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Avaliação normativa: utilizando indicadores
de produção para analisar um hospital no
contexto do sistema local e regional de saúde

Standard evaluation: using production indicators to analyze
a hospital in a local and regional health system context

Paulo César de Souza1, João Henrique G. Scatena2

RESUMO
A avaliação em saúde do tipo normativa é um instrumento muito útil na gestão do

sistema local de saúde. Dentro desse sistema está o hospital, um serviço complexo,
que demanda um grande volume de recursos e que é fortemente influenciado pela
sua forma de organização. Este artigo objetiva aplicar a avaliação normativa no hos-
pital em estudo à luz da portaria 1.101/2002 do Ministério da Saúde, utilizando os
indicadores de produção como dados para análise. A pesquisa foi do tipo estudo de
caso e os dados foram levantados através de um software desenvolvido para a pes-
quisa e ainda do preenchimento manual de relatórios mensais. Verificou-se a neces-
sidade de se tomar medidas no sentido de diminuir o número de internações do
município e melhorar a articulação em nível microrregional, maximizando a utilização
da estrutura disponível e aumentando o volume de recursos auferidos pelo hospital.

ABSTRACT
The standard health evaluation is a very useful instrument in the local health sys-

tem management. In this system the hospital is a complex service that requires a
great volume of resources and which is strongly influenced by its organization form.
This article aims to apply the standard evaluation in the hospital based on the 1.101/
2002 administrative resolution from the Health Department using the production in-
dicators as data for further analyses. The research was a case study and the informa-
tion was raised through the development and implementation of software, and also by
manually filling month reports. It was verified the necessity to reduce the number of
inpatients from the town and improve the micro regional arrangement, also to increa-
se the usage of the available structure and finally to raise the volume of resources
given by the hospital.
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INTRODUÇÃO

O sistema de serviços de saúde é
um dos sistemas mais complexos den-
tre todos os sistemas sociais. Uma das
razões é a multiplicidade de objetivos
estabelecidos para esse sistema, den-
tre os quais se destacam: equidade,
eficácia, eficiência, qualidade e satis-
fação dos usuários(1). No âmbito do sis-
tema de serviços de saúde brasileiro
está o serviço de assistência hospita-
lar, um serviço complexo em virtude da
quantidade e variedade de recursos
que demanda. Com a promulgação da
nova Constituição brasileira em 1988
e a criação do Sistema Único de Saú-
de (SUS), o direito à assistência hospi-
talar foi estendido a todo cidadão bra-
sileiro, sem restrição. No capítulo que
trata da Seguridade Social, foi incluída
uma seção especial para a saúde pú-
blica, onde se define o SUS e é desta-
cada a saúde como direito do cidadão
e como resultado de políticas públicas
de governo, não apenas como ações
médico-hospitalares curativas ou pre-
ventivas. Dessa forma, a saúde, e em
seu bojo a assistência hospitalar, pas-
sa a ser um direito subjetivo da pessoa
humana. Todo cidadão brasileiro pas-
sa a ter direito garantido aos serviços
de saúde de forma universal e integral.

Desde o movimento pela reforma
sanitária, tornou-se uma verdadeira
bandeira de luta a proposta de regio-
nalização e hierarquização dos servi-
ços de saúde(2). Nessa proposta, o sis-
tema é visualizado no formato de uma
pirâmide, tendo em sua base os servi-
ços de atenção básica, os quais são
considerados a porta de entrada do
sistema. No nível intermediário da pi-
râmide estão os serviços ambulatoriais,
urgência e emergência e os hospitais
gerais. E no topo da pirâmide, os ser-
viços hospitalares e outros serviços de

alta complexidade. Nessa lógica, ao
necessitar de serviços de saúde o
usuário se dirige à atenção básica, de
onde, em caso de necessidade, é en-
caminhado aos outros níveis do siste-
ma, garantindo assim o acesso univer-
sal e o tratamento de cada enfermida-
de no seu nível de complexidade.

Embora teoricamente esse pareça
ser um modelo interessante e que
pode trazer grandes benefícios aos
usuários e ao próprio sistema, Cecílio(3)

afirma que o hospital, de fato, tem fun-
cionado como o centro do sistema de
saúde, de modo que na prática a ra-
cionalidade do modelo hierarquizado
não funciona e resulta na sobrecarga
de serviços para o hospital. Para este
autor, a ‘porta de entrada’ principal con-
tinua sendo os hospitais, públicos ou
privados, através dos seus serviços de
urgência/emergência e dos seus am-
bulatórios, de modo que, para ele, os
pronto-socorros sempre lotados são a
imagem que melhor expressa essa si-
tuação. No aspecto econômico, o hos-
pital também tem causado preocupa-
ções para os gestores em saúde. Um
exemplo disso é a constatação do CO-

NASS(4) de que no ano de 2005 a as-
sistência hospitalar e ambulatorial (de
média e alta complexidade) consumiu
43,8% dos recursos destinados ao sis-
tema de serviços de saúde.

Diante da afirmação de Cecílio(3),
surgiu a seguinte pergunta: No muni-
cípio de Barra do Bugres, Mato Gros-
so, estaria sendo o hospital municipal
o centro ou a verdadeira “porta de en-
trada” para o sistema de saúde? Po-
deriam os indicadores de produção do
hospital dar um vislumbre da realida-
de?

Considerando a importância do hos-
pital e as preocupações que tal insti-
tuição tem suscitado dentro do siste-
ma de saúde, este artigo se propõe a

avaliar o hospital municipal de Barra
do Bugres, Mato Grosso, através da
análise de alguns indicadores de pro-
dução a fim de verificar a adequabili-
dade da utilização do hospital à luz dos
padrões estabelecidos pelo Ministério
da Saúde.

Avaliação em saúde
Antes da definição de avaliação em

saúde, é interessante verificar algumas
definições de avaliação em sentido
amplo. De acordo com Almeida(5), a
palavra “avaliar” em sua raiz latina sig-
nifica medir, a partir de padrões quan-
tificáveis e em grego, seu radical axiós
traz a idéia de produção de juízos de
valores, ligada a medidas qualitativas.
Essa complementaridade que a etimo-
logia permite dá abertura para que vá-
rias ciências possam contribuir com o
campo da avaliação.

