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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e analisa 
sua atuação no Estado de Rondônia. A fundamentação teórica descreve um histórico 
sobre saúde pública em um contexto mundial e brasileiro, aborda o Sistema Único de 
Saúde e realiza um relato sobre saúde pública em Rondônia. Esta pesquisa tem como 
objetivo geral analisar informações, acerca do Programa de TFD, que auxiliam na 
gestão e no planejamento de ações futuras em saúde pública. Possui como objetivos 
específicos: quantificar os Laudos Médicos de TFD que solicitaram a inclusão no 
Programa e os que foram aprovados para a concessão do benefício, no período entre 
2014 a 2016 (1), traçar o perfil dos usuários em termos de distribuição por sexo e faixa 
etária (2), classificar por especialidades médicas e por origem (3) e levantar os gastos 
realizados com TFD no período (4). O principal método utilizado foi a pesquisa 
documental que reuniu diferentes dados, documentos e relatórios internos do setor 
para se chegar aos resultados. Os resultados obtidos reuniram informações que 
apresentam a situação real do TFD no Estado. Foi possível verificar que em Rondônia 
uma quantidade significativa de pacientes oncológicos solicita a inclusão no 
Programa, e com base em levantamentos, como esse, algumas ações do Estado já 
foram realizadas, como por exemplo, a presença de uma unidade do Hospital de 
Câncer de Barretos em Porto Velho e a inauguração do Hospital de Câncer da 
Amazônia. Esta pesquisa interessa a gestores e demais profissionais da área de 
saúde, bem como a comunidade acadêmica, sendo um importante instrumento de 
análise para pesquisas futuras. 
 

Palavras-Chave: Programa de Tratamento Fora do Domicílio. Saúde Pública. Saúde 

em Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This work presents the treatment Program Outside the Housing-TFD and analyzes his 
performance in the State of Rondônia. The theoretical justification describes a history 
of public health in a global and Brazilian context, addresses the Single Healthcare 
System and carries out a report on public health in Rondônia. This research has as a 
general objective analyze information, about TFD Program, assisting in the 
management and planning of future actions in public health. Has as specific goals: 
quantify the medical reports of TFD which have requested inclusion in the programme 
and those approved for the grant of the benefit, in the years 2014 to 2016 (1), plot the 
profile of users in terms of gender distribution and age bracket (2), classify by medical 
specialties and by origin (3) and raising expenses made with TFD in the period (4). 
The main method used was the documentary research that gathered different data, 
industry internal documents and reports to reach the results. The results obtained 
gathered information that present the real situation of the TFD in the State. From them 
it was possible to check, for example, in Rondônia, a significant amount of oncological 
patients calls for inclusion in the Programme, and based on withdrawals like this, some 
actions of the State have already been carried out, as for example the presence of a 
unit of Barretos Cancer Hospital in Porto Velho and the inauguration of the Hospital of 
Cancer of the Amazon. This product concerns managers and other healthcare 
professionals who are interested in analyzing the topic, as well as the academic 
community. Being an important instrument of analysis for future research. 
 

Keywords: Out of Domicile Treatment Program. Public Health. Bealth in Rondônia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Região Norte do Brasil possui características que a diferenciam das demais 

regiões, entre as quais estão os aspectos socioeconômicos e demográficos, tanto 

ambientais quanto geográficos. Segundo Simões, Rodrigues e Amaral (2008) a região 

apresenta baixa densidade demográfica, distribuição desigual da população e da 

renda, e possui hábitos de consumo e cultura diversificados. 

 As condições particulares da Região acabam por levantar questões cruciais no 

planejamento de políticas públicas de saúde. Algumas questões surgem, como por 

exemplo: é possível prestar atendimento a uma região onde muitos municípios 

encontram-se isolados por causa da densa vegetação da floresta? E a conexão pela 

malha rodoviária, é inexistente ou precária? (SIMÕES; RODRIGUES; AMARAL, 

2008). 

 Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) são estabelecidos na 

constituição de 1988, e garantem a todos os cidadãos brasileiros, o atendimento 

universal, integral e igualitário às suas necessidades de saúde. Porém as distâncias 

continentais e os investimentos direcionados pelos municípios tem se tornado 

barreiras à existência de uma rede de serviços integrada e hierarquizada entre as 

diversas localidades (SIMÕES; RODRIGUES; AMARAL, 2008). 

 Partindo da necessidade existente em diversos estados brasileiros foi 

implementado o Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Segundo Azevêdo 

(2016) o TFD é um instrumento legal capaz de garantir aos seus usuários, por meio 

da rede pública de saúde, a oportunidade de tratamento médico, quando o paciente 

for portador de doença não tratável no município onde reside, seja por condições 

técnicas ou por falta de profissionais especializados. Segundo o mesmo autor, é 

concedido quando são esgotados todos os meios de tratamento na localidade onde o 

paciente mora, e a duração deve estar limitada a um período estritamente necessário 

à fase do tratamento e aos recursos orçamentários existentes. 

 O TFD beneficia pacientes que não possuem condições de arcar com suas 

despesas, ou seja, pacientes que dependem unicamente da rede pública de saúde. 

Constitui-se em um elo entre o paciente usuário do SUS e o prestador de serviço de 

saúde, funcionando como um instrumento de inclusão social e colaborando para o 

funcionamento efetivo de outras políticas públicas de saúde (AZEVÊDO, 2016). 
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Sendo assim, se enquadra na ótica dos direitos sociais garantidos 

constitucionalmente, por estar atendendo a demandas sociais, principalmente, no que 

se refere à precariedade de serviços de saúde pública em alguns municípios e a 

péssima condição econômica da maioria da população (AZEVÊDO, 2016). 

 Ao beneficiar usuários que não possuem condições financeiras para se 

deslocarem dos municípios que reside, por não encontrarem ali a possibilidade de 

tratamento adequado que precisam para a conservação e promoção de sua saúde, o 

TFD acaba se tornando uma opção a mais de serviço público em saúde que os 

usuários do SUS podem utilizar e, em muitos casos para muitos deles, pode significar 

até mesmo sua sobrevivência (AZEVÊDO, 2016). 

 A Constituição Federal, no que diz respeito à saúde pública, estabelece as 

competências de cada esfera de governo e responsabiliza os Estados pela execução 

de suas ações de saúde pública (BRASIL, 1988). Segundo o Portal do Governo do 

Brasil, em seu texto “União, estados e municípios têm papéis diferentes na gestão do 

SUS”, os Estados devem “criar suas próprias políticas de saúde e ajudar na execução 

das políticas nacionais aplicando recursos próprios (mínimo de 12% de sua receita) 

além dos repassados pela União” (BRASIL, 2014). A gestão do Programa de TFD se 

enquadra no rol das ações que devem ser administradas pelos Estados, utilizando os 

recursos que são repassados pela União a cada um deles.  

 Com base nisso, a presente pesquisa busca reunir informações úteis com o 

propósito de auxiliar na gestão do Programa de TFD no Estado de Rondônia e no 

planejamento de ações futuras. Para isso se construiu os objetivos que são 

apresentados a seguir.  

 Segundo Siena (2007) o objetivo geral identifica a proposta de resultados da 

pesquisa, enquanto os objetivos específicos delimitam as etapas para realização do 

estudo. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

  

 Analisar informações acerca do Programa de Tratamento Fora do Domicílio 

(TFD) que auxiliam na gestão e no planejamento de ações futuras em saúde pública. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Quantificar os Laudos Médicos de TFD que deram entrada solicitando a 

inclusão no Programa e os que foram aprovados para a concessão do 

benefício, em os anos de 2014, 2015 e 2016. 

 Traçar o perfil dos usuários de TFD em termos de distribuição por sexo e faixa 

etária. 

 Classificar os laudos dos usuários por especialidades médicas a que foram 

indicadas e por origem, segundo a regional de saúde. 

 Levantar os gastos realizados com TFD no período estudado. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 A pesquisa se justifica devido à necessidade de reunir informações com a 

finalidade de escrever um diagnóstico do Programa de TFD em Rondônia. Essas 

informações levantadas auxiliam no planejamento de ações futuras que objetivem 

melhor desempenho em ações estratégicas de saúde pública no Estado. 

 Esse trabalho possui relevância social, pois, o TFD é um benefício legal que 

atende a toda a população e todos têm direito. Possui também relevância científica, 

sendo um importante instrumento de análise para pesquisas futuras que objetivem 

estudar o tema proposto. Contribui com material teórico baseado em leis e manuais, 

que possibilita a novos acadêmicos e ao mundo cientifico informações adicionais 

sobre o tema. 

 A escolha do tema deu-se em função do pesquisador trabalhar no setor que 

administra as ações do Programa de TFD no Estado, tendo acesso aos dados e 

informações necessários para o andamento e a conclusão do trabalho.  

 Por fim, o presente estudo proporciona ao acadêmico uma bagagem teórica e 

conhecimento aprofundado sobre o tema. Além disso, o instiga ao aprimoramento de 

sua capacidade de percepção e análise do ambiente de trabalho, bem como, 

desenvolve sua visão sistêmica, obtendo uma conclusão real a respeito do todo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção é apresentada a fundamentação teórica utilizada para a pesquisa. 

Primeiramente é realizado um breve relato histórico sobre saúde pública e saúde 

pública do Brasil, em seguida é abordado o Sistema Único de Saúde e saúde pública 

no Estado de Rondônia. Para finalizar é descrito o Programa de Tratamento Fora do 

Domicílio seguido de sua implantação em Rondônia. 

 

2.1 A SAÚDE PÚBLICA 

 

 O conceito de saúde pública sofreu diversas alterações ao longo dos últimos 

100 anos. Segundo Carlos Neto, Dendask e Oliveira (2016) isso ocorreu porque a 

saúde era conceituada com base em diferentes visões de mundo e conforme 

construções sociais e históricas, partindo de conceitos mais simples como o de 

ausência da doença para conceitos mais amplos e de dimensões variadas como a 

biologia, o comportamento, a sociedade, o ambiente, a política e a economia. 

 O conceito adotado mundialmente é o da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que em texto constitucional de 1946 conceitua saúde da seguinte maneira: “A 

saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 

apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (OMS, 1946). 

