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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho é o resultado da discussão sobre os fatores avaliados 

como determinantes para a superlotação da emergência de um hospital público de 

grande porte,  vinculado ao Ministério da Saúde, de acordo com a percepção das 

diferentes categorias que atuam nesse local, e com os reflexos sobre as condições 

de trabalho contraposta a qualidade da atenção prestada à população. Os fatores 

foram relacionados e agrupados pelo grupo de trabalho de acordo com a sua 

característica de ingerência: (a) como externos - fora da governança hospitalar, mas 

que impactam diretamente na emergência: a dificuldade de acesso à rede básica, 

recursos diagnósticos insuficientes, dificuldade de acesso à consulta especializada e 

a falta de hierarquização dos casos encaminhados ao Hospital; e (b), como 

componentes internos -  de ingerência  local ou do modus operandi com que produz-

se saúde em nível hospitalar: Reinternações, média de permanência nas 

internações, recursos diagnósticos contemplando apenas pacientes internados, 

ausência de linha de cuidado e integralidade, redução do número de leitos para 

internação, ausência de política de desospitalização e modelo assistencial. O estudo 

evidencia a abrangência da desarticulação do SUS, na percepção do grupo o 

principal determinante para a superlotação é o modelo assistencial vigente centrado 

em ações tecno-assistenciais nos hospitais.  

Unitermos 

Sistema Único de Saúde, Sistema de Saúde, Pesquisa sobre serviços de saúde, 

Planejamento hospitalar. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present paper is the result of a discussion over the determining factors for 

the emergency room overloading in a federal public hospital according to various 

categories of workers and its consequences over the population given quality of care. 

These factors were divided in two groups by the working staffs according to their 

interferential characteristic: (a) as external – outside the hospital jurisdiction, but with 

direct impact on the emergency room:  the difficult access to the primary health care 

services, the insufficient diagnostic resources, the difficult access to specialized 

consultation and the lack of hierarchy in the cases referred to the hospital; (b) as 

related to internal issues concerning the hospital, either  related to the place itself or 

to the modus operandi in which health is produced in the hospital set: re-

hospitalizations, average length of hospitalizations, diagnostic resources available  

only to hospitalized patients, absence of a line concerning care and integrality, 

reduction in the number of  hospital beds,  absence of a policy for de-hospitalization 

and the assistencial model. The study shows the regionalization and hierarchical 

problems in the heath system organization, results of present assistance model, 

which is centered in techno-hospital - the main determinant for the hospital 

emergency room overloading.  
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APRESENTAÇÂO 

 
 
 
  Este estudo é conseqüência da experiência do autor na dualidade de 

profissional médico vinculado à prestação de atendimentos em um serviço de 

urgência/emergência por um período de onze anos. E, mais recentemente, como 

Gerente da mesma, quando a vivência diária da atenção clínica se somaram às 

demandas inerentes do gerenciamento do serviço. 

 

  Na evolução deste período via-se o agravamento da superlotação,  com 

sobrecarga à equipe de saúde e piora nas condições de atendimento as pessoas 

que ali procuravam. 

 

  Também a grande maioria de casos não relacionados a urgência e 

emergência, e mesmo assim aguardando horas para serem atendidas ou dias para 

internarem. Por que? Porto Alegre dispõe de uma cobertura razoável da rede básica 

de saúde. O que faz as pessoas a não buscar atendimento na rede básica? 

 

  A partir destes questionamentos e desafios propiciou-se um espaço de 

discussão junto aos trabalhadores para,  em conjunto,  ter-se consciência dos 

problemas enfrentados e da necessidade de um trabalho articulado com os demais 

níveis de atenção na viabilidade de constituir-se uma rede de atenção, atuando 

assim na superlotação e melhorando as condições de trabalho. 

 

 



 

 

 

 

1.  FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

 

 

  O Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma história recente, remontando 

ao amplo fórum de debates que foi a VIII Conferência Nacional de Saúde (Brasília, 

1986), que apresentou como temário de discussão a Saúde como direito de 

cidadania, reformulação do sistema nacional de saúde e o financiamento do setor. 

Com ampla participação dos diversos setores organizados da sociedade, em 

destaque os usuários, além do quantitativo de pré-conferência estaduais e 

municipais realizadas. Propostas emanadas desta Conferência foram discutidas na 

Assembléia Nacional Constituinte e incorporadas ao texto da Constituição Federal 

de 1988. Em 1990, homologou-se a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), que 

instituiu o Sistema Único de Saúde definido em seu artigo 4º como:  

“Um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por 
órgãos e instituições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, da 
Administração Direta ou Indireta e das Fundações mantidas pelo 
Poder Público” e complementadamente “... .pela iniciativa privada".  

 

  Tem como doutrina a Universalidade, a Eqüidade e a Integralidade. Também 

estabelecia que os serviços de saúde que o integrassem deviam construir uma rede 

regionalizada e hierarquizada norteados pelos princípios da descentralização, com 

comando único em cada esfera de governo, do atendimento integral e da 

participação popular.   

 

  A descentralização é um dos pilares de sustentação do SUS, e passou a 

significar a criação, reestruturação ou implementação de sistemas municipais de  

 



 
 

 

saúde (SCATENA & TANAKA, 2000). Para operacionalização deste elemento, 

regras específicas para a descentralização e para as transferências dos recursos 

federais foram promulgadas - as Normas Operacionais Básicas (NOB). 

As NOBs representam instrumentos de regulação do 
processo de descentralização, que tratam eminentemente dos 
aspectos de divisão de responsabilidades, relações entre gestores e 
critérios de transferência de recursos federais para estados e 
municípios. (Levcovitz, et al;2001) 

 

  Cada NOB correspondeu ao cenário político, condições de negociações e 

possibilidades de pactuação entre gestor federal e sub-nacionais envolvidos à época 

com conteúdo normativo, grau de implementação e resultados para o processo de 

descentralização em saúde e relação intergestores ou interníveis de governo 

(LEVCOVITZ, et.al; 2001; LUCCHESE, 1996; 2001; CARVALHO; 2001; GOULART; 

2001). Entretanto, uma série de outras variáveis relevantes para a consolidação do 

SUS não constitui objeto específico de regulação pelos NOBS, como a questão das 

partes de financiamento do sistema e das relações público-privada na saúde 

(LEVCOVITZ, et al;2001) 

 

  As NOBs editadas pelo Ministério da Saúde na década de 90 vieram reforçar 

o arcabouço jurídico-legal do SUS, contido na constituição, nas Leis 8.080 e 8.142 

de 1990, buscando estabelecer os parâmetros técnico-operacionais necessários ao 

pleno funcionamento do Sistema de Saúde em uma dada conjuntura política 

(LEVCOVITZ, et al; 2001). 

 

  A NOB 01/91 normatiza o SIH/SUS e SIA/SUS; Define o quantitativo de AIH 

para os estados; Define os critérios de transferência da UCA – Unidade de 

Cobertura Ambulatorial - dos estados e municípios; Cria os conselhos de saúde e os 

fundos de saúde; Regulamenta consórcios intermunicipais; Normatiza os relatórios 

de gestão ; atua para a existência de uma programação e orçamentação; 

Implementação de planos de aplicação e prestação de contas . 
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  Esta NOB pouco rompia com o modelo pré-SUS. Nela estados e municípios  

ainda desempenhavam papel de prestador de serviços de saúde e o gestor federal 

atuava como um comprador, sendo este repasse considerado ilegal à época .(World 

Wide Web: www.conasems.org.br). 

  

  Conforme referencia LEVCOVITZ, et al (2001) uma crítica quanto aos 

mecanismos de transferência estipulados pela NOB 01/91 para o modelo de 

assistência à saúde, já que estabeleciam o privilégio da atividade de assistência 

médica em detrimento às ações em saúde coletiva, a oferta de assistência médica. 

sem considerar o perfil de necessidades de saúde da população, estímulo de oferta 

sem critério de controle da qualidade e de fraudes e o predomínio da influência da 

capacidade instalada com o estabelecimento de tetos financeiros, favorecendo 

estados e municípios com melhores condições financeiras. 