A avaliação recebe conceitos diver-
sos com contornos diferenciados. Des-
se modo Contandriopoulos(6) chega a
afirmar que cada avaliador estabelece
sua definição. Para Tanaka e Melo(7),
avaliar significa expor um valor assu-
mido a partir do julgamento realizado
com base em critérios previamente
definidos.

Segundo Malik e Schiesari(8), a ava-
liação “trata-se de um processo por
meio do qual se determina o valor de
algo. Ou seja, trata-se de determinar
se um certo objeto, descrito e especi-
ficado, ao qual se apõe uma definição
prévia sobre como deveria ser, é bom,
mau, correto, incorreto, vale ou não a
pena, está sendo realizado da maneira
mais eficiente ou mais eficaz”.

No mesmo diapasão, Contandrio-
poulos(6) afirma que “avaliar consiste
fundamentalmente em fazer um julga-
mento de valor a respeito de uma in-
tervenção ou sobre qualquer um de
seus componentes, com o objetivo de
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ajudar na tomada de decisões. Esse
julgamento pode ser resultado da apli-
cação de critérios e normas (avaliação
normativa) ou se elaborar a partir de
um procedimento científico (pesquisa
avaliativa)”. Vale destacar que para o
autor intervenção é a reunião dos
meios físicos, humanos, financeiros e
simbólicos organizados num contexto
e num dado momento para produzir
bens ou serviços e modificar uma si-
tuação problemática. Assim a interven-
ção vai desde um medicamento, um
programa de saúde, um ato médico até
uma organização. No contexto deste
artigo, a intervenção é a assistência
hospitalar, ou seja, o hospital que será
avaliado.

A avaliação está presente em vários
ramos do conhecimento. De acordo
com Deslandes(9) a avaliação de pro-
gramas e serviços é utilizada em áreas
como Educação, Administração, Eco-
nomia, Serviço Social e Saúde Públi-
ca, sendo que em cada um desses
campos temáticos ganha contornos
específicos e se apropria de concei-
tos, indicadores e técnicas de aplica-
ção. É importante ressaltar que na saú-
de, assim como em outros campos de
conhecimento, segundo Tanaka e
Melo(7), “ao avaliar, utilizamos teorias,
conceitos e instrumentos de diversas
outras áreas do conhecimento. Sendo
assim, a avaliação deve ser compreen-
dida como uma área de aplicação e não
como uma ciência”.

Na saúde a avaliação pode ser rea-
lizada com enfoques de caráter mais
macro ou micro, de acordo com os
objetivos. Uma avaliação macro seria
com foco nos sistemas de serviços de
saúde, podendo tornar-se cada vez
mais micro se passar a enfocar o ser-
viço de saúde, programa ou ação de
saúde. A avaliação de programas e
serviços é algo de fundamental impor-

tância. O Sistema Único de Saúde trou-
xe consigo grandes desafios para os
serviços e programas de saúde. A pró-
pria materialização dos princípios e di-
retrizes do SUS tem sido um processo
que se busca construir a cada dia, o
que demanda avaliação para o acom-
panhamento de sua evolução.

A avaliação é classificada ainda por
Contandriopoulos(6) em dois tipos:
quando examina por um procedimen-
to científico as relações que existem
entre os diferentes componentes de
uma intervenção é chamada de pes-
quisa avaliativa. Quando “consiste em
fazer um julgamento sobre uma inter-
venção, comparando os recursos em-
pregados e sua organização (estrutu-
ra), os serviços ou os bens produzidos
(processo), e os resultados obtidos,
com critérios e normas” (p. 34), trata-
se de uma avaliação normativa.

Ressaltaram-se até aqui os marcos
conceituais sobre a avaliação e per-
cebe-se que se faz necessário refletir
sobre os motivos de se realizar avalia-
ção em saúde. Pode-se fazer as se-
guintes indagações: Que utilidade tem
a avaliação em saúde? Em que ela
pode contribuir para a melhoria dos
serviços de saúde? Qual o seu fim?

A avaliação não deve ser um fim em
si mesma, ela deve servir de suporte
ao processo de tomada de decisão(10).
Vários autores corroboram essa idéia
apresentando a avaliação como um
meio para se identificar problemas,
encontrar e propor soluções com vis-
tas a uma utilização mais racional dos
recursos, estando ela ligada à idéia de
eficiência e eficácia das ações e ser-
viços de saúde. Assim, Novaes(11) clas-
sifica as avaliações em quatro tipos, os
dois primeiros podendo ser aglutina-
dos: pesquisa de avaliação, investiga-
ção avaliativa, avaliação para decisão
e avaliação para gestão.

Na definição de avaliação proposta
por Contandriopoulos(6) percebe-se a
afirmativa de que a avaliação tem o
objetivo de ajudar na tomada de deci-
sões. Como se pode notar, a avaliação
tem recebido um papel de destaque,
tornando-se uma ferramenta de gran-
de importância e uma etapa essencial
do processo de planejamento e ges-
tão do setor saúde(12).

Para Felisberto(13) é necessário re-
mover os obstáculos entre a academia
e o serviço, entre a pesquisa e a ges-
tão, contribuindo para o desenvolvi-
mento de uma cultura organizacional
no sistema de saúde brasileiro tendo
a avaliação como atividade intrínseca
e inseparável do planejamento e da
gestão.

A partir dos anos 1980, percebeu-
se um movimento no sentido de mu-
dar os paradigmas da gestão pública,
adotando-se uma postura crítica quan-
to ao modelo burocrático e buscando-
se um novo modelo chamado de Nova
Gestão Pública. No Brasil, a partir de
1995, com a reforma do estado, esse
movimento se fez presente e ainda se
faz até nossos dias, pois o modelo ge-
rencial baseado em resultados ainda
não é uma realidade efetiva. Diante
desse cenário, Tobar(14) apresenta os
novos desafios das organizações pú-
blicas e dentre eles destaca a avalia-
ção de desempenho e o controle de
resultados como um dos desafios pre-
sentes no fazer, ou seja, na prática das
organizações públicas atuais.