 Segundo Czeresnia (2003) a saúde possui inicialmente uma concepção mágico 

religiosa, assumindo posteriormente um conceito mais simplista de ausência da 

doença, até chegar aos conceitos atuais que tratam da saúde de forma mais 

abrangente e trazem, por exemplo, o conceito adotado pela OMS. 

 Para Scliar (1988) o temor à doença sempre existiu no ser humano e está 

profundamente arraigado assim como o desejo de evitá-la. É algo que é capaz de 

gerar ideias e evocar fantasias que de persistem ao longo do tempo, sendo possível 

coexistirem em uma mesma época, em uma mesma sociedade e até em um mesmo 

indivíduo.  

 A preocupação com as questões que envolvem a saúde de forma coletiva 

surgira com o aparecimento das primeiras epidemias que afetavam um grande 

número de pessoas, fazendo com que se pensassem as causas delas (CARLOS 

NETO; DENDASK; OLIVEIRA, 2016).  
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 De acordo com Sevalho (1993) durante a idade média a igreja exercia grande 

influência na política e consequentemente os assuntos relacionados à saúde pública. 

Naquela época as doenças eram tratadas como castigo divino e os doentes eram 

isolados, o que acabou ocasionando um atraso em os avanços científicos 

relacionados à área de saúde. Esse entendimento passou a ser questionado conforme 

foram surgindo novas doenças, e os estudiosos da época passaram a acreditar que 

estas na verdade eram transmitidas de uma pessoa para outra e concebiam ideias de 

que poderia haver formas de evitá-las. 

Essa época não trouxe contribuições interessantes para o desenvolvimento da 

saúde pública. Naquele tempo surgiram os primeiros hospitais, mas não tratavam a 

doença em si, pois eram destinados mais a caridade do que ao tratamento e a cura. 

Foi nessa época que as farmácias ganharam impulso, mas graças à contribuição dos 

árabes que faziam uso de plantas e drogas medicinais. No fim da idade média as 

universidades não tinham muito a ensinar, mas contribuíram para o avanço da 

institucionalização das profissões de saúde (SCLIAR, 1988). 

Após esse período de domínio da igreja, iniciava-se a fase do racionalismo e 

de grandes avanços científicos. Esse período ficou conhecido como o iluminismo. 

Nessa época o conhecimento na área da saúde teve grande avanço, nascia à ciência 

moderna, o ser humano era visto como um conquistador e proprietário da natureza, e 

com base nessa perspectiva se abriram caminhos para a prática de terapias 

intervencionistas (SEVALHO, 1993). 

Com base nessa visão racional da doença era possível planejar maneiras de 

se evitar as epidemias da época. As pesquisas científicas realizadas nesse período 

descobriam maneiras de se prevenir doenças e conter o contágio de outras. Uma 

delas foi às vacinas que são consideradas um marco histórico mundial por prevenirem 

doenças como a tuberculose, tétano, meningites, entre outras que naquela época 

eram capazes de dizimar populações inteiras (CARLOS NETO; DENDASK; 

OLIVEIRA, 2016). 

Com a revolução mercantil, fortemente marcada pelo incremento do comercio 

e pela urbanização, tem início o nascimento da sociedade moderna. O surgimento das 

cidades acabou por gerar um grande problema de saúde pública, principalmente no 

que diz respeito a doenças transmissíveis. O conceito de política sanitária surgiu em 

1779 e foi formulado por Johan Peter Frank, mas preocupava-se apenas com leis que 

deveriam ser aprovadas e com os detalhes do que deveria ser feito (SCLIAR, 1988).  
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Segundo Nunes (1998) foi em 1848 que o termo medicina social ganhou seu 

primeiro registro, durante um movimento que lutava por mudanças políticas e sociais, 

que iniciou na França e rapidamente tomou conta da Europa. As primeiras 

investigações epidemiológicas surgiram em 1854 realizadas por John Snow que 

utilizava dados referentes a um surto de cólera que apareceu na época (SCLIAR, 

1988).  

Com o surgimento do capitalismo e com as novas descobertas realizadas, 

como a existência de germes, surge uma nova concepção sobre saúde que passa a 

ser centrada na doença e não no indivíduo. A medicina começa a ser considerada 

uma profissão orientada para a doença e não mais para as pessoas, os hospitais que 

até então eram considerados apenas depósitos de doentes, passam a ser vistos como 

uma instituição recuperadora da saúde (CARLOS NETO; DENDASK; OLIVEIRA, 

2016). 

Durante essa época destaca-se o trabalho pioneiro do advogado inglês Edwin 

Chadwick, que em 1842 apresentou um documento intitulado “Condições Sanitárias 

da População Obreira da Grã-Bretanha”, e a partir deste foram adotadas as primeiras 

medidas legais de proteção à saúde por meio do parlamento inglês, que estimulado 

pelo relato, formulou a Lei de Saúde Pública de 1984 (SCLIAR, 1988). 

Contudo, com o passar do tempo, voltaram a ser discutida por profissionais da 

área, a saúde alternativa com uma visão holística (inteira), porém com a prerrogativa 

de que possuía um conceito positivo e não tão somente um conceito de ausência da 

doença. Somente em 1946 surgia o atual conceito proposto pela Organização Mundial 

da Saúde (CARLOS NETO; DENDASK; OLIVEIRA, 2016). 

Durante a década de 70, cresceu na América Latina a importância das ciências 

sociais no contexto da saúde, partindo do conceito proposto pela OMS. Foram 

organizadas conferências que discutiam estratégias para melhorar a promoção à 

saúde em nível mundial, dentre elas a Conferência de Alma-Ata e a Conferência de 

Ottawa (CARLOS NETO; DENDASK; OLIVEIRA, 2016). 

A necessidade de organizar essas conferências surgiu a partir da década de 

60, que fora marcada por alterações em os cenários políticos e motivadas por 

pensamentos libertários. Durante essa época se iniciaram profundas discussões e 

mobilizações que marcaram a saúde pública mundial. As experiências nacionalistas 

permitiram a elaboração da Declaração de Alma-Ata fazendo com que se ampliasse 
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a compreensão da garantia da saúde como um direito fundamental do ser humano 

(CARLOS NETO; DENDASK; OLIVEIRA, 2016). 

Em seu texto a Conferência de Alma-Ata enfatiza que:  

A saúde, estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 
simplesmente a ausência de doença ou enfermidade, é um direito humano 
fundamental, e que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a 
mais importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos 
outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde (DECLARAÇÃO 
DE ALMA-ATA; 1978, p. 1). 

 

Carlos Neto, Dendask e Oliveira (2016) ponderam que essa declaração 

considera que a conquista do alto grau de saúde exige a intervenção de setores 

sociais e econômicos e não só do setor da saúde; e a população também tem o direito 

e o dever de participar, de forma individual ou coletiva, em as ações de saúde pública. 

As preocupações com a promoção da saúde não se encerraram por aí. Em 

2005 foi realizada a 6ª Conferência Global de Promoção da Saúde na cidade de 

Bangkok na Tailândia, e a partir dela foi elaborada a Carta de Bangkok, que discutia 

as ações, compromissos e promessas necessárias, que abordavam o tema sob a 

perspectiva do mundo globalizado (CARLOS NETO; DENDASK; OLIVEIRA, 2016).  

Em seu texto a Carta de Bangkok declara que: 

As Nações Unidas reconhecem que a obtenção do mais alto nível de saúde 
é um dos direitos fundamentais de qualquer ser humano, sem discriminação 
de raça, cor, sexo ou condição sócio-econômica. A promoção da saúde se 
baseia neste direito humano fundamental e oferece um conceito positivo e 
inclusivo de saúde como um determinante da qualidade de vida, incluindo o 
bem estar mental e espiritual. A promoção da saúde é o processo que permite 
as pessoas aumentar o controle sobre sua saúde e seus determinantes, 
mobilizando-se (individual e coletivamente) para melhorar a sua saúde. É 
uma função central da saúde pública e contribui para o trabalho de enfrentar 
as doenças transmissíveis e não transmissíveis, além de outras ameaças à 
saúde (CARTA DE BANGKOK, 2005, p. 1). 

 

 Carlos Neto, Dendask e Oliveira (2016) concluem que a história da saúde 

pública no mundo está intrinsecamente conectada a situações políticas e econômicas, 

que foram capazes de delinear a trajetória da saúde, suas necessidades de 

reformulações e o estabelecimento de metas, que objetivavam a garantia desta como 

um direito fundamental. 
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2.2 A SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

 

 De acordo com Barros, Freitas e Soares (2012) até 1850 as ações de saúde 

pública eram limitadas às atividades de atribuições sanitárias, ao controle dos navios 

e a saúde dos portos, e era priorizado um controle sanitário mínimo. A Proclamação 

da República em 1889 possuía em sua essência a necessidade de modernizar o Brasil 

atualizando a economia e a sociedade, que até então era escravista, para o modelo 

capitalista, favorecendo e redefinindo os trabalhadores brasileiros como capital 

humano.  

Segundo Fernandes (2010) apud Bertolli Filho (2004) nascia então à percepção 

de que as funções produtivas podiam ser geradoras de riquezas para a nação. Desta 

forma a capacidade física e mental dos trabalhadores, operários e camponeses 

daquela época era favorecida e, portanto, o caminho mais indicado para modificar a 

história brasileira.  

Nesse contexto a medicina brasileira assume um papel importante: o de guia 

do Estado quando o assunto era as questões sanitárias. Era a principal responsável 

por garantir melhorias na saúde individual e coletiva da população e principal 

defensora desse projeto de modernização do País (FERNANDES, 2010).  

De acordo com Azevêdo (2016, p. 403) apud Augusto (1989) “os serviços de 

saúde pública sempre estiveram presentes no contexto social e político do Estado 

brasileiro”. A assistência à saúde aparece em todas as constituições desde o período 

imperial até a atual.  

O cuidado com a saúde integra as atribuições governamentais do Estado 
brasileiro desde que este foi constituído. No entanto, a forma como se dá a 
intervenção estatal e a concepção do que seja promover a saúde pública ou 
coletiva, vem se alterando ao longo do tempo (AZEVÊDO, 2016, p. 404). 

 

A Constituição de 1891, no que diz respeito às políticas sociais, responsabiliza 

os Estados pelas ações de saúde, saneamento e educação (BARROS; FREITAS; 

SOARES, 2012). De acordo com Sousa e Batista (2012) apud Possas (1981) no início 

do século XX, as campanhas sanitárias passaram a possuir uma grande importância 

na economia agrário-exportadora do País.  