 

  A NOB 01/92  estabeleceu a CIT – Comissão intergestora Tripartite e a CIB - 

Comissão intergestora Bipartite - instâncias privilegiadas de pactuações 

operacionais (world wide web: www.conasems.org.br). 

 

  A NOB 01/93, elaborada após a IX Conferência Nacional de Saúde – SUS: a 

municipalização é o caminho, sendo uma tradução operacional do GED (Grupo 

Especial de Descentralização), formado por distintas áreas e órgãos vinculados ao 

Ministério da Saúde e representantes dos CONASS e CONASEMS (LEVICOVITZ, et 

al; 2001). Estabeleceu: Os Tipos de Gestão – Incipiente, Parcial e Semi-plena; 

Permitindo aos subníveis nacionais autorizar, cadastrar e contratar; programar, 

autorizar AIH e procedimentos ambulatoriais; Controlar e avaliar; Gerenciar a rede 

pública; Desenvolver ações de vigilância e saúde dos trabalhadores; Receber 

diferenças entre tetos e serviços prestados mas para isso deveria respeitar os 

requisitos: manifestar a Bipartite interesse em assumir responsabilidades; Conselho 

municipal de Saúde; Fundo Municipal de Saúde; Encaminhar à Bipartite proposta de 

incorporações das unidades estaduais e federais; Constituir médico para emissão de  
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AIH. Foi criada uma nova forma de repasse fundo á fundo nos municípios em gestão 

semi-plena através do decreto n° 1232 de 30/08/1994 da Presidência da República. 

 

 

Na prática, a NOB SUS 01/93 reconhece a necessidade de 
uma estratégia de transição para um modelo de descentralização 
plena do sistema de saúde. Para isso, regulamenta e estipula 
condicionalidades à execução descentralizada do SUS, através da 
criação de níveis transicionais crescentes e coexistentes de gestão 
municipal e estadual, com competências e capacidades 
administrativas e financeiras distintas. A ascendência aos níveis de 
gestão se dá de acordo com o compromisso do gestor na 
organização da assistência à saúde, mensurada através do 
cumprimento de determinados parâmetros preestabelecidos pela 
norma. A imagem objetivo final para o sistema de saúde expressa 
pela NOB permanece sendo a assunção plena das responsabilidades 
gestoras pelas instâncias subnacionais de governo 
.(Levcovitz, et al;2001) 
 

  

  A NOB 01/96, originária do processo de negociação e formulação nos fóruns 

do CNS e CIT que duraram 12 meses, buscando a elaboração de proposta 

consensual, que atendesse as necessidades dos diferentes níveis gestores do SUS, 

estabeleceu as modalidades de habilitação dos municípios. 

 

  A gestão plena municipal – Os municípios recebem fundo a fundo o PAB 

(Piso de Atenção Básica), com os componentes variáveis às políticas 

implementadas. 

 

  A gestão plena da atenção básica – Os municípios recebem fundo a fundo 

o PAB (e seus componentes varáveis), e o teto para as internações e atendimentos 

que não estão na especialidade básica.  

 

  A criação do FAEC - Fundo de ações estratégicas e compensações para 

financiamento de ações e programas específicos do MS, assim como de algumas 

ações de alta complexidade( medicamentos excepcionais, transplante e 

radioterapia). 
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  PPI – Programação pactuada e Integrada – Como instrumento de 

organização do sistema 

 

A partir da NOB SUS 01/96 são criados para os estados duas 
condições de gestão : avançado do sistema estadual e plena do 
sistema estadual. Para os municípios, as condições de gestão 
estabelecidas foram: plena da atenção básica e plena do sistema 
municipal. Para cada uma dessas condições de gestão foram 
previstas modalidades de repasse/transferência de recursos federais, 
divikmdidas entre o custeio da assistência hospitalar e ambulatorial, 
as ações de vigilância sanitária e as ações de epidemiologia e de 
controle doenças (Levcovitz, et al; 2001) 

 

  Recentemente, o nome deste tipo de Portaria mudou, mantendo as mesmas 

características básicas e passaram a denominar-se Norma Operacional da 

Assistência à Saúde - NOAS 01/2001 e NOAS 01/2002, que vem definindo a 

construção do SUS. A NOAS – SUS 01/2001 borda três grupos estratégicos que 

visam contribuir para o processo de regionalização em saúde, como forma de 

promover a descentralização com eqüidade no acesso ( LIRA; 2001). 

 

  Organização regionalizada da assistência – através da elaboração do Plano 

Diretor de Regionalização e diretrizes para a organização regionalizada da 

assistência, visando à conformação de sistemas de atenção funcionais e resolutivos 

nos diversos níveis. 

 

  Fortalecimento das capacidades gestoras do SUS, que compreende um 

conjunto de estratégias voltadas para consolidar o caráter público da gestão do 

sistema, por meio da instrumentalização dos gestores estaduais e municipais para o  

desenvolvimento de funções como panejamento/programação, regulação, controle e 

avaliação, incluindo instrumentos de consolidação de compromissos entre gestores. 

 

  Atualização dos critérios e do processo de habilitação dos estados e 

municípios às  condições  de  gestão  do  SUS,  visando  torná-los  coerentes  com o  
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conjunto de mudanças propostas. 

 

A NOAS SUS 01/2002 em seu capítulo III estabelece critérios de habilitação 

de municípios e estados, explicitando as responsabilidades dos gestores municipais 

e estaduais. Podendo os municípios habilitarem-se: Gestão Plena da Atenção 

Básica Ampliada e Gestão Plena do Sistema Municipal. No caso dos estados a 

NOAS prevê dias condições de habilitação: Gestão Avançada do Sistema Estadua l e  

Gestão Plena do Sistema Estadual.(world wide web: www.opas.org.br). 

 

 Se as NOBs normatizaram os processos municipais como lógica de 

descentralização criaram-se diferentes condições municipais para atendimento, com  

as NOAS busca-se a ação gestora regionalizada como forma de diminuir as 

diferenças dos municípios e garantir a eqüidade do acesso. 

 

Estudos evidenciam a persistência, ao final dos anos 90, de importantes 

iniqüidades relacionadas à distribuição espacial, da oferta de recursos humanos  e 

de capacidade instalada; Ao acesso e utilização de serviços públicos e privados; À 

qualidade da atenção recebida; e às condições de vida e de saúde da população 

nas diferentes localidades (DUARTE, 2000; VIANA et al., 2001; MELLO Jorge, 

GOTTLIEB & LAURENTI, 2001; ARAÚJO 2001; DUARTE et al; 2002). 

 

Quanto ao financiamento  da Saúde somente com a Emenda Constitucional 

29 de 2000 assegura-se o percentual mínimo a serem aplicados pelos municípios 

(15% da receita líquida até 2004), estados (12% da receita líquida até 2004) e União 

acréscimo de 5% ao orçamento executado em 1999. Com a revisão dos percentuais 

a cada 5 anos(world wide web: www.conasems.org.br). 

