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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Regulação assistencial: estratégia de publicização do 
acesso a leitos da Unidade de Terapia Intensiva em 
Fortaleza, Ceará

care regulation: strategy to make the intensive care Units beds public in Fortaleza, ceará

Claudiana Silva Cavalcante1, lúcia Conde de oliveira2

RESUMO objetivou-se analisar a percepção dos profissionais de saúde sobre o acesso 
à Unidade de terapia Intensiva (UtI), por meio da Central de leitos. Estudo qualitativo 
cuja técnica de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada com os profissionais que 
operam este serviço. antes da Central, o acesso a leitos de UtI não obedecia a regras claras 
e transparentes, funcionando geralmente na base do favor. a regulação assistencial com 
normas públicas tem sido uma estratégia para tornar o acesso mais universal e equânime. 
Contudo, soluções técnicas não são suficientes, requerendo a decisão política de investir 
para dotar o sistema de serviços com quantidade e qualidade suficientes de forma que 
atenda às necessidades da população. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Único de Saúde; regulação; acesso aos serviços de saúde; 
Unidade de terapia Intensiva.

ABSTRACT the aim of this paper was to evaluate the perception of health professionals on 

their access to the intensive care Unit (icU) beds. this is a qualitative study whose technique 

to collect data was the semi structured interview with health professionals that operate this 

service. Before the central, the access to icU beds did not follow clear and transparent rules. 

it worked mainly by pulling strings. the care regulation with public rules has been used as a 

strategy in order to make the access more universal and fairer. Nevertheless, technical solutions 

are not enough. Politics decision is necessary to invest in order to implement sufficient quality 

and quantity to better meet the needs of the population.

KEYWORDS: National Health System; regulation; access to the health services; intensive care 

Unit.
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Introdução

Este artigo é fruto de um estudo que teve como objeti-
vo geral analisar a percepção dos profissionais de saúde 
sobre o acesso a leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) em Fortaleza, por meio da Central de Referência 
e Regulação das Internações de Fortaleza (CRRIFOR) 
e tendo como objetivos específicos: caracterizar a forma 
de acesso a leitos de UTI no Estado antes da implan-
tação da regulação dos leitos de UTI pela CRRIFOR; 
identificar os entraves ao acesso a leitos de UTI na ci-
dade de Fortaleza, na atualidade; e apreender as reper-
cussões da implantação da CRRIFOR, no tocante ao 
acesso a leitos de UTI em Fortaleza, na visão dos pro-
fissionais de saúde.

Pelo fato de se ter um sistema de saúde no qual a 
oferta é inferior à demanda, é necessário criar instru-
mentos para otimização dos recursos disponíveis. Nesse 
âmbito, a regulação assistencial vem se tornando um 
mecanismo utilizado pelos gestores para organizar o flu-
xo de pacientes dentro do sistema, buscando garantir a 
efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS), mediante regras universais e impessoais para or-
denar o acesso aos serviços de saúde. De acordo com 
Santos e Merhy (2006, p. 28), ‘a regulação pode ser 
entendida como a capacidade de intervir nos processos 
de prestação de serviços, alterando ou orientando sua 
execução’. Ainda conforme esses autores, há distinção 
entre macrorregulação, que trata das definições mais 
gerais sobre a condução de determinada política, e a 
microrregulação, que ordena os aspectos cotidianos dos 
serviços. 

Segundo a Portaria do Ministério da Saúde n. 
1.559/2008, que institui a Política Nacional de Regu-
lação do SUS, as ações de que trata essa política estão 
organizadas em três dimensões, integradas entre si: re-
gulação de sistemas de saúde; regulação da atenção à 
saúde; e regulação do acesso à assistência, ou regulação 
assistencial (BRASIL, 2008). Para este estudo, o concei-
to adotado se refere à regulação assistencial, mais espe-
cificamente ao acesso a leitos da UTI.

Para regulação do acesso aos serviços de saúde, a 
implantação de complexos reguladores tem sido uma 
das estratégias dos gestores do SUS. Esses complexos 
são formados por centrais que articulam e integram os 

diferentes serviços, tais como: centrais de atenção pré-
hospitalar e urgências, centrais de internação, centrais 
de consultas e exames. Contudo, implantar as centrais 
requer também estabelecer normas de funcionamento e 
protocolos assistenciais, os quais permitam uma opera-
cionalização racional dessas estruturas. 