As campanhas contra a varíola, com a lei de vacinação obrigatória em 1904, 
contra a febre amarela e a peste bubônica, marcaram as primeiras décadas 
do século, demandando medidas de saúde como respostas momentâneas a 
estes agudos problemas (SOUSA; BATISTA, 1981, p. 2). 
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Segundo Polignano (2001) no início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, 

capital do Brasil, apresentava um quadro sanitário desastroso, com a população 

sendo acometida de diversas doenças graves como malária, varíola, peste e febre 

amarela. Essa situação gerava um quadro negativo não só para a saúde coletiva da 

população, mas também para a economia da cidade, pois muitos navios estrangeiros 

deixaram de desembarcar em seus portos em razão da situação sanitária em que se 

encontrava o Rio.  

O presidente daquela época, Rodrigo Alves, nomeou Oswaldo Cruz para ser 

Diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, pois objetivava erradicar a 

epidemia de febre-amarela que assolava o Rio de Janeiro. Foi criada uma equipe de 

1500 pessoas que agiam diretamente no combate ao mosquito que transmitia a 

doença. Esse modelo, conhecido como Campanhista, foi implementado sob os 

moldes de hierarquia militar e executava suas ações utilizando da força e da 

autoridade como forma preventiva ocasionando assim uma revolta na população da 

época (POLIGNANO, 2001). 

Uma das medidas de Oswaldo Cruz que mais gerou polêmica foi a Lei Federal 

nº 1.261 de 31 de outubro de 1904, que tornava obrigatória em todo o País a vacina 

anti-varíola, e deu origem a revolta da vacina (POLIGNANO, 2001). Segundo Silva 

(1996) o trabalho de Oswaldo Cruz combateu fortemente a febre amarela urbana, 

estabelecendo o isolamento das pessoas que eram infectadas e introduzindo a 

obrigatoriedade de notificação de doenças e vacinações compulsórias.  

Apesar das controvérsias e dos abusos cometidos, o modelo Campanhista 

obteve bons resultados no combate a doenças epidemiológicas, inclusive conseguiu 

erradicar a febre amarela da cidade do Rio de Janeiro, o que acabou fortalecendo o 

modelo e o tornando parâmetro para as propostas de intervenções em saúde pública 

coletiva posteriores (POLIGNANO, 2001). 

Ocorreu uma reforma sanitária em 1921, empreendida por Carlos Chagas, que 

buscava mudanças na organização sanitária do País. Foi instituído o Departamento 

Nacional de Saúde Pública (DNSP), que atuava realizando propagandas sanitárias, 

serviços de higiene infantil, higiene industrial e profissional, saneamento rural e 

urbano, fiscalização hospitalar, supervisão de hospitais públicos federais e combate 

às endemias e epidemias rurais (SILVA, 1996). 

No cenário das relações trabalhistas e de proteção social dos trabalhadores, foi 

promulgado o Decreto n° 4.682 em 24 de janeiro de 1923, conhecido como a Lei Elói 
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Chaves, que instituía as Caixas de aposentadorias e Pensão (CAPs). Embora essa lei 

tenha sido elaborada a partir do movimento operário grevista e não da preocupação 

com o bem-estar social, é considerada como o marco inicial da previdência social no 

Brasil, e nascia a partir daí uma política voltada para as questões sociais (SOUSA; 

BATISTA, 2012).  

As CAPs eram organizadas por empresas, sendo administradas e financiadas 
por empresários e trabalhadores, os quais eram responsáveis por benefícios 
pecuniários, como serviços de saúde para alguns empregados de empresas 
específicas, em sua maioria de importância estratégica para a economia 
(SOUSA; BATISTA, 1981, p. 2).  

 

Segundo Sousa e Batista (2012) esse Decreto, além da seguridade social, 

concedia serviços médicos e medicamentos aos trabalhadores assegurados.  

Nessa época o País passava por transformações políticas e econômicas. 

Getúlio Vargas ascendeu ao poder e uma das suas primeiras medidas foi à criação 

do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP). Nesse período conhecido como 

o governo provisório (1930-1934), se instituiu os Institutos de Aposentadoria e 

Pensões (IAPs) em 1933, que substituía as CAPs, e era organizado por categoria 

profissional e administrado pelo Estado (SOUSA; BATISTA, 2012). 

Durante a década de 40, que foi marcada pela guerra, houve expansão das 

organizações de saúde pública. Várias medidas de reestruturação e ampliação de 

órgãos de saúde do Estado foram tomadas. As ações passaram então a serem 

centralizadas e coordenadas pelo MESP (SOUSA; BATISTA, 2012). 

Em abril de 1941 o DNSP foi reformulado, passando a assumir características 

de órgão normativo das práticas de assistência hospitalar e sanitária. Em 1942 foi 

fundado o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), que tinha como objetivo 

principal apoiar programas de desenvolvimento econômico. Foi muito importante, 

principalmente durante a década de 50, por sua atuação no combate à malária, e por 

privilegiar pesquisas de doenças tropicais e a educação sanitária (SILVA, 1996).  

Somente em 1953 ocorreu à divisão entre saúde e educação, sendo fundado o 

Ministério da Saúde (MS). Assumindo as funções do DNSP, teve suas 

responsabilidades expandidas. Em 1956 as estruturas do Ministério foram 

consolidadas, sendo criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais (DENERu), 

que englobava todas as atividades relacionadas ao combate das endemias (SILVA, 

1996). 
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Em 1960 o SESP foi transformado em fundação e incorporado ao Ministério da 

Saúde. A partir dessa década, houve um crescimento do setor previdenciário, 

estimulado pelo agravamento da situação sanitária daquela época. Havia uma 

demanda muito grande por parte da população urbana por assistência médica 

individualizada, precisando ser amparada para que se assegurasse a mão-de-obra 

assalariada (SILVA, 1996).  

Em 1964 ocorre o golpe militar. Foi nessa época que a maioria dos IAPs, com 

exceção do Instituto de Previdência a Assistência dos Servidores dos Estados 

(IPASE), foram unificados e passaram a integrar o Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS) em 1966. O regime militar (1964-1985) foi um período da história 

brasileiras onde militares, a partir de um golpe de estado, assumiram o poder e 

adotaram diversas medidas antidemocráticas, como por exemplo, a dissolução do 

Congresso Nacional e a suspensão das liberdades individuais (SOUZA; BATISTA, 

2012). 

Segundo Bravo (2006) o regime militar, passa a desenvolver políticas de saúde 

pública concentradas no setor privado, que se expande a partir do aumento da compra 

de serviços médicos de terceiros. Tendo como principais características a extensão 

da cobertura previdenciária, a ênfase na prática médica curativa orientada para a 

burocratização do setor, a criação do complexo médico-industrial e a diferenciação de 

atendimento à clientela. Como resultado dessa escolha houve o fortalecimento do 

setor privado de assistência médica, a partir da redução da margem de atuação do 

governo na saúde pública, o que ampliava a dicotomia entre os dois setores (SILVA, 

1996). 

Foi na década de 70, e em os anos posteriores, que as políticas de saúde 

pública passaram a estar frequentemente em diferentes planos nacionais do governo, 

sem que, necessariamente, houvesse implementação total das políticas formuladas 

(SILVA, 1996). 

No início dessa década foi criada a Superintendência de Campanhas de Saúde 

Pública (SUCAM), órgão da administração direta do Ministério da Saúde, que era 

conhecida por empreender campanhas de combate a endemias que assolava regiões 

mais empobrecidas e atrasadas economicamente e se inseria no movimento de maior 

centralização das atividades do Governo Federal e esvaziamento dos estados e 

municípios. O DENERu e as Campanhas de Erradicação da Malária e Varíola foram 
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incorporados a SUCAM, as suas estruturas organizacionais refletiam diversos 

programas verticalizados do Ministério da Saúde (SILVA, 1996).  

Após esse ciclo as políticas públicas de saúde apresentaram crescentes 

tensões entre os setores estatais e privados, bem como, a ascensão do movimento 

sanitário, culminando assim no Movimento da Reforma Sanitária que apresentava a 

principal base de formação política de saúde pública atual. Esse movimento tinha 

como principais ideais a democratização do acesso, a universalização das ações e a 

descentralização com controle social. O projeto tinha uma visão totalizante do conceito 

de saúde e apresentava como premissa básica a saúde como um direito de todos e 

dever do Estado (BRAVO, 2006). 

Azevêdo (2016) explica que durante a década de 80 para a maior parte dos 

brasileiros a realidade social era de total exclusão do direito à saúde. Nessa época 

era prestada pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS) e era exclusiva para aqueles que trabalhavam com carteira assinada e 

contribuíam para a previdência. 

O INAMPS foi criado em 1977, pela Lei nº 6.439, que instituiu o Sistema 

Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS). O novo sistema transferiu 

parte das funções até então exercidas pelo INPS para duas novas instituições. A 

assistência médica aos segurados foi atribuída ao INAMPS e a gestão financeira, ao 

Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS), 

permanecendo no INPS apenas a competência para a concessão de benefícios 

(SILVA, 1996). 

O Ministério da Saúde restringia sua atuação apenas a atividades de promoção 

a saúde e prevenção de doenças, realizadas em caráter universal, com assistência 

médico hospitalar para pouquíssimas doenças (AZEVÊDO, 2016). Para Fernandes 

(2011) a proliferação dos serviços privados de saúde, que incentivados pelo Estado 

destinando recursos orçamentários para construção e reforma de hospitais 

particulares, e a crise no sistema de financiamento da previdência social, agravada 

pela recessão econômica mundial que assolava o País na década de 80, ajudou a 

criar clima político favorável ao debate a respeito de mudanças no sistema de saúde 

daquela época.  

Nesse mesmo sentido, Azevêdo (2016) apud Silva (2011) destaca que saúde 

pública passou a ser objeto de interesse de vários atores, e não só daqueles que 

atuavam em os campos técnicos do setor, contraindo assim uma dimensão política 



24 

associada à ideia de democracia, fato esse que contribuiu para um extenso debate na 

sociedade civil a respeito dos temas que tratavam da saúde pública coletiva brasileira. 

Foi em 1986, durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi reconhecido 

a saúde como um direito de cidadania. Esse evento é considerado um grande marco 

na incorporação dos ideais da reforma sanitária na nova Constituição, promulgada em 

1988, que é considerada a base para a proposta de criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (AZEVÊDO, 2016). 