 

Além dos problemas enfrentados na construção do SUS, advêm os problemas 

referenciados no texto Reforma do Sistema da Atenção Hospitalar Brasileira , 22p :  
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“O modelo tecnoassistencial hegemônico, chamado Médico 
Hegemônico, de características medicalocêntrica e hospitalocêntrica 
e capaz de encarecer, extraordinariamente, os custos da assistência 
à saúde, desenvolveu-se a partir de recursos disponibilizados à 
assistência centrada no conhecimento especializado, nos 
equipamentos, máquinas e fármacos, seguindo a trilha do grande 
desenvolvimento tecnológico nessas áreas. A dinâmica capitalista na 
Saúde é a mesma do campo econômico geral; assim, um sistema de 
saúde centrado em procedimentos corrobora com o acúmulo de 
capital, a dinâmica de produção de serviços é estruturada e 
comandada por  interesses dessa ordem...” (MS, 2004) 

 

Pesquisando no site: www.bireme.com.br – Scielo com o descritor 

“descentralização SUS”, foram localizados 19 artigos: BODSTEIN (2002); BRAGA et 

al. (2004); CONILL (2000); CORDEIRO (2001); COSENDEY et al.(2000); COSTA 

(2002); GERSCHMANN (2001); GERSCHMANN (2004); IBAÑEZ (2001), 

LEVCOVITZ (2001); LUCHESE (2003); MATOS (2003); PESSOTO et al. (2001);  

SOUZA (2001);  UGÁ et al. (2003);  VIANA et al. (2002); VIANA et al. (2003) e  

YUNES (1999), que fazem uma discussão das dificuldades para organização de 

uma rede de atenção que garanta os princípios doutrinais do SUS: universalidade, 

integralidade e eqüidade e os princípios organizativos: regionalização e 

hierarquização; descentralização e comando único; controle social. 

 

Na revisão da literatura foram encontrados apenas trabalhos que abordam 

este tema de forma pontual ou tangencial aos aspectos das causas da superlotação 

nas emergências. Assim, BUITRAGO et al. (1997), CECÍLIO (1997) e OLIVEIRA et 

al. (2004) o vinculam a questões de dificuldades de acesso na rede de atenção 

básica à saúde; BRASIL, MS (2002), CAMPOS (1999), CONILL (2004) e UNICAMP 

(1999) na dificuldade de acesso à consulta especializada; AMARAL (1997), CECILIO 

(1997), SCATENA e TANAKA (2000) quanto à falta de hierarquização de casos 

encaminhados ao hospital; CASTRO (2004), YAZILLE ROCHA et al. (1997),  

BERQUÓ e LEITE (1998) nas reinternações;  BITTAR (1996) e GOMES e 

FERREIRA (1985) na questão da média de permanência. 
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Outro fator importante num processo de mudança na gestão é o processo de 

participação e como os trabalhadores entendem e implementam as mudanças contra 

uma lógica instituída à décadas nas suas práticas diárias , conforme CECÍLIO (1997)  

 

“...no processo do modo de se fazer gestão no cuidado, os 
trabalhadores, com seus interesses e com suas práticas, vão 
constituindo múltiplos campos de relações de força que deformam os 
vetores das diretrizes da direção, de forma que os dispositivos 
pensados para a implementação de tais diretrizes são 
reinterpretados, reapropriados, com novos sentidos, quase sempre 
em consonância com antigas práticas e valores  já bem 
estabelecidos. Dito de outra forma: as propostas de mudanças que 
partem da direção são capturadas por instituídos organizacionais com 
muita força de reprodução”. 

 

Reavaliando os dados históricos do SUS, a sua falta de estruturação como 

rede assistencial e a restrita e focada produção bibliográfica referente ao tema 

central, tornou-se fundamental abrir um espaço de discussão, construção e 

instrumentalização dos trabalhadores para poder, de forma  conjunta,  enfrentar e 

propor soluções ao problema da superlotação na emergência do Hospital Nossa 

Senhora da Conceição, como disserta -se a seguir no presente estudo. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

   2. 1  Objetivo Geral 

  Identificar os fatores que contribuem para a superlotação do Serviço de 

Emergência Adulto do Hospital Nossa Senhora da Conceição. 

 

 2. 2  Objetivos Específicos  

- Sistematizar os fatores entre internos e externos ao serviço de emergência de 

adultos do HNSC. 

 



 

 

 

 

 

3. MÉTODOS 

 

 

O Grupo Hospitalar Conceição é um complexo hospitalar localizado na cidade 

de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul - RS, vinculado ao Ministério da 

Saúde. É composto pelos Hospitais Fêmina, Cristo Redentor, Nossa Senhora da 

Conceição, Unidade Pediátrica Criança Conceição e Serviço de Saúde Comunitária. 

Dispõe de 1.800 leitos, incluindo Unidades de Tratamento Intensivo e emergência.  

 

O presente estudo se restringiu ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, que 

apresenta 703 leitos (2005) nas Unidades de Internação e 28 leitos na Unidade de 

Tratamento Intensivo, dispondo de atendimento hospitalar para as especialidades de 

Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, 

Clínica Médica, Cuidados Paliativos, Neurologia, Endocrinologia, Gastroenterolgia, 

Ginecologia, Hematologia, Colo-Proctologia, Urologia, Obstetrícia, Oncologia, 

Pneumologia, Otorrinolaringologia, Nefrologia e Serviço de Saúde Comunitária. 

 

O Serviço de Emergência de adultos do Hospital Nossa Senhora da Conceição, 

dispõe de atendimento de urgência/emergência para clínica médica, cirurgia e 

ginecologia. Tem capacidade instalada de 47 camas para observação e/ou 

pacientes aguardando leito, porém a média atual estimada é de 85 pacientes/dia.  

 

No ano de 2003 foram prestados 442.972 atendimentos na emergência adulto, 

 



 

 

 

numa média mensal de 36.914 e 1.246 diários, destes 59% são de Porto Alegre, 

34,6% da Grande Porto Alegre, 6% do Interior do Estado e 0,04% de outros 

Estados. Dentro do período anual ocorreram 28.912 internações, numa média de 

2.402 mensais e 80,06 diárias. Destas, 51,8% de Porto Alegre, 38,5% da Grande 

Porto Alegre, 9,5% do Interior do Estado e 0,08% de outros Estados.  

 

  Frente à magnitude destes dados, se por um lado pode-se ter soluções e 

respostas satisfatórias, por outro todos os problemas são proporcionais e estão 

preponderando, levando a um desgaste do corpo funcional e uma nítida consciência 

de que não está sendo feito o melhor pelo seu paciente, com dificuldade para 

exercer a sua atividade nos cuidados a que foi treinado. 

 

Diante deste importante indicador do sistema de urgência público, foram 

escolhidos representantes do corpo de servidores da Emergência do Hospital Nossa 

Senhora da Conceição, de diferentes categorias, a fim de apresentarem,  baseados 

na vivência, o que julgavam ser os fatores internos e externos tensionadores da 

superlotação. 

 

  3.1  Métodos 

  Este estudo consiste em uma proposta de pesquisa-ação. Segundo Holanda 

e Riccio (2001). a pesquisa-ação se mostra adequada aos estudos das 

organizações, principalmente quando o problema tem no fator humano um 

componente forte, principalmente as decorrentes da motivação, aprendizado e 

mudança. 