A CRRIFOR e a crise da UTI no ceará 

Em 1999, a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza 
criou a Central de Referência e Regulação das Interna-
ções de Fortaleza, com o objetivo de regular as trans-
ferências inter-hospitalares e registrar as internações e 
altas nos hospitais públicos e conveniados com o SUS. 
Porém, como a CRRIFOR não tinha o controle efetivo 
de todos os leitos, existia uma grande demanda repri-
mida. Os pacientes com solicitação de vaga em UTI 
chegavam a passar dias à espera de vagas. As regras para 
ocupação dos leitos não eram claras nem conhecidas pe-
los sujeitos que operavam o sistema. 

Em 2003, o Ceará viveu uma crise na saúde públi-
ca, ocasionada pela falta de leitos de UTI nos hospitais 
públicos do Estado, como amplamente divulgado pela 
imprensa, evidenciando a morte de pacientes que aguar-
davam por vaga na UTI. Diante de tal situação, tanto 
a sociedade civil como os governos nos níveis federal, 
estadual e municipal, e o Ministério Público de defesa 
da saúde se mobilizaram em busca de medidas capazes 
de amenizar as graves consequências daquela crise. 

A necessidade da criação de leitos de UTI já era 
sentida, mas o problema ganhou maior amplitude 
quando o fato chegou aos jornais de maior circulação 
da cidade e na mídia televisiva local e nacional, com re-
portagens que denunciavam a situação crítica da saúde 
pública no Ceará. 

Paim e Teixeira (2007) discutem a influência da 
mídia sobre o SUS e afirmam que seu papel tem se res-
tringido à denúncia. Contudo, no caso da crise pro-
vocada pela falta de UTI no Ceará, a interferência da 
mídia foi importante para dar visibilidade ao problema, 
o que obrigou a mobilização dos sujeitos responsáveis 
em providenciarem soluções. 

À época da crise, a utilização dos leitos de UTI 
acontecia de forma desordenada, e não havia um 
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protocolo público para transferência de pacientes. Além 
disso, em virtude da falta de centralização das infor-
mações referentes à ocupação dos leitos existentes na 
cidade, favorecia-se a ocupação baseada na troca de fa-
vores. Em face dessa situação, a saída encontrada pelos 
gestores foi o fortalecimento do papel de regulação da 
CRRIFOR, a qual não controlava a totalidade dos lei-
tos de UTI disponíveis para o SUS.

A reportagem do jornal Diário do Nordeste, de 
16 de abril de 2003, reproduzindo o ponto de vista do 
então secretário de saúde do município, revelou os pro-
blemas, não só da falta de leitos, mas também de gestão. 
Diante disto, só uma crise de grandes proporções pode-
ria levar à adoção de medidas gerenciais para enfrentar 
o problema: 

[...] o secretário acredita que o problema não 
seja só número de leitos, mas também falta 
de organização no sistema. Para minimizá-
lo, segundo o secretário, o município pretende 
estar com a Central de Leitos funcionando 
plenamente em dois meses. Essa seria, segundo 
ele, uma forma de gerenciar não só os leitos de 
UTI, credenciados pelo SUS nos hospitais pú-
blicos, mas também na rede privada, de forma 
mais eficiente. Ele lembra, ainda, que a rede 
de saúde de Fortaleza tem atendido 70% da 
demanda de todo o Estado, o que desvirtua 
esse parâmetro de número de leitos de UTI, se-
gundo a demanda populacional de Fortaleza. 
(FROTINHA, 2003).

Nesse contexto, a proposta de criação de novos 
leitos foi uma das estratégias utilizadas por ocasião 
da crise, embora não fosse suficiente para sua supe-
ração. Instituíram-se, então, outros instrumentos in-
tegrados de planejamento, acompanhamento, regu-
lação, avaliação e auditoria para a otimização do uso 
deste serviço. Outra estratégia foi o fortalecimento 
da CRRIFOR, por meio do Decreto n. 11.411, de 20 
de maio de 2003, a qual passou a responder pela re-
gulação dos leitos de terapia intensiva e semi-inten-
siva, cadastrados no SUS, localizados no município 
de Fortaleza, tanto da rede pública, quanto da rede 
privada de saúde.

O mesmo decreto também definiu, entre outras 
normas, que todas as solicitações, autorizações e pa-
gamentos das internações em leitos de terapia inten-
siva e semi-intensiva, cadastrados no SUS, deveriam 
cumprir o fluxo operacional da CRRIFOR. A partir 
daquele momento, os hospitais seriam obrigados a 
registrar todas as internações e altas na CRRIFOR, 
sob pena de não receber o pagamento referente à 
internação. 