 

2.3 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

 De acordo com Sousa e Batista (2012) antes da criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) o Estado brasileiro era omisso em relação à saúde coletiva dos seus 

cidadãos. Naquela época era forte o pensamento de que cada um era responsável 

pelos cuidados com sua própria saúde. Só existia intervenção estatal em casos graves 

ou que representassem algum tipo de risco ou epidemia, ocasionando transtornos não 

só a população como também para a economia do país. Conforme crescia a 

concentração populacional em grandes cidades brasileiras, as questões de saúde se 

apresentavam cada vez mais como uma questão social.  

No ano de 1979 foi apresentada pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(CEBES), por meio do I Simpósio de Política Nacional de Saúde da Câmara dos 

Deputados, a primeira proposta de criação do SUS (SOUSA; BATISTA, 2012).  

Barros, Freitas e Soares (2012) esclarecem que no ano de 1986 quando 

ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde realizada pelo Mistério da Saúde (MS), 

que tinha como visão o lema: “Saúde, Direito de todos, Dever do Estado”, foi 

considerado um marco na reforma do sistema de saúde brasileiro. Os principais temas 

que foram discutidos durante a Conferência foram: “saúde como direito de cidadania, 

reformulação do sistema nacional de saúde e financiamento do setor”. 

As conferências de saúde sempre foram muito importantes no que diz respeito 

aos assuntos relacionados à saúde pública no Brasil. Foram instituídas por meio da 

Lei n. 378 de 13 de janeiro de 1937, tendo como objetivo principal o de propiciar uma 

articulação do Governo Federal com os governos Estaduais, apresentando-lhes 

informações sobre formulações de políticas e concessão de subvenções e auxílios 

financeiros (BARROS; FREITAS; SOARES, 2012). 
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O relatório da 8ª Conferência orientou os constituintes dedicados à elaboração 

da Carta Magna de 1988. Foi promulgada nesse mesmo ano, sendo chamada de “a 

constituição cidadã”, a qual contemplava os princípios e diretrizes elaboradas pelo 

CEBES. Estava então sendo criado o Sistema Único de Saúde (SOUSA; BATISTA, 

2012). 

Em sua redação a Constituição Federal (CF) de 1988 traz a seguinte afirmação:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. (CF, 1988, Art. 196). 

 

Fernandes (2011) destaca que assim a saúde é tratada como um direito 

inviolável do cidadão, sendo pautada no acesso universal e igualitário do indivíduo. 

Passa a integrar juntamente com a Assistência Social e a Previdência Social, o tripé 

da Seguridade Social. 

O SUS é formado por um conjunto de ações e serviços no âmbito da saúde, 

que são prestados pelo poder público e suas instituições, e podendo ainda ser 

prestados por instituições privadas em caráter complementar, em os três níveis de 

governo. Integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Presente em todo o 

território nacional, o SUS possui uma direção única em cada esfera de governo e não 

atua isoladamente (FERNANDES, 2011). 

Segundo Fernandes (2010) o SUS é regulamentado pelas Leis Orgânicas da 

Saúde (LOS), Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8.142 de 28 de 

dezembro de 1990, e vem sendo implementado de forma gradativa. 

A Lei nº 8.080 de 1990 define o Sistema Único de Saúde como:  

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta 
e das fundações mantidas pelo Poder Público (BRASIL, 1990). 

 

Segundo a Lei Orgânica da Saúde são objetivos do SUS:  

I- A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da 
saúde; 
II- A formulação de política de saúde; 
III- a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais 
e das atividades preventivas (BRASIL, 1990). 

 

Sobre as competências das três instâncias do sistema Barros, Freitas e Soares 

(2012) explicam que são executadas conforme a seguinte separação:  
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Cabe ao município prover serviços, executar serviços de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e saúde ocupacional e controlar e fiscalizar os 
procedimentos dos serviços privados de saúde. O Estado se responsabiliza 
por executar, planejar e controlar o SUS em sua esfera de atuação. Cabe a 
União a normatização do conjunto de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, identificando os riscos e necessidades nas diferentes 
regiões. (BARROS; FREITAS; SOARES, 2012, p.5).  

 

Sousa e Batista (2012) destacam que a participação da iniciativa privada na 

saúde é prevista por lei, atuando no SUS de forma complementar, mediante contrato 

de direito público. “Assim, os serviços filantrópicos e privados funcionam como 

públicos|”. São regulamentados por disposição e princípios gerais da atenção à saúde. 

O SUS não é composto apenas por serviços públicos, mas compreende também uma 

ampla rede de serviços privados.   

 O SUS possui alguns parâmetros que devem ser obedecidos em as três esferas 

de Governo, “todos os estados e municípios devem possuir conselhos de saúde 

compostos por representantes dos usuários do SUS, dos prestadores de serviços, dos 

gestores e dos profissionais de saúde” (BARROS; FREITAS; SOARES, 2012). 

 Esses conselhos trabalham fiscalizando a aplicação de recursos públicos 

destinados à saúde, sendo a União o principal financiador, e outra parte sendo dividida 

entre os estados e os municípios. O município é o principal responsável pela saúde 

de toda sua população e quando não possui alguns serviços de saúde, pactua, ou 

seja, negocia com as demais cidades de sua região (BARROS; FREITAS; SOARES, 

2012). 

O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 revela que:  

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 
I- Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II- Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III- Participação da comunidade (CF, 1988, art. 198). 

  

 A partir desde artigo podemos observar que a descentralização, a integralidade 

da assistência e a participação da comunidade são princípios e diretrizes do SUS e 

constituem seu tripé de sustentação. 

 Para Lacerda (2001) a descentralização possui como pressupostos a 

regionalização e a hierarquização, que são formas de organizar o sistema buscando 

torná-lo mais efetivo, tanto em relação à aplicação dos recursos quanto em relação 
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ao atendimento. Dessa forma, é possível evitar que o SUS ofereça serviços que não 

sejam necessários e deixe de prestar outros serviços que seriam capazes de 

efetivamente resolver os problemas da população.  

 A regionalização e a hierarquização são elementos contidos no planejamento 

das ações e serviços de saúde, pois se conhecendo as necessidades e a oferta de 

serviços de uma determinada região é possível regionalizá-la e a hierarquizá-la de 

forma efetiva. Esse processo é capaz de facilitar o acesso de seus usuários a todos 

os tipos de serviços oferecidos pelo sistema, uma vez que, se na localidade onde a 

pessoa reside algum serviço não vem sendo oferecido, esta pode ter acesso ao 

serviço em outra localidade próxima a sua (LACERDA, 2001). 

Para Sousa e Batista (2012) a implantação do SUS encontrou muitas 

dificuldades, principalmente porque pretendia descentralizar ações, o que não pôde 

ser realizada totalmente, pois estados e municípios não tinham recursos suficientes 

para realizá-la e os repasses Fundo a Fundo (do Fundo Nacional de Saúde 

diretamente para o Fundo Municipal de Saúde) não eram suficientes. Surgiu então um 

impasse, e foi adotada como solução a criação de portarias, chamadas de normas 

operacionais básicas, que pretendiam estabelecer responsabilidades sanitárias com 

metas, atribuições e prazos.  

As operacionalizações das políticas de saúde pública também são 

contempladas com normas operacionais, entre as quais as quatro versões da Norma 

Operacional Básica (NOB/SUS) e da Norma Operacional da Assistência à Saúde 

(NOAS/SUS) e mais recentemente o Pacto Pela Vida. São legislações que ajudam a 

implementar as ações de saúde (FERNANDES, 2010). 

 As Normas Operacionais Básicas (NOBs) do SUS fazem parte de um conjunto 

de leis que regulamentam os processos de descentralização, tanto na gestão dos 

serviços quanto em as ações de saúde. Tornaram-se resultado de amplas discussões 

e negociações entre os gestores e representantes dos governos federais, estaduais e 

municipais e ainda os conselhos de saúde (LACERDA, 2001). 

 Sobre a integralidade Lacerda (2001) explica que o atendimento integral 

significa a garantia do acesso de todas as pessoas a todos os níveis de complexidade 

do sistema, da atenção primária, passando pelas ações preventivas, chegando aos 

níveis secundários e terciários de atendimento, que são necessários a assistência 

curativa. 
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 A participação da comunidade é realizada por meio das Conferências e dos 

Conselhos de Saúde, em os três níveis de governo, que se constituem como fóruns 

amplos, capazes de reunir representantes da sociedade (usuários do SUS), 

profissionais da saúde, dirigentes, prestadores de serviços de saúde, parlamentares, 

entre outros, com o objetivo de verificar a situação da saúde e propor diretrizes 

capazes de formular políticas de saúde. As Conferências Nacionais de Saúde (CNS) 

são realizadas geralmente de quatro em quatro anos, e em os níveis estaduais e 

municipais de dois em dois anos, convocadas por Conselhos de Saúde em os 

respectivos níveis (LACERDA, 2001). 

Sobre seu funcionamento é importante destacar que o SUS não tem caráter 

institucional, possui um sistema complexo que é formado por centros de saúde, 

hospitais da iniciativa privada e pública, laboratórios clínicos, ambulatórios, entre 

outros órgãos da União, dos Estados e dos Municípios, sob o comando do Ministério 

da Saúde. Porém também participam da gestão os estados, os municípios e a 

comunidade em geral (SOUSA; BASTISTA, 2012).  

Fernandes (2010) explica que o Estado é responsável por propiciar condições 

necessárias para que as ações indispensáveis ao tratamento sejam executadas com 

base em ações assistenciais preventivas. Após a Constituição de 1988 e a criação e 

regulamentação do SUS, um grande avanço pode ser observado em relação à saúde 

dos brasileiros, principalmente no que se refere ao atendimento à população.  

Desde a implantação ocorreram alguns fatos importantes, que são 

representados por meio do Quadro 1 a seguir:  

 

Quadro 1-Fatos importantes ocorridos após a implantação do SUS. 

Ano
  

Fato Ocorrido 

1989 É registrado o último caso de poliomielite no Brasil. 

1991 É implantado o Programa de Agentes Comunitários. 

1994 É estruturada a Saúde da Família com equipes multidisciplinares. 

1996 É iniciado o acesso e distribuição de medicamentos aos portadores de HIV/AIDS. 