O Sistema Único de Saúde ainda
tem diante de si muitos desafios; den-
tre eles destaca-se a necessidade de
busca da qualidade, aumento da efi-
ciência e eficácia, e também da equi-
dade(4). Para que esses desafios se-
jam superados é imprescindível que o
planejamento e a gestão estejam mu-
nidos de ferramentas e técnicas que
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os auxiliem nessa missão. Assim, Con-
tandriopoulos(15) destaca a importân-
cia da avaliação como uma atividade
que contribui de forma significativa
para a tomada de decisões de forma
racional e ressalta que o que se espe-
ra é que “as informações produzidas
contribuam para o julgamento de uma
determinada situação com maior vali-
dade, influenciando positivamente as
decisões”.

Nesse contexto, a avaliação tem
papel fundamental, como têm compro-
vado os estudos sobre o assunto. Dada
a sua importância e seu potencial em
contribuir para a gestão e para o apri-
moramento institucional e profissional,
o Ministério da Saúde tem capitanea-
do iniciativas no sentido de institucio-
nalizar a avaliação e criar nas organi-
zações de saúde uma “cultura avaliati-
va”, fazendo dela prática constante no
processo de planejamento e gestão(13).

METODOLOGIA

O presente trabalho apresenta par-
te dos resultados de uma pesquisa rea-
lizada como dissertação de mestrado,
tendo como local de estudo o Hospi-
tal Municipal de Barra do Bugres, mu-
nicípio localizado na microrregião mé-
dio-norte do Estado de Mato Grosso.
Essa instituição é pública e oferece 80
leitos ao Sistema Único de Saúde –
divididos entre as clínicas médica, ci-
rúrgica, obstétrica, pediátrica –, além
de atendimentos ambulatoriais de ur-
gência e emergência. Seus serviços
são oferecidos para Barra do Bugres
e demais municípios daquela micror-
região.

Para a realização da pesquisa, fir-
mou-se também uma parceria entre a
Universidade do Estado de Mato Gros-
so (UNEMAT) e a Prefeitura Municipal
de Barra do Bugres, para a contrata-

ção de um acadêmico bolsista, o qual
foi incumbido e orientado no desen-
volvimento de um software capaz de
atender a necessidade de informatiza-
ção requerida pela pesquisa.

No desenvolvimento do trabalho uti-
lizou-se do “Estudo de Caso” para co-
nhecer com profundidade os fluxos e
processos da organização, dado que
no estudo de caso o pesquisador de-
dica-se a estudos intensivos do pas-
sado, presente e de interações am-
bientais de uma (ou de algumas) uni-
dade social: indivíduo, grupo, institui-
ção, comunidade(16). As informações
foram obtidas através de entrevistas
informais com os responsáveis pelos
setores e com a administração do hos-
pital. De posse dessas informações foi
desenvolvido um software denomina-
do Sistema Integrado de Gestão Hos-
pitalar (SIGHO), informatizando e inte-
grando alguns setores do hospital atra-
vés dos módulos do sistema, e tam-
bém um módulo específico para a apu-
ração dos custos. Na tecnologia de
desenvolvimento foi utilizado o compi-
lador Delphi 7 juntamente com a lin-
guagem de programação “Object Pas-
cal”. Quanto ao banco de dados foi uti-
lizado o “Firebird 2.1”, um poderoso
Sistema de Gerenciamento de Banco
de Dados (SGBD), baseado na tecno-
logia cliente/servidor.

Os indicadores analisados e os res-
pectivos períodos considerados foram:
número de consultas realizada no
pronto-socorro/ambulatório (15/09 a
14 / 10 / 2008, 15 / 10 a 14 / 11 /
2008), número de exames de raio-X
(15/10 a 14/11/08), número de ul-
trassonografias (15/10 a 14/11/
08), número de exames laboratoriais
(15/10 a 14/11/08), número de in-
ternações realizadas (15/06 a 14/
11/08), tempo médio de permanên-
cia dos pacientes (15/06 a 14/11/

08), taxa de ocupação por clínica e
geral (15/06 a 14/11/08). Destes
dados, os três últimos foram obtidos
através de relatórios gerados pelo soft-
ware SIGHO, e os demais através do
preenchimento manual de relatórios
impressos.

Os indicadores de produção foram
organizados e analisados nos moldes
da avaliação em saúde do tipo norma-
tiva, utilizando como parâmetro a por-
taria 1.101 do Ministério da Saúde(17),
a qual dispõe sobre parâmetros de
cobertura assistencial no âmbito do
SUS. Assim, ao se referir aos parâme-
tros desta portaria ao longo deste arti-
go será utilizada a expressão “parâme-
tro MS”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados apresentados na tabela 1
indicam que as consultas realizadas no
pronto-socorro/ambulatório do Hos-
pital Municipal são, na sua quase tota-
lidade, de pessoas residentes no mu-
nicípio de Barra do Bugres, represen-
tando 98,2% do total de consultas nos
dois meses estudados. Dessa forma,
embora o hospital seja referência para
a microrregião, as consultas realizadas
para pacientes de outros municípios
não chegam a representar 2,0%.

Quanto ao número de consultas rea-
lizadas para pacientes do município de
Barra do Bugres, o parâmetro MS es-
tabelece o número de 2 a 3 consultas
por habitante/ano. De acordo com o
parâmetro, esse total de consultas cal-
culado com base na população deve
ser assim composto:

Consultas Básicas de Urgência –
12% do total de consultas programa-
das;

Consultas de Urgência Pré Hospi-
talar e Trauma – 3% do total de con-
sultas;
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Consultas Médicas Básicas – 63%
do total de consultas programadas;

Consultas Médicas Especializadas –
22% do total de consultas programa-
das.

Considerando uma população resi-
dente no município de Barra do Bu-
gres de 32.490 habitantes(18), e utili-
zando o número máximo de três con-
sultas por habitante/ano, seriam es-
peradas 97.470 consultas ao ano e
uma média de 8.122 consultas ao mês.
Sabe-se que o ideal é que sejam reali-
zadas no hospital apenas as consultas
básicas de urgência e as consultas de
urgência pré-hospitalar e trauma, as
quais representariam 15% das consul-
tas programadas para o município.
Calculando 15% sobre o total de con-
sultas programadas seriam esperadas
14.620 consultas ao ano, o que cor-
responderia a uma média mensal de
1.218 consultas.