 

  O processo do trabalho evoluiu em três momentos:  

  Estimulação – Onde os trabalhadores expressaram suas dificuldades de 

trabalho e a sua percepção quanto a superlotação; 
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  Visitação às UBS – Para conhecimento da realidade local e tentativa de 

iniciar a constituição de uma rede de atenção; 

  Planejamento estratégico – Neste momento foram discutidas ações em 

quatro níveis: definição do modelo de atenção (desdobramentos); Ações pré sala 15  

(grande enfermaria na emergência); Constituição de Diretrizes Clínicas para 

internação; Durante a internação na sala 15 (agilização de exames e normatizações) 

e pós sala 15 (instituir mecanismo de integração aos demais serviços hospitalares) 

 

Momento um – Estimulação de um fórum de discussão: 

a) Com primeira reunião em 19 de Setembro de 2003, que propunha a reavaliação 

da emergência, contraposta às condições de trabalho. Este encontro evoluiu 

para uma catarse coletiva, com insatisfação generalizada, sendo propulsor para 

o processo de discussão. Neste Fórum foram escolhidos,  por auto -indicação e 

pactuação consensual entre os trabalhadores do Serviço de Emergência,  

representantes de cada categoria: 2 administrativos, 1 assistente social, 5 

auxiliares/técnico de enfermagem, 2 enfermeiras, 2 médicos e 1 segurança 

física, totalizando 13 atores; 

b) Com a definição dos representantes dentro das categorias, houve alternância 

entre as mesmas. Foi elaborado um cronograma de reuniões semanais, nas 

quintas–feiras, com a proposta de discussão num período de 2 meses, cujo 

objetivo seria a identificação das causas mais importantes na procura da 

emergência do HNSC pela população; 

c) Ocorreu a primeira reunião onde apresentaram-se  os representantes e discutida 

a construção  do  trabalho. Foi definido que os fatores apresentados, pelos 

mesmos, seriam considerados a partir da consensualidade do grupo, e um dos 

representantes seria o relator das reuniões, instituindo-se um administrativo, no 

dia 2 de Outubro de 2003. Seguiram-se a segunda,  

d) terceira e quarta reuniões, nos dias 9, 16 e 23 de outubro de 2003, onde foram 

apontados e discutidos os fatores, como será desenvo lvido na discussão. 
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Momento dois - Visitação às UBS: 

  Em 24 de outubro contactada a Gerência Distrital Norte Eixo-Baltazar de 

Porto Alegre, responsável pelo maior número de Unidades Básicas de Saúde, na 

abrangência Hospital Nossa Senhora da Conceição, combinado visitas a algumas 

das unidades para que os trabalhadores conhecessem a realidade das Unidades da 

Rede Básica, e construir uma relação de parceria e compromisso. Estas visitas 

deveriam ocorrer em todas as 39 UBS que abrangem a regionalização da 

urgência/emergência para o Hospital Nossa Senhora da Conceição (população 

estimada em 400.000 habitantes conforme dados da SMS de POA). 

 

 Momento três –Planejamento Estratégico: 

  Nos dias 13, 20 e 27 de novembro foi construído um plano estratégico num 

ensaio para diminuir os fatores na superlotação da emergência. 

 

  No dia 4 de dezembro de 2003 fechamento com a apresentação de uma 

proposta de instituição do Modelo de Atenção.  

 

  As discussões no grupo contemplaram alternância na sua composição, o que 

demandou alguns retrocessos uma vez que muitas pautas eram reabertas. Outro 

aspecto a ser destacado foi a baixa participação da categoria médica, o que trouxe 

maiores dificuldades na implantação do novo modelo assistencial, definido com a 

evolução dos trabalhos. 
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4. DISCUSSÃO 

 

 

  A superlotação da emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição não 

é um problema recentemente surgido, vem sendo alimentado no decorrer das 

últimas décadas. As modificações da assistência médica e de saúde tiveram reflexos 

diretos para o Hospital Nossa Senhora da Conceição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o número de atendimentos da emergência (figura 1), 

identificamos, a partir de 1989, importante incremento no número de pessoas que 

recorrem à emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Não por 

coincidência que à época, de maior afluência de pessoas, ocorreu a 

Constitucionalização da Saúde e a universalização dos atendimentos prestados, o 

que implicou numa maior absorção ao despreparado sistema de saúde pública.  
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Figura 1: Número de Atendimentos na Emergência - Anual 
Fonte : Relatório de Gestão GHC 

 



 

 

 

Concomitante com a restrição financeira, pelo bloqueio do repasse de verbas 

da Previdência, observa-se que a partir de 1993 ocorreram várias perdas no campo 

de atendimento, com a desvinculação de Unidades Hospitalares da assistência à 

saúde e médica no sistema público, bem como o encerramento das atividades por 

outras.  

 

A definição de um espaço de discussão, com representantes das diversas 

categorias, propiciou discussões interessantes, com sentimentos de desqualificação 

à atenção básica, onde seu trabalho é o mais importante, a relevância da tecnologia 

em detrimento ao cuidado, a dificuldade de trabalhar em grupo, em manejar os 

diferentes saberes, mas que terminou evoluindo para um trabalho harmonioso, onde 

todos os conhecimentos e saberes foram importantes para a formulação deste texto. 

Tínhamos categorias que faziam uma fala como usuários, seus saberes e 

necessidades; outras com suas experiências e conhecimentos técnicos produzindo 

embate que foi muito fértil para o trabalho e que contribuíram para o processo de 

gestão. Pela diversidade dos problemas enfrentados, o grupo adotou como critério 

de seleção  os fatores que contribuem para a superlotação, de forma consensual. As 

proposições polêmicas foram deixadas de fora da contextualização. A seguir 

descrevem-se  os itens  determinados pelo grupo, sistematizados de acordo com a 

percepção dos mesmos serem de ordem externa ou interna no serviço. 

 

Os fatores externos foram compreendidos como causas fora da governança 

hospitalar, sendo elencados: a dificuldade de acesso à rede básica, recursos 

diagnósticos insuficientes, dificuldade de acesso à consulta especializada e a falta 

de hierarquização dos casos encaminhados ao Hospital. 

 

a)  Dificuldade de acesso à rede básica 

 Foi definido, pelo grupo de trabalho, como um fator agravante da situação de 

superlotação da emergência a dificuldade do acesso à rede básica. Na Saúde 

Pública, o  conceito de  acesso é  complexo,  e  expressa  o  grau de ajuste entre as  
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necessidades dos usuários e a oferta de serviços de saúde conforme citação de 

Oliveira et tal (2004).  

 

Seja pelo descrédito imputado no desempenho da assistência prestada, ou 

seja pela lógica de desqualificação que a Rede Básica foi submetida pela falta de 

investimento em recursos humanos, a pessoa deixa de vincular-se à rede básica, 

recorrendo a esta, somente, quando já está instalado um problema de saúde. Como 

avalia que não obterá boa resposta procura direto o hospital,  o grande provedor de 

todos os recursos às  suas necessidades. Além disto somente buscam o recurso 

assistencial quando o problema já cronificou ou está agravado. Em um veredicto do 

próprio Ministério da Saúde (2000). 

 

(...) O modelo assistencial ainda predominante no país 
caracteriza-se pela prática hospitalocêntrica, pelo individualismo, 
pela utilização irracional dos recursos tecnológicos disponíveis e 
pela baixa resolutibilidade, gerando alto grau de insatisfação para 
todos os partícipes do processo – gestores, profissionais de saúde e 
população que utiliza os serviços. (...) Sob esse raciocínio, a rede 
básica de saúde, constituída pelos postos, centros e/ou unidades 
básicas de saúde, passou a ser acessória e desqualificada. Com 
isso, perdeu seu potencial de resultados, alimentando a própria 
lógica que a excluía de antemão. O que era para ser básico se 
tornou descartável e o topo da cadeia de atenção se transformou 
em porta de entrada (Brasil, 2000 p. 316 ).  

 

A visão desqualificada da rede básica pela população, mais interesses da 

medicina privada, empresas de seguro saúde, resultou numa inversão do que 

deveria ser a referência assistencial, sustentou-se numa visão hospitalocêntrica. 

Vemos no texto de Cecílio (1997) que  

 

(...) a rede básica de serviços de saúde não tem conseguido 
se tornar a "porta de entrada" mais importante para o sistema de 
saúde. A  "porta  de  entrada"  principal continua sendo os hospitais, 
públicos ou privados, através dos seus serviços de 
urgência/emergência e dos seus ambulatórios. Atesta isto o fato de 
os atendimentos hospitalares serem expressivamente maiores do 
que  o  atendimento  total  feito nas  unidades  básicas de saúde, na 
maioria dos municípios nos quais exista a alternativa de acesso ao 
hospital. Os pronto-socorros sempre lotados são a imagem mais 
expressiva desta situação. 
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Principalmente na década de 70, os investimentos foram aplicados para 

construções  de Hospitais como a resolução dos problemas de assistência, tornando 

os recursos de saúde primários sucateados, com falta de pessoal, e rareados 

recursos técnicos e físicos, causando o descrédito na prestação da assistência 

primária. Hoje ainda existem muitos reflexos desta prática, notada na ausência de 

equipes adequadas, área física sucateada, ausência de apoio diagnóstico, falta de 

medicamentos e insumos, além da não constituição de uma rede hierarquizada, 

tornando,  ainda,  demorada e desacreditada a resolubilidade da Atenção Básica. 