Como determinado pelo decreto, seria de compe-
tência da CRRIFOR a definição de prioridades assisten-
ciais, entre estas, a solicitação de leitos de terapia inten-
siva e semi-intensiva, disponíveis em estabelecimentos 
privados. Essa determinação da internação de pacientes 
em leitos de hospitais particulares está respaldada por 
uma decisão judicial proveniente da Terceira Vara da 
Justiça Federal no Ceará, de 23 de abril de 2003, na 
qual ficou estabelecido o seguinte: 

[...] os hospitais particulares de Fortaleza, mes-
mo não conveniados ao SUS, ficam obrigados 
a receberem pacientes oriundos dos Hospitais 
Públicos e para os quais não existam mais leitos 
nos Hospitais conveniados ao SUS, prestando-
lhes todo atendimento necessário, correndo as 
despesas à conta dos entes públicos demanda-
dos. (FORTALEZA, 2003a).

As diretrizes para admissão, alta e triagem de pa-
cientes em terapia intensiva nos leitos do SUS deverão 
obedecer aos critérios de prioridade definidos no decre-
to, os quais juntamente com o protocolo para admissão 
de pacientes em UTI são os principais instrumentos de 
trabalho do médico regulador (FORTALEZA, 2003b). 

As normas estabelecidas no decreto trouxeram 
profundas repercussões à organização da saúde no Es-
tado, contribuindo para o rompimento de uma cultura 
patrimonialista, muitas vezes baseada na troca de favo-
res, que terminava por caracterizar uma privatização 
dos leitos de UTI e seu uso de forma clientelista. 

Foi nesse contexto que a CRRIFOR se estrutu-
rou, em busca de reconhecimento e credibilidade. Tais 
metas vêm sendo conquistadas progressivamente, e o 
maior desafio é atingir o objetivo constante do Manual 
de Implantação do Complexo Regulador: 
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oferecer a melhor alternativa assistencial, ga-
rantir o melhor acesso à população, organizar 
a oferta de ações e serviços de saúde e otimizar 
a utilização dos recursos disponíveis (FORTA-
LEZA, 2003b).

Metodologia

Estudo de abordagem qualitativa, desenvolvido no pe-
ríodo de março a maio de 2009, por meio de pesquisa 
bibliográfica, documental e de campo. Quanto à docu-
mental, contemplou-se um levantamento da legislação, 
documentos oficiais sobre o tema e reportagens sobre a 
crise da UTI, em 2003, como forma de contextualizar 
o objeto de estudo.

A pesquisa de campo foi realizada em três cená-
rios: a CRRIFOR; o Hospital Distrital Nossa Senhora 
da Conceição, escolhido por ser um hospital de reso-
lubilidade secundária, sem disponibilidade de leito na 
UTI, e que, dentre os demais hospitais secundários, é o 
que tem a maior quantidade de solicitações de vagas e 
um número significativo de regulações via CRRIFOR, 
trata-se de um hospital público municipal, destinado à 
urgência e emergência nas áreas materno-infantil e de 
clínica médica; e o Hospital Geral Doutor Waldemar 
de Alcântara, escolhido por ser um hospital que dispõe 
de uma quantidade significativa de leitos na UTI. Por 
não contar com atendimento de emergência, a gran-
de maioria da ocupação dos seus leitos é regulada pela 
CRRIFOR. Fundado em 2002, é um hospital público 
gerenciado por uma organização social (OS), que fun-
ciona mediante o contrato de gestão firmado entre a OS 
e a Secretaria de Saúde do Estado. Possui 37 leitos de 
UTI, dos quais 21 adultos, 8 pediátricos e 8 neonatais. 
A missão do hospital é prestar serviço de saúde com 
qualidade em nível secundário aos usuários do SUS, re-
ferenciados pela Central de Leitos do Estado do Ceará e 
Central de Leitos do município de Fortaleza.

Portanto, a pesquisa privilegiou cenários distintos 
do processo de regulação em Fortaleza e, nestes cená-
rios, a categoria médica, como atores mais atuantes do 
processo estudado. Na CRRIFOR, foram entrevistados 
os médicos reguladores (cenário 1 – sujeitos 1, 2, 3); 
no Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição, que 

solicita vagas de UTI, foram entrevistados dois médicos 
e um assistente social, porque neste hospital o assistente 
social era responsável também por localizar a existência 
da vaga de UTI (cenário 2 – sujeitos 4, 5 eram médicos 
e 6, assistente social); no Hospital Geral Doutor Walde-
mar de Alcântara, os médicos intensivistas que recebem 
esses pacientes (cenário 3 – sujeitos 7, 8, 9).

Além desses sujeitos, a pesquisa contou com a 
contribuição de um informante-chave (sujeito 10), 
incluído por ser um profissional que atua há décadas 
como médico intensivista, em dois grandes hospitais da 
cidade, estudioso do tema da UTI.