Comparando-se a quantidade esta-
belecida pelo parâmetro com a quan-
tidade de consultas realizadas nos dois

períodos em análise, percebe-se que
no município a quantidade está em
grande medida acima do parâmetro. A
média das consultas nos dois perío-
dos (2.981) está 144,7% acima do pa-
râmetro MS. No primeiro período ocor-
reram 2.748 consultas e no segundo
3.215 consultas, respectivamente
125,6% e 163,9% acima do parâme-
tro MS. Assim, verifica-se que o total
de consultas realizadas em ambos os
períodos representam respectivamen-
te 33,8% e 39,5% da média mensal
das consultas programadas para o ano
(8.122). Esses percentuais também
estão bem acima da média brasileira
para as consultas desse tipo, pois o
parâmetro MS diz que a média brasilei-
ra é de 26,9%.

Embora não se tenha incorporado
neste estudo a análise da demanda
ambulatorial da rede básica de saúde,
os dados quantitativos oriundos das
fichas de atendimento no pronto-so-
corro permitem levantar a possibilida-
de de que estejam sendo atendidas,

neste local, muitas consultas que de-
veriam ser realizadas nas unidades
básicas de saúde, ou seja, consultas
médicas básicas. Surge diante desse
dado a seguinte pergunta: Por que uma
parcela da população estaria preferin-
do se dirigir ao hospital e não à unida-
de básica de saúde de seu bairro?

Para Cecílio(19) a população acessa
o sistema por onde é mais fácil ou pos-
sível. Assim, esses dados confirmam a
posição do autor de que os pronto-so-
corros lotados são um retrato de que
o hospital tem sido a verdadeira porta
de entrada no sistema. O mesmo au-
tor afirma que existem pesquisas de-
monstrando que a maioria dos atendi-
mentos realizados no pronto-socorro/
ambulatório dos hospitais se referem
a patologias simples que poderiam ser
tratadas na atenção básica.

Os dados acerca de exames de raio-
X (tabela 2) indicam que apenas um
pequeno percentual dos exames
(6,3%) foi realizado para pessoas de
outros municípios. Do restante dos
exames, 40,8% foram para usuários
advindos das unidades básicas de saú-
de de Barra do Bugres e 52,8% foram
para pacientes atendidos pelo pronto-
socorro/ ambulatório ou internados
nas clínicas do hospital, sendo que
dentre estes últimos não foram discri-
minados aqueles oriundos de outros
municípios. Acredita-se, no entanto,
que tal percentual seja baixo, dado que,
em média, apenas 18% das interna-
ções ocorridas são de residentes de
outros municípios, como se verá adian-
te.

Quanto à necessidade do aparelho
de exames raios-X no município de
Barra do Bugres, o parâmetro MS es-
tabelece o número de um aparelho de
raios-X para cada 25.000 habitantes.
Sendo assim, estaria justificada a pre-
sença do aparelho, pois no último cen-

TABELA 1
Número de consultas realizadas no PS/Ambulatório, segundo
município de residência do usuário, H.M. Barra do Bugres, 2008

Município 15/09 a 14/10 15/10 a 14/11 Total no período %

Barra do Bugres 2.748 3.215 5.963 98,16
Porto Estrela 18 16 34 0,56
Nova Olímpia 11 8 19 0,31
Arenápolis 10 8 18 0,30
Denise 3 3 6 0,10
Rosário Oeste 4 2 6 0,10
Tangará da Serra 7 3 10 0,09
Santo Afonso 2 2 4 0,07
Alto Paraguai 2 2 4 0,07
Campo Novo 1 2 3 0,05
Nortelândia 1 1 2 0,03
Nova Marilândia 1 1 2 0,03
Sapezal 2 0 2 0,03
Cáceres 1 0 1 0,02
Cuiabá 1 0 1 0,02

Total 2.812 3.263 6.075 100
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diodiagnósticos, dos quais 94,75%
(243) poderiam ser exames de raios-
X simples ou contrastado. A tabela 2
informa que foram realizados no mes-
mo período 449 exames de raios-X, ou
seja, 84,7% acima do parâmetro esta-
belecido pelo Ministério da Saúde.
Descontextualizado do número total de
consultas realizadas no município, o
dado informado é pouco robusto, po-
dendo apenas indicar uma provável
maior utilização de exames de raio-X,
em serviço de pronto atendimento.

Como se pode notar (tabela 3), as
ultrassonografias realizadas no Hospi-
tal Municipal de Barra do Bugres aten-
deram majoritariamente a demanda
das unidades externas locais (74,2%)
e secundariamente, do pronto-socor-
ro/ambulatório do próprio estabeleci-

TABELA 2
Número de exames raios-X realizados, segundo o município de

residência do usuário, H.M. Barra do Bugres, outubro a novembro de 2008

Município Solicitante Nº %

Barra do Bugres Pronto-socorro/ambulatório 449 44,5
Barra do Bugres Unidades externas 412 40,8
Barra do Bugres Clínica pediátrica 51 5,1
Barra do Bugres Clínica cirúrgica 18 1,8
Barra do Bugres Clínica médica 8 0,8
Barra do Bugres Estabilização 5 0,5
Barra do Bugres Clínica ginec. e obstétrica 2 0,2

Subtotal 945 93,7

Porto Estrela Unidades externas 30 3,0
Nova Olímpia Unidades externas 19 1,9
Denise Unidades externas 7 0,7
Santo Afonso Unidades externas 5 0,5
Arenápolis Unidades externas 2 0,2
Tangará da Serra Unidades externas 1 0,1

Total  1.009 100

TABELA 3
Número de ultrassonografias realizadas, segundo o município de

residência do usuário, H.M. Barra do Bugres, outubro a novembro de 2008

Município Solicitante Nº %

Barra do Bugres Unidades externas 164 74,21
Barra do Bugres Pronto-socorro/ambulatório 41 18,55
Barra do Bugres Clínica pediátrica 4 1,81
Barra do Bugres Clínica gin. e obstétrica 4 1,81
Barra do Bugres Clínica médica 5 2,26

Subtotal 218 98,6

Denise Unidades externas 1 0,45
Porto Estrela Unidades externas 2 0,90

Total  221 100

so(18), Barra do Bugres apresentou uma
população de 32.490 habitantes. Con-
vém lembrar que os exames também
são realizados para usuários de outros
municípios.