Este problema não passa somente pela política assistencial brasileira como vemos 

no texto de BUITRAGO et tal. (1997) em um estudo realizado nas admissões da 

emergência do Hospital Regional Universitário de Badajoz na Espanha, onde cita 

que: 

La sobrecarga asistencial que soportan los servicos de 
urgencias hospitalarios (SUH) es um tema ampliamente debatido y 
conocido, com um indubidable origen multicausal. Repetidamente se 
señala que es la carencia y la deficiente calidad de la Atención 
Primaria de Salud la responsable, en parte, tanto del aumento de las 
demandas hospitalarias  urgentes como de lo inadequado de muchas 
de ellas. Sin embargo, hasta que 80 % de los paciente acuden por 
decisión propia a los SUH. Las barrearas em la acessibilidade de los 
servicios de atención primaria, las listas de espera, la idolatria y 
expectativas hacia las nuevas tecnologias de uso hospitalario, el bajo 
umbtral de tolerância a la espera, la escasa educación sanitaria y  la 
cercania hospitalaria de la residencia habitual, son otros de los 
factores señalados como inductores de esse patrón de uso.  

 

b) Recursos Diagnósticos Insuficientes  

A  ausência de recurso tecnológico diagnóstico de forma eqüitativa e regulada 

dispobilizada à rede assistencial primária, ou em nível desospitalizado, também foi 

eleito um dos agravantes na grande demanda de pacientes nas portas de urgências, 

forçando as pessoas e aos próprios profissionais médicos na procura pelo recurso 

diagnóstico através da internação, não raras vezes, de baixa e média complexidade. 

Uma conseqüência  do baixo investimento no sistema de assistência primária, numa 

cultura de investimento centrado nos hospitais como formação de top de linha na 

promoção e desconsiderando a prevenção e manutenção. 
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 No conceito de HARTZ & CONTANDRIOPOULOS (2004), reconhecendo a 

interdependência dos atores e organizações da rede assistencial, em face da 

constatação que nenhum dispõe da totalidade dos recursos e competências 

necessários para a solução dos problemas de saúde de uma população em seus 

diversos ciclos de vida, sugere como ideal a concretização de um sistema sem 

muros, eliminando as barreiras de acessos, com vistas à otimização de recursos. 

 

Pela carência de recursos diagnósticos a maioria das Unidades Básicas de 

Saúde trabalha com cotas de exames que não raras vezes esgotam-se na primeira 

quinzena. O critério determinante é a ordem de chegada para a realização de 

exames, pela ausência de diretrizes e/ou protocolos clínicos, mais o fato da ausência 

de territorialização com adscrição de população, acarretando múltiplas consultas e 

exames repetitivamente desnecessários. Conforme reprodução do Relatório de 

Gestão de 2003 do município de Porto Alegre – RS, vê-se que: 

 

“(...) No ano de 2003 o laboratório efetivou a 
descentralização da administração, com a criação do organograma e 
da visualização da capacidade operacional instalada deste laboratório. 
Com esta reorganização foi possível executar um plano de ações 
imediatas para sanear alguns dos problemas internos, como falta de 
atendimento a telefones, falta de integração da equipe e maior rapidez 
e efetividade na resolução de pendências Em termos de crescimento, 
a compra de insumos, sem dúvida, é a nossa maior limitação, pois 
apesar da capacidade instalada, nossa capacidade de crescimento é 
cerceada   pelas   limitações   orçamentárias.   Além   das    restrições 
financeiras, também ocorreu a redução da carga horária dos 
estagiários e a redução de funcionários, devido a aposentadorias e 
exonerações, sem perspectiva de reposição, o que levou a redução 
da nossa capacidade instalada de atendimento de 3680 
atendimentos/mês para 2466 atendimentos/mês. Em 2002 
atendíamos 160 pacientes a cada 8 horas, hoje atendemos em média 
110 pacientes a cada 8 horas. 

Em frente a esta situação, algumas medidas precisaram ser 
aplicadas para que pudéssemos continuar atendendo a nossa 
demanda: Redução do horário de atendimento; aumento do tempo 
entre agendamento e execução dos exames: antes fazíamos exames 
com agendamento previsto de dois a três dias, atualmente estamos 
agendando para 30 dias. 

O laboratório recebeu o certificado de EXCELENTE, do 
Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) desde fevereiro 
de 2002 até dezembro de 2003 e estamos trabalhando continuamente 
para manter este padrão (Porto Alegre. SMS Relatório de Gestão 
2003, 89p). 
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c) Dificuldade de acesso à consulta especializada 

A demora no acesso à consulta especializada, formando imensas filas 

virtuais, pelo sistema praticado no acesso às consultas, sem critérios como a 

gravidade e a necessidade, foi considerado pelo grupo de trabalho dos servidores da 

emergência como fator agravante na situação das emergências (Tabela 2). 

 

O elevado tempo de espera pelo agendamento de consulta, com prazos, às 

vezes,  medidos em anos  até a sua obtenção, pelo modelo assistencial centrado no 

médico – procedimento o atendimento do especialista transformou-se num processo 

que desestrutura o Sistema de Saúde, onde é comum as pessoas irem à rede básica 

solicitar encaminhamento (como mercadoria) e, em alguns casos, por ausência de 

comprometimento, interesse, conhecimento, treinamento e orientação a equipe 

acaba simplesmente referenciando o paciente. A falta de protocolos – ensaios 

clínicos para maior resoluti vidade e responsabilização pelos cuidados, também 

contribuem para este aumento da demanda. No artigo de CAMPOS (1999) vemos 

que a crise contemporânea da saúde, em parte, explica-se pela formação centrada 

em Hospitais Universitários, quando necessitar-se-ia de profissionais com padrão 

homogêneo de saberes em todas as instâncias assistenciais apoiados e em 

ambulatório especializado e hospital terciário. 

 

Aqueles que realmente necessitam de consulta especializada, requerem uma 

ação  do gestor  para  trabalhar  o conceito de eqüidade e gravidade – complexidade 

dos casos, além da ampliação do número de consultas especializadas e da 

regulação dos mesmas, para evitar as distorções – compra de consulta, interesse 

das instituições prestadoras e dos próprios médicos,  com isso haveria melhor 

utilização da consulta especializada. 

 

As dificuldades de acesso podemos denotar pelos jornais no dia-a-dia e 

também pelos números do gestor municipal nas demandas reprimidas, com isso 

levando maior número de pessoas até as emergências. 
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 A proposta reformista concentra sua atenção no sistema de saúde e sua 

administração, tendo como modelo a postura positivista das ciências naturais e 

administrativas. Argumenta-se que apenas uma mudança radical no paradigma da 

medicina, na qual a dimensão coletiva e social predomina sobre a dimensão 

biológica e individual, permitiria conciliá-la com as necessidades de saúde da 

população. MERHY & QUEIROZ (1993), portanto não basta somente o aumento e a 

regulação nas consultas especializadas, deve considerar-se o pensar coletivo e 

social. 

