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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho, apesar do pouco tempo para elaboração e da escassa referência 

bibliográfica dispotúvel é fruto do esforço conjunto de profissionais que buscam a consolidação de um 

sistema de saúde eqüitativo, não excludente e resolutivo. O desafio do Sistema Único de Saúde (SUS), · 

organizado segundo as necessidades da população, acessível a todos e democraticamente pactuado 

representa os anseios de um Brasil mais saudável neste início de milênio. 

Discutir e planejar estrategicamente as ações e serviços de um município, tem sido o caminho 

trilhado por gestores que acreditam no crescimento a partir do Planejamento Estratégico. 

O produto do Planejamento Estratégico Participativo (PEP) trabalhado no Distrito Sanitário IV 

aponta para a fragilidade do sistema de referência e contra referência implantado no Distrito Sanitário 

IV em 2002. O fortalecimento deste sistema surgiu como proposta estratégica, na perspectiva de 

reverter o problema e organizar a demanda. 

A satisfação do usuário, a garantia da atenção básica, que responde por 80% das necessidades 

de saúde da população e a complementação do atendimento com o acesso à Unidades Especializadas 

de Referência, contribuem para que se alcancem a integralidade na saúde. Esta proposta pretende 

intervir de forma incisiva e modificadora nos problemas identificados, reorientando o fluxo, investindo 

na qualificação dos profissionais e conseqüentemente melhorando a resolutividade tanto da atenção 

básica como da média complexidade, fortalecendo a política de saúde proposta pelo Município. 
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2. JUSTIFICATIVA 

O sistema de referência e contra referência do Distrito Sanitário IV foi normatizado em 2002, 

tendo iniciado em 27 de maio do mesmo ano. 

O objetivo era organizar a hierarquização do atendimento na Unidade Especializada de 

Referência, Policlínica Lessa de Andrade, de acordo com a normatização para agendamento da 

assistência, proposto pela equipe gerencial. 

A partir de uma política de saúde desenvolvida dentro de um modelo de atenção planejado para 

o município do Recife, com base nos princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS): 

equidade, integralidade, universalidade, democratização e controle social, criou-se o sistema de 

referência e contra referência do Distrito Sanitário IV. 

Inicialmente foi necessário estruturar a Policlínica com a instalação de uma linha telefônica, 

exclusiva para os agendamentos e a contratação de duas telefonistas. Posteriormente surgm a 

necessidade de uma sala própria para o agendamento telefônico e por planilha. 

O Distrito Sanitário no seu papel regulador produz e distribui mensalmente as planilhas de 

marcação de consultas e os formulários de encaminhamentos, de acordo com a necessidade das 

unidades referenciadoras e a capacidade instalada da Policlínica Lessa de Andrade. (anexo I) 

A proposta inicial foi apresentada e discutida com os profissionais da Policlínica e das 

Unidades Referenciadoras, gerando sentimentos discordantes quanto à expectativa do projeto. Os 

profissionais das unidades encaminhadoras acataram pensando na maior resolutividade das suas 

necessidades. Os profissionais da Policlínica preocupavam-se com o acúmulo de tarefas que seria a 

contra referência. 

Nestes dois anos de implantado o sistema, observa-se um estrangulamento no fluxo de 

referência, em função do crescimento da rede do Distrito Sanitário IV não acompanhada na oferta de 

serviços da média complexidade da Policlínica Lessa de Andrade. Gerando um acúmulo de 

necessidades não agendadas. Este fato levou a um maior controle por parte do Distrito Sanitário IV na 

distribuição dos formulários de encaminhamentos. 

Atualmente, os agendamentos, dependendo da especialidade, pode demorar até quatro meses 

para serem atendidos. Devido a isso foi feito um levantamento das necessidades de consultas 
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especializadas para o Distrito Sanitário IV, de acordo com a portaria n° 1101/GH- 12/06/2002 que 

propõe as necessidades da oferta de serviços assistenciais da população. (anexo 11). 
I 

Calculamos as necessidades de consulta por especialidades e ao compararmos com a nossa 

disponibilidade por capacidade instalada dos especialistas disponíveis, verificamos a grande defasagem 

na oferta dessas. Visto na tabela com relação a neurologia, cardiologia, gastroenterologia, 

otorrinolaringologia, entre outros (anexo 111). 

Tendo em mão o relatório de produção ambulatorial, verificamos que a necessidade de recursos 

humanos de especialidades ainda não é satisfatória (anexo 111). Além disso, não houve uma ação 

preparatória dos profissionais para a valorização de um sistema que poderia trazer vantagens para 

todos. Os profissionais encaminhadores nem sempre preenchiam a ficha de referência adequadamente, 

nem investigavam suficientemente os casos clínicos. Por outro lado os especialistas não se dispunham 

a dar seguimento a contra referência e muitas vezes descartavam o documento de encaminhamento. 

Desta forma, sempre havia quebra no fluxo, ficando os usuários sem o retomo à unidade de 

origem, permanecendo na policlínica e impedindo a oportunidade de atendimento a um maior número 

de pessoas. 

Percebeu-se também neste período, um número crescente de faltosos em conseqüência do pré 

agendamento. Isso gera perda tanto da produtividade financeira, quanto de atendimento à população. 

Neste aspecto cabe uma crítica a forma de remuneração a partir da pontuação da produtividade que 

leva a uma desvalorização da qualidade em função da quantidade. 

A partir destas justificativas e do surgimento do tema durante o Planejamento Estratégico 

Participativo (PEP) no Distrito Sanitário IV, como nó crítico (anexo IV), desenvolveu-se a nossa 

proposta de reorganizar a referência e a contra referência dentro da rede de assistência . 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Geral 

Reorganizar a referência e a contra referência na rede de assistência do Distrito Sanitário IV 

3 .2. Específicos 

3 .2.1. Avaliar e planejar a referência e a contra referência; 

3.2.2. Minimizar o absenteísmo; 

3 .2.3. Oferecer educação continuada aos profissionais das unidades de referência; 

3.2.4. Dinamizar o núcleo de telesaúde do convênio Ministério da Saúde, Universidade 

Federal de Pernambuco e Prefeitura do Recife; 

3.2.5. Criar estratégia para orientação dos usuários quanto à referência no próprio Distrito 

Sanitário IV e em outros Distritos do Recife de acordo com o domicilio. 
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4. EXPLICANDO A REALIDADE 

4.1. Breve Histórico das Políticas de Saúde 

O processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS), se deu a partir da insatisfação e 

descontentamento existente em relação aos direitos de cidadania, acesso, serviços e forma de 

organização do sistema de saúde. Nos anos 70 e 80, profissionais de saúde, sindicatos, religiosos, 

donas de casa iniciaram o denominado "movimento sanitário", com o objetivo de criar um novo 

sistema público para solucionar os inúmeros problemas encontrados na atenção à saúde da população. 

Na Primeira República (1889- 1930) tinha-se na saúde as epidemias que matavam a população 

brasileira diminuindo o interesse dos imigrantes em vir para o Brasil, obrigando o governo a adotar 

medidas que melhorassem a situação da saúde. A política adotada foi a das campanhas sanitárias que 

se destinaram a combater as epidemias urbanas e posteriormente as endemias rurais. 

Neste período surgem as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS), organizadas por 

empresas responsáveis pelos beneficios pecuniários e serviços de saúde para empregados de empresas 

específicas (Cunha e Cunha, 1998). 

A Era Vargas (1930 - 1945) cnou o Ministério do Trabalho e houve um crescimento da 

atenção à saúde para o interior do país aumentando os serviços de saúde. Era o auge do Sanitarismo 

Campanhista. São criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP's), organizados por 

categorias profissionais. 

Na Redemocratização (1945 - 1964) criou-se o Ministério da Saúde. Neste período os IAP's 

construíram hospitais com recursos próprios. Surgiram os primeiros serviços médicos particulares 

contratados por empresas insatisfeitas com o atendimento prestado pelos Institutos, que investiam mais 

na assistência médica hospitalar desvalorizando a atenção primária. 

Com o governo militar (1964- 1985) ocorreu a fusão dos IAP's para a criação do Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS). A ênfase é dada à atenção individual, assistencialista e 

especializada em detrimento da saúde pública de caráter preventivo e de interesse coletivo. (Cunha e 

Cunha, 1998) 

Com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Panamericana de 

Saúde (OPAS), definiu-se a chamada medicina comunitária. 

Na década de 70 o movimento sanitário que criticava o modelo hospitalocêntrico e propunha a 

ênfase em cuidados primários e a prioridade do setor público, passa a ter espaço no discurso oficial. 

O grande marco do novo sistema de saúde do Brasil é a realização em 1986, da VIII 

Conferência Nacional de Saúde, que teve a participação de gestores, trabalhadores e usuários. Nela 
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foram formuladas as propostas de mudança do setor que foram considerados pela Reforma Sanitária 

Brasileira. 

Durante o processo de elaboração da Constituição Federal, foi implantado o Sistema Unificado 

e Descentralizado de Saúde (SUDS), que foi estratégia de transição em direção ao SUS e propunha a 

transferência dos serviços do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 

(INAMPS) para Estados e Municípios. Em 1988 a Constituição Federal aprovou a criação do SUS. 

O SUS é regido por princípios e doutrinas devendo atender a todos de maneira integral, 

descentralizando suas ações, sendo equânime, eficaz e eficiente, assegurando o direito de participação 

de todos os segmentos envolvidos no sistema, exercendo o controle social. 

Para dar cumprimento a Constituição e disciplinar legalmente a proteção e defesa da saúde 

foram criadas as Leis Orgânicas da Saúde (LOS), Lei 8080/90 e lei 8142/90, que são destinadas, 

portanto a esclarecer o papel das esferas de governo na proteção e na defesa da saúde, orientando suas 

respectivas atuações para garantir o cuidado a saúde. 

São criadas também as Normas Operacionais Básicas (NOB), que têm como principal objetivo 

disciplinar o processo de implementação do SUS e se voltam mais diretamente para a definição de 

estratégias e movimentos táticos que orientem a operacionalidade do sistema, dentre esses, o 

detalhamento das competências nas três esferas de governo. São elas as NOB Ol/9l,NOB Ol/93,NOB 

01196. 

Em 2001 é criada a Norma Operacional de Assistência do SUS (NOAS/SUS) 01/2001, que 

assegura o comando único sobre o sistema, incorpora a microrregionalização a partir da base legal, 

amplia a atenção básica, resgata o processo da Programação Pactuada Integrada (PPI), avança na 

utilização do per capita como forma de repasse, instrumentaliza e regula a relação gestor - prestador e 

permite maior visibilidade aos processos de pactuação de referências, permitindo maior controle pelos 

gestores. 

O SUS como todo processo social em construção, vive em constante e dinâmica transformação. 

O poder de controle central da esfera federal tende a se aproximar mais da descentralização, à medida 

que repassa poder aos municípios. A descentralização não pode ser apenas administrativa e técnica, 

mas acompanhada da de recursos financeiros. 
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4.2. MODELO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO RECIFE 

A cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, tem uma população de 1.422.905 

habitantes (Censo/IBGE 2000), distribuída em seus 209 Km2, o que lhe confere uma densidade 

demográfica de 61 habitantes por hectare (hab/ha). Este trabalho utilizará a fonte do Censo/IBGE 

2000, com estimativa realizada pela Diretoria Executiva de Vigilância a Saúde (DIEVS) da Secretaria 

Municipal de Saúde para o ano vigente 2004, a fim de conferir uma melhor aproximação da nossa 

realidade. A cidade é subdividida em seis Regiões Político Administrativas (RP A), que coincidem com 

os territórios dos seis Distritos Sanitários (DS). (figura 1). 

Figura 1 

267.462hab 

262.672hab 

374.000hab 

Distrito Sanitários/Recife 

299.715 hab 

217.748hab 

82.557 hab 

L--------=---------' Fonte: CENSO, 2000 

PROJEÇÃO DIEVS, 2004 

O Distrito Sanitário IV foi criado em julho de 1995, como parte do processo de 

descentralização dos serviços de saúde no âmbito do município. Sua sede está situada na rua Cantora 

Clara Nunes, s/n, Vila Santa Luzia no bairro da Torre. Funciona com estrutura organizacional que tem 

o objetivo de articular ações e serviços de saúde entre os diversos níveis de atenção. (figura 2). 



Figura2 

Micro-regiões, Bairros e População do 
Distrito Sanitário IV (267.462 bab) 
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Seu território situa-se na parte oeste da cidade, limitando-se com o município de São Lourenço 

da Mata e Camaragibe à oeste; ao norte com a RP A 3 e Rio Capibaribe; ao sul com a RP A 5 e à leste 

com o rio Capibaribe. É formado por 12 bairros distribuídos por três microrregiões (MR): a MR 4.1 é 

composta pelos bairros: Iputinga, Cordeiro, Ilha do Retiro, Madalena, Prado, Torre, Zumbi, a MR 4.2: 

Engenho do Meio, Torrões, e a MR 4.3: Caxangá, Cidade Universitária e Várzea. Apresenta uma 

população de 267.462 hab. (DIEVS, 2004), distribuídos numa área de 4.214 ha e 61.125 domicílios. A 

densidade demográfica alcança aproximadamente 54,26 hab/ha. A região é cortada por importantes 

eixos de transporte como Avenida Recife, Avenida José Rufino, Avenida São Miguel, Avenida 

Caxangá, Avenida Abdias de Carvalho, BR 101 e BR 232 e pelo Rio Capibaribe em quase toda 

extensão. (figura 3). 



~, 

14 

Figura 3 

Organograma do Distrito Sanitário IV 

- DS-2 (Diretor de Diretoria) 
• DDP (Diretor de Departamento) 
• DDI (Diretor de Divisão) 
• CS/FG1 (Chefe de Serviço/Função Gratificada) 
• CTOR/FG3 (Chefe de Setor/Função Gratificada) 

De acordo com Mendes, a constituição do distrito sanitário é espaço operativo do sistema de 

saúde que implica o estabelecimento, num determinado território, de um conjunto de serviços 

articulados e geridos por uma autoridade sanitária com a participação da população. Esse espaço do 

distrito sanitário é definido como "o processo social de mudanças das práticas sanitárias". 

A concepção de território a partir de um distrito sanitário o vê como um espaço em permanente 

construção, produto de uma dinâmica política-social conflituosa. Portanto essa concepção transcende à 

sua redução a uma superficie solo e às características geofisicas para instituir-se como um território de 

vida pulsante, de conflitos, de interesses diferenciados em jogo, de projetos e lições. Este, além de solo 

é, um território econômico, político, cultural e epidemiológico, que além de inacabado, é também 

assimétrico. Esse território permite subdivisões em áreas e microáreas, para ordenar as intervenções 

que deverão atender às necessidades e às demandas dos diversos grupos sociais existentes no seu 

interior. (MENDES, 1995) 

O Distrito Sanitário IV tem a missão de melliorar a qualidade de saúde e vida da população de 

sua área adscrita, priorizando a de risco de adoecimento e morte, através de ações de promoção, 

proteção e recuperação, realizada mediante participação da população, traballiadores e outras 

instituições governamentais e não governamentais. 
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No início da atual gestão (2001) o Distrito Sanitário IV apresentava uma rede de saúde 

composta por: 01 unidade de saúde da família com 02 equipes, o que representava apenas 4% de 

cobertura do Programa, 06 Postos de Saúde e um Centro de Saúde de Média Complexidade. Essa rede 

encontrada com sua organização de intervenção não contemplava a totalidade da situação de saúde da 

população, isto é, apenas concentrava sua ação no controle de certos agravos ou apenas em 

determinados grupos supostamente em risco de adoecer e morrer. O que não se adequa ao modelo 

preconizado pelo SUS, onde a demanda deveria passar de espontânea para ordenada e hierarquizada, 

de acordo com as necessidades da comunidade e seu perfil epidemiológico. 