Como técnica de coleta de dados, adotou-se a en-
trevista semiestruturada, com vistas à reconstrução dos 
discursos, partindo dos recortes definidos para a pesqui-
sa. Foram critérios de inclusão dos sujeitos: o tempo de 
trabalho de, no mínimo, seis anos nos respectivos espa-
ços da pesquisa, considerando o fato de a CRRIFOR 
ter passado a regular os leitos de UTI nos últimos seis 
anos e o profissional desenvolver atividade diretamente 
com a regulação dos leitos de UTI, ou seja, o médico 
regulador, os profissionais que demandam os leitos e 
aqueles incumbidos de responder à demanda. 

Após a coleta dos dados, o material empírico foi 
organizado e sistematizado em núcleos temáticos, cons-
truídos com base nos temas que orientaram o roteiro 
de entrevistas: acesso a leitos de UTI no Ceará antes do 
fortalecimento da CRRIFOR e regulação e dificuldades 
da CRRIFOR dentro do SUS. 

Na análise, os conteúdos empíricos foram organi-
zados segundo as convergências, divergências e comple-
mentaridades dos diferentes discursos e confrontados 
com as referências teóricas selecionadas para o estudo. 

Como exigido, a pesquisa atendeu às normas éti-
cas fundamentadas na resolução 196/1996 do Conse-
lho Nacional de Saúde, e foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará. 

Acesso a leitos de UTI antes do 
fortalecimento da CRRIFOR

Conforme referido, antes da crise da UTI em 2003, 
a utilização dos leitos de UTI acontecia de forma de-
sordenada, e as regras para transferência de pacientes 
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não eram transparentes nem acessíveis ao público. In-
formações sobre o número de vagas de UTI não eram 
disponibilizadas no sistema, nem havia uma centrali-
zação destas quanto à ocupação dos leitos existentes na 
cidade. Isto favorecia a ocupação baseada na troca de 
favores, como relatado por alguns entrevistados: 

Obedecia a critérios de amizade, influência e 
valência social, as pessoas que tivessem algum 
conhecimento com alguma pessoa importante, 
às vezes um diretor de hospital ou um médico 
era quem conseguia o leito de UTI. Em detri-
mento de algumas pessoas que não tivessem essa 
influência, acabavam ficando dias e dias nas 
macas dos hospitais. [...] culturalmente, cada 
vaga de UTI pertencia ao seu próprio serviço, 
e um médico que estivesse, por exemplo, num 
Frotinha com um paciente jamais teria conhe-
cimento de uma vaga no HC, por exemplo [...]. 
(Entrevistado 1).

Desta maneira, o depoimento também revela que 
os leitos de UTI eram apropriados como se fossem dos 
profissionais médicos ou das direções dos hospitais que 
detinham o poder de determinar quem iria ocupar o leito. 
Evidencia-se, assim, a injustiça no acesso a este serviço. 

Confirmando a visão anterior, conforme outro en-
trevistado refere, além do apadrinhamento, o acesso a lei-
tos de UTI também era determinado pelo fator sorte:

[...], não existia outra forma, só quem entrava 
na UTI tinha realmente conhecimento, [...] ou 
então tinha muita sorte. (Entrevistado 2).

Os depoimentos confirmam a marca do ‘patri-
monialismo’ do Estado (FAORO, 1987; PAIM; TEI-
XEIRA, 2007), na qual não há uma separação entre o 
público e o privado, e o privilégio ou favor são instru-
mentos para mediar relações entre os entes públicos e 
a população. Portanto, as regras de administração dos 
serviços não são transparentes, ficando a critério dos su-
jeitos que ocupam os espaços de poder defini-las. 

No cenário 2, estão os profissionais que lidavam 
diariamente com pacientes à espera de um leito na UTI. 
Quando era diagnosticada a necessidade de UTI, a 

busca era feita pelos profissionais de plantão, que inter-
rompiam o atendimento para procurar um leito. Além 
da angústia para conseguir o leito, havia o transtorno 
gerado por este fluxo de trabalho dentro do hospital e a 
pouca resolubilidade que apresentava, como relata um 
dos entrevistados:

Após evoluir, os pacientes do hospital que neces-
sitavam de UTI junto com a assistente social – 
a gente tinha uma lista de telefone com todas as 
UTI públicas da cidade, parávamos o atendi-
mento e levávamos algumas horas ligando para 
UTI pedindo vaga. Quando tinha uma vaga, 
pegávamos o carro de transporte do hospital e 
tentávamos equipar da melhor maneira possí-
vel, tirando equipamentos do próprio hospital e 
equiparáramos o carro. Logo, a gente parava o 
atendimento [...]. Quando só tinha um médi-
co, mesmo tendo a vaga, nós não transferíamos 
o paciente, porque o médico não podia sair do 
hospital. Antes da CRRIFOR, o acesso a leitos 
era extremamente difícil, era comum pacientes 
gravíssimos ficarem semanas na UTI morren-
do, alguns melhorando e conseguindo a transfe-
rência após semanas [...]. (Entrevistado 4).