Verificando a relação entre exames
radiodiagnósticos e consultas, o parâ-
metro MS estabelece que os exames
radiodiagnósticos devem situar-se en-
tre 5% e 8% do total de consultas rea-
lizadas. Destes, 94,75% podem ser

exames de raios-X simples e contras-
tado. Como o objeto desta investiga-
ção não abarca o total de consultas,
não foi possível analisar tal parâmetro
com acurácia.

Restringindo a análise às consultas
realizadas no pronto-socorro/ambula-
tório, a tabela 1 informa 3.215 consul-
tas em 30 dias. Aplicando-se o per-
centual máximo do parâmetro (8%),
obtém-se um total de 257 exames ra-

Os pronto-
socorros
lotados são
um retrato
de que o
hospital tem
sido a
verdadeira
porta de
entrada no
sistema.
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mento (18,6%). Os pacientes de ou-
tros municípios representaram apenas
1,4% do total realizado, com as mes-
mas ressalvas feitas no caso dos exa-
mes de raio-X.

Somente a base populacional do
município já justificaria a existência de
um aparelho de ultra-som no municí-
pio de Barra do Bugres, dado que o
parâmetro MS estabelece como o nú-
mero de um aparelho para cada
25.000 habitantes.

Este mesmo parâmetro estabelece
que os exames de ultrassom devem
corresponder entre 1,0% e 1,5% do
total de consultas realizadas. Com base
somente nas consultas realizadas no
pronto-socorro/ambulatório (3.215) e
aplicando-se o percentual máximo
(1,5%), seriam esperadas 48 ultrasso-
nografias. Como foram realizados 41
exames no período, para os pacientes
do pronto-socorro/ambulatório, tal nú-
mero está em conformidade com o
parâmetro estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

Os dados apresentados na tabela 4
mostram que os exames laboratoriais
foram majoritariamente demandados
pela clientela das outras unidades de
saúde do município (63,0%), seguidos
pelos usuários do PS/ambulatório
(13,1%). Também neste caso, como

para os pacientes internos do hospital
não foi realizada a classificação por
município de residência, não se identi-
ficou a quantidade de exames realiza-
dos para usuários de outros municípios.
Admite-se que ela seja pequena, ten-
do em vista que a imigração de inter-
nações é pequena. Ressalta-se que
nesse período, em virtude da danifica-
ção de um microscópio e outros fato-
res de força maior, cerca de 90% dos
exames foram realizados por labora-
tórios particulares que prestam servi-
ços ao município, sendo o material co-
letado pelos técnicos do hospital. Por
ser uma situação excepcional de subs-
tituição de uma rotina do hospital, tais
exames foram considerados como se
tivessem sido realizados pelo próprio
hospital.

O parâmetro MS estabelece que os
exames de patologia clínica devem
representar de 30,0% a 50,0% do to-
tal de consultas realizadas, sendo que,
destes, 80,26% devem ser exames
básicos como: bioquímica, hematolo-
gia, microbiologia, os quais são reali-
zados pelo laboratório do Hospital
Municipal de Barra do Bugres. A por-
taria ainda estabelece a quantidade de
25 exames de patologia clínica para
cada 100 consultas de urgência e
emergência.

Considerando este último parâme-
tro, associado aos 80,26% dos exa-
mes básicos, seriam esperados 645
destes exames entre os 3.215 atendi-
mentos realizados no hospital munici-
pal. Pelos dados apresentados na ta-
bela 4, o número de exames solicita-
dos pelo pronto-socorro/ laboratório
(501) situa-se dentro dos limites es-
perados, representando 78% do parâ-
metro estabelecido pelo Ministério da
Saúde.

Sobre as internações no Hospital
Municipal de Barra do Bugres, ocorre-
ram, num período de cinco meses, em
média, 377 internações mensais (ta-
bela 5). O HMBB cumpre seu papel de
referência para a microrregião médio-
norte, atendendo os municípios que a
compõem, e ainda alguns outros. No
entanto, é evidente que o grande peso
no volume de internações é mesmo de
pacientes de Barra do Bugres. Num
período de cinco meses 79,8% das
internações foram de residentes des-
te município, variando de 78,1% a
81,7%, uma expressiva representativi-
dade em relação ao total. No período
em análise, em média 96,1% das in-
ternações foram de residentes de mu-
nicípios que compõem a microrregião
médio-norte.

O conjunto dos demais municípios
da microrregião médio-norte respon-
deu por 16,3% das internações e en-
tre eles se sobressaiu Porto Estrela,
que concentrou 6,8% das internações
ocorridas no período, percentual que
variou de 4,8% a 8,5%. Este municí-
pio pequeno tem grande dependência
do município de Barra do Bugres, en-
caminhando praticamente todas as
suas Autorizações de Internação Hos-
pitalar (AIH) de média complexidade ao
Hospital Municipal de Barra do Bugres.

Como este serviço funciona como
referência para a região, há necessi-

TABELA 4
Número de exames realizados pelo laboratório, segundo o município de

residência do usuário, H.M. Barra do Bugres, outubro a novembro de 2008

Município Solicitante Nº %

Barra do Bugres Unidades externas 2.416 63,02
Barra do Bugres Pronto-socorro/ambulatório 501 13,07
Barra do Bugres Clínica pediátrica 338 8,82
Barra do Bugres Clínica cirúrgica 121 3,16
Barra do Bugres Clínica médica 230 6,00
Barra do Bugres Clínica ginecológica e obst. 146 3,81
Barra do Bugres Estabilização 82 2,14

Total  3.834 100
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dade de uma melhor articulação regio-
nal para que o hospital possa cumprir
com mais sucesso seu papel e obter
mais recursos também, já que para
cada paciente de outro município o
hospital recebe uma AIH deste municí-
pio, a qual é adicionada às AIHs per-
tencentes ao município de Barra do
Bugres (200), o que significa aumen-
to na receita recebida do Sistema Úni-
co de Saúde. Um dos fatores que cau-
sa dificuldade na articulação micror-
regional, de modo a centralizar os ser-
viços de maior densidade tecnológica,
decorre do processo de municipaliza-
ção existente no país, onde o municí-

pio tem autonomia sobre suas ações
sanitárias, provocando fragmentação
dos serviços.