O Centro de Saúde Lessa de Andrade que apresentava um perfil de unidade de média 

complexidade, era referência não só para o município, mas para o Estado de Pernambuco, por 

desenvolver ações principalmente em hanseníase, tuberculose, tratamento anti-rábico e Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. No entanto, encontrava-se fechado para reforma desde 2000, tendo sido 

esses serviços transferidos para as outras Unidades de Saúde do Município. 

A partir de 2001 a Secretaria de Saúde do Recife, iniciando uma gestão que tem como meta 

definir prioridades norteadas pelos princípios doutrinários e organizativos do SUS, na perspectiva de 

desenvolver uma política de saúde que impactasse qualidade de vida a sua população e 

conseqüentemente na melhoria de saúde, vem buscando um modelo que tem com o princípio a 

universalidade da assistência a todo cidadão recifense. Para isso a assistência à saúde foi organizada de 

forma hierarquizada, tendo como escopo de sua organização a definição da porta de entrada do 

sistema, a territorialidade e adscrição da clientela. 

A gestão vem estruturando a atenção básica através do Programa de Saúde da Família (PSF), 

do Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS), do Programa de Saúde Ambiental (PSA), do 

modelo de Retaguarda e do Programa da Academia da Cidade. 

O modelo de assistência proposto vem buscando um sistema de saúde equânime, garantindo 

todos os níveis assistenciais através da organização crescente e hierarquizada (sistema de referência e 

contra referência). Esse modelo vem definindo uma rede de média complexidade em cada distrito 

composta por Unidades Especializadas de Referências (UER), um Serviço de Pronto Atendimento 

(SP A), Maternidade, Serviço de Assistência Médica de Urgência (SAMU), o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Residência Terapêutica, Suporte Diagnóstico com nível de complexidade 

secundária na área laboratorial e de imaginologia. (figura 4) 
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Um Modelo para a Saúde do Recife 
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O processo de municipalização iniciado em 1995 não se estendeu às unidades de saúde de alta 

complexidade que permanecem sob o comando da Secretaria Estadual de Saúde, dificultando a 

integralidade da assistência. A necessidade de se estabelecer o comando único na saúde surgm 

fortemente na VI Conferência de Saúde do Recife, levando a uma reorientação do processo. 

A assistência à população do Recife se dará com a integração entre as ações de vigilância e 

ações de saúde a serem desenvolvidas. Com isso teremos uma organização da atenção baseada numa 

programação de necessidades efetivas da população e não no balcão de demandas espontâneas. 

Estas mudanças vêm sendo legitimadas na perspectiva da consolidação de uma forma 

democrática de governar como marca da gestão, através de um efetivo controle social sobre a gestão 

pública. 

Para que tenhamos um sistema de saúde compatível com a proposta de cidade saudável, 

organizado de forma a garantir todos os níveis assistenciais, bem como a referência e contra referência 

é de fundamental importância que a gestão municipal ofereça a seus munícipes uma atenção integral. 

Para consolidação do modelo de atenção à saúde proposto pelo município, agregou-se esforços 

nas políticas de saúde que foram definidas como marcas da gestão: 

+ Saúde Mental 



+ Programa de Saúde Ambiental 

+ Academia da Cidade 

+ Serviço Ambulatorial Médico de Urgência - SAMU 

+ Expansão do Programa de Saúde da Família e atenção especializada 

+ Controle Social e Gestão participativa. 
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Como também as prioridades da gestão estão na mesma linha de pensamento para obter 

impactos dos indicadores: 

+ Mortalidade Infantil 

+ Mortalidade Materna 

+ Endemias (:filariose, leptospirose, tuberculose e hanseníase) 

+ Alcoolismo e outras drogas 

4.3. MODELO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO IV 

O Distrito Sanitário IV dentro da proposta de modelo definida pela gestão, comentado 

anteriormente, está organizando a sua rede assistencial. Atualmente dispõe dos equipamentos de saúde 

distribuídos nos 12 bairros (:figura5), são eles, 01 Sede de Distrito Sanitário (DS), 16 Unidades de 

Saúde da Família (USF), 04 Unidades de Saúde (US), 01 Unidade Especializada de Referência (UER), 

01 Centro de Atenção Psico-social (CAPS), 01 Residência Terapêutica, 03 Pólos do Programa 

Academia da Cidade.(:figura 5) 
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Sendo eles compostos de uma estrutura de recursos humanos, demonstrado em planilha (anexo 

Com a ampliação da rede de atenção básica, nas áreas de exclusão social, onde há maior risco 

de adoecimento e morte, ampliou-se a cobertura do PSF de 4% (Janeiro 2001) para 36% (Junho 2004), 

ampliando a garantia de acesso as ações e serviços de saúde. Isto gerou um aumento da demanda para 

assistência especializada, favorecendo uma desproporção entre a procura e a oferta de serviços 

especializados. 

Observa-se que, apesar de todo o esforço para reorientação do modelo de atenção do Distrito 

Sanitário IV, que levou a necessidade de integrar a Policlínica Lessa de Andrade como Unidade 

Especializada de Referência e do desenvolvimento de uma estratégia que garanta a referência e a 

contra referência para os seus usuários, ainda verifica-se uma demanda não suficientemente 

organizada. Isto justifica a necessidade de desenvolver uma proposta mais eficaz e eficiente, que 

através da organização da atenção básica e da média complexidade, legitime a referência e a contra 

referência. 
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4.3.1. UNIDADE ESPECIALIZADA DE REFERÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO IV

POLICLÍNICA LESSA DE ANDRADE 

A Policlínica Lessa de Andrade foi fundada em 1918 com o nome de Centro de Saúde da 

Madalena. Em 1965, foi desativado e reinaugurado como Centro de Saúde Lessa de Andrade, 

funcionando como referência em saúde pública para o estado de Pernambuco. No ano de 1995, foi 

municipalizado, passando a fazer parte dos equipamentos de saúde da Prefeitura do Recife. Em 2000 

foi novamente desativado para reforma e desta vez reinaugurado em abril de 2002 como Policlínica 

Lessa de Andrade. 

Durante muitos anos o Lessa de Andrade funcionou como Centro de Ensino para formação de 

sanitaristas, através de Cursos de Especialização. 

Localizada à Estrada dos Remédios, n° 2416, no bairro da Madalena, de fácil acessibilidade e 

grande fluxo de transporte coletivo. 

Funciona no horário de 7:00 às 17:00 horas de segunda a sexta feira. Aos sábados, domingos e 

feriados, permanece aberto o serviço de imunização Anti-rábica, para garantir a continuidade dos 

esquemas vacinais. À noite de segunda a quinta-feira funciona a coleta de exame gota espessa para 

detecção da :filariose. 

Hierarquicamente está sob a gestão do Distrito Sanitário IV, onde se encontra na sua área de 

abrangência. Como historicamente era uma unidade de referência estadual, continua atendendo 

pacientes fora da sua área programática. 

Funciona com pequeno núcleo de atenção básica de saúde com clínica médica, pediatria e 

ginecologia, para dar suporte as áreas do PACS ainda sem cobertura do PSF. 

Como unidade de referência, possui ambulatório especializado de psiquiatria, neurologia, 

urologia, endocrinologia, dermatologia, cirurgia dermatológica, hematologia, proctologia, 

fonoaudiologia, hansenologia, tisiopneumologia, alergologia, geriatria, otorrinolaringologia, 

reumatologia, fisioterapia e infectologia. Possui ainda o Serviço de Atenção Especializada (SAE), 

referência municipal no atendimento de DST/AIDS e o Centro Especializado do Recife para crianças e 

Adolescentes vítimas de violência. (CERCA) 

Conta com serviços de apoio para curativo, nebulização, produção de calçados (sapataria) para 

prevenção de incapacidades de usuários portadores de hanseníase, posto de coleta para exames 

laboratoriais, farmácia, esterilização, eletrocardiógrafo e radiologia odontológica. Conta também com 
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cotas de exames de apoio diagnóstico da rede credenciada pelo município e de exames de alta 

complexidade que ainda não foram descentralizados e permanecem sob a gestão do Estado. 

Atualmente, tem implantadas ações de saúde para portadores de Tuberculose, Hanseníase, 

Hipertensão Arterial e Diabetes, atendimento ao idoso, Pré-Natal, prevenção de câncer cérvico-uterino 

e de mama, tratamento de filariose e de anemia falciforme. Recebeu o título de Unidade de Saúde 

Livre do Fumo. 

Atua na prevenção de doenças infectocontagiosas através do setor de imunização e 

administração de soro anti-rábico e antitetânico. 

O agendamento é efetuado diretamente no Serviço de Arquivo Médico (SAME), que se 

encontra descentralizado em alguns setores da Policlínica Lessa de Andrade. Pode ser feita ainda, 

através das telefonistas, no caso das consultas referenciadas pelo P ACS, PSF ou outras unidades 

referenciadoras. Há também a demanda espontânea, sem agendamento, para: curativo, imunização 

básica e anti-rábica, citologia, prevenção de câncer de mama. (figuras 6,7,8 e 9). 

Figura 6 

AGENDAMENTO DE CONSULTAS 
NOSAME 
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Figura 8 

AGENDAMENTO DE CONSULTAS NOS SETORES 

J.. 1 -1 - 1 - Q 

- -

AGENbAMENTO bE CONSULTAS NAS UNibAbES 
ENCAMINHAbORAS 

l l 

21 



22 

Figura 9 

Promove ações educativas dentro e fora da unidade. Recebe estudantes da Universidade 

Federal de Pernambuco em rodízio do internato de pediatria e serve de campo de estágio para diversas 

universidades e áreas profissionalizantes. Convênio firmado entre o Ministério da Saúde a 

Universidade Federal de Pernambuco e a Prefeitura do Recife implantou na policlínica o Núcleo de 

Tele Saúde (NUTES) como referência municipal. 

Administrativamente funciona com uma diretoria, uma divisão administrativo-financeira e de 

pessoal, uma divisão de atenção à saúde e uma chefia de arquivo médico produção e desempenho. 

(figura 10) 
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5. PROPOSTA PARA REORGANIZAÇÃO DA REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA NO 

DISTRITO SANITÁRIO IV 

5.1 Promover seminários com profissionais envolvidos no processo, no intuito de avaliar, 

sensibilizar e planejar a referência e a contra referência. 

Nos seminários deverá ocorrer amadurecimento dos problemas (nós críticos), com 

participação de todos os atores envolvidos. O produto destes seminários será uma avaliação da 

situação do sistema de referência e contra referência, a sensibilização dos profissionais e 

estratégias planejadas, dentro de uma visão holística da responsabilidade cidadã. 

5.2. Articular e negociar necessidades de recursos humanos especializado na Diretoria Geral de 

Desenvolvimento e Administração de Pessoas (DGDAP), no intuito que seja suprido o déficit 

de pessoal (anexo III) 

5.3 Minimizar o absenteísmo 

5.3.1. Propor aumento da cota de agendamento por profissional, proporcional ao 

absenteísmo. 

5.3.2. Identificar através das planilhas de marcação as áreas de maior absenteísmo com 

intuito de conhecer as causas e buscar soluções; 

5.3 .3. Diminuir o prazo de agendamento respeitando a real necessidade da referência. 

5.4 Instrumentalizar os profissionais das unidades de referenciadoras através de campo de 

estágio especializado na Policlúrica. Iniciar com o levantamento de necessidades dos 

profissionais da atenção básica. Em seguida será elaborado cronograma de estágio mensal de 

acordo com a necessidade dos treinandos. 

5.4.1 Incrementar o programa já implantado de teleconferências, com a participação efetiva 

dos especialistas, através de agenda de participação, levando a uma maior interação entre os 

profissionais da rede . 

5.4.2 Estruturar a referência e a contra referência através do projeto já implantado de 

Telesaúde, que se presta a transmitir dados entre dois pontos não contíguos, com o intuito 

de auxiliar na solução de problemas de saúde. Podendo se valer de telediagnóstico, vídeo 
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conferência e a 2a opinião à distância, sendo esta a opção proposta para viabilização do 

projeto no território do Distrito Sanitário IV, conforme fluxo. 

Figura 11 

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO 

SOLICITANTE ..a. 

CASO CLÍNICO 

I l \ 

HEALTHNET 

consultor 

REDE 
ESPECIALZADA 

...... , 
RESOLUÇÃO 

DO 
CASO CLÍNICO 

O Healthnet é um software baseado na internet, que permite realizar segunda opinião à 

distância de modo seguro. E este seria o instrumento para realizar a interação entre os profissionais 

da atenção básica, que seriam os solicitantes, e os profissionais consultores, que seriam os 

especialistas. 
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Sendo identificada a necessidade de avaliação do especialista, o profissional solicitante, 

utilizará o Healthnet para enviar as informações do caso clínico e suas dúvidas. A equipe de 

especialistas consultores irá analisar o caso que poderá gerar três situações: 

+ Diagnóstico conclusivo (encerra o caso) 

• 
• 

Diagnóstico inconclusivo (necessita de outras informações) 

Consulta presencial (encaminha para rede de maior complexidade) 

DEFINIÇÃO DE PAPÉIS 

Da Unidade Consultora (Policlínica Lessa de Andrade) 

1. Garantir espaço estruturado para o desenvolvimento da ação - sala de telesaúde; 

2. 

3. 

4. 

Fornecer apoio administrativo; 

Definir calendário de utilização dos equipamentos, conforme demanda; 

Garantir agilidade do fluxo. 

Do Consultor (Especialista) 

1. Receber as demandas dos profissionais para a segunda opinião à distância; 

2. Responder conforme calendário de disponibilidade da sala de telesaúde, definido 

pela gerência; 

3. 

4. 

Solicitar exames e informações complementares, se necessário; 

Sugerir consulta presencial. 

Da Unidade Solicitante (USF e US) 

1. Equipar as unidades possibilitando a implantação do Healthnet. 

Do Solicitante (USF, US) 

1. Solicitar a segunda opinião à distância acessando o healthnet na própria unidade, 

quando disponível ou na Unidade de Apoio - Distrito Sanitário IV- conforme calendário 

definido pela gerência; 

2. Fornecer informações completas sobre o caso clínico; 

3. 

4. 

Complementar as informações e exames solicitados pelo consultor; 

Providenciar agendamento de consulta presencial se necessário; seguindo o 

fluxo normal da unidade consultora. 



Da Unidade de Apoio (Distrito Sanitário IV) 

1. Garantir espaço estruturado para o desenvolvimento do programa; 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Fornecer apoio administrativo; 

Definir calendário de utilização dos computadores, conforme demanda; 

Garantir agilidade de fluxo; 

Dar apoio à unidade consultora em suas necessidades; 

Monitorar o processo de trabalho. 

Do Técnico Administrativo da Unidade Consultora 

1. 

2. 

3. 

4. 

Acessar o healthnet, ver a demanda das unidades solicitantes; 

Imprimir as solicitações e separar por especialidades; 

Garantir a distribuição das solicitações com os consultores; 

Assistir ao consultor em suas necessidades. 

Das propostas de vantagens para os profissionais consultores 

1. Soma pontos para o Plano de Cargos Carreira e Vencimento (PCCV); 
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2. Receber declaração de consultor do programa de Healthnet conferida pela 

Secretaria de Saúde do Recife/DS IV; 

5.5. Criar estratégias para orientação dos usuários quanto à referência no Distrito Sanitário 

IV e outros distritos de acordo com o domicilio. Para isso será necessário: 

5.5.1 Treinar e sensibilizar os profissionais da Policlínica Lessa de Andrade, no sentido de 

conhecer a rede de assistência, acolher o usuário e dar os devidos encaminhamentos de 

referência e contra referência. 