1999 É criada da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

2001 É regulamentado a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. 

2003 É criado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

2004 
São lançadas várias novas políticas das quais se destacam a Saúde da Mulher, a 
Humanização do SUS e Farmácia Popular do Brasil. 

2007 É regulamentada a política Nacional de combate ao uso abusivo do álcool. 

2009 É lançada a campanha Nacional de Prevenção à Influenza H1N1. 

2011 
São iniciadas as ações de combate à dependência química reconhecendo-a como uma 
doença crônica e incapacitante. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Barros, Freitas e Soares (2012). 
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Também se destacam algumas vitórias conquistadas por meio do Sistema 

Único de Saúde, representadas por meio do Quadro 2 a seguir:  

 

Quadro 2-Vitórias conquistadas com a implantação do SUS. 

Ano Vitória Conquistada 

2005 A interrupção da transmissão da cólera. 

2006 A interrupção da transmissão vetorial de Chagas. 

2007 A eliminação do sarampo. 

2009 
A interrupção da transmissão da rubéola e a redução de mortes por outras 11 doenças 
transmissíveis, como tuberculose, hanseníase, malária e AIDS. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Barros, Freitas e Soares (2012). 

 

Segundo o Sá et al. (2016) o SUS é o maior sistema em saúde pública do 

mundo e oferta serviços a aproximadamente 190 milhões de pessoas, sendo que 80% 

destas dependem exclusivamente do SUS. Por ser tão vasto possui uma grande 

demanda e consequentemente acarreta diversos problemas como as extensas filas, 

a má qualidade no atendimento que não corresponde aos interesses de seus usuários, 

há poucos médicos disponíveis, desde clínico geral até especialistas, entre outros 

problemas. 

 Mesmo com suas dificuldades o SUS é atualmente um dos maiores e mais 

completos programas de saúde pública do mundo. Barros, Freitas e Soares (2012) 

destacam que o Brasil é internacionalmente reconhecido pelos programas de 

imunização, que se tornaram poderosa ferramenta de controle de doenças 

transmissíveis imunopreveníveis. Além disso, o SUS permitiu ao Brasil possuir hoje o 

maior conjunto de procedimentos executados em hospital pagos por um único 

fornecedor.  

 

2.4 A SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

 Segundo relata Matos (2007) à prestação de serviços públicos em Rondônia 

tem início no final do século XIX, para atender aos trabalhadores das obras da Ferrovia 

Madeira Mamoré.  

No final da primeira década do século XX passou a existir certo nível de 

regularidade na prestação de serviços de saúde, buscando beneficiar os 

trabalhadores da Ferrovia. Foi fundado em 1907 o Hospital da Candelária sendo o 

único hospital existente nessa localidade, que era operacionalizado por profissionais 
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médicos estrangeiros que atendiam incialmente apenas esses trabalhadores 

(MATOS, 2007). 

 As condições sanitárias da Região naquela época eram precárias e as doenças 

florestais tornaram-se um grande obstáculo ao processo de ocupação. Doenças como 

a malária foram responsáveis pela morte de inúmeras pessoas em diversos períodos 

da história do Estado e se estabelece incrustada fortemente no perfil epidemiológico 

de Rondônia. Essa série de problemas sanitários acompanha todos os processos de 

ocupação do território e também os ciclos econômicos que se sucederam, tais como 

o da mineração, o da indústria madeireira e o da agropecuária (MATOS, 2007).  

 Uma das grandes dificuldades que ajudava a desencadear situações como 

essa, era o acesso à Região. Mesmo após a criação do Território Federal do Guaporé, 

em 1942, a União tinha dificuldades em criar uma forma de atuação especifica que 

garantisse à população envolvida em os projetos de colonização, a atenção que era 

devida (MATOS, 2007). 

 A situação só veio melhorar a partir de 1960 com a inauguração da BR 364, 

que ajudou o Estado a sair da situação de completo isolamento. No entanto, a 

dificuldade de acesso continuava a existir só que em uma proporção menor (MATOS, 

2007). 

 Em 1982 com a transformação do Território em Estado a instalação de hospitais 

e dos serviços de saúde mais complexos tornaram-se mais concentrados. 

Antigamente só existiam sete municípios, e após a transformação houve um grande 

crescimento populacional e também a fragmentação do território em muitos outros 

municípios (MATOS, 2007).  

Em 1983 com a ajuda do governo federal foi inaugurado o Hospital de Base Ary 

Pinheiro, que era a primeira unidade de saúde de nível terciário do Estado de 

Rondônia. O governo do Estado passou a instalar e manter serviços básicos 

ambulatoriais e de pronto atendimento (MATOS, 2007). 

 Com a criação do SUS na Constituição Federal de 1988 e por meio das Leis nº 

8080 e nº 8142 do Ministério da Saúde em 1990, juntamente com a edição das Normas 

Operacionais Básicas (NOBs), o SUS teve seu processo culminante de 

implementação e foi possível a habilitação do Estado na Gestão Plena do Sistema 

Estadual (MATOS, 2007).  

 Matos (2007) descreve que a Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia 

(SESAU/RO) é a principal implementadora do conjunto de regras e de muitas 
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providências necessárias para que se sejam atendidos aos requisitos previstos em as 

NOBs. A Secretaria redistribui suas responsabilidades em serviços e em ações de 

saúde demarcando áreas de atuação, até mesmo hospitalar, e induz as Secretarias 

Municipais de Saúde a cumprirem o seu papel.  

 Segundo o site da SESAU/RO a estrutura é assentada pelo Decreto Estadual 

nº 9997 de 03 de julho de 2002 que, além de dispor sobre a estrutura básica, ainda 

estabelece as competências.  A Secretaria é responsável pela organização e 

manutenção do SUS no Estado de Rondônia. Assume a responsabilidade de garantir 

o acesso dos usuários ao sistema por meio de ações de saúde de média e alta 

complexidade, prioriza ações preventivas e democratiza informações relevantes que 

orientam aos riscos de saúde da população. 

 A SESAU/RO está distribuída no Estado em seis Regionais de Saúde. Além da 

capital Porto Velho, também compreende os municípios de Ariquemes, Cacoal, Ji-

Paraná, Rolim de Moura e Vilhena, que são capazes de articular e planejar suas 

ações.  

A Secretaria administra o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (principal centro de 

referência estadual); o Hospital Infantil Cosme e Damião; o Hospital Estadual e Pronto 

Socorro João Paulo II; os Hospitais Regionais de Buritis, de Extrema e de Cacoal; A 

Policlínica Oswaldo Cruz; o Centro de Atenção Psicossocial Madeira-Mamoré; o 

Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia; a Fundação de Hematologia e 

Hemoterapia de Rondônia; e ainda os Centros de Pesquisa e Medicina Tropical de 

Rondônia. 

 

2.5 O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 

 

 Segundo Fernandes (2010) o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) foi 

implantado com a ordem de serviço nº 167 de 29 de julho de 1988 do Instituto Nacional 

de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), que definia o conceito de 

TFD: 

O Tratamento Fora do Domicílio consiste em atendimento médico a ser 
prestado ao beneficiário, da Previdência Social, quando esgotados todos os 
meios de tratamento na localidade de residência do mesmo e desde que haja 
possibilidade de cura total ou parcial, limitado ao período estritamente 
necessário a esse tratamento (O.S. nº 167/INAMPS, 1988). 

 



32 

 A Ordem de Serviço estabelecia que os usuários que tinham direito ao benefício 

eram exclusivamente aqueles que contribuíam para a previdência social na época 

(FERNANDES, 2010). 

 Com a promulgação da Constituição de 1988 o Sistema Único de Saúde era 

criado a partir do capítulo dedicado à saúde. Contemplava o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde e “atendimento integral, com prioridade para 

as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais” (CF/88, Art. 198). 

E foi a partir da constituição de 1988 que o TFD passou a ter caráter universal de 

atendimento, deixando de ser exclusivo apenas aos que contribuíam para a 

previdência social (FERNANDES, 2010). 

 Os pilares básicos do SUS são “a universalidade no acesso aos serviços, a 

igualdade no atendimento e a equidade na distribuição dos recursos”, sendo 

organizado com base em as seguintes diretrizes: a descentralização e hierarquização 

onde cada esfera de governo (Municipal, Estadual e Federal) assume direção única; 

o atendimento integral onde atividades preventivas e assistenciais são 

compatibilizadas; e o controle exercido pela sociedade participando de conferências 

e conselhos de saúde (FERNANDES, 2010). 

 Outros princípios que norteiam o TFD são a integralidade e a equidade. Para 

Fernandes (2010) esses princípios assumem essa posição quando determinam que o 

atendimento seja realizado de forma integral, propondo que as ações, em qualquer 

nível de complexidade, sejam realizadas como forma de garantir a promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação do indivíduo e da comunidade. Deve-se 

considerar também que as pessoas e as comunidades são distintas, pois possuem 

condições e necessidades diversas. 

 Sendo assim para que o SUS possa ser mais justo deve ofertar os serviços a 

afim de evitar a distribuição inadequada de ações de saúde e dos serviços prestados, 

correspondendo às necessidades de cada indivíduo e/ou comunidade. Dessa forma 

os gestores devem sempre estar atentos às necessidades de sua região, e construir 

um planejamento baseado em seu perfil epidemiológico (FERNANDES, 2010). 

 Polignano (2007) revela que apesar de ter sido criado pela constituição federal 

de 1988 o SUS só foi efetivamente regulamentado pela Lei 8.080 de 19 de setembro 

de 1990, que definia seu modelo operacional e apresentava sua forma de organização 

e funcionamento. “Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços 
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de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 

por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado” (BRASIL, 1990). 

 Fernandes (2010) revela que esse processo teve como orientação diversas 

Normas Operacionais do SUS, que eram instituídas por meio de portarias ministeriais, 

sendo responsáveis por definir as competências de cada esfera de governo e as 

condições necessárias para que os estados e municípios pudessem assumir essas 

novas atribuições no processo de implantação do SUS. 

 Essas normas definiam os critérios que habilitava estados e municípios para 

receberem repasses de recursos do Fundo Nacional de Saúde, que eram 

condicionados a uma série de requisitos e ao compromisso de assumir diversas 

responsabilidades no que diz respeito à gestão do SUS. Dessa forma a Lei 8.080/90 

teve sua aplicação regulamentada por diversas normas que tratavam do 

funcionamento e operacionalização do SUS de competência de Ministério da Saúde 

(FERNANDES, 2010). 