Entre os sujeitos do cenário 2, é consenso a ideia 
segundo a qual as vagas de UTI eram disponibilizadas 
com base em critérios de amizade, demonstrando que 
os leitos não pertenciam ao sistema de saúde, mas sim 
a um profissional, e muitas vezes eram disponibilizadas 
como um favor. Assim, ressaltam-se os transtornos que 
esta forma de acesso causava ao próprio funcionamento 
do sistema, pois os profissionais precisavam usar a ami-
zade pessoal ou a apelação para conseguir uma vaga:

[...] a gente saía ligando pra cada hospital e, 
muitas vezes, utilizando critérios de amizade. 
[...] Você ligava pedindo mesmo que imploran-
do, mendigando [...], pedindo a vaga pro seu 
paciente, porque se ele ficasse na unidade, iria 
fatalmente acabar tendo êxito letal. Ele iria 
morrer sem a assistência adequada, e eu ficava 
mais apreensivo quando era um paciente mais 
jovem, mais viável. A gente realmente tinha 
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pena porque eram pessoas que realmente pode-
riam ter uma vida normal. (Entrevistado 5).

No cenário 3 há uma visão diferenciada. Pode-
se perceber que a ideia do médico plantonista regu-
lar diretamente os pacientes para as vagas de UTI 
era naturalizada e considerada mais adequada, pois 
o médico intensivista conversava diretamente com o 
plantonista que estava fazendo a indicação da UTI. 
Isso, segundo o entrevistado, favorecia a escolha de 
pacientes que poderiam se beneficiar com a UTI. 
Percebe-se, também, a resistência diante de uma 
instituição que controla a ocupação dos leitos na 
cidade:

Muito difícil, o contato que a gente tem é via 
telefone [...]. Pra gente, foi um pouco com-
plicado se acostumar, se adaptar à central de 
leitos porque quem escolhia os pacientes e sa-
bia do perfil era o médico de plantão, então a 
gente tinha condição de escolher aquele que 
era mais jovem, aquele que tem mais condição 
de sair da UTI. [...] é que a UTI ela encheu-
se de pacientes [...] como sequelados de AVCs 
que muitas vezes não têm indicação de UTI. 
Colocou na central a função da central arran-
jar um leito esse é o problema, antes a gente 
dizia se aquele paciente tinha indicação ou 
não, [...] tudo hoje quem diz é o médico por 
telefone, [...] não posso fazer nada, o médico 
lá do Frotinha é que disse [...]. O que a gente 
notou é que infelizmente o nível de paciente 
piorou. (Entrevistado 8).

Segundo o entrevistado 10 confirma, antes da 
regulação de leitos pela CRRIFOR, não havia o con-
trole da quantidade de leitos existentes na cidade. Fica-
va a critério de cada hospital a forma de utilização das 
vagas: 

[...] Antes, a impressão que tenho é que não 
existia um controle sobre leitos vagos, ou que 
hospitais tinham leitos de UTI, me passava até 
essa impressão, não se sabia nem onde tinha lei-
to de UTI. (Entrevistado 10).

Regulação assistencial e as dificuldades 
da CRRIFOR 

Contudo, a implantação da regulação assistencial veio 
fornecer um novo caráter ao acesso a leitos de UTI na 
cidade. A regulação assistencial é uma intervenção esta-
tal no processo de garantia do acesso à saúde a todos os 
brasileiros, no intuito de adequar a relação entre a ofer-
ta e a demanda dos serviços de saúde, primando pela 
obtenção de um acesso de modo equânime, integral e 
com qualidade (BRASIL, 2006). 

Nesta pesquisa, procurou-se apreender o entendi-
mento dos entrevistados sobre a regulação assistencial. 
Neste sentido, a grande maioria a considera como um 
mecanismo organizador do sistema destinado a garantir 
um acesso justo: 

Então, a regulação é se utilizar de critérios téc-
nicos para a população que mais precisa poder 
utilizar mais rapidamente qualquer que seja o 
serviço que está regulando, seja um leito ou uma 
ambulância. Portanto, o ideal seria que a gente 
tivesse um número muito parecido de oferta e 
procura de serviço [...] (Entrevistado 1).