5.5.2 Criar mapas de orientação de referência, por Distrito Sanitário, com bairros, 

distribuição de unidades com endereço e telefone. (anexo VI) 

5.5.3 Criar guia de orientação de referência de serviços da rede municipal, a ser distribuída 

com os diversos setores da Policlínica. (anexo VII) 

5.5.4 Articular com outros Distritos Sanitários para oficializar a referência e a contra 

referência de acordo com a necessidade, através de cotas e planilhas. 
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6. AGENDA DE ATIVIDADES 

MES/ATIVIDADES JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1. Promover seminários com profissionais envolvidos no 

processo, no intuito de avaliar, sensibilizar e planejar a X 

referência e a contra referência. 

2. Articular e negociar necessidades de recursos humanos 
X 

especializado. 

3. Propor aumento da cota de agendamento por profissional, 
X 

proporcional ao absenteísmo. 

4. Identificar através das planilbas de marcação as áreas de 
X 

maior absenteísmo. 

5. Diminuir o prazo de agendamento respeitando a 
X 

necessidade real da referência; 

6. Instrumentalizar os profissionais das unidades de referência 

através de campo de estágio especializado na Policlínica X X X X X 

Lessa de Andrade. 

7. Incrementar o programa já implantado de teleconferências. X X X X 

8. Estruturar a referência e a contra referência através do 
X X X X 

projeto já implantado de Telesaúde. 

9. Treinar e sensibilizar os profissionais da Policlínica Lessa 
X X 

de Andrade, no sentido de conhecer a rede de assistência. 

10. Criar mapas de orientação de referência por Distrito 
X X 

Sanitário. 

11. Criar guia de orientação de referência de serviços da rede 
X X 

municipal. 

12. Articular com outros Distritos Sanitários para oficializar a 
X X 

referência e a contra referência de acordo com a necessidade. 
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7.CONCLUSÃO 

Esperamos com o presente projeto de intervenção ter dado um passo no sentido de contribuir 

para uma reflexão mais cuidadosa a respeito do assunto, suscitando críticas, questionamentos 

constantes e novas formulações. 

Estamos certas que não conseguunos abordar todo o problema, todas as possibilidades 

contidas, todos os recursos existentes, pois pensar a referência e contra referência não é algo que se 

esgote, muito ao contrário, é um processo e nunca um produto acabado. 

É com o compromisso na gestão e de futuros especialistas em serviços de saúde, enquanto 

atores de transformação de nossa realidade, que vamos somando sonhos, anseios, receios diante da 

nossa realidade sanitária. 
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9.ANEXOS 

I- Normatização para o Agendamento de Assistência Especializada- Policlínica Lessa de Andrade 

11- Portaria n° 1101/GM de 12 de junho de 2002 
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III - Planilha de número de consultas realizadas em 20003 e de Recursos Humanos da Policlínica 

Lessa de Andrade 

IV - Momento IV e V do Planejamento Estratégico Participativo do DS IV 

V - Planilha de Recursos Humanos 

VI -Equipamentos de Saúde/Rede Municipal 

VII - Guia de Orientação de Referência 
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NORMATIZAÇÃO PARA O AGENDAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 

POLICLÍNICA LESSA DE ANDRADE 

}- O Agendamento será semanalmente, onde cada unidade terá dia definido para as 
marcações das consultas (quadro 1 ). 

Opções de agendamento: 

L Para as unidades que dispõem de linha teleffinica o agendamento realizar-se-á 
pelo telefone 3446-2631 conforme dia da semana em anexo. 

2. Para as unidades que não dispõem de linha teleffinica o agendamento dar-se-á 
da seguinte forma: 

2.1 

2.2 

A planilha de marcação de consultas deverá ser encaminhada ao 
DS IV na 6ª feira no horário da manhã para agendamento junto ao 
Lessa de Andrade; 

Após agendamento o DS IV devolverá à Unidade encaminhadora a 
planilha de marcação com o agendamento efetivado, no prazo de uma 
semana. 

Obs: Para os agendamentos é necessário informar os dados dos usuários. A 
relação com as informações encontram-se em anexo no quadro 2. 

);;> Ficará determinado um funcionário por turno da Policlínica para efetivar o referido 
agendamento. 

);;> O usuário deverá ser encaminhado para a Policlínica Lessa de Andrade com um 
Formulário Específico de Encaminhamento de Referência e Contra-Referência 
(anexo), distribuído pela Unidade encaminhadora após o agendamento. 

);;> Após o atendimento pelo especialista e fechado o diagnóstico, o usuário retomará 
com o formulário preenchido para a unidade encaminhadora (contra-referência). 

Obs: As orientações acima encontram-se descritas no fluxograma em anexo. 
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FLUXOGRAMA DE AGENDAMENTO PARA ASSISTÊNCIA 

ESPECIALIZADA 

POLICLÍNICA LESSA DE ANDRADE 

ESPECIALIZADO·.•.·· 
(DIAGNÓSTICO ...... ...,.J....,.,....,. 

··••·•·····.· DEAGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

).> Agendamento por telefone (US com telefone) 
).> Agendamento pelo DS IV (US sem telefone) 

).> A ficha de encaminhaamento 
deverá ser arquivada no 
prontuário da Policlínica 

AGENDAR 
O ESPECIALISTA 



ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA LESSA DE ANDRADE 

=> Alergologia 
=> Cardiologia 
=> Clínica 
=> Dermatologia 
=> Endocrinologia 
=> Fisioterapia (Hanseníase e Reumatologia) 
=> Fonoaudiologia 
=> Gastroenterologia 
=> Geriatria 
=> Ginecologia/Obstetrícia (Colposcopia) 
=> Hebeatria 
=> Mastologia 
=> Neurologia 
=> Nutrição 
=> Odontologia (Clínica, Endodontia, Periodontia e Odontopediatria) 
=> Otorrinolaringologia 
=> Pediatria 
=> Proctologia 
=> Psicologia 
=> Psiquiatria 
=> Reumatologia 
=> Tisiopneumologia 
=> Urologia 

OUTROS SERVIÇOS 

=> Centro Especializado do Recife Criança e Adolescente - CERCA (Vítimas de 
Violência) 

=> Tuberculose e Hanseníase 
=> Hipertensão e Diabetes 
=> Serviço de Atendimento Especializado- SAE (DST/AIDS) 
=> Anti-Rábica (vacina e soro) 
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QUADRO 1- Agendamento de Assistência Especializada para Policlínica Lessa De 

Andrade por Unidade de Saúde, Formulários Distribuídos e Dias da Semana, DS 

IV/2004. 

:::::: ::::::::::::::::=:··:·:::::.:: .. : . . -·.. . ......... : .... :. :::::·· 
..... ·::::::·:··:··:·:·:···:·.:· . .. . . .... . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . 

·· Unidades de saiilie .. ······ .NliJilero de Form~lários ·· ··· · Dias da 

Semana. 
H '····· •.. c•·.··. :.· ·~··.••.··.·nR ..•..•. ·t···er•.• ·.• ·,fja •. e.·.·-··r··R·.··ê·····.·en ...• ti•.c.•e••.i .. r·.a.: ..• eA.: ·.e.•n•.•c: .. a: ..•.... • r•ªªilllª 4~ Mat~açij~·· 

USF Vila União 60 15 

USF Caranguejo 30 08 
r-U-SF-S--,-ít-:-io-C-ar-d,-o-so------+----5-0----+----1-5---l Segunda- feira 

USF Skylab 50 15 

·······::·:.:· 
•I :::::::: .. I 

••• 
. ........... 1:::•:::: 

USF Roda de Fogo- Cosirof 50 15 

USF Vietnã 50 15 

CAPS 50 15 Terça - feira 

USF Sítio das Palmeiras 50 15 
.. ······:: ·:;," :·::::· ..... ..... ::: ·,::·.::::::.:.:::::::::::::::::::::::::.=::"·.· 

......•. ·. ··••••··············•·:•··:•••:: }I< / ...........•...... 
.. ·:1 

US 06 - Prof Joaquim Cavalcanti 80 20 

US 07 - Prof Amaury de Medeiros 60 15 Quarta - feira 

US 49- Prof Olinto de Oliveira 80 20 

: .,: 

US 12 - Dr. José Dustan 60 15 

US 27 - Emocy Krause 80 20 

USF Roda de Fogo - Sinos 30 08 Quinta - feira 

USF Roda de Fogo - Macaé 30 08 

.. : : I 

USF Rosa Selvagem 50 15 

USF Barreiras 30 08 

USF Engenho do Meio 80 15 Sexta - feira 

USF Brasilit 50 15 

USF Campo do Banco 50 15 

Obs: Para o P ACS, onde a Policlínica Lessa de Andrade é referência, são distribuídos 
390 planilhas de marcação. 
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REFERÊNCIA 

POLICLÍNICA LESSA DE ANDRADE 
ESTRADA DOS REMÉDIOS, 2416- MADALENA 

FONE: 3227-1622/3228-3387 

~ADEENCANITNHADORA: ________________________________________ __ 

NOME DO USUÁRIO: -------------------------------------------------
DATA DE NASCIMENTO: __ / __ / ___ _ 

ESPECIALIDADE: 

JUSTIFICATIVA DO ENCAMINHAMENTO _________________ __ 

Carimbo e Assinatura do Profissional Carimbo e Assinatura do Responsável pela 
Unidade Tradicional 

PRONTUÁRIO: --------'---- DATA:_/_/_ MÉDICO:---------- HORA: 

DIAGNÓSTICO: 

CONTRA-REFERÊNCIA 

PARECER MÉDICO/ODONTOLÓGICO 

---------------------------------------
CONDUTA ADOTADA: _______________________ __ 

RETORNO AO ESPECIALISTA APÓS NÃO ( 
CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA: ) 

SIM ( ) EM QUANTO TEMPO? ____ _ 



QUADRO 2 -PLANILHA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA POLICLÍNICA LESSA DE ANDRADE 

UNIDADEENCANITNHADORA: ________________________________ _ 

---:-.-·---. --,---------.---. .. . ... . . ..... . . . . . . 

DADOS ))() PACIENTE ESPE~IALIDADE l:mPni~~~~~~~~~~~~ 
~ 

NOME: _____________________ DATA NASCIMENTO: __ / __ / __ 

MÃE: ___________ ENDEREÇO:. ______________ _ 

BAIRRO: MUNICÍPIO:------------

NOME: _____________________ DATA NASCIMENTO: __ / __ ; __ 

MÃE: ______________ ENDEREÇO: ________________ _ 

BAIRRO: MUNICÍPIO: ·~-~--~ ---
--

NOME: DATA NASCIMENTO: __ ! __ ! __ 

MÃE: ENDEREÇO: 

BAIRRO: MUNICÍPIO: 

NOME: DATA NASCIMENTO: __ ! __ ! __ 

MÃE: ENDEREÇO: 

BAIRRO: MUNICÍPIO: 

NOME: DATA NASCIMENTO: __ ! __ ! __ 

MÃE: ENDEREÇO: 

BAIRRO: MUNICÍPIO: 

NOME: DATA NASCIMENTO: __ ! __ ! __ 

MÃE: ENDEREÇO: 

BAIRRO: MUNICÍPIO: 

Assinatura e Carimbo do Responsável pela Unidade 

( 
1 r l c ) { : ( ·, ( , ( ' ( ) ( ) ( 1 

( ( ' ( ( li c ) c 1 
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ANEXO 11 

Portaria n.o 1101/GM Em 12 de junho de 2002. 

O Ministro de Estado da saúde, no uso de suas atribuições e considerando, 

-o disposto no Capítulo III, artigo 26 da Lei n° 8.080/90, que estabelece, entre outros, 
que os P.arâmetros de cobertura assistencial sejam estabelecidos pela Direção Nacional do 
Sistema Unico de Saúde- SUS, aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde; 

-que a descentralização das ações e setviços de saúde, para estados e municípios, para 
a consistência de um efetivo Sistema Nacional de saúde, requer a elaboração de um 
planejamento ascendente, através da Programação Pactuada e Integrada entre os gestores; 

- a necessidadé, requerida pelos gestores e pela sociedade em geral, da revisão dos 
parâmetros assistenciais em uso no SUS, datados de mais de vinte anos, face. aos avanços 
verificados em vários níveis de complexidade do sistema de saúde e as necessidades da 
população; 

- a necessidade, imediata, apontada pelos gestores dos três níveis de governo, do 
estabelecimento de parâmetros como instrumentos de planejamento, controle regulação e 
avaliação do SUS; 

- a necessidade de flexibilizar, aos Estados e Municípios, a aplicação dos parâmetros 
propostos, possibilitando ajustes necessários, derivados, entre outros, da diferença do perfil 
epidemiológico, desde que devidamente justificados e aprovados pelos respectivos Conselhos 
de Saúde, com posterior comunicação a este Ministério, para conhecimento; 

-a ampla discussão sobre o estabelecimento de parâmetros de cobertura assistencial no 
âmbito do SUS, que possibilitou a participação efetiva da comunidade técnico-científica, das 
entidades de classe, dos profissionais de saúde, dos gestores do SUS e da sociedade em geral, 
na sua formulação, através da Consulta Pública SAS/MS N° 01, de 08 de Dezembro de 2000, e 

- a deliberação n° 08 de 04 de abril de 2002 do Conselho Nacional de Saúde, resolve: 

Art. 1° Estabelecer, na forma do Anexo desta Portaria, os parâmetros de cobertura 
assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Parágrafo único. Os referidos parâmetros representam recomendações técnicas ideais, 
constituindo-se em referências para orientar os gestores do SUS dos três níveis de governo no 
planejamento, programação e priorização das ações de saúde a serem desenvolvidas, podendo 
sofrer adequações regionais e/ou tocais de acordo com realidades epidemiológicas e 
financeiras. 

Art. 2° Atribuir à Secretaria de Assistência à Saúde, a responsabilidade peta revisão 
periódica dos parâmetros estabelecidos. 

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor após sua publicação, revogando as disposições em 
contrário, em especial a Portaria MPAS 3046/82 . 

SARJAS NEGRI 
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PARÂMETROS ASSISTENGAIS DO SUS 

01. CONSIDERAÇÕES PREUMINARES: 

Os parâmetros de cobertura assistencial do SUS, destinam-se a orientar os gestores no 
aperfeiçoamento da gestão_ do SUS, oferecendo subsídios para: 

a) Analisar a necessidade da oferta de serviços assistenciais à população; · 

b) Auxiliar na elaboração do Planejamento e da Programação Pactuada e Integrada da Assistência à 
saúde. (PPI); 

c) Auxiliar no Acompanhamento, Controle, Avaliação e Auditoria dos serviços de saúde prestados 
no âmbito do SUS. 

Para elaboração destes parâmetros, foram considerados, entre outros: 

a) Os parâmetros assistenciais, internacionalmente reconhecidos, inclusive os baseados em dados 
da OMS e da OPAS, para cobertura e produtividade assistencial nos países em desenvolvimento. 

b) As estatísticas de atendimento prestado aos usuários do SUS, e as incidências nacionais , por 
especialidade, dos últimos 3 anos. 

c) O número de internações hospitalares, de consultas médicas, odontológicas, de enfermagem e 
outras, de serviços complementares, inclusive de diagnose e terapia, com base em estudos e pareceres 
de especialistas, parâmetros assistenciais desenvolvidos e praticados em vários Estados da Federação, 
estudos do Ministério da Saúde; realizados com a participação de técnicos dos demais níveis de gestão do 
SUS e de várias instituições de saúde do país. 

d) A Portaria MPAS no 3.046, de 20 de julho de 1982. 