Tratando do assunto da descentra-
lização e do fenômeno chamado mu-
nicipalização autárquica, Mendes(1) cita
que a municipalização levou à cons-
trução de um grande número de hos-
pitais com pequeno número de leitos,
não tendo como ofertar serviços de
qualidade, além de não serem econô-
micos. Assim, a autonomia conferida
pela descentralização a cada municí-
pio “transforma cada município num
sistema fechado, o que leva a deseco-
nomias de escala, fragmentação dos

serviços e perda de qualidade”(1), inclu-
sive aos serviços de assistência hos-
pitalar.

Diante dessa realidade, Pestana e
Mendes, através de publicação reali-
zada pelo governo de Minas Gerais(20),
definem a nova proposta de organiza-
ção dos serviços de saúde, o paradig-
ma da regionalização cooperativa. Des-
se modo, “o paradigma da regionaliza-
ção cooperativa propõe o reconheci-
mento de um espaço privilegiado, a
microrregião de saúde, onde os muni-
cípios da microrregião sanitária, em
associação entre si e com apoio da
União e da Secretaria Estadual de

TABELA 5
Distribuição do número de internações, segundo município de
residência do usuário, H.M. Barra do Bugres, 15/06 a 14/11/08

Município 15.06 % 15.07 % 15.08 % 15.09 % 15.10 % Total %
a 14.07 a 14.08 a 14.09 a 14.10 a 14.11

Barra do Bugres 293 79,2 298 80,3 286 78,1 318 79,7 309 81,7 1.504 79,8
Porto Estrela 26 7,0 30 8,1 31 8,5 23 5,8 18 4,8 128 6,8
Nova Olímpia 9 2,4 13 3,5 11 3,0 10 2,5 13 3,4 56 3,0
Tangará da Serra 8 2,2 8 2,2 9 2,5 11 2,8 13 3,4 49 2,6
Denise 14 3,8 10 2,7 7 1,9 11 2,8 4 1,1 46 2,4
Santo Afonso 1 0,3 4 1,1 5 1,4 0 0,0 5 1,3 15 0,8
Sapezal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 1,3 0 0,0 5 0,3
Nova Marilândia 1 0,3 0 0,0 2 0,5 1 0,3 0 0,0 4 0,2
Campo N. do Parecis 0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 0,3 2 0,5 4 0,2

Subtotal microrregional 352 95,1 364 98,1 351 95,9 380 95,2 364 96,3 1.811 96,1

Arenápolis 10 2,7 4 1,1 8 2,2 9 2,3 7 1,9 38 2,0
Rosário Oeste 1 0,3 1 0,3 2 0,5 5 1,3 4 1,1 13 0,7
Alto Paraguai 2 0,5 0 0,0 0 0,0 4 1,0 3 0,8 9 0,5
Alto Araguaia 1 0,3 0 0,0 2 0,5 0 0,0 0 0,0 3 0,2
Várzea Grande 1 0,3 0 0,0 2 0,5 0 0,0 0 0,0 3 0,2
Barão de Melgaço 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,1
Coxipó Açu 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,1
Cuiabá 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 0,1
General Carneiro 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1
Lambari D‘Oeste 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1
Nortelândia 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1

Subtotal outros mun. 18 4,9 7 1,9 15 4 19 5 14 4 73 4

Total geral 370 100 371 100 366 100 399 100 378 100 1.884 100
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Saúde, farão a gestão das ações de
atenção primária e secundária à saú-
de” (p. 35).

Segundo o CONASS(4), o desenvolvi-
mento do parque hospitalar público
brasileiro está sendo feito na contra-
mão da experiência internacional que
relata o fechamento de hospitais me-
nores e a concentração de serviços em
hospitais maiores, obtendo ganhos de
escala e na qualidade.

Na microrregião em estudo esse
fato é presente, já que o município de
Nova Olímpia, com 19.474 habitan-
tes(18) e distante apenas 40 quilôme-
tros de Barra do Bugres, inaugurou
recentemente um hospital público.

Quanto ao volume de internações
para pacientes do município de Barra
do Bugres, o parâmetro MS indica que
o calculo da necessidade de interna-
ção no ano é obtido através da aplica-
ção de percentuais de 7% a 9% sobre
a população do município ou região.

Considerando a população do mu-
nicípio de 32.490 habitantes(18), e uti-
lizando o percentual máximo apresen-
tado como parâmetro, tem-se para o
município o número de 2.924 interna-
ções ao ano, o que daria uma média
mensal de 243 internações.

Com base nesse parâmetro pode-
se verificar que o município apresen-
tou ao longo dos cinco períodos nú-

mero de internações acima do limite
máximo estabelecido, ultrapassando
em 20,6%, 22,6%, 17,7%, 30,9%,
27,2%, respectivamente, aquele parâ-
metro do Ministério da Saúde.

A média mensal das internações em
Barra do Bugres foi de 300,8 interna-
ções ao mês. Caso o município man-
tenha essa média mensal até o final
do ano, o total anual será de 3.610 in-
ternações, representando 11,1% de
sua população, bem acima da média
de Autorizações de Internações Hos-
pitalares (AIH) pagas em 1999 em re-
lação à população no Brasil, que foi de
7,6%, conforme apresenta a portaria
1.101(17).

Convém ressaltar que a comparação
fica um tanto prejudicada, pois os da-
dos da tabela 5 consideram todas as
internações do município de Barra do
Bugres, inclusive aquelas que não fo-
ram cobradas via AIH em virtude do
baixo valor e do limite de AIHs disponí-
vel para o município, que é de 200 AIHs.

A despeito disso, fica evidente que,
mantendo esta tendência, o número de
internações do município em relação
à população estará acima do limite
máximo do parâmetro estabelecido
pelo Ministério da Saúde.

Uma das razões para o grande nú-
mero de internações pode ser a crise
de modelo de sistema de saúde vivida

pelo país, pois segundo o CONASS(4) “(...)
um dos problemas centrais da crise dos
sistemas de serviços de saúde contem-
porâneos, inclusive o SUS, consiste no
enfrentamento das condições crônicas
na mesma lógica das condições agu-
das”, ou seja, os problemas crônicos
necessitam ser tratados no nível bási-
co, evitando que o problema chegue à
situação aguda. Segundo essa fonte,
o modelo atual é o responsável pelos
desastres sanitários e econômicos do
sistema de saúde no Brasil.

