por informações sobre o tema e expõe como sugestão 

de novos objetos de estudo a abordagem do tema no campo das AP ou das Redes de Atenção, 

possibilitando uma visão mais macro e mais absoluta sobre a população atendida. 

O futuro administrador público, como gestor de saúde, ainda que numa esfera micro, 

necessita visualizar a complexidade de se gerir e integrar um sistema em todos os seus 

âmbitos de atuação e com diferentes esferas de gestão, como o SUS. Atentando sempre ao 

fato da meta ser a eficiência e a eficácia da prestação do serviço de qualidade para a 

população. 
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Questionário para coleta de dados de Artigo Científico 
 

Caro(a) Entrevistado(a), 

 

Esse questionário é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso, que têm como título: 

“Análise do acesso aos leitos públicos nas Unidades de Terapia Intensiva na cidade do 

Rio de Janeiro”, onde estão sendo analisados especificamente, os hospitais HEAS e HECC. 

Suas respostas farão parte da fase exploratória deste trabalho, no entanto, não será 

disponibilizada qualquer informação de caráter pessoal à respeito dos entrevistados. Todas as 

respostas informadas serão tratadas com confidencialidade e os resultados serão apresentados 

de forma global para banca julgadora. 

Desde já, agradeço sua colaboração! 

 

1ª Etapa: Caracterização do entrevistado: 

1. Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 

2. Hospital em que trabalha: (   ) HEAS (   ) HECC 

3. Cargo que ocupa: __________________________ 

4. Trabalha ou já trabalhou na UTI: (   ) SIM (    ) NÃO 

5. Há quanto tempo trabalha nesse hospital:  

(   ) até 5 anos   (   ) 5 a 10 anos   (   ) mais de 10 anos 

6. Já atuou em outro Hospital da rede Pública de Saúde: (   ) Sim        (   ) Não  

Qual? _______________________________________ 

2ª Etapa: Avaliação do setor de UTI: 

1. Número de leitos disponíveis para atendimento:___ ocupados___ vagos 

2. Número de leitos que não estão em condições de atendimento: __________ 

3. Qual a demanda por novas internações? (quantidade/ semana) __________ 

4. Tempo médio de permanência dos internados: _______________________ 

5. Qual a origem da maioria dos pacientes que dão entrada na UTI:  

(   ) setores internos do hospital           (   ) externos, com entrada direta na UTI 

6. Como você avaliaria a qualidade dos leitos disponíveis (ambiente físico do setor, 

aparelhagem, recursos básicos):   

(   ) Ruim  (   ) Satisfatória  (   ) Boa  (   ) Ótima 



ARTIGO CIENTÍFICO 

Anexo 1 
 
 
 
 
 
 

15 
 

7. Os recursos materiais e humanos alocados no setor de UTI, do hospital onde você 

trabalha, são suficientes para atender as necessidades dos pacientes? Qual a sua opinião à 

respeito desses recursos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 