Os parâmetros assistenciais, objeto deste estudo, se dividem em: 

a) Parâmetros de Cobertura- são aqueles destinados a estimar as necessidades de atendimento a 
uma determinada população, em um determinado período, previamente estabelecido. 

b) Parâmetros de Produtividade- são aqueles destinados a estimar a capacidade de produção dos 
recursos, equipamentos e serviços de assistência à saúde, sejam eles, humanos, materiais ou físicos. 

Para a definição dos parâmetros de cobertura assistencial ambulatorial, tomou-se como base, a 
composição da Tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais- SIA-SUS (Grupos de Procedimentos). 

Os Grupos de 01 a OS que referem-se a Atenção Básica, devem seguir as orientações já definidas 
no Manual da Atenção Básica~ editadas pelas Portarias GM n° 3.295 de 13 de novembro 1998; GM n° 
832 de 28 julho 1999 e GM no12 de 07 de janeiro de 2000; GM n° 1158 de 08 de Agosto de 2001 e suas 
atualizações. 

Os demais procedimentos, contemplados na Tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais do 
SIA-SUS, foram, em linhas gerais formatados, seguindo a mesma lógica de agrupamentos da tabela SIA. 

file:/ /C:\Meus documentos\Portaria n.htm 04/06/04 
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Alguns destes Grupos foram subdivididos para melhor explicitar o comportamento esperado dos 
procedimentos específicos em relação ao total do grupo. Estas subdivisões foram processadas em 
cálculos percentuais. 

No processo de construção dos parâmetros de cobertura assistencial, alguns procedimentos foram 
calculados com base na população, enquanto outros se derivaram de um procedimento ou ato 
profissionais. Assim, os procedimentos relativos aos exames, diagnoses e terapias, por serem 
decorrentes de uma consulta médica, foram calculados com base na estimativa do total de consultas . 

Os procedimentos de anestesia foram calculados sobre o somatório dos grupos especiais, onde há 
indicação dos mesmos; quais sejam: (crianças, idosos e deficientes). 

Os parâmetros de cobertura para assistência hospitalar, no geral, foram calculados com base na 
expectativa esperada de internações por habitante/ano, nas quatro clínicas básicas, quais sejam: Clínica 
Médica, Obstetrícia, Pediatria e Cirurgia contemplando, ainda, as internações decorrentes de Cuidados 
Prolongados, Psiquiatria, Tisiologia, Reabilitação. 

2. PARÂMETROS DE COBERTURA ASSISTENGAL AMBULATORIAL 

2.1. PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DAS CONSULTAS MÉDICAS E ATENDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS SOBRE A POPULAÇÃO: 

DESCRIÇÃO DA PARÂMETROS GRUPOS{TAB/SIA/SUS 
AÇÕES 

Consultas Médicas 2 a 3 por 
Parte dos 
Grupos- 2 e 

(Total) hab./ano 7 
Atendimentos 0,5 a 2 por Grupos- 3 e 
Odontológicos hab./ano 10 

FÓRMULA PARA O CÁLCULO: 

<"- T. A . = População x Parâmetro de Atendimento 

Legenda: 

T.A: Total da Ação (pode ser consulta médica e/ou atendimento Odontológico) 

Nota 1 :0 total de consultas médicas, divide-se em: 

Consultas Básicas de Urgência I:> 12% do total de consultas programadas 

Consultas de Urgência Pré Hospitalar e Trauma I:> 3% do total de consultas programadas 
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Consultas Médica Básicas IJ 63% do total de consultas programadas (arredondado). 

Consultas Médicas Especializadas 1:> 22% do total de consultas programadas (arredondado). 

Exemplo para cálculo: 

População Total x 2 consultas/hab./ano =X (X é, portanto, o total de consultas médicas previstas), 
sendo: 

12% de X = consultas básicas de urgência; 

3% de X = consultas pré-hospitalar e trauma; 

63% de X =consultas básicas (Clínica Médica+ Ginecologia+ Obstetrícias+ Pediatria); 

22% de X = consultas especializadas. 

2.2. PARÂMETROS DE COBERTURA ASSISTENOAL RECOMENDADOS, CONFORME UNIDADE DE 
MEDIDA E POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS DA TABELA SIA-SUS. 

GRUPO DE Variação de 
PROCEDIMENTOS, Cobertura entre 

POR ORDEM DE Regiões do país Parâmetros Unidade de 
APRESENTAÇÃO NA (projeção 2000) Recomendados medida 

TABELA SIA-SUS 
a) Procedimentos de 
Atenção Básica 
01-Ações 2,28 a 6,43 De acordo com Proced./Hab/ano 
Enfermagem/Outros Pacto da Atenção 
de Saúde Nível Básica 
médio 
02 - Ações Médicas 1,06 a 1,67 De acordo com Proced./Habjano 
Básicas Pacto da Atenção 

Básica 
03 - Ações Básicas 0,4 a 1,6 De acordo com Proced./Hab/ano 
Em Odontologia Pacto da Atenção 

Básica 
04- Ações 0,11 a 0,45 De acordo com Proced./Hab/ano 
Executadas por Pacto da Atenção 
outros Profissionais Básica 
de Nível Superior 
OS - Procedimentos 
Básicos Em 
Vigilância Sanitária Conforme oactuac;ão entre Gestores. 
b) Procedimentos I 
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07- Procedimentos 0,54 a 0,84 
Especializados 

Profissionais 
Médicos, 

Outros 
Nívei.Superior e 
médio 
07.1. Consulta 
Médica de Urgência 
(pré hospitalar e 
trauma) 
07.2. Consultas 
Médicas 
Especializadas 
07.3 Demais 
procedimentos 
desse grupo 
08 - .Cirurgias 0,03 a 0,06 
Ambulatoriais 
Especializadas 
09- Procedimentos 0,03 a 0,07 
Traumato-
Ortopédicos 
09.1.Consulta 
Ortopédica c/ 
Procedimento 
provisório. 
09.2.Tratamento 
e/ou troca gesso 
10- Ações 0,01 a 0,04 
Especializadas Em 
Odontoloqia 
11 - Patologia 51,68 a 75,99 
Clínica 
11.1. Exames 
Básicos: 
Bioquímica.Hemato. 
I a VI, 
microbioiOQia . 
11.2. Exames 
Diferenciados: 
Hormônios I a VIII, 
Imunologia I II III 
11.3. Exames 
Especiais de !muno. 
IV a XII, diagnóstico 
em Genética, 
Patologia Clínica 
Ocupacional I, 11, 111, 
IV, líquido 
Amniótico, sinovial I 
derrame, líquor I e 
II, suco gástrico, 
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0,6 a 1,0 Proced./Hab/ano 

0,06 a 0,09 %total do 
grupo 7 

0,44 a 0,66 %total do 
grupo 7 

0,10 a 0,25 %total do 
grupo 7 

0,05 Proced./Hab/ano 

0,1 Proced./Hab/ano 

0,07 %total do 
grupo 9 

0,03 %total do 
grupo 9 

0,04 a 0,06 Proced./Hab/ano 

30a 50 %total de 
Consultas 

80,26 %total do 
grupo 11 

10,53 %total do 
grupo 11 

7,12 %total do 
grupo 11 

04/06/04 
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11.4. Medicina 2,09 %total do 
nuclear in vitro I, 11, grupo 11 
111 
12 _. 1,38 as 2,52 2,36 %total de 
Anatomopatologia e consultas 
Citopatologia 
13- 5,49 a 8,91 5a8 %total de 
Radiodiagnóstico consultas 
13.1. RX simples e 94,75 %total do 
Contrastado grupo 13 
13.2. Outros 4,63 %total do 
exames de grupo 13 
radiodiagnóstico I e 
Il 
13.3. Proc. Esp. 0,32 %total do 
Radial. I, 11 111 IV, V grupo 13 
13.4. Angiografias 0,24 %total do 

grupo 13 
13.5. 0,06 %total do 
Neuroradiologia . gruj)() 13 
14 - Exames Ultra- 0,80 a 2,47 1,0 a 1,50 %total de 
Sonográficos Consultas 
14.1.' Ecografia I, 11, 76,71 %total do 
111, IV VIl VIII e IX orupo 14 
14.2. 23,29 %total do 
Ecocardiografia V e grupo 14 
VI 
17 - Diagnose 1,61 a 4,69 5a6 %total de 

Consultas 
17 .1. Alergologia 0,67 %total do 

grupo 17 
17.2. Angiologia 0,35 %total do 

grupo 17 
17.3. Cardiologia 37,97 %total do 

qruoo 17 
17.4. 18,75 %total do 
Ginecologia/obstetrícia grupo 17 
17.5. Neurologia 5,36 %total do 

grupo 17 

-~. 17.6. Oftalmologi~ 24,83 %total do 
grupo 17 

17.7 4,08 %total do 
otorrinolaringologia qrupo 17 
17.8 Pneumologia 1,84 %total do 

qrupo 17 
17.9 Urologia 0,87 %total do 

grupo 17 
17.10. 4,27 %total do 
Gastroenterologia grupo 17 

17.11. Fisiatria 1,01 %total do 
gru_po 17 

18 - Fisioterapia 4,52 a 10,94 8a9 %total de 
(por sessão) Consultas 
19- Terapias 0,53 a 1,21 2a3 %total de 
Especializadas (por Consultas 
terapia) 
19.1.Aiergologia 2,16 %total do 
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19.2. Angiologia 2,69 %total do 
qruoo 19 

19.3. Cardiologia 0,32 %total do 
qruoo 19 

19.4. Dermatologia . 4,08 %total do 
qruoo 19 

19.5. Ginecologia I 5,76 %total do 
Obstetrícia Clruoo 19 
19.6. Oftalmologia 4,48 %total do 

qruoo 19 
19.7. 2,18 %total do 
otorrinolarinQoloqia grupo 19 
19.8. Pneumologia 29,00 %total do 

' Clruoo 19 
19.9. Urologia 8,28 %total do 

qruoo 19 
19.10. Endoscopia 2,64 %total do 

aruoo 19 
Atendimento 
Núcleo/Centro de 
Atenção 36% (no total) 
Psicossocial distribuído de 

%total do 
Atendimento Oficina acordo com modelo 
Terapêutica assistencial 

grupo 19 

Atendimento implantado 
Núcleo I Centro 
Reabilitação 
Demais 2,41 %total do 
Procedimentos grupo 19 
desse grupo 
21 - Próteses e 0,20 a 0,74 0,5 %total de 
Órteses Consultas 
22 - Anestesia 0,0003 a 1,16 1,0 %dos grupos 

3+8+10 
c) Procedimentos 
Assistenciais de Alta 
Complexidade 
26 - Hemodinâmica 0,01 a 0,03 0,03 %total de 

Consultas 
27 -Terapia Renal 0,65 a 2,09 Ver item 2.7.3 e %total de 
Substitutiva (diálise) informações Consultas 

complementares 
(item F). 

28 - Radioterapia 1,07 a 1,37 Ver item 2.7.1 e %total de 
(por Especificação) informações Consultas 

complementares 
(item D) 

29 - Quimioterapia 0,07 a 0,27 Ver informações %total de 
complementares Consultas 

(item D) 
30- Busca de Conforme programa %total de 
Órgãos para especifico de Consultas 
transplante Transplantes 
31- Ressonância 0,01 a 0,02 0,04 %total de 
Maqnética Consultas 

32 - Medicina 0,03 a 0,12 0,14 %total de 
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33- Radiologia 0,0003 a 0,01 0,01 %total de 
Intervencionista Consultas 
35- Tomografia 0,16 a 0,25 0,20 %total de 
Computadorizada Consultas 
36 - Medicamentos 2,63 a 9,73 Ainda não apurado %total de 
Excepcionais Consultas 
37 -.Hemoterapia 3,63 a 7,58 4,0 %total de 

Consultas 
38-
Acompanhamento Ainda não apurado 
de pacientes 

2.3. DETALHAMENTO DA COBERTURA DAS CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS, CONTIDAS 
NO GRUPO 2 E 7 DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS. 

15,0% do total de consultas 
URGÊNOA E médicas programadas: Média 
EMERGÊNCIA Brasil-26 88% 

62,7% do total de consultas 

CÚNICAS BÁSICAS 
médicas programadas: Média 
Brasil-53 07% 

Clínica Médica (inclui 
PSF) 

Distribuição do percentual por Ginecologia (inclui 
Mastoloqia) especialidade, de acordo com 

Obstetrícia 
o Pacto da Atenção Básica 

Pediatria 
22,3% do total de consultas 

CONSULTAS médicas programadas: Média 
ESPEOAUZADAS Brasil-20.05% 

0,2% ( inclui Imunologia) do 
Alerqoloqia total de consultas 
Cardiologia 2,0% do total de consultas 
Cirurqia Geral 2.3% do total de consultas 

1,1% (inclui hansenologia) do 
Dermatologia total de consultas 
Doenças Vasculares 
Periféricas 
(Angiologia) 0,2% do total de consultas 

0,4% ( inclui Metabologia) do 
Endocrinologia total de consultas 
Gastroenterologia 0,7% do total de consultas 
Hematologia 0,1% do total de consultas 
Medicina Física* 1.2% do total de consultas 
Nefrologia 0,1% do total de consultas 
Neurociruroia 0.1% do total de consultas 
Neurologia 1 2% do total de consultas 
Oftalmoloqia 2 8% do total de consultas 
Oncologia O 3% do total de consultas 
Otorrinolaringologia 1 5% do total de consultas 
Proctoloqia O 2% do total de consultas 
Psiquiatria 2,2% do total de consultas 
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1,0% ( inclui 
Broncoesofagologia) do total 

Tisiopneumologia de consultas 

Traumatologia -
2,9% ( não inclui consulta de 

ortopedia 
urgência), do total de 
consultas 

Urologia 0,9% do total de consultas 
*Outros 0,5% do total de consultas 

Observações: 

* Estão incluídos neste item as consultas de Fisiatria , Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

**Estão incluídas neste item as consultas de: medicina nuclear, homeopatia, geriatria, acupuntura, 
infectologia, e genética clínica. 

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DA NECESSIDADE DE CONSULTAS NO ANO. 

", Fórmula Geral : · 

Consultas por tipo = NTC x Parâmetro 
Recomendado 

100 

Legenda: NTC =Número Total de Consultas 

Exemplos: 

1. No Total de Consultas de NTC x 15 
Urgência/Emergência- NTCUE = 

100 
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2. N° Total de Consultas Básicas - NTC x 
NTCB = 62,7 

3. N° Total de Consultas Especializadas 
(NTCE) : NTCE = 

100 

100 

3.1. N° Total de Consultas Psiquiátricas NLCE x 
(NTCP): NTCP = U 

100 

Página 1 O de 38 

2.4. OUTROS PROCEDIMENTOS PARA DIAGNOSE E TERAPIA SOBRE CONSULTAS 
ESPECIAliZADAS: 

!.CARDIOLOGIA 2,1% do total de 
(consultas) consultas 
1.1.Ergometria 19% do total de 

consultas cardiológicas 
(já incluídas as 
necessidades de 
PneumoiOCJia). 

1.2. Holter 0,5% do total de 
consultas cardiolóqicas 

1.3.ECG 60% do total de 
consultas cardiológicas 

1.4. Ecocardiograma 13% do total de 
consultas cardiológicas 

2. NEUROLOGIA 1,2% do total de 
(consultas) consultas 
2.1. EEG 33% do total de 

consultas neurológicas 
2.2.ELETROMIOGRAFIA 1,08% do total de 

consultas neurológicas 
(já incluídas as 
necessidades de outras 
especialidades). 