 Nesse contexto, Fernandes (2010) explica que as ações do Programa de 

Tratamento Fora do Domicílio foram reorganizadas por meio da Portaria nº 055 de 24 

de fevereiro 1999 (D.O.U. de 26/02/1999) do Ministério da Saúde em vigor desde 01 

de março de 1999, que “Dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no 

Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

 Em seu texto a Portaria revela que o Estado deve “garantir acesso de pacientes 

de um município a serviços assistenciais de outro município”. A Portaria também 

destaca “a importância da operacionalização de redes assistenciais de complexidade 

diferenciada”. Sendo assim, o TFD garante aos usuários do SUS o acesso a serviços 

assistenciais de complexidade diferenciada de outros estados ou municípios quando 

esgotados todos os meios de tratamento em seu próprio estado ou município 

(FERNANDES, 2010). 

 Fernandes (2010) revela que essa portaria também restringe o Programa a 

pacientes que são usuários do SUS em seu artigo 1, inciso 2: “O TFD será concedido, 

exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do 

SUS”. 

 Um estado ou município que foi habilitado conforme determinado modelo de 

gestão assume certo nível de atenção para com a saúde de sua população, e que se 

estiver habilitado na Gestão Plena do Sistema Estadual se torna responsável pela 

gestão da saúde sob sua jurisdição (FERNANDES, 2010).  
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Além de responder pela prestação de atendimentos aos serviços de alta 

complexidade de seu estado, pode assumir também os serviços de média 

complexidade de outros municípios que não dispõe desses serviços, desde que 

estejam também habilitados na Gestão Plena da Atenção Básica. É nesse ambiente 

que as ações que tratam sobre TFD se justificam e dão base à criação e a manutenção 

do Programa (FERNANDES, 2010). 

A Portaria nº 2309 de 19 de dezembro de 2001 do Ministério da Saúde, dispõe 

e traz providencias a respeito do TFD. Assim: “A Central Nacional de Regulação de 

Alta Complexidade (CNRAC), com o objetivo de coordenar a referência interestadual 

de pacientes que necessitem de assistência hospitalar de alta complexidade” (Portaria 

2309/SAS/MS de 2001, art. 1). 

 Essa Portaria, de acordo com a Página do Portal da Saúde/SUS, tem “a 

finalidade de organizar a referência interestadual de pacientes que necessitam de 

assistência em alta complexidade”. Para Fernandes (2010) trata especialmente sobre 

o fluxo de referência para fora do Estado, fazendo com que a responsabilidade recaia 

principalmente sobre os estados. Ainda em 2001 o CNRAC foi implementado por meio 

da Portaria nº 589 de 27 de dezembro de 2001 do Ministério da Saúde, enquanto a 

primeira coordenava, essa organizava as ações que tratam da assistência hospitalar 

dos usuários do Programa. 

 Em 2006 o Ministério da Saúde publicou uma nova Portaria que tratava sobre 

TFD e o CNRAC, a Portaria nº 39 de 06 de fevereiro de 2006 institui: “A 

descentralização do processo de autorização de procedimentos que fazem parte do 

elenco da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC)” (Portaria 

39/SAS/MS/06, art. 1).  

Essa Portaria descentraliza as ações que regulamentam procedimentos de alta 

complexidade, lista em seus anexos os estados que possuem deficiência de serviços 

assistências de alta complexidade por especialidade e aponta os centros de referência 

a qual estão destinados (FERNANDES, 2010). 

 Fernandes (2010) revela que é de competência desse Programa oferecer a 

seus usuários consultas; tratamento ambulatorial, hospitalar e/ou cirúrgico 

previamente agendado; a possibilidade de acompanhante (se necessário e previsto 

na legislação); transporte (aéreo, terrestre ou fluvial), com passagens de ida e volta 

para os pacientes, e se houver, para seus acompanhantes; ajudas de custo para 

alimentação e, quando necessário, pernoite para paciente e acompanhante (se 
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houver); e em os casos de óbitos também as despesas com preparação e traslado do 

corpo. 

 

2.6 O TFD E SUA IMPLANTAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

 No Estado de Rondônia a atuação do TFD foi organizada a partir da elaboração 

de um manual contendo normas e procedimentos para os serviços de TFD no ano de 

2001. Esse manual foi aprovado por meio de uma resolução da Comissão Intergestora 

Bipartide (CIB), que segundo o site da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST) são “espaços estaduais de articulação e pactuação política 

que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo 

de descentralização das ações de saúde”.  

A partir de sua aprovação o TFD foi implementado pela Portaria nº 172 da 

Secretaria de Saúde de Rondônia (SESAU/RO) de 05 de julho de 2001 atendendo as 

diretrizes da Portaria nº 55/SAS/MS de 24 de fevereiro de 1999. 

Porém, em 2004 a Portaria nº 207 a SESAU/RO aprovou, em 18 de agosto, 

uma atualização do regulamento técnico do TFD contendo novas normas e 

procedimentos. Foi elaborado com o objetivo de melhorar a organização dos serviços 

no Estado e oferecer um acesso mais qualificado. Esse regulamento tinha como 

objetivo principal reformular as rotinas operacionais do Programa. 

 Essa Portaria regulamenta as ações e procedimentos para concessão do 

benefício no Estado; cria a Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade 

(CERAC) que se articula junto ao TFD e obedece aos princípios da portaria nº 

2309/SAS/MS de 2001; define atribuições e competências da equipe técnica; os 

critérios para concessão do benefício; e define as competências da Secretaria 

Estadual e das Secretarias Municipais de Saúde. 

A Secretaria de Estado da Saúde é responsável pelo recebimento e 
encaminhamento dos Processos de TFD dos pacientes residentes no estado 
de Rondônia que necessitarem de atendimento médico integral nos 
municípios de Porto Velho ou fora do Estado (Regulamento Técnico do TFD 
de Rondônia, Portaria 207/SESAU/RO de 2004). 

 

 A partir da aprovação da atualização do regulamento técnico do TFD de 

Rondônia na 7ª Reunião Ordinária da CIB, naquele mesmo ano, a Portaria foi 

ratificada, para incluir a aprovação do novo regulamento pela CIB, na Portaria nº 270 
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da Secretaria de Saúde de Rondônia de 07 de outubro de 2004, que ainda está em 

vigor. 

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 A pesquisa foi desenvolvida na Coordenadoria de Tratamento Fora do 

Domicílio (CTFD), que é uma das unidades da Secretaria Estadual de Saúde de 

Rondônia (SESAU/RO), e está localizada no Palácio Rio Madeira (Centro Político 

Administrativo de Rondônia), edifício Rio Machado no município de Porto Velho.  

 A gestão do Programa de Tratamento Fora do Domicílio no Estado é realizada 

de forma regionalizada, e dividida em seis Regionais de Saúde, sendo cada regional 

responsável pelo atendimento dos seus pacientes e recolhimento da documentação 

necessária para obtenção dos auxílios oferecidos pelo Programa. Cabe às regionais 

também o contato com a CTFD de Porto Velho para tratar de assuntos de interesse 

dos seus pacientes e posteriormente repassar as deliberações aos mesmos. 

Segundo o site da SESAU/RO as Gerências de Saúde são órgãos 

administrativos de abrangência regional, que integram a estrutura organizacional da 

SESAU, e abrangem municípios com proximidades locais, sendo finalidade prioritária 

de cada regional a garantia de assistência aos municípios para operacionalização do 

sistema local de saúde na atenção básica, viabilizando o planejamento, a 

programação e a atenção à saúde descentralizada. 

Os 52 municípios do Estado estão distribuídos por Gerências Regionais de 

Saúde e estão organizadas conforme Quadro 3 a seguir:  
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Quadro 3-Regionais de Saúde e Seus Respectivos Municípios. 

Gerência Regional de Saúde Municípios Atendidos 

I Gerência Regional em Saúde: Ji-Paraná 

-Alvorada do Oeste; 
-Costa Marques; 
-Governador Jorge Teixeira; 
-Jaru; 
-Ji-Paraná; 
-Mirante da Serra; 
-Nova União; 
-Ouro Preto do Oeste; 
-Presidente Médici; 
-São Francisco do Guaporé; 
-Teixeirópolis; 
-Theobrama; 
-Urupá; 
-Vale do Anari; 
-Vale do Paraíso. 

II Gerência Regional em Saúde: Cacoal 

-Cacoal; 
-Espigão do Oeste; 
-Ministro Andreazza; 
-Pimenta Bueno; 
-Primavera de Rondônia; 
-São Felipe d’Oeste. 

III Gerência Regional em Saúde: Vilhena 

-Cabixi; 
-Cerejeiras; 
-Chupinguaia; 
-Colorado do Oeste; 
-Corumbiara; 
-Pimenteiras do Oeste; 
-Vilhena. 

IV Gerência Regional em Saúde: Ariquemes 

-Alto Paraíso; 
-Ariquemes; 
-Buritis; 
-Cacaulândia; 
-Campo Novo de Rondônia; 
-Cujubim; 
-Machadinho d’Oeste; 
-Monte Negro; 
-Rio Crespo. 

V Gerência Regional em Saúde: Rolim de 
Moura 

-Alta Floresta d’Oeste; 
-Alto Alegre dos Parecis; 
-Castanheiras; 
-Nova Brasilândia d’Oeste; 
-Novo Horizonte do Oeste; 
-Parecis; 
-Rolim de Moura; 
-Santa Luzia d’Oeste; 
-São Miguel do Guaporé; 
-Seringueiras. 

VI Gerência Regional em Saúde: Porto Velho 

-Candeias do Jamari; 
-Guajará-Mirim; 
-Itapuã do Oeste; 
-Nova Mamoré; 
-Porto Velho e Distritos. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

 A CTFD é responsável por receber documentos e laudos médicos dos 

pacientes dos municípios que compreende a regional de Porto Velho, bem como 
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aqueles encaminhados pelas demais regionais de saúde. É também responsável por 

fornecer quaisquer orientações a respeito do andamento das documentações 

entregues e sobre a atuação do Programa de TFD no Estado.  