 

d) Falta de Hierarquização dos casos encaminhados ao  Hospital  

Devido à desarticulação da rede assistencial,  baixa resolutividade, ausência 

de regionalização e  responsabilização,  falta de integralidade da atenção, casos 

com menor complexidade acabam sendo encaminhados ou procurando 

espontaneamente as emergências, conforme a identificação dos representantes dos 

trabalhadores na  emergência. A conseqüente ausência de uma política eficiente e 

eficaz na responsabilização e integração dos recursos em saúde, acabam 

superlotando a emergência. Portanto a regionalização, adscrição da população e 

formação de rede com responsabilização pelas Unidades Básicas de Saúde e 

Serviços de referência – emergências, são considerados fundamentais para 

atenuação da superlotação e maior qualificação da atenção prestada à população. 

  

(...) O modelo hospitalocêntrico contraposto ao “sistema de 
saúde”, organizado em uma pirâmide de serviços de complexidade  
crescente. O hospital,  de fato, tem funcionado como o centro do 
“sistema de saúde”, algo como um “buraco negro” que atrai uma 
grande demanda “distorcida”, que acaba sobrecarregando todos os 
seus serviços. Esta forma de atender contradiz todo o discurso 
racionalizador que pensa o “sistema” como uma pirâmide de 
serviços na qual caberia um papel bem definido para o hospital 
(CECÍLIO, 1997).  

 

Esta desarticulação dos serviços de saúde é comprovada segundo o 

Ministério  da  Saúde,  no   texto do Papel dos Hospitais no Sistema Único de Saúde  
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(Reforma do Sistema de Atenção Hospitalar Brasileira. Ed. Preliminar; 2004  25 a 28 

p. ). 

 

 No processo de discussão do grupo, no levantamento dos elementos externos 

foi constatado o pré-conceito instituído pelo modelo hospitalocêntrico praticado, a 

dificuldade  de  visão  sistêmica.  Com  o  desenvolvimento houve o amadurecimento 

entre os mesmos, dispondo-se a  realizar um olhar de fora para dentro, invertendo a 

lógica de que o Hospital é a solução para todos os problemas, e possibilitando a 

identificação, do grupo, que o maior fator externo é o acesso e a necessidade de 

reconhecer a capacidade da rede básica como articuladora e norteadora dos 

acessos, não apenas uma porta de entrada,  mas de dispor de tecnologia e recursos  

para desempenho de suas ações em saúde, que refletirá nas demais causas 

referidas. 

 

Nos  fatores internos foram incluídos, pelo grupo de discussão, as causas que 

estão fundamentadas nas ações e/ou na forma como se presta saúde no âmbito 

hospitalar, sendo elencados: reinternações, média de permanência nas internações, 

recursos diagnósticos contemplando apenas pacientes internados, ausência de linha 

de cuidado e integralidade,  redução do número de leitos de internação, ausência de 

política de desospitalização e modelo Assistencial. 

 

a) Reinternações  

O grande número de  pessoas atendidas na emergência que referenciam 

internações em um período inferior ou de até três meses desde a última internação, 

na emergência ou nas Unidades de Internação, foram referidos pelo grupo de 

trabalho. Numa mensuração realizada na Emergência do  Hospital Nossa Senhora 

da Conceição em 2003, constatou-se que na média 31,69 %  dos números diários de 

pacientes internados, eram casos de readmissão no Hospital. Com esta 

identificação,  o  grupo  concluiu  como  causas  na  ausência de inserção imediata à  
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Rede básica; o abandono do tratamento, seja por falta de recursos financeiros para 

a manutenção do mesmo e  a desidia com a indicação médica. 

 

(...) Acredita-se que a alta taxa de reinternação deve-se a 
inúmeros fatores como a vulnerabilidade física, a falta de recursos 
familiar e comunitário e a falta de preparo dos familiares para lidar 
com as especificidades. (OLIVEIRAS,1983). 

(...) Tem-se registrado que muitos pacientes têm enfrentado 
inúmeras dificuldades após alta hospitalar e apresentado alto 
potencial para readmissão. (WALTERS,1987). 

 

b) Médias  de Permanência nas Internações 

 O grande tempo de permanência dos pacientes nos leitos das especialidades, 

foi referenciado como um dos problemas internos de maior importância,  que 

tensionam o fluxo das pessoas na emergência aguardando transferência para o 

leito. A longa espera e o contínuo aporte diário de pessoas,  formam a imensa fila 

interna, que desqualifica a assistência. São mencionados pelo grupo: o tempo de 

realização e resultado de exames diagnósticos, a necessidade de tratamento 

assistido, a questão social de pacientes sem condições de manter a assistência 

mínima. Além dos aspectos técnicos, vê-se a ausência de regulação nas altas 

hospitalares, comprovada, a partir de indicadores como ausência das mesmas aos 

finais de semana, o que reduz a capacidade de absorção das Unidades de 

Internação, culminando numa permanente superlotação nas segunda-feiras na 

Emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição. (Figuras 2, 3 e 4)  

 

 O envelhecimento populacional, entendido como um fenômeno mundial, e 

uma série de outros fatores conjugados, entre estes o maior controle das doenças 

transmissíveis, a contenção de afecções crônicas, o surgimento de novas drogas e  

as melhores condições sanitárias, contribuem para o aumento da expectativa de vida 

das populações. (GOMES & FERREIRA, 1985) e  (BERQUO & LEITZ, 1988). Porém 

tem-se constatado que as pessoas envelhecidas, mesmo as com boa saúde, 

debilitam-se, paulatinamente, devido às alterações fisiológicas que acontecem com o 

avanço da idade e limitam as funçõesdo organismo, tornando-as mais predispostas  
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à dependência para a realização do auto-cuidado, à perda da autonomia e qualidade 

de vida. Assim, também mais suscetíveis a doenças e, como conseqüência, a 

hospitalização (BLAYLOCK; CASON, 1992). Além de apresentar alta incidência de 

reinternação têm maior risco de permanecer longo tempo hospitalizados; a 

assistência oferecida no ambiente hospitalar embora emergencial e prioritária, cria 

dependência que dificulta o retorno ao lar. (WALTERS, 1987) 

 

 

 

 

 

 

 Figura  2 - Demonstrativo da média de permanência anual nas 
especialidades clínicas com maior  incidência. 
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Figura 3 - Gráfico Pacientes na Emergência nas segunda-feiras no 
mês de abril 2004 
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c) Recursos diagnósticos contemplando apenas pacientes internados: 

O grupo apontou como um dos fatores da superlotação, a restrição de 

exames para  pacientes ambulatoriais, seja pela capacidade instalada, de pessoal 

ou técnica, o número de exames não contempla a demanda que a necessita no 

universo de pessoas atendidas nos consultórios, o que força  o encaminhamento, ou 

busca espontânea, para o acesso via emergência, tentando obtê-los através da 

internação.   

 

Na prática, a distorção resulta na sobrecarga de serviço para o hospital, numa 

grande irracionalidade na organização da atenção.  A exemplo disto cita-se os 

exames que no Hospital Nossa Senhora da Conceição eram disponibilizados, em 

2003, somente para a internação: ecografia, ressonância magnética, tomografia 

computadorizada com cotas para pacientes ambulatoriais, imunofenotipagem, 

cariótipo, reação em cadeia da polimeragem, eletronistagmografia, estudo 

hemodinâmico, potencial evocado visual. 

(...)uma única racionalidade institucional ordenadora. Mais do 
que um “sistema de saúde”, deveríamos pensar em uma rede 
móvel, assimétrica e incompleta de serviços que operam distintas 
tecnologias de saúde e que são acessados de forma desigual pelas 
diferentes pessoas ou agrupamentos, que deles necessitam.  
(CECÍLIO E MEHRY ) 

 

d) Linha Cuidado  e Integralidade: 

O grupo fez uma reflexão sobre a política assistencial voltada para o 

faturamento, desfocada da pessoa, na cultura de produção por procedimento e 

centrada na figura do médico. Sendo assim, tornou-se pouco resolutiva, sem visão 

de equipe, cada serviço ou categoria vê o paciente em segmentos, resolve a 

situação que lhe compete e julga solucionada a sua parte, não responsabilizando-se 

ou vinculando-se  à pessoa que necessita de cuidado integral. Na visão do grupo 

esta prática fragmentada também contribui para o elevado tempo de permanência. 