2.5. NÚMERO DE EXAMES DE PATOLOGIA CÚNICA E RADIODIAGNÓSTICO, POR ESPECIAliDADE 
MÉDICA, PARA CADA 100 CONSULTAS. 
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Especialidade Patologia Radiodiagnóstico 
Clínica 

Urgência/ Emergência 25 5 
(Geral) 
Clínicas Básicas 
Clínica Médica 65 15 
Ginecologia 25 5 
Obstetrícia 200 2 
Pediatria 30 2 
Clínicas 
Especializadas 
Alergologia 2 1 
Cardiologia 60 15 
Clínica Cirúrgica 35 8 
Dermatologia 20 1 
Doenças Vasculares 30 5 
Periféricas 
Endocrinologia 50 2 
Gastroenterologia 30 12 
Hematologia 150 4 

Medicina Física * 10 20 
Nefrologia 50 9 
Neurocirurgia 25 10 
Neurologia 15 8 
Oftalmologia 15 1 
Oncologia 70 15 
Otorrinolaringologia 20 3 
Proctologia 35 8 
Psiquiatria 5 1 
Reumatologia 40 15 
Tisiopneumologia 25 20 
Traumato - Ortopedia 12 30 
Urologia 50 15 

Outras 20 5 

Observação: * Nas especialidades de Medicina Física, incluindo Fisiatria , Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, as solicitações de exames, geralmente são feitas por outros especialistas. 

Nota 1: O quantitativo de exames registrados nesta tabela, é orientador, podendo variar, de acordo 
com peculiaridades locais. 

Nota 2: A Patologia Clínica refere-se somente ao Grupo 11 da Tabela de Procedimentos do SIA-SUS 
e o Radiodiagnóstico, ao Grupo 12 da mesma Tabela. 

2.6. FÓRMULAS BÁSICAS PARA AVAUAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL: 

a) Para o cálculo do% de execução da Meta Programada: 
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E = I_otal de Procedimentos 
R,ealizados x 100 

~ Total de Procedimentos Pro ramados 

Onde: E= 
%de 
Execução 

b) Para o cálculo do % de participação, Por Prestador, no total de atendimentos ambulatoriais do 
município, região, estado, etc. 

PP =Total de Procedimentos Realizados P-Qr 
Pre_stador x 100 

Total de Procedimentos Realizados no 
Municí io 

Onde: PP = % de 
Participação por Prestador 

Nota 1: No denominador, o município é a variável; portanto pode ser substituído por Região, 
Estado etc. 

c) Para cálculo da Taxa de Cobertura Ambulatorial- ( TxCA ): 

TCA = Total da Popula~Atendida, em 
determinada ativid!=td_g, período e área x 100 

Total da População Alvo no mesmo período e 
área 

Onde: TxCA= 

Taxa de Cobertura Ambulatorial 

d) Para Cálculo da Taxa de Exames por Consultas Médicas: (TxECM): 

TxECM = Total _ge Exames realizados , em Onde:TxECM= 
determinê!da atividade, pe_r.íodo e área x 100 

Taxa de Exames por Consulta Médica 

Total de Consultas no mesmo período e área 
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e) Para Cálculo da Taxa Específica de Utilização da Capacidade Operacional (TxeUCO): 

TxeUCO = IotaLde Procedimentos Realizados. Onde:TxeUCO= 
em determinaoª ªtividad.e,_p_eríQd_o_~ área x 100 

Total da Procedimentos passíveis de serem 
realizados em determinada atividade, período e 
área 

Taxa Específica de Utilização da Capacidade 
Operacional 

f) Para Cálculo da Taxa de Exames Específicos por tipo de Consulta Médica (TxEeCM): 

TxEeCM = Iotal de Exames _Realizados. por_t[pQ 
de Exame x 100 

Total de Consultas Médicas Realizadas, por tipo 

Onde: TxEeCM = 

Taxa de Exames Específicos por tipo de Consulta 
Médica 

2.7. PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA NECESSIDADE, DA PRODUTIVIDADE OU DA COBERTURA 
DE ALGUNS EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSE E TERAPIA. 

Para conhecer a capacidade física instalada dos equipamentos utilizados para exames e terapias, é 
importante estimar a capacidade dos equipamentos, considerando seu horário de funcionamento diário e 
no de dias /mês disponíveis para uso. 

Esta informação deverá ser buscada também nos Manuais Específicos dos mesmos. 

Elegeu-se aqui, alguns equipamentos de uso no Sistema de Saúde, cujos procedimentos são 
cobertos pelo SUS. 

São eles: 
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2.7.1. ACELERADOR UNEAR OU UNIDADE DE COBALTO (Radioterapia): 

· São equipamentos de megavoltagem, (mais de um milhão de eletrovolts), utilizados para 
tratamento de pacientes oncológicos, normalmente, com capacidade para atendimento de 6 
pacientes/hora (10 minutos por paciente). 

· Os serviços de radioterapia se subdividem em: 

· pequeno porte: aqueles capazes de absorver de 300 a 500 novos pacientes ano. 

· médio porte: aqueles capazes de absorver de 501 a 1000 novos pacientes ano. 

· grande porte: aqueles capazes de absorver 1001 ou mais novos pacientes ano. 

· Para a instalação de um serviço de pequeno porte, prevê-se a abrangência de uma população de 
500 mil a 715 mil habitantes. 

Nota 1: Ver Portaria GM/MS n° 3.535, de 02/09/98. 

2.7.2. MAMÓGRAFO: 

· 1/240 mil habitantes. 

2.7.3. MÁQUINA PARA DIÁUSE: · 

· 1/15.000 habitantes (máquina de proporção, em três turnos). 

· 1/30.000 habitantes (outras máquinas, até dois pontos, em três turnos). 

· 1/1 paciente ( cicladoras I uso domiciliar). 

Em cada "ponto de diálise", podem ser atendidos até 6 pacientes por semana, com utilização 
máxima do equipamento. 

2a 3a Feira 4a Feira sa 6a Feira Sábado 
Feira Feira 

10 Turno A B A B A B 
20 Turno c D c D c D 
3° Turno E F E F E F 

~ Fonte: MS/SAS/DECAS/CGSIAH/2000. 

Nota 1: A, B, C, D, E, F correspondem à simulação da escala de pacientes; 
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Nota 2: 1°, 2° e 30 Turnos correspondem ao período de funcionamento = manhã, tarde e noite 
respectivamente; 

Nota 3: As máquinas recomendadas para TRS devem ser as de proporção e que possuem somente 
um "ponto"; 

2.7.4. ÓSTEO-DENSÍMETRO: 

· 1/140 mil habitantes. 

I 
Nota 1. Ver Portaria GM/MS 1.3f7, de 11/11/99. 

2.7.5. TOMÓGRAFO POR RAIO X COMPUTADORIZADO: 

· 1/100 mil habitantes. 

· 1/1.500 leitos de internação em hospital de atenção terciária 

2.7.6.TOMÓGRAFO POR RESSONÂNOA NUCLEAR MAGNÉTICA: 

· 1/500 mil habitantes. 

· 1/1.500 leitos de internação em hospital de atenção terciária. 

2.7.7. APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, RADIOLOGIA SIMPLES (sem contraste) E RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA: . 

· 1/25.000 habitantes 

3. PARÂMETROS DE COBERTURA HOSPITALAR 

3.1. PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

No geral, estima-se que de 7i a 9% da população terá necessidade de internações hospitalares 
durante o ano, em determinada região. sendo assim, a fórmula para cálculo das internações hospitalares 
esperadas numa determinada região e ano, é a seguinte: 

:file://C:\Meus documentos\Portaria n.htm 04/06/04 



Portaria n Página 16 de 38 

NIHE = Total da População x Parâmetro Recomendado de Internações/ano 

100 

Legenda: 

NIHE =Número de Internações Hospitalares Esperadas. 

3.2. FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO NÚMERO DE INTERNAÇÕES, POR ESPEOAllDADE, PARA 
DETERMINADA POPULAÇÃO NO ANO. 

INTERNAÇÕES POR FORMULA 
ESPEOLJDADE 

Cirúrgica (Pop.x 0,08) x 
20% 

Clinica Médica (Pop.x 0,08) x 
33% 

Cuidados Prolongados (Pop.x 0,08) x 
(crônicos) 080% 
Obstétrica (Pop.x 0,08) x 

20,25% 
Pediátrica (Pop.x 0,08) x 

15% 
Psiquiátrica (Pop.x 0,08) x 

350% 
Reabilitação (Pop.x 0,08) x 

108% 
Tisiologia (Pop.x 0,08) x 

o 13% 
Fator de Ajuste * (pop.x 0,08) x 

6,24% 
TOTAL 100% 

Psiquiatria Hospital Dia (Pop.x 0,08) x 
050% 

FONTE: MS/SAS/DECAS/CGCA/2000 

Observação: * Fator de Ajuste é uma variável que poderá ser utilizada, em uma especialidade, 
dividida em algumas ou em todas, dependendo de fatores locais. 

Nota 1. Para municípios, regiões e estados que, em decorrência da influência de fatores estruturais 
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e/ou epidemiológicos, apresentam percentuais de cobertura hospitalar diferentes do utilizado na fórmula 
acima (8%), deve-se substituir, na fórmula, o coeficiente ali escolhido pelo real apurado (0,08 por 0,07 
ou 0,09 etc). 

Nota 3: A média/Brasil, em 1999, de AIH pagas sobre a população, foi de 7,58%. 

COMPARAÇÃO DO PARÂMETRO EXEMPliFICADO COM A VARIAÇÃO ENTRE AS REGIÕES 

INTERNAÇÃO POR Variação entre as Parâmetro Unidade de 
ESPEOAUDADE Regiões Medida 

Exemplificado 
Cirúrgica 139 a 3,4 1,60 % int/ooo./ano 
Clínica Médica 1 73 a 3,59 2_L_64 % intfpop/ano 
Cuidados O a 0,06 0,06 % int/pop/ano 
Prolongados 
i Crônico) 
Obstétrica 1,18 a 2 01 1,62 % int fpop./ano 
Pediátrica O 7 a 1 53 1,20 % int/ooo/ano 
Psiquiátrica 0,17 a O 29 0,28 % intfpop/ano 
Reabilitação O a 0,02 o 09 % intfpop/ano 
Tisiologia 0,003 a O 03 0,01 % intfpop/ano 
Fator de Aiuste* ---------------- o 50 % intfpop/ano 

TOTAL 5,1 a 10,93 8 00 % int/ooo/ano 
Psiquiatria Hospital 0,005 a 0,07 0,04 % int/pop/ano 
Dia 

Observação: * Fator de Ajuste é uma variável que poderá ser utilizada em uma especialidade, 
dividida em algumas ou em todas, dependendo de fatores locais. 

Nota 1: O parâmetro do quadro acima mudará conforme o coeficiente de internações determinado 
pelo gestor na fórmula explicitada no item 3.2. 

3.3.PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA TAXA DE TEMPO DA MÉDIA DE PERMANÊNOA HOSPITALAR. 

o tempo de média de permanência (TMP), é um dos indicadores, usado para definir o 
rendimento/produtividade/de leitos em cada especialidade. 

PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA TAXA DE TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNOA HOSPITALAR 
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ESPEOAUDADES VARJ:AÇÃO ENTRE PARAM ITR O UNIDADE DE 
REGIOES/1999/AIH 's MEDIDA 

PAGAS 
Cirúrgica 3,9 a 5,6 4,8 Dias/ano por 

internação 
Clínica Médica 4,8 a 6,1 5,2 Dias/ano por 

internação 
Cuidados prolongados 12,4 a 76,8 45,0 Dias/ano por 
(Crônicos) internação 
Obstétrica 2,0 a 3,5 Dias/ano por 

Média 3,0 internação 
Parto normal e 
Cirúrgico Dias/ano por 

internação 
Pediátrica 4,6 a 6,0 6,0 Dias/ano por 

internação 
Psiquiátrica 31,6 a 52,7 Média 28,0 Dias/ano por 

internação 

Hospital Geral 5,5 
Dias/ano por 

Hospital Psiquiátrico 40 o internação 

Reabilitação 24,6 a 31,7 28,0 Dias/ano por 
internação 

Tisiologia 16,1 a 30,6 Média 21,40 Dias/ano por 
internação 

TBC 7,0 
Dias/ano por 

TBC C/ Lesões 25,0 internação 

extensas 
Psiquiatria Hospital 29,5 a 38,9 35,0 Dias/ano por 
Dia internação 

r--, Fonte: MS/SAS/DECAS/CGSIAH/2000. 

,-, 
\ 

Nota 1. A média de permanência hospitalar/Brasii/SUS/99 é de 5,98 dias, sendo a maior média 
registrada a do Rio de Janeiro com 8,92 dias e a menor a do Estado de Rondônia com 3,64 dias. 

Nota 2: A TMP, em algumas especialidades, no quadro acima, foi calculada por média ponderada. 

3.4 NÚMERO DE INTERNAÇÕES/LEITO/ANO, POR ESPEQAUDADE VARIANDO POR TAXA DE 
OCUPAÇÃO HOSPITALAR. 

o Brasil apresentou, em 1999, uma média de 48% de ocupação/leito/ano para o SUS, contra 80 a 
85% que seria a média desejável. 

Todavia, os percentuais de produtividade hospitalar variam por Hospital, Município, Região e/ou 
Estado, influenciando, diretamente, na média de ocupação/leito/ano. 
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Número de Internações/Leitos/ Ano/ taxa ocupação 
Hospitalar(TOH) 

ESPECIAliDADES TOH = 48% TOH = 80% 

Cirúrgica 36 5 60,8 
Clínica Médica 33,69 5615 
Cuidados Prolongados 3,89 6,48 
(Crônico) 
Obstétrica 584 97 33 
Pediátrica 29,20 48 66 
Psiquiátrica 626 10 42 
Reabilitação 6,26 10 42 
Tisioloqia 8,19 13 64 
Psiquiatria Hospital 5,01 8,34 
Dia 
Fator de Ajuste * 29,30 48 82 

Observação: * Fator de Ajuste é uma variável que poderá ser utilizada em uma especialidade, 
dividida em algumas ou em todas, dependendo de fatores locais. No exemplo acima, foi usado 5,98 
como Tempo de. Média de Permanência (TMP) (Média Brasil/ 1999). Quando este coeficiente for aplicado 
em alguma especialidade deverá ser usada a TMP da respectiva especialidade. 

Nota 1. Estes cálculos determinam quantas internações, em média, cada especialidade pode gerar 
por leito, estabelecida uma relação direta com a média de permanência e taxa de ocupação hospitalar. 

3.5. NECESSIDADE DE LEITOS HOSPITALARES 

Em linhas gerais, estima-se a necessidade de leitos hospitalares da seguinte forma : 

a) Leitos Hospitalares Totais= 2,5 a 3 leitos para cada 1.000 habitantes; 

b) Leitos de UTI: calcula-se, em média, a necessidade de 4% a 10% do total de Leitos 
Hospitalares; (média para municípios grandes, regiões, etc.). 

c) Leitos em Unidades de Recuperação (pós-cirúrgico): calcula-se, em média de 2 a 3 leitos por 
sala Cirúrgica; 

d) Leitos para Pré Parto: calcula-se, no mínimo, 2 leitos por sala de Parto. 

FÓRMULAS PARA CÁLCULO DA NECESSIDADE DE LEITOS EM DETERMINADA REGIÃO, PARA 
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DETERMINADA POPULAÇÃO 

Para o cálculo da necessidade de leitos hospitalares, deve-se levar em consideração o percentual 
de internações programadas pelo gestor sobre a população, a taxa de ocupação hospitalar e o tempo da 
média de permanência de cada especialidade. 

CIL = 365 x TOH 

TMP 

Legenda: 

CIL = Capacidade de Internações por leito/ano 

TMP = Tempo de Média de Permanência 

TOH =Taxa de Ocupação Hospitalar (vide item 3.7.2.) 