Este depoimento traz um elemento crucial nos 
processos de regulação do acesso aos serviços, isto é, a 
relação entre a oferta e a demanda. A portaria do Minis-
tério da Saúde n. 1.101, de junho de 2002, determina 
parâmetros para o cálculo da necessidade de leitos de 
UTI, de acordo com a quantidade de leitos hospitala-
res existentes, devendo os municípios respeitarem essa 
determinação. 

De acordo com esses parâmetros calculados em 
2009, mesmo com o aumento de leitos efetivados 
nos últimos anos, o Estado do Ceará ainda tinha um 
déficit de leitos de UTI, principalmente daquela de 
adultos. No tocante à UTI neonatal, havia uma rea-
lidade diferenciada. Embora o Estado apresente um 
superávit de UTI neonatal, em relação às necessidades 
mínimas, estas unidades se concentram em Fortaleza 
e ainda há filas de pacientes aguardando vagas nessas 
UTI. Referida situação está acontecendo também em 
virtude da falta de leitos para a especialidade no inte-
rior cearense. 
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Diante de uma oferta inferior à demanda, esses 
instrumentos que organizam a disponibilização dos re-
cursos para os usuários do SUS tornam-se imprescindí-
veis, como afirma o entrevistado 10: 

A regulação é uma tentativa de facilitar e dar 
racionalidade ao encaminhamento da deman-
da, das solicitações, regular no sentido de dar 
o caminho mais adequado, principalmente 
quando para uma grande demanda existe pe-
quena oferta de leitos [...]. (Entrevistado 10).

Consoante Cohn e Elias (1996, p. 11-12), 

[…] o país apresenta hoje um gigantesco e one-
roso aparato institucional para as políticas so-
ciais, que tem como traços fundamentais a bai-
xa eficiência e caráter clientelista, paternalista 
e não-universalizante. 

Contudo, em relação à UTI, o aparato não é gran-
de, pelo contrário, é insuficiente, mas as outras carac-
terísticas mencionadas pelos autores eram semelhantes 
e ainda ocorriam após 15 anos de institucionalização 
do SUS. Na busca pelo enfrentamento dessa herança 
histórica e pela garantia de um acesso universal à saúde, 
tem-se a regulação. Esta pode ser considerada também 
uma forma de superação do clientelismo, evitando ser o 
acesso baseado em amizades e na troca de favores.

Outro sujeito do cenário 3 se posicionou diferente 
e teceu uma crítica sobre como está acontecendo a regu-
lação. Para ele, este mecanismo é simplesmente uma fila, 
não acreditando na existência de critérios técnicos que 
visam à garantia de um acesso equânime à população. 

Uma fila, para mim regulação de leitos é sim-
plesmente uma fila, paciente de 97 anos é o 
próximo da fila, paciente de 28 anos é o quinto 
[...]. (Entrevistado 7).

Durante as entrevistas, foi possível identificar os entra-
ves considerados pelos profissionais de saúde para o funcio-
namento da CRRIFOR e para o acesso a leitos de UTI.

De modo geral, o SUS apresenta uma série de bar-
reiras para a garantia do acesso universal. Atualmente, a 

superação das dificuldades de operacionalização na bus-
ca de melhoria do sistema constitui um desafio. 

Nesse âmbito, um dos sujeitos do cenário 1 des-
taca a necessidade da criação de uma rede assistencial 
do SUS, o qual já devia trabalhar com essa ideia. Na 
prática, porém, isso não acontece. O sujeito ressalta a 
importância de uma gestão eficiente e do planejamento 
com vistas à maior organização do sistema, para que a 
CRRIFOR não acabe como uma tentativa frustrada:

Eu acho que está faltando gestão, planejamen-
to, criação de uma rede assistencial [...]. Então, 
temos um sistema – se é que podemos chamar 
de sistema – , um grupo de hospitais que tra-
balham individualmente, cada um de um 
lado. Portanto, o papel da secretaria de saúde 
é exatamente a criação da rede deste sistema, 
para que a central possa trabalhar bem [...]. 
Meu medo é que a central de leitos e as centrais 
acabem ficando como mais uma tentativa frus-
trada de correção do sistema [...]. Atualmente, 
além de a gente ter essa dificuldade dentro do 
sistema de saúde, estamos com dificuldade de 
estrutura física. (Entrevistado 1).

O problema referente à estrutura física também 
foi exposto como uma barreira para o bom funciona-
mento da CRRIFOR. Dispensa-se pouco cuidado, ou 
mesmo nenhum, à organização das condições de traba-
lho. Ignora-se, assim, a influência destas sobre o bom 
desenvolvimento das atividades laborais.     