Como se pode visualizar na tabela
6, a permanência média em cada clí-
nica e a permanência média geral
apresentam grande oscilação entre os
cinco períodos. A média geral da per-
manência para os cinco meses foi de
3,43 dias, distribuída entre as clínicas
cirúrgica (3,26), G.O. (2,55), médica
(3,71) e pediátrica (4,19). A média ge-
ral do primeiro período é de 5,22 dias
e em seguida ela começa a diminuir,
chegando até 2,70 dias, e no último
período em análise sobe até 2,97 dias.

Segundo a portaria 1.101(17), este
indicador mede a produtividade dos
leitos de cada especialidade. O Minis-
tério da Saúde, através da tabela SIH /

SUS, estabelece uma permanência mí-
nima para cada tipo de procedimento,
a qual deve ser cumprida para que a
instituição possa fazer a cobrança des-
se procedimento.

Assim, esse indicador é do tipo
quanto menor melhor, respeitados, é
claro, o tempo mínimo do SIH /SUS, no
caso de hospital vinculado ao Sistema
Único e também a recuperação míni-
ma necessária ao paciente. Desse
modo, quanto menos tempo cada pa-
ciente ocupar um leito, mais pessoas
poderão ser internadas no período,
gerando possivelmente mais recursos.

A portaria acima citada estabelece
como parâmetro a seguinte permanên-

TABELA 6
Permanência média de internação (em dias), segundo

clínica, H.M. Barra do Bugres, 15/06 a 14/11/2008

Clínica 15/06 15/07 15/08 15/09 15/10 Período
a 14/07 a 14/08 a 14/09 a 14/10 a 14/11 Total

Clínica cirúrgica 4,04 3,75 3,09 2,38 3,04 3,26
Clínica ginec. e obstétrica 4,06 2,71 1,45 2,09 2,42 2,55
Clínica médica 5,33 3,83 2,90 3,38 3,10 3,71
Clínica pediátrica 7,45 3,67 3,55 2,94 3,32 4,19

Total 5,22 3,49 2,75 2,70 2,97 3,43
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cia média por clínica: Cirúrgica – 4,8
dias, Médica – 5,2 dias, Ginecológica
– 3,0 dias, Pediátrica – 6,0. Percebe-
se que, no parâmetro estabelecido, as
clínicas que têm permanências maio-
res são as clínicas médica e pediátri-
ca, as quais prestam atendimentos clí-

nicos, atendimentos que demandam
mais tempo para a recuperação. As
permanências das clínicas do hospital
em análise seguiram essa tendência,
já que nos períodos em análise essas
duas clínicas tiveram as maiores per-
manências do hospital, com exceção
do terceiro período.

A comparação do parâmetro com a
média geral de cada clínica permite
visualizar que nenhuma das clínicas
registrou permanência média geral
acima do que estabelece o parâmetro;
pelo contrário, todas estão bem abai-
xo do que estabelece o Ministério da
Saúde. Se comparada a representati-
vidade percentual da média de perma-
nência geral dos cinco períodos com o
estabelecido pelo parâmetro, obtêm-
se os seguintes percentuais: 67,9%,
84,9%, 71,3% e 69,8%, para cada uma
das clínicas, respectivamente.

Comparando cada clínica com o
parâmetro estabelecido, percebe-se
que a clínica cirúrgica em nenhum pe-
ríodo teve permanência superior a 4,8
dias. A clínica médica apenas no pri-
meiro período teve permanência de
5,33, um pouco acima dos 5,2 dias do
parâmetro. A clínica ginecológica ape-
nas no primeiro período teve perma-
nência de 4,06, ou seja, 1,06 dia aci-
ma do parâmetro de 3,0 dias de per-
manência média. E por último, a clíni-

ca pediátrica apenas no primeiro pe-
ríodo teve permanência de 1,45 dia
acima do estabelecido pelo parâme-
tro.

Percebeu-se também que em todas
as clínicas houve uma tendência de
redução da permanência média a cada
período, um fator que pode ser positi-
vo, indicando possivelmente aumento
na eficiência da instituição, embora a
eficiência não possa ser medida uni-
camente por este fator.

Segundo a portaria 1.101(17), a mé-
dia de permanência hospitalar Brasil/
SUS/99 foi de 5,98 dias, sendo a maior
média registrada no Rio de Janeiro
(8,92 dias) e a menor no Estado de
Rondônia (3,64 dias).

Num trabalho realizado por Coe-
lho(21), analisando o desempenho de 26
hospitais cedidos pelo Estado da Bahia
aos seus municípios, no período de ja-
neiro de 2004 a junho de 2005, a per-
manência média dos pacientes nesses
hospitais oscilou entre 2,0 e 7,3 dias.

Novamente ressalta-se que os da-
dos da tabela 6 consideram todas as
internações do município de Barra do
Bugres, mesmo as que não foram co-
bradas via AIH (baixo valor e/ou ultra-
passagem da cota de AIHs). Já os da-
dos apresentados pela portaria e pelo
trabalho de Coelho(21) levam em conta
apenas as internações que foram apre-
sentadas ao SIH / SUS para recebi-
mento.

O fato de a média geral de perma-
nência no Hospital Municipal de Barra
do Bugres ter permanecido abaixo da
média nacional pode ser um achado
positivo. No entanto, mesmo conside-
rando que tal permanência refere-se a
todas internações, independentemen-
te de seu pagamento pelo Sistema AIH,
não se pode descartar a possibilidade
de a baixa média de permanência re-

TABELA 7
Distribuição da Taxa de ocupação (em %), segundo
clínica, H.M. Barra do Bugres, 15/06 a 14/11/2008

Clínica 15/06 15/07 15/08 15/09 15/10 Período
a 14/07 a 14/08 a 14/09 a 14/10 a 14/11 Total

Clínica cirúrgica 71,78 81,51 83,66 66,00 73,76 75,34
Clínica ginec. e obstétrica 90,28 73,66 49,19 72,50 73,39 71,80
Clínica médica 74,74 65,77 61,97 74,21 59,42 67,22
Clínica pediátrica 73,58 44,32 53,41 45,31 44,80 52,28

Total 76,26 62,35 61,16 61,55 59,26 64,12

Uma das
razões para
o grande
número de
internações
pode ser a
crise de
modelo de
sistema de
saúde vivida
pelo país
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fletir também a ocorrência de interna-
ções desnecessárias.