Os pacientes que aguardam leito na emergência do Hospital Nossa Senhora da 

Conceição, são de responsabilidade do médico da Emergência e, no ato da 

transferência  para  o leito,  passa a  ser assistido por  médico da especialidade. Isto  
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demonstra que a visão atual é de: paciente na emergência, sem responsabilidade da 

equipe especializada. Rotineiramente a superlotação da emergência é encarada 

como um problema gerado por ela mesma e muito menos um reflexo do sistema de 

saúde e nem de responsabilidade dos demais profissionais do hospital.  Afirmando 

esta lógica, citam a localização da emergência, no fim do prédio do Hospital Nossa 

Senhora da Conceição, de maneira escondida e de difícil acesso através de uma 

rampa compartilhada com veículos.     

(....) Uma das conseqüências dessa forma de funcionamento 
é a imensa dificuldade de se conseguir a integralidade do cuidado, 
quando nosso ponto de observação é o usuário e não esse ou 
aquele serviço de saúde. A integralidade do cuidado de que cada 
pessoa realmente necessita freqüentemente transversaliza todo o 
“sistema”. Não há integralidade radical sem a possibilidade de 
transversalidade. A integralidade do cuidado só pode ser obtida em 
rede. (CECILIO e MERHY) 

 

e) Redução do Número de Leitos da Internação  

Uma das premissas à movimentação interna de pacientes, é sem dúvida a 

capacidade instalada de leitos/camas na Unidade Hospitalar. No Hospital Nossa 

Senhora da Conceição, foi identificada, pelo grupo de trabalho, uma oscilação 

nestes números, afirmativa e está demonstrando na tabela 4 que, nos dez últimos 

anos, houve redução de 119 leitos. Contata-se que a ausência de visão sistêmica, 

baseado nisto, cada um, considera a sua necessidade particular, descomprometidos 

com o todo, instituindo  sub-especialidades e serviços, ocupando áreas destinadas 

a quartos, reduzindo a capacidade de internação. 

 

Conforme vemos no texto editado pelo Ministério da Saúde (2004), esta 

redução no número de leitos não foi, apenas, na esfera do Hospital Nossa Senhora 

da Conceição: 

 

Avaliando-se a cobertura potencial dos leitos para internação 
em relação a população podemos observar que houve uma queda 
significativa desse indicador em todas as macroregiões (.... ). A 
variação para o total do Brasil foi de 3,65 leitos/1.000 habitantes em 
1992,  para 2,70/1.000 habitantes em 2002, representando uma 
redução de cerca de 25%. Nesse período a perda mais significativa 
aconteceu  na  Região  Sudeste.  Já em  2002, a região com maior  

34 



 

 

 

 

 índice  foi  a Região  Sul e as  regiões  com menor indicador foram 
o Norte e o Nordeste. (Brasil, Ministério da Saúde: Reforma do 
Sistema de Atenção Hospitalar Brasileira, 2004. 35p) 

 

 

f) Ausência de Política de desospitalização 

O grupo aponta para a ausência de ações no sentido de trabalhar junto à rede 

básica ou municípios vizinhos, casos, que cronicamente internam e/ou buscam 

atendimento na emergência. Alguns destes inclusive são conhecidos nominalmente, 

pela sua freqüência nesse Serviço. Por outro lado, tem-se os que estão vinculados a 

tratamento especializado, mas que utilizam a emergência como apoio às 

intercorrências, dentro do horário de funcionamento do serviço. Cita-se o caso das 

transfusões nos pacientes da Oncologia-Hematologia, dúvidas ou dores no pós 

operatório. Além de constar como referência nas notas de alta hospitalar: se 

intercorrência procurar a emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição. 

 

São tímidas as ações neste sentido, no Hospital Nossa Senhora da 

Conceição  por  exemplo, dispõe-se apenas de Hospital–Dia na Infectologia e Saúde 

Mental e mesmo nestas, com campo assistencial limitado, incidindo a internações 

freqüentes. 

 

A falta de hospital-dia em outras áreas como a Oncologia, doenças crônicas 

degenerativas, assistência domiciliar e/ou internação domiciliar são pontos que 

contribuem para a superlotação da emergência. Com a implantação do PAD – 

Programa de Assistência Domiciliar, Hospital-Dia da Oncologia além dos CAPS  - 

Centro de Apoio Psico-Social – Álcool e Drogas, adulto e de infância e adolescência 

espera-se ter melhor resposta na superlotação da emergência. 

 

O Ministério da Saúde define hospital como parte de uma organização médica 

e social, cuja função é proporcionar assistência médica integral, curativa e 

preventiva, sob quaisquer regime, inclusive domiciliar. (BRASIL, 2000) 
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g) Modelo Assistencial  Vigente 

Foi consenso do grupo que o modelo assistencial praticado, contemplado por 

todos os fatores discutidos nos sub-itens anteriores, com todos os seus vieses é o 

fator preponderante, para a superlotação. Um modelo assistencial que dificulta o 

acesso, fragmenta cuidado, privilegia doença ao invés de saúde. Centrado no 

hospital, não cobre toda a população, é submetido a interesses políticos e de 

corporações, onde os interesses particulares sobrepõem-se aos individuais e 

coletivos, onde o paciente não é sujeito, onde não há multidisciplinaridade, onde não 

há respeito à individualidade e privacidade, onde as pessoas ficam dias numa 

emergência para internar sem controle social efetivo.  

 

Se  por um lado não se quer este modelo, por outro, a questão de qual 

modelo se quer – A constituição do SUS – com seus preceitos, é o modelo a instituir. 

Neste sentido o grupo assumiu, também, para si, o sentido de trabalhar com todos 

os atores:  pacientes,  familiares,  trabalhadores em saúde, gestores, controle social, 

etc.,  para a real implantação do SUS e com isso qualificar a  atenção à saúde 

prestada.  

“(...) no que se refere  à crítica ao modelo biologicista médico-
centrado e à fragmentação das práticas em saúde, à valorização de 
ações de promoção e prevenção, à importância do trabalho 
interdisciplinar e do fortalecimento do vínculo dos profissionais e 
usuários para qualificar as ações de saúde (Campos e Carvalho, 
2000). 

 

Em síntese, foram enumerados 4 fatores externos e 7 internos, salientando-se 

que o grupo entendeu, ao final, que o acesso e o modelo assistencial  são os fatores 

prioritários para intervenção e qualificação do Sistema Único de Saúde. 
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5. DESDOBRAMENTOS 

 

Este trabalho foi importante  pois trouxe a participação dos trabalhadores da 

porta de urgência para participar na gestão, com todos os seus benefícios e alguns 

problemas também (muitas reuniões – mesmo), com isto avançamos para um 

gerenciamento único nas quatro emergências do GHC – sob minha coordenação e 

definindo um modelo assistencial linear para as emergências com cinco eixos 

estruturantes:   

a) porta aberta; 

b) acolhimento com classificação de risco; 

c) Atuação sistêmica Interna e externa; 

d) Vínculo e responsabilidade e, 

e) Ações para atendimento desospitalizado/pós-alta. 

 

 Na emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição os avanços foram 

mais sensíveis.  Instituiu-se o acolhimento com classificação de risco em março de 

2004, com a retirada de espera e triagem pela rampa compartilhada com veículos, 

sob a intempérie climática, reduziu-se o tempo de espera para consulta (antes no 

horário de pico em 3 horas) para menos de 1 hora. Com a prática da classificação de 

risco, o atendimento passou a ter prioridade aos casos mais graves, indicado por 

cores: 

Vermelho - as urgências, preferencialmente reguladas, com atendimento imediato  

na sala de emergência/estabilização; 

 



 

 

 

Amarelo  - risco de vida presumido com atendimento priorizado e, 

Azuis  - não urgência/emergência, atendimento por ordem de chegada.  