LN =NU~ 

a L 

Legenda: 

LN = Leitos Necessários 

NIP = N° De Internações Programadas 

OL = Capacidade De Internações Por Leito 

3.6. PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA NECESSIDADE DE LEITOS HOSPITALARES, POR CÚNICA, 
PARA CADA 1.000 HABITANTES. 
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PARÃMEfROS RECOMENDADOS 

LEITOS POR 
Variação %sobre 

Número absoluto de Unidade de entre as Necessidade ESPEOAUDADE 
Regiões total de 

leitos sobre total da Medida 

leitos 
população 

Cirúrgica 0,44 a 14,99 
0,44 Leitos/l.OOOhab. 

0,70 

Clínica Médica 
0,67 a 26,82 

0,78 Leitos/l.OOOhab. 1,13 

Cuidados 
0,02 a 

Prolongados Leitos/1.000hab. 
(Crônico) 0,18 

5,62 o 16 

Obstétrica 
0,43 a 9,49 

0,28 Leitos/l.OOOhab. o 63 
Pediátrica 0,45 a 062 14,06 0,41 Leitos/l.OOOhab. 

Psiquiátrica 
0,05 a 15,31 

0,45 Leitos/l.OOOhab. o 61 
Reabilitação O a O 01 4,72 0,14 Leitos/1.000hab. 

Tisiologia 
0,01 a 0,43 

0,01 Leitos/l.OOOhab. o 02 
Psiquiatria 0,01 a 2,73 

0,08 Leitos /l.OOOhab. 
Hospital Dia o 02 
Fator de ------------- 5,83 
Aiuste* ---------- 0,17 Leitos /l.OOOhab. 

TOTAL 
2,07 a 100 

2,92 Leitos/l.OOOhab. 
3,38 

Observação: * Fator de Ajuste é uma variável que poderá ser utilizada em uma especialidade, 
dividida em algumas ou em todas, dependendo de fatores locais. 

Nota 1: Não é aconselhável contratar mais leitos psiquiátricos onde já exista capacidade de 0,45 ou 
mais leitos/1000 habitantes, para internação em psiquiatria. 

Nota 2: Multiplicando-se o percentual de necessidade de leitos pelo número de leitos/1000 
habitantes escolhido, tem-se o número real de leitos/1000 habitantes em cada especialidade (mantendo 
TOH = 48% e TMP do quadro 3.3. 

3.7. ALGUMAS FÓRMULAS BÁSICAS PARA AVAliAÇÃO HOSPITALAR 

3.7.1. TAXA DE PRODUTIVIDADE HOSPITALAR (TxPH): 
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TxPH =Numero .Qe_!Qternações/ano ><Média de Permanência x Número de 
Leitos existentes/.91l_Q x 100 

365 dias ao ano 

Legenda: 

TPH corresponde à Taxa de Produtividade Hospitalar 

3.7.2. TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (TxOH) : 

TxOH = NPQ X 100 

NLD 

Legenda: 

I 
! 

NPD = NO de Pacientes Dia (num período) 

NLD =No de Leitos Dia (mesmo período) 

Página 22 de 38 

/"'--. Nota 1. A Taxa de ocupação média Brasil, em 1999, foi de 48%, sendo 74% no Distrito Federal e 
24% no Maranhão. 

3.7.3. TAXA DE MÉDIA DE PERMANÊNCIA (TxMP) 
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TxMP = TPD 

TPA 

Legenda: 

TPD =Total de Pacientes Dia (em um Período) 

TPA =Total de Pacientes com Alta (mesmo período) 

Nota 1. O total de pacientes saídos corresponde ao somatório de altas + óbitos + transferências 

Nota 2. A média de permanência hospitalar no Brasil /SUS, em 1999 foi de 5,98 dias, sendo 8,92 
no Rio de Janeiro e 3,64 em Rondônia (1999). 

3.7.4. TAXA DE MORTAUDADE HOSPITALAR (TxMH) 

TxMH = NOP X 100 

NAP 

Legenda: 

NOP = Numero de óbitos no período 

NAP =Numero de altas no período 

Nota 1. A mortalidade hospitalar no Brasil, apresenta uma média de 2,63% sendo 4,05% RJ e 
0,88% no MA (1999) 

3.7.4.1- TAXA MORTAUDADE OPERATÓRIA (TxMO) (até 2%) 
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TxMO = NOAC X 100 

TAC 

Legenda: 

NOAC =Número de Óbitos ocorridos durante o Ato cirúrgico no período 

TAC =Total de Atos Cirúrgicos no mesmo período 

3.7.4.2- TAXA DE MORTAUDADE PÓS-OPERATÓRIA (TxMPO) (até 1%) 

TxMPO = NOPO X 100 

NAC 

./\. Legenda: 

NOPO = Número de Óbitos ocorridos no Pós Operatório no período 

NAC = Número de Atos Orúrgicos no mesmo período 

I 

3.7.4.3 -TAXA DE MORTAUDADE MATERNA HOSPITALAR (TxMMH): 

TxMMH = NOO X 100 

NPO 

Legenda: 
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NOO = Número de Óbitos em Obstetrícia no período 

NPO = Número de Pacientes Obstétricos com alta no mesmo período 

! 
i 

3.7.4.4- TAXA DE MORTAUDADE NEONATAL HOSPITALAR (TxMNeH) 

I 
I 

TMNeH = NORN X 10~ 
NNV 

Legenda: 

NORN = Número de Óbitos de Recém Nato com até 28 dias no período. 

NNV = Número de Nascidos Vivos no mesmo período 

Página 25 de 3 8 

3.7.5. TAXA DE PAOENTES 1 COM INFECÇÃO HOSPITALAR- TxPIH ( % depende do tipo e 
complexidade hospitalar) ; 

TxPIH = NIO X 100 ; 

NAP 

Legenda: 

i 

NIO = Número de Infecções Ocorridas no período 

NAP =Número de Altasl no mesmo Período 
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1 : Alta = L de cura ou melhorado + transferidos + óbito 

3.7.6. TAXA DE COMPUCAÇÃO HOSPITALAR: ( TxCo) (até 3% a 4%) 

Legenda: 

TxCH = NPC X 100 

NAP 

NPC = Número de Pacientes com Complicações no Período 

NAP = Número de Altas1 no mesmo Período 

1 : Alta = L de cura ou melhorado + transferidos + óbito 

3.7.7. TAXA DE INTERCORRÊNOAS OBSTÉTRICAS (TxiO) (até 7%) 

Legenda: 

TxiO = NIO X 100 

NTP 

NIO = Número de Intercorrências Obstétricas no Período 

NTP =Número Total de Partos no mesmo Período 
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3.7.8 -TAXA DE CESARIANAS ( TxCe) (até 15% por Estado) 

TxCe = NPC X 100 

NTP 

Legenda: 

I 
! 

NPC = Número de Partos CirúrJicos do período 

NTP =Número Total de Partos no mesmo Período 

Página 27 de 38 

Nota 1. A média no Brasil de cesáreas, em 1999, foi de 24,9% , sendo de 30,1% no Mato Grosso 
do Sul e de 11,3% no Amapá . 

Nota 2. Ver Portaria MS/466 de:l4 de junho/2000 

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES E ESPEÓFICAS SOBRE ALGUMAS ESPEOAUDADES: 

A) HEMATOLOGIA (Hemoterapia +Terapia em Hematologia), considerar: 

· A OMS - (Organização Mundial da Saúde) recomenda que se substitua o doador de reposição 
(parente ou conhecido de quem está em cirurgia), por doador voluntário e habitual; e que se tenha, como 
meta, o alcance de 3 a 5% da população, como perspectiva para diminuir alguns índices abaixo: 

· Na triagem clinica, tem-se como média Brasil que 20% dos doadores são excluídos; 

A quantidade de bolsas de sangue coletadas, deve ser igual ao número que vai para sorologia; 

· Após a triagem de sorologia, são rejeitados de 9,24% a 16,10% do sangue dos doadores (média 
Brasil, em 1999 = 11,08%); 

· Após cumpridas todas as etapas de coleta e preparo, quando o sangue já está armazenado e 
pronto para ser usado, os serviços, em média, descartam de 20 a 40% (sangue vencido, lipemia, 
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hemólise, icterícia do plasma, etc) do material coletado. 

A expectativa é de total aproveitamento dos concentrados de hemácias (CH) e que o descarte 

não ultrapasse 5% das bolsas coletadas. 

· O uso terapêutico do plasma, normalmente, não excede a 20% do produzido. 

Recomenda-se que o plasma excedente; ou seja os 80%, em média, sejam encaminhados à 
produção de hemoderivados em laboratórios especializados. 

Para o cálculo de quantidades específicas, de acordo com o tipo de unidade, sugere-se seguir as 
orientações abaixo: 

NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE NECESSÁRIAS PARA TERAPIA TRANSFUSIONAL EM UNIDADES 
HOSPITALARES, POR TIPO DE UNIDADE, NO ANO. 

TIPO DE UNIDADE TOTAL DE 
HOSPITALAR BOLSAS/LEITO/ ANO 

Hospital sem UTI e sem Pronto 3a5 
Socorro 
Hospital com UTI ou Pronto 6a9 
Socorro 
Hospital com UTI e com Pronto 10 a 15 
Socorro 
Hospital com UTI/ Pronto 16 a 20 · 
Socorro e Alta Complexidade · 
Hospital de Referência estadual 21 a 50 
com Urgência e 
Emergência/Cirurgia cardíaca 
Hospital com leitos de 100 
hematologia 
(hemofilia/hemoglobinopatias/oncologia 
hematológica) 

~. Fonte: MS/PPI estaduais -GGCA - ANVISA 

Nota 1 Os hospitais que ultrapassarem os limites estabelecidos na tabela, deverão ser avaliados. 

B) ODONTOLOGIA: 

As metas da OMS para 2000, em países em desenvolvimento, foram: 
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· No máximo 3 dentes cariados, perdidos ou obturados, por criança de até 12 anos de idade; 

· 50% das crianças entre 5 e 6 anos, devem estar livres de cáries; 

· 85% dos indivíduos com 18 anos devem apresentar todos os dentes; 

· 50% de redução do edentulismo (ausência de dentes), na população entre 35 e 44 anos; 

· Redução de 25% no nível de edentulismo na população com 65 anos ou mais. 

C) OFTALMOLOGIA: 

· Para cirurgias oftalmológicas, calcular 0,57% do total de consultas (não só as oftalmológicas), e 
deste total, espera-se: 

a) Cirurgias de catarata: 65%; 

b) Outras. cirurgias oftalmológicas: 35% 

Para cada cirurgia deve-se calcular, em média, 4 consultas (pré e pós operatório ). 

Quando instituída a avaliação oftalmológica em escolares, deve-se considerar que, 
aproximadamente 8% dos consultados, necessitarão de óculos e 5% apresentarão outros problemas 
oftalmológicos. Estes percentuais podem variar de acordo com as regiões do país. 

D) ONCOLOGIA: 

De acordo com o INCA - Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde, estima-se que o 
câncer acomete de 0,13% a 0,24% da população, anualmente. 

Deste total, estima-se que 18% dos casos de Câncer no Brasil, são de pele, não melanótico, de 
fácil diagnóstico e de baixo custo de tratamento. 

· Quimioterapia (QT) e Hormônioterapia (HT): 

A estimativa é de que 70% dos doentes de Câncer serão tratados com quimioterapia, em algum 
momento da evolução da sua doença. 
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A média/Brasil é de 6 meses de tratamento/paciente; sendo no mínimo 03 e no máximo 30 meses 
para QT. 

Exemplo: 

Na prevalência de 0,24% para uma população de 100.000 habitantes: 

· Incidência de 240 casos por ano; 

· Equivalência de 20 casos (pacientes)/mês; 

· 14 casos de quimioterapia/mês (70%) 

Para avaliar a relação de procedimentos de QT entre criança e adolescente/adulto, considerando-se 
100% dos casos de Câncer totalmente atendidos, utiliza-se como parâmetro a proporção 1/16; ou seja, 
uma criança ou adolescente para 16 adultos (terminologia utilizada na Tabela de Procedimentos 
Quimioterápicos do SUS) . 

As finalidades nos tratamentos oncológicos podem ser: curativa, paliativa, adjuvante ou prévia 
( neoadjuvante ). 

Hormonioterapia (exemplos de tratamento): 

· Adjuvantes-(Carcinoma de mama) tratamento de 03 a 60 meses (a maioria dos pacientes com 
tratamento de 2 anos); 

· Paliativa - (Carcinoma de mama, endométrio e próstata) de 03 a 120 meses.(a maioria dos 
pacientes com tratamento de 4 anos). 

No carcinoma de mama podem ser usadas até duas finalidades (adjuvante e paliativa), não 
concomitantes. 

No carcinoma de próstata e endométrio com somente a finalidade paliativa. 

Na quimioterapia e hormônioterapia adjuvantes há somente uma linha (tipo de esquema 
terapêutico) de tratamento, enquanto nas paliativas podem ocorrer até 3 linhas terapêuticas. 

· Radioterapia: 

Estima-se que 60% dos doentes de Câncer serão tratados com Radioterapia em algum momento 
da evolução da sua doença. 

No tratamento com irradiação, o quantitativo mais comum é 54 campos/paciente em 23 dias, o que 
corresponde à média de 2,3 campos/paciente/dia. 
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Um paciente pode ser irradiado em até 3 áreas concomitantes. 

· Consultas oncológicas: 

' 
Referem-se ao número de consultas que qualificam o atendimento, após instituído o tratamento 

oncológico. i 
I 

11 

' 
i 

Padente em tratamento: I 
· 1 consulta ao mês/quimiotera~ia 

· 1 consulta semana/radioterapia 

Paciente pós-tratamento: 

· até 6 meses - 1 consulta mensal 

· do 70 ao 180 mês -1 consulta trimestral 

· do 19° ao 36° mês -1 consulta semestral 

i 
· Após o 360 mês -1 consulta anual. 

i 
i 

Notal: Ver Portaria GM/MS n° 3535 de 02/09/98 e DATASUS, www.datasus.gov.br Bases Técnicas 
para autorização de procedimentos em alta complexidade/APAC Oncologia e SAS 
w3.saude.gov.br/mweb/homesas.htm -SUS Onco (informe mensal) 

E) PATOLOGIA E RADIODIAGNÓSTICO: 

Os municípios que não estão desenvolvendo, rotineiramente, ações de controle dos Diabetes, 
Hipertensão, Pré-natal, etc, deverão programar percentuais de exames inferiores ao mínimo 
recomendado. 

Os percentuais recomendados em Patologia Clínicos de 30% a 50% devem ser empregados pelos 
gestores que disponibilizam para a população, todos ou quase todos os tipos de exames laboratoriais 
(grupo 11) e de 5% a 8% para radiodiagnóstico (grupo 13) da tabela do SIA-SUS. 

Para o cálculo do número de exames de Densitometria óssea necessário, considerar que no 
acompanhamento dos casos de osteoporose, recomenda-se um exame anual por paciente. 
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F) TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (Diálise): 

De acordo com estudos sobre os dados da OMS e especialistas da área, estima-se que 40 
pacientes/100.000habitantes/ano, necessitarão desta terapia. Este parâmetro aplica-se a países em 
desenvolvimento e relaciona-se diretamente com a expectativa de vida ao nascer de países ou regiões 
Após atendida toda a demanda, estima-se o acréscimo anual, em 10% sobre o numero de pacientes 
dializados (considerados óbitos e pacientes novos). 

A PT GM/MS/N° 82 de 03/01/2000, que estabelece o regulamento técnico para o funcionamento 
dos serviços de diálise e as normas para cadastramento destes, junto ao SUS, considera o ingresso do 
paciente no tratamento dialítico, por indicação médica, mediante avaliação clínica e quando o seu exame 
laboratorial detectar o valor igual ou inferior a 10ml/min para depuração do "clearence" da creatinina • 

I 
Os pacientes que apresentarem, no exame, valores maiores, poderão entrar em tratamento com 

justificativa médica especial, encaminhada ao Gestor do SUS. 