A taxa de ocupação revela o grau
de utilização da estrutura do hospital.
Assim, o ideal é que esse indicador seja
o quanto maior melhor, no entanto, sem
utilizar 100% da estrutura disponível
para que seja possível receber novas
internações.

Conforme evidencia a tabela 7, no
conjunto dos cinco meses de estudo,
as duas maiores taxas de ocupação
ocorreram nas clínicas cirúrgica
(75,3%) e ginecológica e obstétrica
(71,8%), sendo que a média de ocu-
pação geral ficou em 64,1%. Para cada
clínica, entre os vários períodos, houve
muita oscilação na taxa de ocupação,
no entanto, com poucas exceções,
sempre demonstrando tendência de
queda. Essa tendência demonstrada
com mais clareza na taxa de ocupa-
ção geral pode ser uma consequência
da queda na permanência média de-
monstrada na tabela anterior.

O parâmetro MS apresenta percen-
tuais de 80% a 85% como sendo a
taxa de ocupação média desejável para
o Brasil. Revela ainda que no ano de
1999 a taxa de ocupação média no
Brasil foi de 48%, variando entre 24%
no Maranhão e 74% no Distrito Fede-
ral.

Como se pode notar, embora a taxa
de ocupação geral das clínicas cirúr-
gica e G.O. tenha apresentado média
dos cinco períodos em 75,3% e 71,8%,
percentuais bem próximos do estabe-
lecido pelo parâmetro, a taxa média
geral dos cinco períodos (64,1%) ain-
da está 15,9 pontos percentuais abai-
xo da ocupação mínima desejável,
embora ainda assim esteja 16,1 pon-
tos percentuais acima da média Brasil
em 1999 (48%).

Para fins de comparação, Laus e
Anselmi(22), apresentam nos resultados

de uma pesquisa realizada no Hospi-
tal da Faculdade de Medicina da USP

em Ribeirão Preto, no período de abril
a junho de 2002, que a taxa de ocu-
pação nas unidades de clínica médica
variou entre 54,3 a 93,1% e nas uni-
dades cirúrgicas entre 43,5 a 60,2%.

Assim, é possível concluir que a taxa
de ocupação do hospital em estudo,
embora não tenha em nenhum dos
períodos alcançado a quantidade con-
siderada ideal pelo Ministério da Saú-
de, no primeiro período aproximou-se
bastante de 80%, de modo que a taxa
de ocupação geral chegou até 76,26%.
Também é importante destacar que em
nenhum dos períodos a taxa de ocu-
pação caiu até a média do Brasil em
1999, que foi de 48%, sendo que se
chegou mais próximo disso no último
período da análise, estando ainda as-
sim 11,26% acima da média. Se com-
parado o hospital em estudo com o
hospital da USP em 2002, nota-se que
a clínica cirúrgica do hospital de Barra
do Bugres apresentou taxas de ocu-
pação superiores, embora os períodos
de comparação sejam diferentes, bem
como a realidade de cada instituição.

Conforme já destacado nas análises
acima, uma melhor articulação entre
municípios da microrregião pode pro-
duzir um aumento no número de pa-
cientes oriundos dos demais municí-
pios, contribuindo com a melhoria des-
se indicador e conseqüentemente no
aumento dos recursos recebidos pelo
hospital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O hospital é um serviço de saúde
bastante complexo, demanda um gran-
de volume de recursos e sofre influên-
cia direta da forma de organização do
sistema local de saúde. A análise do
número de consultas realizadas no

pronto-socorro/ambulatório do Hos-
pital Municipal de Barra do Bugres,
Mato Grosso, evidenciou que em con-
sonância com a afirmação de Cecí-
lio(19), a lógica da hierarquização do sis-
tema local de saúde muitas vezes não
funciona. Neste caso, como demons-
trado através dos dados analisados,
para grande parcela da população o
pronto-socorro do hospital tem sido a
porta de entrada do sistema. As razões
necessitam ser investigadas, mas al-
gumas possíveis explicações poderiam
ser: o município ainda não tem 100%
de cobertura do Programa de Saúde
da Família. De acordo com o Caderno
de Informações de Saúde(23), em 2006
a cobertura era de 66,2%, a qual ain-
da se mantém; atendimento disponí-
vel 24 horas no hospital; maior dispo-
nibilidade de medicamentos no aten-
dimento ou até mesmo a insatisfação
da população com a qualidade do
atendimento prestado nas unidades
básicas. Como consequência do gran-
de número de atendimentos, está o
grande número de exames de raio-X.

Quanto às internações, apenas uma
pesquisa mais profunda poderia afir-
mar se grande parcela delas é desne-
cessária. No entanto, percebe-se a
necessidade de reduzi-las, pois seu
número está acima do parâmetro es-
tabelecido pelo Ministério da Saúde, e
também acima do limite de AIHs dis-
poníveis ao município. Destaca-se tam-
bém o grande percentual de interna-
ções do município de Barra do Bugres,
estando em torno de 80% para os pe-
ríodos analisados e também o percen-
tual de ocupação do hospital, apresen-
tando média de 64,1%.

Recomendam-se medidas no senti-
do de reduzir o número de internações
de pacientes do município e melhorar
a articulação no nível micorregional
para maximizar o grau de utilização da
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estrutura disponível. Além disso, atra-
vés do recebimento de pacientes de
outros municípios, e consequentemen-
te suas respectivas AIHs, haveria um
aumento na quantidade de recursos
financeiros recebidos pelo hospital.

Evidenciou-se através deste artigo
a importância da avaliação normativa
como um instrumento para produzir
informações que podem auxiliar na
gestão do sistema local de saúde no
contexto do Sistema Único de Saúde.
Destaca-se também a utilidade dos
indicadores de produção e a necessi-
dade de um sistema de informação
hospitalar capaz de produzir esses da-
dos que são imprescindíveis para a
avaliação e a gestão desse serviço tão
dispendioso e complexo.
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