Outro entrave percebido para o bom funciona-
mento da CRRIFOR é o desconhecimento de alguns 
profissionais. Estes, muitas vezes por falta de informa-
ções sobre a importância do órgão, acabam não colabo-
rando com a regulação:

A maneira como os profissionais de saúde veem 
a CRRIFOR é um ponto que a gente precisa 
avançar. [...] alguns acham que a CRRIFOR 
não tem tanta influência assim, outros não co-
laboram muito, então eu acho que precisa ain-
da muito trabalho até de informar, educar da 
importância de como funciona a central [...]. 
(Entrevistado 3).
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Mais uma dificuldade percebida na regulação dos 
leitos de UTI é a interferência judicial para internar 
pacientes, ou seja, quando familiares de pacientes que 
aguardam vaga entram com uma ação no Ministério 
Público, a justiça concede liminar obrigando a interna-
ção do paciente em UTI. Nestes casos, desconsideram-
se a fila já existente e o protocolo que define critérios 
clínicos para o acesso a leitos de UTI:

[...] outro grande problema é a interferência 
judicial em relação a critérios médicos, primei-
ro, muitas vezes, existem pacientes que não têm 
tanta indicação de UTI, às vezes um paciente 
com neoplasia terminal vai tomar a vaga por-
que a justiça interfere e joga o problema para o 
sistema de saúde [...]. (Entrevistado 5).

Como a saúde é um direito de todos, dever do 
Estado e é uma questão de relevância pública, isso per-
mite ao cidadão reclamar judicialmente a garantia do 
seu direito. Todavia, como não há serviços suficientes 
para atender a todos, aquele que reclamou acaba sendo 
atendido na frente de todos os que estão na fila e não 
utilizaram este recurso. Desse modo, a judicialização da 
saúde se torna uma questão complexa, que precisa ser 
aprofundada por outros estudos. 

Ainda como responsável pelo mau funcionamen-
to do SUS, citou-se o seguinte: a falta de leitos de UTI 
no interior do Estado e a transferência desses pacientes 
para a capital, com consequente sobrecarga no servi-
ço em Fortaleza. Este fato aponta para o problema da 
concentração dos serviços nos grandes centros urba-
nos e da ação lenta do Estado para solucioná-lo, pois 
não existem investimentos suficientes, os quais sejam 
possíveis de modificarem esta realidade a curto ou mé-
dio prazo. O entrevistado 5 chama atenção para este 
problema:

[...] Os pacientes vindos do interior porque 
não têm assistência adequada é outro proble-
ma. Tem que construir UTI no interior. Se o 
sistema de saúde interiorano melhorasse para 
dar uma assistência melhor ao povo do interior, 
eles não precisavam tanto vir para a capital. 
(Entrevistado 5).

Outro problema considerado pelos sujeitos como 
entrave ao bom funcionamento da CRRIFOR foi 
quanto ao transporte de paciente que necessita de uma 
UTI móvel: 

Acho que, atualmente, o grande problema é a 
questão da remoção do paciente, muitas vezes 
a vaga é conseguida e ficamos emperrados na 
questão da ambulância, ou seja, da UTI mó-
vel. [...] O paciente chega a perder a vaga, cria 
um desgaste para a família do paciente que não 
compreende, se tem a vaga por que não tem a 
ambulância? (Entrevistado 6).

Na busca pela superação dessa situação de defici-
ência de UTI móvel, atualmente, a Central conta com 
um serviço particular que é acionado quando a UTI 
móvel da CRRIFOR está sendo utilizada. Mas mesmo 
com este serviço, ainda ocorrem problemas de transpor-
te, sobretudo porque a maioria dos hospitais da cidade 
não dispõe de um veículo para esse tipo de transferência 
e a demanda por UTI móvel é muito grande.

A indicação, o tipo de paciente que está ocupando 
os leitos de UTI e a falta de leitos para pacientes neces-
sitados de cuidados especiais, mas não exatamente de 
UTI, são percebidos como causa da falta de leitos de 
UTI:

Então eu atribuo a falta de leitos de UTIs à in-
dicação indiscriminada. Porque o doente preci-
sa de uma ventilação mecânica é um fato, mas 
ele precisa de UTI é outra coisa, (...) existe uma 
coisa que se chama Unidade de Cuidados Es-
peciais que não é uma UTI propriamente dita, 
(...) tipo uma semi-intensiva, (...) e me parece 
que o governo está com essa intenção de abrir 
leitos desse tipo, mas ainda eu não sei qual a 
intenção dele, se é resolver o problema ou mas-
carar o problema. (Entrevistado 7).