As atribuições de cada setor da coordenadoria são definidas de acordo com o 

Regulamento Técnico. A estrutura é apresentada em a Figura 1 a seguir: 

 

Figura 1-Organograma CTFD. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor para utilização em a Coordenadoria de TFD. 
 

 A Coordenadoria é administrada pelo Coordenador de Tratamento Fora do 

Domicílio, que de acordo com o Regulamento é responsável pelo acompanhamento 

das atividades técnicas que são executadas pelos demais profissionais do setor. 

 O Coordenador responde administrativamente pela CTFD perante seus 

superiores hierárquicos, bem como os representa junto aos demais setores técnicos 

da Secretaria, as unidades de saúde do Estado, e junto a quaisquer outros órgãos ou 

entidades afins. É ainda responsável por disciplinar, supervisionar e controlar as 

atividades de apoio administrativo necessário ao suporte técnico, e demais atividades 

relativas à coordenação estadual do Programa. 

 A equipe de Perícia Médica é responsável por analisar os laudos médicos, 

observando se a solicitação está adequada ao diagnóstico. Além disso, verifica as 

informações pertinentes ao paciente e a doença, tais como:  

 Qual a condição clínica do paciente atualmente; 

 O histórico da doença; 
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 O diagnóstico provável; 

 Se existe a possibilidade de cura total ou parcial;  

 O CID 10 e o procedimento solicitado;  

 Os exames realizados pelo paciente; 

 Justificativa em caso de emergência; 

 Outros detalhes clínicos. 

 

 É também responsável por solicitar, quando julgar procedente, avaliação 

médica complementar e avaliá-la. E por fim, emitir parecer sobre o deferimento ou 

indeferimento da solicitação. 

 O Serviço Social é responsável pelo atendimento ao paciente ou 

acompanhante informando ao mesmo sobre todas as normas regulamentadoras da 

CTFD e dos direitos e deveres dos usuários. Também recebe laudos aprovados de 

baixa e média complexidade e realiza pesquisas buscando verificar quais os centros 

de referência relacionados à patologia do paciente. Realiza também contato com 

esses centros por meio de e-mails, telefonemas ou fax, com o objetivo de solicitar 

acolhimento e agendamento dos pacientes.  

Como cada regional é responsável pelo agendamento do paciente fora do 

Estado, o setor de serviço social da coordenadoria é responsável pelos laudos 

médicos dos municípios que compreende a regional de Porto Velho.  

 A partir do agendamento do paciente em outro Estado o serviço social é 

responsável pelo contato com o mesmo para informar sobre a data, o horário e o local 

agendado, e ainda apoia os pacientes, realizando contato com casas de acolhimento 

(quando existentes) ou pousadas. Além dessas funções é também responsável por 

quaisquer outras rotinas que envolvam o setor e seu funcionamento. 

  O Corpo Administrativo da Coordenadoria é responsável por receber, conferir 

e protocolar formulários e documentos, bem como instruir o processo e prestar 

informações gerais necessárias aos usuários. Além disso, é responsável por todas as 

atividades que integram a rotina administrativa do setor. 

 É subdivido em núcleos conforme apresentado em a Figura 2 a seguir:  
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Figura 2-Organograma do Corpo Administrativo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor para utilização em a Coordenadoria de TFD. 

 

 As subdivisões compreendem aos seguintes núcleos administrativos dispostos 

em o Quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4-Descrição do Corpo Administrativo da CTFD. 

(Continua) 

Núcleo Administrativo Função 

Recepção Porto Velho 

Recebe os documentos e laudos médicos dos usuários, bem 
como fornece quaisquer orientações que os pacientes 
necessitem a respeito do andamento e sobre o Programa de 
TFD. 

Recepção Regional 
Recebe documentos e laudos médicos encaminhados pelas 
regionais de saúde, bem como fornece quaisquer orientações 
para as regionais a respeito do andamento. 

Administrativo da Perícia Médica 

Recebe documentos e laudos médicos que deram entrada e 
encaminham à Perícia Médica para avaliação, bem como 
tramita laudos aprovados e encaminha para continuidade do 
processo. Além disso, mantém arquivo de laudos pendentes 
ou devolve laudos indeferidos. 

Distribuição de Documentos 

Recebe laudos médicos aprovados pela perícia médica e 
encaminha cópia dos laudos médicos de primeira vez aos 
setores responsáveis pelos agendamentos. Quando o 
processo já possui o agendamento envia cópia das 
documentações para realização de passagens e de ajudas de 
custo. 
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Conclusão 

Núcleo Administrativo Função 

Passagem 
Recebe cópia dos laudos médicos e encaminha para as 
empresas fornecedoras das passagens aéreas. 

Ajuda de Custo 

Recebe os laudos médicos dos pacientes que viajaram, e 
encaminha cópia para cadastro no sistema do 
SIAFEM/SEFIN/RO, bem como encaminha relação de 
pacientes ao setor financeiro da SESAU (GFES) para 
efetuação do pagamento das ajudas de custo dos pacientes. 

Produção 

Recebe laudos médicos para realização das produções das 
ajudas de custo e das passagens e efetua lançamento dessas 
produções no sistema do Boletim de Produção Ambulatorial 
(BPA/DATASUS) do Ministério da Saúde. 

Estatística 

Realiza levantamentos periódicos das atividades 
desenvolvidas na coordenadoria e elabora relatórios de 
gestão, além de relatórios quadrimestrais e anuais das 
atividades realizadas. 

Protocolo 
Efetua entrada e saída de documentos internos e externos 
endereçados a coordenadoria, tais como memorandos, 
ofícios, entre outros.  

Arquivo 
Recebe os laudos médicos dos pacientes que deverão ser 
arquivados, e se necessário realiza desarquivamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

  Entre os benefícios disponibilizados aos usuários do Programa estão o custeio 

das passagens e um auxílio financeiro para despesas, cujos valores são fixados por 

lei federal. Inicialmente esses benefícios são custeados pelo Estado, mas retornam 

por meio de recursos financeiros que são repassados pela União, por meio de uma 

produção que é realizada e informada ao Ministério da Saúde mensalmente. 

 O Programa assiste exclusivamente a usuários do Sistema Único de Saúde, e 

para ter acesso é necessária à constatação de sua necessidade pelo médico ou 

equipe médica da unidade de saúde responsável pelo tratamento do paciente. O 

médico preenche o Pedido/Laudo Médico de Tratamento Fora do domicílio (que deve 

ser assinado e carimbado) contendo todas as informações pertinentes ao estado 

clinico do paciente, como histórico da doença, justificativa da impossibilidade de 

atendimento na localidade, entre outros. 

 Junto com o laudo médico uma documentação é entregue na coordenadoria 

que a recebe e emite protocolo de entrega. Logo em seguida é encaminhada para 

avaliação da comissão médica que avaliam os laudos e emitem pareceres favoráveis 

ou não. Os peritos podem ainda deixar os laudos pendentes ao solicitar novos exames 

ou pareceres de outros especialistas. 

 Quando aprovados são encaminhados ao núcleo administrativo de distribuição. 

E se o laudo não possui agendamento são encaminhados os de baixa e média 

complexidade da regional de Porto Velho ao serviço social, e os de outras regionais 
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ficam arquivados até que sejam providenciados os agendamentos. Já os de alta 

complexidade são encaminhados a Central Estadual de Regulação de Alta 

Complexidade (CERAC).  

 O serviço social da Coordenadoria é responsável pelos laudos dos municípios 

da regional de Porto Velho, e cada regional deve ser responsável pelos agendamentos 

de seus respectivos laudos médicos. As assistentes sociais realizam contato com 

unidades públicas ou privadas conveniadas ao SUS em outras Unidades da 

Federação, solicitando o recebimento dos pacientes. 

 A CERAC é responsável por todos os laudos de alta complexidade do Estado, 

e realiza o cadastro desses pacientes no sistema da Central Nacional de Alta 

Complexidade (CNRAC), que é localizada no Ministério da Saúde (MS) em Brasília. 

Segundo o site do Portal da Saúde/MS: “Para o desempenho de suas funções, a 

CNRAC é assessorada por unidades hospitalares e clínicas de referência em as áreas 

de alta complexidade ambulatorial e hospitalar, na condição de hospital consultor”. 

Após a confirmação do agendamento do paciente são realizados os pedidos de 

passagem e ajuda de custo, e encaminhados para autorização pelos gestores. 

Próximo à viagem, o paciente solicita a marcação da viagem na agência que presta 

serviço ao Estado. 

A partir do pedido de ajuda de custo são solicitadas primeiramente cinco 

diárias, que é a quantidade média de dias que a maioria dos pacientes permanece no 

estado onde realizam o tratamento. Se o paciente fica mais do que esses cinco dias 

o restante das ajudas de custo são complementadas por meio dos relatórios médicos 

do tratamento e, se o paciente já tiver retornado ao Estado, dos comprovantes das 

passagens. Se o paciente permanecer por um período indeterminado é necessário 

que o mesmo encaminhe relatórios mensais sobre o tratamento que está sendo 

realizado. 

Em seguida é realizada a produção das passagens e das ajudas de custo que 

forem solicitadas. Todo o fluxo desse processo é representado em a Figura 3 a seguir: 
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Figura 3-Fluxograma da documentação dentro da CTFD. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

  

 Após a conclusão do tratamento e o retorno do paciente ao Estado toda 

documentação é arquivada e não possui mais validade. Para utilizar os serviços do 

Programa novamente é necessário o paciente dar entrada em nova documentação. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Nesta seção é apresentada a metodologia utilizada na pesquisa, sendo 

inicialmente os procedimentos metodológicos utilizados, separando-os por tópicos e 

posteriormente as técnicas de levantamento de dados utilizadas. 

Segundo Pacheco (2013) o caminho da ciência é a produção de conhecimento, 

sendo o método considerado a forma de caminhar no processo de construção do 

campo cientifico. Todos os passos são importantes e relevantes, e devem estar 

consistentes dentro dos limites do saber cientifico. E em relação ao modo de caminhar 

o método é algo essencial a ser desenvolvido. 

Para que um saber seja considerado cientifico são necessários regras e 

padrões que possibilitem diferenciar o que foi construído dentro e fora dos limites 

teóricos e metodológicos considerados. Todavia, existem inúmeras abordagens que 

possibilitam a construção de diversos modos de se caminhar e, dentro dos muros da 

cientificidade, existem diversas formas de produzir conhecimento que não devem ser 

vistas como divergentes, e sim complementares (PACHECO, 2013). 