 

Já na sua chegada a pessoa tem conhecimento da sala e médico que a 

atenderá, o tempo de espera e horário, emitidos no boletim de atendimento via 

sistema informatizado. Com este trabalho tem-se mensuração de quais as Unidades 

Básicas que mais encaminham pessoas à emergência, os agravos mais prevalentes, 

possibilitando uma ação junto a estas Unidades. A equipe da classificação de risco 

trabalha com protocolos e mais diretrizes clínicas estão sendo constituídas. Além 

disto, tem-se a meta de implementar a educação permanente e continuada de 50% 

dos funcionários até dezembro. Na atuação em rede com as 39 unidades de saúde  

regionalizadas, aprofundarmos intercâmbios e reuniões mensais que já estão sendo 

colocadas em prática. Com estas ações, obtivemos uma resposta de 

redirecionamento de 22% das pessoas da emergência para a rede básica. Por outro 

lado, facilitamos o acesso aumentando em 20,45% o número de internações na 

nossa emergência, portanto permanecendo com uma grande enfermaria, 

superlotada e que demanda ações internas na retaguarda  e que estão em prática:  

Redução no Tempo Médio de Permanência, Regulação do Acesso aos Leitos, etc. 

 

Avançou-se com maior responsabilização pelo cuidado à pessoa por toda a 

equipe como prática no dia-a-dia. 

 

 Com estas ações, garantiu-se aporte de recursos financeiros para a 

construção de novas instalações para a emergência do Hospital Nossa Senhora da 

Conceição, que será transferida  para uma parte nobre do hospital, antes a Diretoria 

do Grupo Hospitalar e áreas administrativas – Gerências da Holding, saindo assim 

do 1° andar - de uma lateral com acesso por rampa (dificultado) - será incorporada 

ao corpo do hospital, em posição mais centrada  - de acesso facilitado – e  no térreo. 

Esta  obra  terá  efeito   qualificativo,   não   aumentando   a   capacidade   instalada,  
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proporcionando maior conforto e respeito à privacidade e individualidade da pessoa, 

do acompanhante e dos profissionais.  

 

Também em 2005, construiremos a nova emergência dos Hospitais Cristo 

Redentor e Fêmina, e para o ano de 2006 o Hospital da Criança Conceição, todos 

seguindo a lógica do modelo assistencial definido para as portas de urgência. 

 

 Nota-se o avanço, mas tem-se a consciência de ainda termos muito para 

caminhar até a implantação efetiva e eficaz do SUS do qual somos partícipes. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

Na construção deste trabalho, segundo a  percepção dos trabalhadores, vê-se 

que múltiplos fatores interagem contribuindo para a superlotação, tanto de 

ingerência direta do hospital ou no modus operandi na prestação de saúde, como 

fogem à governança do hospital mas que impactam diretamente na Emergência do 

Hospital Nossa Senhora da Conceição. Vê-se alternativas na instituição sistêmica 

dos serviços/recursos, com cooperação técnica entre os profissionais dos hospitais e 

os demais componentes da rede, contribuindo na capacitação e atualização tecno-

científica no apoio matricial às equipes da atenção primária e secundária.  

 

Faz-se necessário o exercício de um novo papel das Unidades Hospitalares 

no Sistema,  de forma sistêmica, com os demais serviços de saúde, acerca de sua 

função. A compreensão de que deve atender o manejo de eventos agudos, 

disponibilizando seus recursos tecnológicos e operacionais para este fim, centrando-

se no cuidado, supervisionando e revisando a utilização dos seus recursos de forma 

a impedir a inadequação de seu uso. Buscar alternativas para a desospitalização e o 

ajuste de indicadores do nível de assistência: pesquisa de satisfação de usuários e 

trabalhadores, taxa de ocupação, tempo médio de permanência, número de leitos 

disponibilizados para as internações programadas, a necessária vinculação 

territorial, inserção/integração no sistema de saúde e a promoção de suporte aos 

grandes hospitais pelos de pequeno e médio porte.  



 

 

 

Conforme o texto “O Desenvolvimento do Sistema Único de Saúde”:  

 

 “Os maiores desafios atuais estão ligados à estruturação do 
novo modelo de atenção à saúde que, a partir das grandes funções 
da Saúde Pública, subordine os conceitos e programas da 
assistência médica individual aos preceitos e programas dos 
interesses coletivos e direitos da cidadania, e realize efetivamente 
as atividades de promoção e proteção à saúde, sob os Princípios 
Éticos da Universalidade, Eqüidade e Integralidade. Em 
decorrência, os desafios referem-se à melhoria da qualidade da 
atenção, elevação da resolutividade da rede de Unidades Básicas 
de Saúde e do seu papel de porta de entrada do SUS e à garantia 
de acesso aos serviços de média e alta complexidade, cuja escala 
de operação impõe cobertura aos contigentes de população que, 
freqüentemente, ultrapassam a esfera municipal ou microregional, 
com o objetivo de, gradualmente, superar desigualdades de acesso 
existentes.(MS,2003)” 

 

Uma melhor resposta para a superlotação da Emergência do Hospital Nossa 

Senhora da Conceição passa por uma forma de pensar saúde e a real implantação 

do SUS, com atuação em equipe multiprofissional, com vínculo - responsabilização e 

formação da rede de atenção levando portando à mudança no modelo assistencial 

instituído. 
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Tabela 1 

 

 

             Procedência de Pacientes com Hospitalização  

Unidade Hospitalar HNSC  

Procedência Total de Pacientes Participação  

Porto Alegre             8.532  53,48%  

Grande Porto Alegre             5.809  36,41%  

Interior do Estado             1.605  10,06%  

Outros Estados                    8  0,05%  

Total           15.954   

Fonte: Controladoria do GHC – de 01 de out/04 a31 de mar/05 

 

 



 

 
 

Tabela  2 

Demanda Reprimida Adolescentes e Adultos  SMS – Porto Alegre 

Especialidade Demanda Reprimida 

Ortopedia 10.940 
Oftalmologia 8.466 
Neurologia 7.050 
Cirurgia Vascular 4.596 
Otorrinolaringologia 4.326 
Urologia 3.829 
Proctologia 3.330 
Ginecologia 2.968 
Psiquiatria 1.835 
Endocrino 1.765 
Reumatologia 1.497 
Cir. Plástica 1.070 
Cardiologia 725 
Psicologia 704 
Dermatologia 623 
Gastroenterologia 500 
Nutrição 395 
Acupuntura 360 
Pneumologia 316 
Andrologia 253 
Neurocirurgia 232 
Homeopatia 226 
Cir. Geral 218 
Obesidade Mórbida 194 
Fonoaudiologia 181 
Imunologia 180 
Infectologia 147 
Hematologia 130 
Cir. Cardiovascular 118 
Cir. Cardíaca 70 
Pré Natal 55 
Nefrologia 52 
Genética Médica 47 
Estomatologia 44 
Sexologia 40 
Radiologia 30 
Tratamento da Dor 30 

             Fonte: SMS – Demanda Reprimida de Consultas 2003 

 
 



 

 

 

Tabela 3 

Reinternações 

 Média 

Percentual  

Total % 31,69 

Unid.Internação % 23,43 

Emergência % 8,26 

Fonte: Planilha de Controle de Reinternação Serviço Social da Emergência 
e Livro de Registro de Atendimento Serviço Social   Emergência - 
Julho/2003 

 

 



 
 

 

Tabela 4 

              Histórico do Número de Leitos 

Ano Número de Leitos 

1994 788 

1995 804 

1996 799 

1997 785 

1998 767 

1999 726 

2000 704 

2001 687 

2002 681 

2003 669 

Fonte: Faturamento –HNSC 

 

 