O SUS, em 1999 pagou 96% das Diálises em pacientes/Brasil contra 4% financiados por outras 
fontes. 

Dos pacientes em tratamento dialítico no Brasil, em 1999, a distribuição por procedimento, 
apresentou os seguintes percentuais: Hemodiálise: 90%; CAPO: 7%; OPA: 2% e DPI: 1%. 

G) Rf.ZÃO DE ALGUNS RECURSOS HUMANOS POR HABITANTE 

· Médico por habitante. 1/1000 hab. 

-Médico generalista por habitante- 0,8/1000 hab. 

- Médico especialista por habitante - 0,2/1000 hab. 

· Odontólogo por habitante. - 1/1.500 a 5.000 hab. 

· Enfermeiro - vide nota no 2 

· Equipe do Programa de Saúde da Família - 1/750 a 1000 famílias 

· Equipe do Programa de Agentes Comunitários - 1/150 a 250 famílias 

Nota 1: Programa de Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários (PACS): Ver 
Portaria GM 1.886, de 18/12/97 e subseqüentes ou consultar site www.saude,gov.br/sps/. 

Nota 2: Para dimensionamento da necessidade de profissionais da área de enfermagem, a 
Resolução COFEN no 189/96, dispõe que deverá ser consideradas, entre outras, as características 
relativas à instituição/empresa; à missão; porte; estrutura organizacional e física; tipos de serviços e/ou 
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programas; tecnologia e complexidade dos serviços ejou programas. 

G.1) CAPAODADE DE PRODUÇÃO, EM CONSULTAS, DE ALGUNS RECURSOS HUMANOS NA ÁREA 
DE SAÚDE: 

Recursos Humanos carga Horária Atendimentos 
Semanal 

Assistente Social 30 horas 03 
consultas/hora 

Enfermeiro 30 horas 03 
consultas/hora 

Fisioterapeuta 30 horas 4,4 
atendimentos/hora 

Médico 20 horas 04 
consultas/hora 

Nutricionista 30 horas 03 
consultas/hora 

Odontólogo 20 horas 03 
consultas/hora 

Psicólogo 30 horas 03 
consultas/hora 

Psiquiatra 20 horas 03/consultas/hora 

Nota 1.: Os dados acima, podem sofrer variações de acordo com convenções sindicais, dissídios 
coletivos das respectivas categorias profissionais e/ou adoção de políticas de saúde específicas, pelo 
gestor. 

H) AGRUPAMENTOS DEMOGRÁFICOS PARA PROGRAMAÇÃO ASSISTENOAL: 

Para programação de ações e serviços de saúde sobre a população, sugere-se elaborar alguns 
agrupamentos demográficos, variáveis por faixas etárias específicas, raça, sexo, local de residência, etc. 

Para programação de Consultas Médicas, por exemplo, poder-se-á utilizar o seguinte agrupamento: 

População Menor de 1 ano 1:> aproximadamente 3% da população geral; 

População de 1 a 4 anos 1:> aproximadamente 7% da população geral; 

População de 5 a 14 anos 1:> aproximadamente 20% da população geral; 

População de 15 a 44 anos 1:> aproximadamente 50% da população geral; 

População de 45 a 59 anos 1:> aproximadamente 12% da população geral; 

Maiores de 60 anos 1:> aproximadamente 8% da população geral; 
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Nota 1: Os percentuais acima podem sofrer variações decorrentes de fatores tais como: redução da 
taxa de natalidade; agravos específicos por grupos populacionais, fatores epidemiológicos,etc; portanto, 
sugere-se avaliar as especifiddades locais. · 

I) SISTEMA DE ATENÇÃO MÉDICA SUPLETIVA: 

Segundo Eugênio Vilaça Mendes1, pode se considerar, que em média, 28% da população, 
principalmente urbana utiliza o Sistema de Atenção Médica Supletiva- SAMSl, (Cooperativas, Planos ou 
Seguro de Saúde); destes, mais de 70% são patrocinados por empresas (total ou parcialmente) e 
menos de 30%, por opção • 

Outro estudo mostra, que em média, os Planos de Saúde têm 1.4 dependentes por plano. 

Considerando a abrangência dos contratos, outro estudo mostra que 91,7% dos SAMS1 (exceto 
Planos Odontológicos) incluem: consulta, exames complementares e internações hospitalares. 

Outro fator quase nunca considerado, é o Sistema de Desembolso Direto -SDD1 (medicina liberal) 
que pelo IBGE/PNAD, em 1994 atingia 33,9% da população; em 1996 atingia 29,4% e em 1998, atingia 
24,2%, com movimentação financeira semelhante ao sus e ao Sistema de Atenção Médica Supletival. 

Sugere-se, portanto, que ao se definir o perfil assistencial de um determinado município, região, 
estado, etc. leve-se em consideração a importância de se pesquisar qual, realmente é a população local 
adstrita ao Sistema de Atenção Médica Supletiva. 

J) ACESSO E UTIUZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE: 

Segundo a PNAD/IBGE/1999, estimava-se em 112,6 milhões (71,2% da população brasileira), o 
número de pessoas que tinham um serviço de saúde de uso regular. Dentre os serviços de uso regular, 
em ordem de importância, apareceram: 

Posto ou Centro de Saúde: 41,8% 

Ambulatório de Hospitais: 21,5% 

Consultório Particular: 19,7% 

Ambulatório ou Consultório de Clínica: 8,4% 

Pronto SOCOrro: 4,8% 

Farmácia: 2,2% 

Ambulatório de Empresa ou Sindicato: 1,5% 
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Agentes Comunitários: 0,1% 

L) PERFIL DE SEGMENTO/ USUÁRIOS SUS POR REGIÃO: 

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES 

ESTRUTURA AGREGADA NA ORDEM DE 3 
DÍGITOS . 

sus Total Norte/Centro 
Oeste 

Exclusivo 39% 39% 
Fr~üente 20% 20% 
Eventual 21% 16% 
Não Usuário 15% 16% 
Sem informação 5% -

Nordeste 

51% 
23% 
13% 
9% 
-

Página 35 de 38 

Sul Sudeste 

32% 33% 
17% 19% 
31% 26% 
15% 20% 

- -

Fonte:IBOPE - Pesquisa Nacional com cotas proporcionais (sexo, idade, atividade e localização 
geográfica.1998. 

1 MENDES, Eugênio. V .. O Sistema de Saúde no Brasil: Situação Atual e Perspectiva. 1998. 

M) NÚMEROS DE LEITOS/HABITANTE/ANO: 

a) Os parâmetros de cobertura hospitalar (necessidade de leitos) referem-se aos leitos SUS + os 
leitos SAMS (Sistema de Atenção Médica Supletiva) +leitos SDD (Sistema de Desembolso Direto); 

b) Hospitais locais ou Unidades Básicas de Internações (clínicas básicas: médica, ginecológica, 
obstétrica, pediátríca) atendido por médico generalista ou especialista nestas áreas, têm como parâmetro, 
2 leitos/1000/hab. na área urbana da sede do Município, mais 1 leito/iOOOhab. na área rural; 

c) Hospitais Regionais (Clínicas Básicas mais especialidades consideradas estratégicas e necessárias 
para a área programática (área geográfica da Programação). O parâmetro de 2 leitos/lOOOhab.na área 
urbana da sede, mais 1 leito por lOOOhab. na área rural da sede, mais 1 leito/lOOOhab. nas outras áreas 
urbanas atingidas, e mais 0,5 leitos/1000hab. nas outras áreas rurais atingidas. 

Em conceitos mais recentes, a classificação de hospitais. por porte, (acima de 20 leitos), deve levar 
em consideração o numero de leitos, leitos de UTI, tipos de leitos de UTI, procedimentos de alta 
complexidade que realiza, se possui atendimento de urgência/emergência, atendimento a gestante de 
alto risco e quantidade de leitos cirúrgico como itens mínimos de avaliação. 
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A média Brasil de leitos cadastrados no SIH/SUS/99/1.000 habitantes é de 2,57, apresentando a 
variação de 4,35 no Maranhão e 1,64 no Pará. 

Cerca de 86% do total dos leitos hospitalares dos prestadores do Sistema Único de Saúde estão 
cadastrados no SIH/SUS: (1999). 

Quanto aos leitos de U T I, a média Brasil (SIH/SUS) está em torno de 2,64% dos leitos 
cadastrados, variando de 5,54% no Rio Grande do Sul e 0,22% em Rondônia.(1999), segundo a fonte 
MS/SAS/DECAS/CGCAH/2000-Assistência Hospitalar SUS. 
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Anexo Til 
Número de Consultas Realizadas em 2003 e Identificação de Necessidades de Consultas Especializadas e Recursos Humanos, 
Policlínica Lessa de Andrade, DS IV, 2004. 

... .. .. . . . .. 

Especialidades 

Alergologia 
Cardiolo2ia 
Cirurgia geral* 
Dermatologia 
Angiologia * 
Endocrinologia 
Gastroenterologja 
Hematologia 
Medicina Física * * 
Nefrologja* 
Neurocirurgia* 
N eurol(!gia 
Oftalmologia 
Oncologia* 
Otorrinolaringologia 

Proctologia 
Psiquiatria 
Reumatologia 
Tisiopneumologia 
Traumatologia/Orto-

1 pedia* 

Núl1l~ro de Núm~r() de 
' Coll,s\Iltas/ .. Çortsitlta$/Arto 

·· 2003 · ••. (}?árâmetro dá 
• • Portaria .110 1/2002). 

1602 I 1.605 
9887 (03) I 16.048 

18.455 
10.389 8.826 

1.605 
5.291 3.210 
2.147 5.617 

802 
2.637 9.629 

802 
802 

4.119 9.629 
22.467 
2.407 

8.417 12.036 
1.605 

4.040 17.652 
6.436 3.210 
9.685 8.024 

23.269 

E~timativa de (:1ap~çidad.e Niímel"o de Nec~ssid~.((e 
Delrláuda. Pl"ogtafuad.a • · · • R~cgrso) ... de :Recur$bs 

Repdmida por Profissional· • U~mano . •.. BÜmari~s 
· ··· ··· ·· · ·· · (1\,t~ 1\'Jjlio/04), 

- 03 I 2.904 I 01 
6.161 2.904 02 04 
18.455 
- 1.563 2.904 07 
1.605 01 

- 2.081 2.904 02 
3.470 2.904 01 01 
802 2.904 01 

6.992 02 
802 
802 

5.510 2.904 01 02 

2.407 

3.618 2.904 03 I 01 
1.605 2.904 01 

13.612 2.904 02 I 04 
- 3.226 2.904 01 
1.661 2.904 03 

I 
23.269 08 
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. Número de . . Número <1~ ... 
Especialida(jes • Consldtas/ · (J()ºsulüt~/~llo 

. 2oo3 . . . . . JPâ.r~lttetrQ ~a . 
>.PottaHa iló1./2óó2) 

-

Urologia 2.148 7.221 
Outros*** 9.924 4.012 
TOTAL 87.789 178.932 

*Não temos Referência Municipal 

Estin1ativáde ·· Capaci~ade .• Número de • N:ecessí~*de 
· • · • I>em:ulda . Progrfl:mada · · J:{ecursó •• de RC.çursos . 

. R.ellrilllida .· p()r Profi~sional ··• illllfu.luto •• • Ittlmânos • · · ··· ·· · · · ·· ·· · · · ··· · · · ·· · <.At~.l\f~üo/64) 

5.073 
- 5.912 

2.904 I 01 
05 
33 

População DS IV: 267.462 hab. 
Projeção DIEVS 2004 

01 

22 

Total de Consultas/ano: 802.386 
(parâm~g() de 3consultas por hab/ano) 

Cons.especializadas (22,3% ): 178.932 

**Representa as especialidades de fisiatria, fisioterapia e terapia ocupacional. 
***Representa as especialidades em medicina nuclear, homeopatia, geriatria, acupuntura, infectologia e genética clínica 

Obs: 
• No levantamento do número de consultas realizadas em 2003 foram incluso em Medicina Física a especialidade de 

Fisioterapia (02 prof); em Outros as especialidades de homeopatia (01 prof), geriatria (Olprof) e infectologia (03 prof). 
• O atendimento em oftalmologia não é realizado na Policlínica Lessa de Andrade, porém conta com uma referência anual de 

4.020 atendimentos em clínicas conveniadas com o SUS. 



) \ ) ( ) I ) \ ) ( J \ ) ( J \ J I ) ( ) ( ) / ) ' ) I ) : ) { ) ( ) í ) ( ) '. ) i ) \ ) ( ) { ) ( ) ( ) ; ) ' ) ( ) ( ) ( ) ' ) i ) I ) ( ) ( ) • ) \ ) ( ) ( ) ( ) I ) í ) I ) ( ) ( ) I. ) ( 

Anexo IV 
Momento IV do Planejamento Estratégico Participativo do Distrito Sanitá1io IV 

ANÁLISE DO CONTEXTO INTERNO 

Pontos fracos 

Infra-estrutura; falta de insumos e matérias; 
N° RH insuficientes; 
Dificuldades de captar recursos financeiros; 
Falta de um mapeamento político e territorial dos atores; 
Baixo entendimento e sensibilização da proposta de educação popular 
em saúde; 
Ausência da figura do administrador da USF; 

Sistema de referência e contra-referência deficiente; 
Baixa integração das ações entre equipes de trabalho: departamentos, 
ESF, ACS x ASA e outros; 
Processo de comunicação interna deficiente; 
Conflito interno nas equipes de trabalho (ESF, US's tradicionais, etc); 
Falta de compromisso dos profissionais com suas atividades; 
Subestimação dos potenciais dos funcionários; 
Salários incompatíveis com as atividades desenvolvidas; 
Falta de isonomia salarial entre as diversas categorias profissionais; 
Influencia negativa da disputa partidária na qualidade e resolutividade 
dos processos de trabalho; 
Local do DS (sede); 
Baixa capacidade de se antecipar aos imprevistos; 
Ausência de planejamento para os treinamentos ofertados aos 
profissionais; 
Sobrecarga de atividades, tendo em vista, a verticalização das ações 
pelo nível central; 

Pontos fortes 
Compromisso da equipe gerencial com as práticas de saúde; 
Acesso ao gerente como facilitador do desenvolvimento dos 
projetos; 
Gerente e diretores capacitados e comprometidos; 
Gestão democrática; 
Descentralização do poder; 
Maior abertura para o diálogo; 
Poder de decisão do gerente do DS-IV com relação ao nível 
central; 
Aumento da capacidade operacionalizar as políticas de saúde 
propostas pela gestão; 
Aumento de poder de articulação do gerente; 
Maior atenção à parte educacional (educação em saúde); 
Ampliação da atenção básica (equipe saúde da família); 
Implantação do PSA no território; 
Grande empenho dos ASAs e supervisores em levar melhor 
qualidade de vida à população; 
Maior esclarecimento e educação da população com as 
atividades realizadas pelos ASAs; 
Processo de construção de uma maior integralidade de ações 
e integração entre as equipes (planejamento estratégico 
participativo ); 
Bom relacionamento entre os departamentos;parceria com 
outros órgão (implantação do fórum integrado; trabalhar lado 
a lado com o povo; 
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Baixa capacidade de decisão com relação a questões de pessoal, devido 
a centralização dos processos; 
Desarticulação na formação continuada em função da centralização 
entre as políticas específicas e diretorias; 
Fragilidade no apoio psico-social aos servidor, especialmente com 
relação à saúde; 
Ausência de mecanismo eficazes de punição para profissionais 
negligentes; 
Falta de cobertura do PSF nas seguintes áreas: vila aras, 7 mocambos, 
nova morada, Pe Henrique, Sítio Wanderley, Sf' Luzia, Arlindo ... , José 
de Holanda, Zumbi, Cordeiro, Prado, Torrões, UR7, Brega e Chique, 
Teresópolis, Jardim Petrópolis, V. felicidade; 
Visão apenas quantitativa do trabalho dos ASA's e supervisores; 
Baixo diálogo com outras secretarias da P. C.R. (intersetorialidade ); 
Aumentos das ações de saúde (demanda); 
Não modificação do organograma distrital; 
Sobreposição das funções do supervisor do PASC's x GT (não há 
desempenho de uma gerencia de território efetiva); 
Não oficialização do cargo de supervisor do PSA; 
Falta de gestão e gerenciamento das unidades de referência (alta 
complexidade); 
Não garantia da alta complexidade aos usuários dos serviços de saúde; 
Dificuldade de monitorar e avaliar o planejamento. 