A necessidade de se implantar Unidades de Cui-
dados Especiais já foi mencionada por Meneses (2002), 
por um lado, poupando-se a ocupação da UTI e, por 
outro, gerando novos leitos. Esta poderia ser uma saí-
da para a cidade de Fortaleza, ou seja, a instituição de 
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leitos de cuidados especiais, também denominada semi-
intensiva. Para o autor, estes novos leitos seriam uma 
forma de desafogar as UTI. Contudo, o entrevistado 7 
questiona a efetividade dessa alternativa, que pode vir a 
ser apenas uma forma de mascarar o problema. 

Outra questão abordada nas entrevistas foi a par-
ticipação privada na prestação de serviços de saúde à 
população. De acordo com a lei n. 8.080/1990, deve ser 
prestada em caráter complementar, mediante contratos 
e convênios, e a prestação destes serviços deve ser avalia-
da e fiscalizada pelo poder público. A partir da percep-
ção do entrevistado 10, pode-se inferir que o interesse 
do setor privado pelo lucro colide com os princípios do 
SUS da universalidade e equidade: 

O hospital privado tem uma missão lucrativa, 
então, ele vende alguns leitos para o SUS [...], 
e acaba tirando da CRRIFOR aquela missão 
maior de encaminhar os pacientes que mais 
precisam. [...] encaminhamos os pacientes que 
a UTI pode receber, não o que a gente está pre-
cisando, [...] isso distorce totalmente o sistema. 
Já temos um sistema que não foi planejado pela 
necessidade da população e sim pelo que a gente 
podia oferecer. (Entrevistado 10).

A relação entre o público e o privado exige do 
Estado e da sociedade civil um controle efetivo sobre 
a utilização dos serviços prestados. No caso dos leitos 
de UTI, cabe aos gestores atentarem para a necessidade 
urgente de se rever a forma como esses leitos vêm sendo 
ofertados ao setor público. Atualmente, a maioria dos 
leitos de UTI dos hospitais privados está sendo ofertada 
ao SUS, preferencialmente a pacientes que realizaram 
cirurgias eletivas, os quais são menos onerosos para o 
hospital. É preciso, portanto, que a regulação pública e 
a pactuação dos critérios de articulação entre o sistema 
público e o privado exerçam um controle mais rigoroso 
para preservação dos princípios da equidade.

Considerações finais

Um dos aspectos salientados por este estudo é a urgên-
cia de dotar o SUS de infraestrutura compatível com o 

tamanho da população e financiamento adequado, con-
dições sem as quais a integralidade e o acesso universal 
aos serviços de saúde ficam comprometidos. 

Contudo, as opções neoliberais de restringir o 
gasto público com políticas sociais impõem inúmeras 
dificuldades ao funcionamento pleno do sistema. É nes-
te contexto que a necessidade de organizar a oferta do 
serviço se torna vital. Há uma exigência técnica de criar 
estratégias gerenciais, mas isso não exclui a exigência 
política de aumentar o financiamento do SUS. 

Na ótica dos profissionais de saúde entrevistados, a 
central de regulação é um mecanismo que auxilia na garan-
tia de acesso, de forma equânime e justa, principalmente 
diante de uma oferta inferior à demanda. Todavia, de acor-
do com eles, ainda há muito a se fazer no intuito de garan-
tir qualidade na oferta dos serviços de saúde existentes. 

Também, segundo os entrevistados, a CRRIFOR 
representa um avanço nas políticas públicas do muni-
cípio de Fortaleza, embora segundo outros a regulação 
não venha ocorrendo de forma correta. Além disso, 
como foi observado, é visível um desconhecimento do 
real papel da CRRIFOR por parte dos profissionais que 
não atuam no órgão. 

Entretanto, para poder a CRRIFOR efetivar suas 
contribuições, primando pela melhoria do acesso e alcance 
de todos os objetivos, será necessária a superação de de-
terminados entraves apontados pelos entrevistados. Com 
vistas a cumprir seu papel dentro do sistema, a CRRIFOR 
já está implementando algumas ações. Primeiramente, no 
que refere-se ao transporte de pacientes, a providência ado-
tada foi a contratação de um serviço particular, embora 
isso ainda não seja suficiente. No tocante à necessidade de 
uma busca in loco, a CRRIFOR já dispõe de uma equipe 
de auditoria responsável por fazer a fiscalização diária nas 
UTI públicas ou conveniadas com o SUS.

Há, porém, iminentes desafios a uma melhor es-
truturação da CRRIFOR, quais sejam: maior conhe-
cimento dos profissionais envolvidos no processo de 
regulação sobre o seu funcionamento, visando o cum-
primento de suas determinações na prática cotidiana; 
avaliação do processo desenvolvido e correção das dis-
torções; além da necessidade de maiores recursos finan-
ceiros para dotar o sistema de mais leitos de UTI, como 
também de unidades semi-intensivas, e melhorar a in-
fraestrutura interna da Central. 
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