Boa aproximação com a academia (UFE e UPE); 
Investimento na atenção de média complexidade; 
Valorização da participação comunitária no controle social; 
Boa articulação o DS-IV com a comunidade; 
Forte controle social; 
Boa capacidade de mobilização da comunidade. 
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Momento V do Planejamento Estratégico Participativo do Distrito Sanitário IV 

MATRIZ DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS- TRABALHO DOS GRUPOS 
PROBLEMAS GERADORES VALOR TEMPO PARA RECURSOS GOVERNABILIDADE CUSTO DO SOMA 

POLÍTICO ALCANCE DOS DISPONÍVEIS** ADIAMENTO DA 
RESULTADOS* RESOLUÇÃO DO 

I PROBLEMA 

!.Desarticulação no planejamento das ações de saúde, Alto Médio Médio Médio Alto 12 I 

das coordenações da SMS com o DS, e deste com as 3 2 2 2 3 
unidades; 
2.Ações do DS implantadas sem monitoramento; Alto Alto Médio Médio Alto 13 

3 3 2 2 3 

3.Baixa integração entre as equtpes de trabalho Alto Médio Alto Alto Alto 14 
[(Departamentos, ESF, PSA, PACS, outros); 3 2 3 3 3 
4.Baixa articulação da coordenação geral do PSA Médio Alto Alto Médio Médio 12 

1(C.V.A) como os DS; 2 3 3 2 2 
5 .A não existência de gerente de território Alto Alto Baixo Baixo Alto 11 

,., 
3 1 1 3 .) 

6.0 PSF tem desenvolvido poucas ações intersetoriais; Alto Alto Médio Alto Alto 14 
,., 

3 2 3 3 .) 

7 .Baixa notificação das doenças e agravos pelos Alto Alto Alto Alto Alto 15 
profissionais de saúde; 

,., 
3 3 3 3 .) 

S.Sistema de referência e contra-referência deficiente Alto Médio Médio Médio Alto 12 
no DS IV e frente à demanda externa do DS; 3 2 2 2 3 
9 .Política de RH deficiente no que se refere ao processo Alto Médio Baixo Baixo Alto 10 
de Educação continuada (que ocorre de forma 

,., 
2 1 1 3 .) 

asistemática) e à normatização dos direitos trabalhistas e 
responsabilidades profissionais 
10.Pouca discussão dos indicadores de saúde junto aos Médio Alto Alto Alto Médio 13 
profissionais; 2 3 3 

,., 
2 .) 

11.Formação dos profissionais de saúde essencialmente Alto Baixo Baixo Baixo Alto 9 
técnica (pouco politizªd!};_ ~- ___ 3 1 1 1 3 

---- -- ------------------- ------· ------ ----- ·-----
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12.Inadequada estrutura do PSF no tocante à gerência, Alto Médio Médio Alto Alto 13 
acompanhamento, supervisão, número de família; 3 2 2 3 3 I 

13.Descontinuidade do processo de formação da Alto Alto Baixo Baixo Alto 11 
I 

equipe de retaguarda; 3 3 1 1 3 
14.Descompromisso de alguns profissionais com as suas Alto Baixo Baixo Baixo Alto 9 
atividades; 3 1 1 1 3 

15 .Baixa socialização dos princípios orientadores do Alto Alto Médio Alto Alto 14 
projeto político da gestão (gerentes) gestores I 3 3 2 3 3 

1 pro fi ssi onai s; 
16.Profissional selecionado sem o perfil adequado para o Alto Baixo Baixo Baixo Alto 9 
desempenho das funções no PSF. 3 1 1 1 3 
17 .Ausência de mecanismo de incentivo que melhorem a Alto Baixo Baixo Médio Alto 10 
qualidade do s~rviço e recurso humanos; 3 1 1 2 3 



Anexo V 

PLANILHA DE RECURSOS HUMANOS 

DISTRITO SANITÁRIO- SEDE 

CATEGORIA QUANTIDADE 
Gerente 01 

Diretor de Recursos Humanos 01 
Diretor de Desenvolvimento 01 

Comunitário 
Diretor Financeira 01 

Diretor Assistência a Saúde 01 
Diretor de Vigilância a Saúde 01 

Agente Administrativo 26 
Agente de Saúde 05 

Agente de Serviços Gerais 07 
Inspetor Sanitário 12 

Educador em Saúde 02 
Motorista 08 

Assistente Social 03 
Biólogo 02 
Dentista 08 

Enfermeira 04 
Farmacêutico 03 

Médico Veterinário 04 
Nutricionista 02 

Psicóloga 02 
Sanitarista 05 

TOTAL 97 

UNIDADE ESPECIALIZADA DE REFERÊNCIA- UER 
(Policlínica Lessa de Andrade) 

CATEGORIA QUANTIDADE 
Gerente 1 
Diretor 2 

Agente Administrativo 28 
Auxiliar de Recepção 37 

Dentista 14 
Enfermeiro 6 

Auxiliar de Enfermagem 21 
Médico 59 

Digitador 3 
Farmacêutico 1 

Agente de Portaria 1 
Assistente Social 6 

' 
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Nutricionista . 4 
THD 1 

Artífice 1 
ACD 11 

TOTAL 196 

UNIDADES DE SAÚDE - US 
(Prof. Joaquim Cavalcanti, Prof. Olinto de Oliveira, Professor Amaury de Medeiros, 
Dr. José Dustan) 

CATEGORIA 
Médico ' 

Enfermeiro ! 
' 

Dentista 
Farmacêutico 

Auxiliar de Enfermagem 
Auxiliar de Consultório Dentário 

Auxiliar Administrativo 
Agente de Saúde 

Auxiliar de Serviços Gerais 
TOTAL 

CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS 
(Espaço Vida) 

CATEGORIA 
Médico Psiquiatra 

Enfermeiro 
Assistente Social 

Farmacêutico 
Psicólogo 

Educador Físico 
Terapeuta Ocupacional 
Auxiliar de Enfermagem 

Recreador 
Auxiliar Administrativo 

Auxiliar de Serviços Gerais 
TOTAL 

QUANTIDADE 
30 
03 
16 
02 
17 
03 
32 
09 
19 

131 

QUANTIDADE 
03 
03 
03 
01 
05 
04 
05 
02 
01 
03 
03 
33 



UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- USF 
(Engenho do Meio, Emocy Krause, Cosme e Damião, Caranguejo, Campo do Banco, 
Roda de Fogo/COSIROF, Roda de Fogo/Macaé, Roda de Fogo/Sinos, Rosa 
Selvagem, Sítio das Palmeiras, Sítio do Cardoso, Skylab, Vietnã, Vila União, Brasilit. 

CATEGORIA, 
Médico I 

I 

Enfermeira 
Dentista 

Auxiliar de Enfermagem 
Técnico de Higiene Dental 

Auxiliar de Consultório I Dentário 
Auxiliar Administrativo 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Agente Comunitário de Saúde 

TOTAL i 
! 
i 

QUANTIDADE 
31 
31 
16 
31 
04 
16 
23 
21 
139 
312 

i • , 
PROGRAMA DE AGENTE~ COMUNITARIO DE SAUDE - PACS 

I 

I 

CATEGORIA QUANTIDADE 
Enfermeira/Supervisara 05 

Agente Comunitário de Saúde 131 
TOTAL 136 

PROGRAMA DE SAÚDE AMBIENTAL- PSA 

CATEGORIA QUANTIDADE 
Supervisor • 10 

Agente de Saúde Ambiental 100 
Agente Operacional de Apoio 31 

TOTAL 141 

TOTAL GERAL DE RECURSOS HUMANOS DO DISTRITO SANITÁRIO IV: 1046 



Anexo VI DISTRITO S~ITÁRIO IV 
Equipamentos de Saúde/ Rede Municipal 
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Secretaria de Saúde do Recife - Distrito Sanitário IV 
Rua cantora Clara 'Nunes sln Torre- Santa Luzia I Fones: 3227-2441 I 3227-5399 

José Dustan US - Dr. 

Fone:3453-1588 
Rua Santa Lúcia n" 320 Iputinga 
Policlínica Lessa de Andrade 

Fones: 3228-3387 I 3227-1622 

Estrada dosRemédios,2416 -Madalena 

Centro de Atenção Psicossocial 
Fone: 3271-5394 
R Ambrósio Machado, 280 Iputinga 

USF - Emocy Krause 

Fone: 3227-7227 I 3236-0964 
Rua Cantora Clara Nunes s/n" Torre Vila 

Santa Luzia 
USF - Vila União 

Fones: 3453-4574 I 32722517 

Rua Nova Aliança s/n" - Iputinga 

USF - Caranguejo 
Fones: 3236-14841 3446-7948 

R Campos Tabaiares,s/n. llha do Retiro 
USF- Skylab 
Fones: 3273-188713454-6134 

Rualtaperanga, 791 Iputinga 
USF - Sitio Canloso 
Fones: 3228-8671 I 3228-8571 

Rua Padre Landin, 392 Madalena 

US - Prof' Joaquim Cavalcanti 

Fones:3227-6753 I 3226-4865 

Av. do Forte n" 1350 Torrões 

USF -Engenho do Meio 

Fone: 3453-0675 

Rua Manoel Alves Deus Dara s/n. Engenho 

do Meio 

USF - Roda de Fogo Cosirof 

Fones: 3454-93881 3454-9422 

US - Prof' Amaury de Medeiros 

F.:3458-2961 I 3484-7956 3458-2484 

Rua Roraima n" 102- Várzea 

US - Prof' Olinto de Oliveira 

F.:3271-0 19213454-4504/3227-6857 

Rua Francisco de Paula,47 Caxangá 

USF - Rosa Selvagem 

Fones: 3456-9951 

Rua Edvaldo Maranhão Ferreira, 135 Torrões R Prof Otávio Tavares,3- Várzea 

USF Roda de Fogo Macaé USF - Barreiras 

Fones: 3274-486912580 

Rua Macaé s/n" Torrões 

USF- Roda de Fogo Sínos Fones:3272-

149613454-950 1 

Rua Sinos, 35 - Torrões 

USF- Sítio das Palmeiras Fone:3227-6227 

Rua Felixlândia, 176 Torrões 

USF- Vietnã 

Fones: 3228-829013229-1963 

R Eduardo Custódio,l64/ San Martin 

Fone: 3453-9589 

Rua Águas Claras, 145- Caxangá 

USF - Brasilit 

Fone: 3274-1958 

Rua Emiliano Braga s/n" -CDU 

USF- Campo do Banco 

Fone: 3453-2190 

RAdauto Gomes Barbosa, 09 -Várzea 

USF- Cosme e Damião 

R Tomaz Ferreira, 79 Cosme Damião 
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AnexoVD 

GUIA DE ORIENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 
Sede do Distrito sanitário IV- Rua Cantora Clara Nunes sln 1brre- santa Luzia I Fones: .3227-2441 I .3227-5.399 

01. UNIDADE DE REFERÊNCIA 
Policlínica Lessa de Andrade -Estrada dosR.emédios,2416 -Madalena. Fones: 3228-3387 I 3227-1622 
Especialidades 
Alergologia (pediatria) 
Cardiologia 
Clínica 
Dermatologia 
Endocrinologia 
Fisioterapia (Hanseníase e Reumatologia) 
F onoaudiologia 
Gastroenterologia 
Geriatria 
Ginecologia/Obstetrícia (Colposcopia) 
Herbiatra 
Mastologia 
Programas 
Centro Especializado do Recife em Criança e 
Adolescente - CERCA (Vítimas de Violência) 
Hipertensão e Diabetes 

Neurologia 
Nutrição 
Odontologia (Clínica, Endodontia,Periodontia e 
Odontopediatria) 
Otorrinolaringologia 
Pediatria 
Proctologia 
Psicologia 
Psiquiatria 
Reumatologia 
Tisiopneumologia 
Urologia 

Tuberculose e Hanseníase 
Serviço de Atendimento Especializado-SAE (DSTIAIDS) 
Anti-Rábica (vacina e soro) 

02. UNIDADES DE SAÚDE 
US- Dr. José Dustan- Rua Santa Lúcia no 320 - lputinga. Fone:3453-1588 
US- Prof' Joaquim Cavalcanti- Av. do Forte no 1350- Torrões. Fones:3227-6753 I 3226-4865 
US- Prof' Amaury de Medeiros -Rua Roraima no 102- Várzea. Fones:3458-2961 I 3484-7956 3458-2484 

US -Pro f' Olinto de Oliveira -Rua Francisco de Paula,47- Caxangá. Fones:3271-0 19213454-450413227-6857 

Especialidades: Clínica Médica; Ginecologia, Pediatria, Odontologia, Enfermagem 

03. UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
USF- Emocy Krause- Rua Cantora Clara Nunes sino Torre Vila Santa Luzi. Fones: 3227-7227 I 3236-0964 
USF- Vila União- Rua Nova Aliança s/n°- Iputinga. Fones: 3453-4574 I 32722517 
USF- Caranguejo- R.Campos Tabaiares,s/n. Ilhado Retiro. Fones: 3236-148413446-7948 
USF- Skylab -Rualtaperanga, 791 Iputinga. Fones: 3273-188713454-6134 
USF- Sítio Cardoso- Rua Padre Landin, 392 Madalena. Fones: 3228-8671 I 3228-8571 
USF- Engenho do Meio -Rua Manoel Alves Deus Dara sln. Engenho do Meio. Fone: 3453-0675 
USF- Roda de Fogo Cosirof -Rua Edvaldo Maranhão Ferreira, 135 Torrões. Fones: 3454-93881 3454-9422 
USF- Roda de Fogo Macaé- Rua Macaé s/n° Torrões. Fones: 3274-486912580 
USF- Roda de Fogo Sínos -Rua Sinos, 35- Torrões Fones:3272-149613454-9501 
USF- Sítio das Palmeiras -Rua Felixlândia, 176 Torrões Fone:3227-6227 
USF- Vietnã - R. Eduardo Custódio,1641 San Martin. Fones: 3228-8290 13229-1963 
USF- Rosa Selvagem -R. Prof. Otávio Tavares,3 -Várzea. Fones: 3456-9951 

USF- Barreiras- Rua Águas Claras, 145- Caxangá. Fone: 3453-9589 

USF- Brasilit- Rua Emiliano Braga sln° -CDU. Fone: 3274-1958 

USF- Campo do Banco- R.Adauto Gomes Barbosa, 09 -Várzea. Fone: 3453-2190 

USF- Cosme e Damião -R.Tomaz Ferreira, 79 Cosme Damião 

Especialidades: Médico Generalista, Enfermeiro, Dentista 

04. CAPS 
Centro de Atenção Psicossocial- R. Ambrósio Machado, 280 Iputinga Fone: 3271-5394 
Especialidades: Psiquiatria, Psicologia, Terapia Ocupacional, Serviço Social, Enfermagem, Educação Física 