Portanto, é necessário fazer escolhas sobre o modo que se deve caminhar ao 

produzir uma pesquisa cientifica. Esse caminho deve ser definido com base no 

objetivo que norteia a pesquisa a ser elaborada (PACHECO, 2013).  

Segundo Gil (2008) método pode ser definido como um caminho que objetiva 

chegar a um determinado fim. A construção do método científico é um conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados que objetivam atingir o conhecimento 

desejado. 

Para Siena (2007) é durante o método que é definido as concepções e os 

procedimentos que devem ser adotados durante o desenvolvimento de uma pesquisa, 

de tal modo que outra pessoa consiga replicá-la.  

 Antigamente diversos pensadores buscavam definir um método universal que 

atendesse a todos os ramos do conhecimento, porém essa tentativa não tomou forma 

diante da diversidade de métodos discutidos por cientistas e filósofos atuais que 

consideram o método determinado pelo tipo de objeto que é investigado e por uma 

classe de proposições a serem descobertas (GIL, 2008). 
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4.1 AS CLASSIFICAÇÕES DA PESQUISA 

 

O presente estudo trata de uma pesquisa social que pode ser definida como 

um processo que utiliza do método científico para a obtenção de novos conhecimentos 

no campo da realidade social inserida. Essa realidade social possui um sentido amplo, 

e envolve diversos aspectos relativos ao ser humano e seus mais variados 

relacionamentos com outros seres humanos e instituições sociais (GIL; 2008). Em o 

Quadro 5 a seguir é caracterizada a pesquisa e definida as suas classificações de 

acordo com cada aspecto estabelecido por Siena (2007). 

 

Quadro 5-As Classificações da Pesquisa. 

Aspecto Classificação Característica 

1 Em Relação a Natureza 
da Pesquisa 

1.1 Básica 

Na pesquisa básica é possível gerar novos 
conhecimentos que contribuem para o avanço 
cientifico, sem se preocupar com sua aplicação 
imediata. 

2 Em Relação à Forma de 
Abordagem do Problema 
da Pesquisa 

2.1 Quantitativa 

Na pesquisa quantitativa é possível quantificar 
as modalidades de coletas de informações e 
também tratá-las por meio de técnicas 
estatísticas, sendo assim, tudo quantificável e 
traduzido em números. 

3 Em Relação aos 
Objetivos da Pesquisa 

3.1 Descritiva 

Na pesquisa descritiva busca-se caracterizar 
determinadas populações ou fenômenos ou 
estabelecer relações entre variáveis. Pode 
assumir a forma de levantamento, oferecendo 
técnicas padronizadas de coleta de dados, 
como por exemplo, questionários e observação 
sistemática. 

4 Em Relação aos 
Procedimentos Técnicos 
da Pesquisa. 

4.1 Documental 

Na pesquisa documental busca-se desenvolver 
a pesquisa utilizando de materiais (documentos 
internos da empresa, bancos de dados, entre 
outros) que ainda não receberam tratamento 
analítico ou que podem ser reelaborados pelo 
autor da pesquisa. O seu primeiro passo é 
explorar as fontes documentais que geralmente 
são numerosas  

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Siena (2007). 

 

Neste estudo, a classificação da pesquisa de acordo com sua natureza é 

definida como básica, pois não se preocupa com uma aplicação pratica imediata, mas 

sim com a geração de novos conhecimentos que possam contribuir com os estudos 

científicos que se aproximam do objetivo que norteia a elaboração deste trabalho 

(SIENA, 2007). 
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A classificação de acordo com a abordagem do problema é definida como 

quantitativa, pois utiliza de recursos e técnicas estatísticas que são capazes de 

analisar, classificar e traduzir em números as informações coletadas (SIENA, 2007). 

 A classificação de acordo com os objetivos é definida como descritiva, pois 

descreve fatos sem interferir neles. Assume forma de levantamento, pois objetiva 

apresentar dados estatísticos sobre uma população específica (SIENA, 2007). 

 Para Gil (2008) as pesquisas descritivas possuem como objetivo central a 

descrição de características de uma determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relação entre variáveis. Segundo o autor algumas dessas 

pesquisas vão além de apenas identificar a relação entre variáveis, elas podem 

pretender determinar também a natureza dessas relações. 

Ao realizar esse tipo de pesquisa deve-se considerar que uma de suas 

características mais relevantes é a utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados. Dentre as pesquisas descritivas mais usualmente realizadas, destacam-se 

aquelas que têm por objetivo traçar o perfil e características de um determinado grupo: 

sua distribuição por sexo, idade, entre outros. (GIL, 2008). 

 A classificação de acordo com os procedimentos é definida como pesquisa 

documental, pois serão utilizados documentos internos do setor, tais como relatórios 

quadrimestrais, tabelas estatísticas e outros documentos, como fonte de coleta de 

dados (SIENA, 2007). 

 

4.2 AS TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS UTILIZADA 

 

 A pesquisa documental é o principal método para coleta de dados. Os dados 

são obtidos de forma indireta por meio de consulta às leis federais, leis do estado de 

Rondônia, documentos internos do setor estudado, registros estatísticos, e outras 

fontes documentais oficiais que versam sobre a temática. Podem proporcionar ao 

pesquisador quantidade e qualidades suficientes sem a necessidade de abordar 

diretamente as pessoas. Em muitos casos só é possível realizar uma investigação 

social usando-se desses documentos (GIL, 2008).  

 As sociedades modernas em sua grande maioria possuem grandes 

quantidades de dados estatísticos que são capazes de caracterizar seus membros. 

Em geral, esses dados são coletados para atender aos interesses de organizações, 
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sobretudo da administração pública, e são importantes para a realização das 

pesquisas documentais (GIL, 2008). 

 Esse tipo de pesquisa exige um plano bem elaborado de coleta de dados, 

apontando com clareza a natureza dos dados que serão obtidos. É necessário 

identificar as fontes mais adequadas em busca de dados significativos e que melhor 

atendam aos propósitos da pesquisa (GIL, 2008). 

 Na Coordenadoria de Tratamento Fora do Domicílio (CTFD) esse procedimento 

é realizado diariamente, por meio de fichas que são utilizadas com o objetivo de 

levantar dados sobre o paciente, sendo a fonte para elaboração dessas fichas os 

Laudos Médicos de TFD que são dados entrada no setor.  

São levantadas informações a respeito do paciente: como a especialidade 

médica na qual se encaixa a faixa etária, o sexo do usuário, a regional a qual pertence, 

entre outros dados. São realizados periodicamente relatórios de gestão que são 

apresentados para apresentação do Programa de TFD e a sua situação no Estado de 

Rondônia. 

 Primeiramente foram reunidas essas fichas e os demais documentos com o 

objetivo de realizar um processo de manipulação para se chegar aos resultados, e 

assim poder realizar análise e interpretação.  

Segundo Gil (2008), a análise objetiva organizar e sumarizar os dados para que 

seja possível o fornecimento de respostas ao problema proposto. A interpretação 

objetiva a busca pelo sentido mais amplo das respostas, o que pode ser feito mediante 

sua conexão com outros conhecimentos que já foram obtidos. 

A intenção da pesquisa é delinear o perfil do usuário e para atingir esse objetivo 

foram utilizadas as fichas que apresentam dados sobre os usuários em os anos de 

2014, 2015 e 2016. A descrição do perfil do usuário do Programa de Tratamento Fora 

do Domicílio de Rondônia levanta categorias como faixa etária, sexo, regional a qual 

pertence, especialidade médica, a quantidade de laudos que deram entrada na 

coordenadoria, e a quantidade deles que foi aprovada, entre outros dados.  

Para obter esse resultado foi utilizada pelo pesquisador a plataforma eletrônica 

Microsoft Excel com o objetivo de tabular os dados e organizá-los de forma a facilitar 

a interpretação. O Programa possibilita ainda a confecção de gráficos que são 

capazes de representar cada uma dessas categorias.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa, que busca reunir 

informações capazes de colaborar com a gestão do Programa de TFD no Estado de 

Rondônia e auxiliar no planejamento de ações futuras que envolvem a saúde pública 

do Estado. 

 Primeiramente são quantificados os laudos médicos que foram dados entrada, 

mês a mês, na Coordenadoria de Tratamento Fora do Domicílio (CTFD) de Rondônia 

em os anos de 2014 a 2016 e também os laudos médicos que foram aprovados pela 

comissão médica; posteriormente é traçado o perfil desses usuários em termos de 

distribuição por sexo e faixa etária; em seguida são classificados os laudos dos 

usuários, de acordo com as especialidades médicas que foram indicadas 

demonstrando as maiores incidências e de acordo com a origem dos usuários 

dividindo por regional de saúde; e por fim são levantados os gastos realizados com 

TFD nesse mesmo período. 

 

5.1 ENTRADAS DE LAUDOS MÉDICOS DE TFD E LAUDOS APROVADOS 

 

Com base no primeiro eixo de investigação da pesquisa, foi identificada a 

quantidade laudos médicos de TFD que deram entrada na coordenadoria. A 

quantidade total de laudos médicos que deram entrada em 2014 foi de 5.847 laudos. 

Já em 2015 a quantidade foi de 5.630 laudos, diminuindo cerca de 3,8% em relação 

ao ano anterior. Por fim em 2016 a quantidade foi de 5.010 laudos, sendo 11,1% 

menor em relação a 2015, e 14,3% menor em relação a 2014, conforme Gráfico 1 a 

seguir.  
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Gráfico 1-Total de Entrada de Laudos Médicos de TFD. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

É verificado que a quantidade de laudos que deram entrada foi diminuindo, ano 

a ano, ao comparar os três anos analisados. Em 2014 a média de entrada, mês a mês, 

foi de 504 laudos médicos, sendo a maior entrada no mês de julho com 594 laudos e 

a menor entrada no mês de dezembro com 361 laudos. O Gráfico 2 a seguir 

representa a quantidade que foi dado entrada no ano de 2014, mês a mês. 

 

Gráfico 2-Entrada de Laudos Médicos de TFD em 2014. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

Já no ano de 2015 a média de entrada, mês a mês, foi de 469 laudos, sendo a 

maior entrada no mês de março com 560 laudos e a menor entrada no mês de 
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novembro com 383 laudos. Em o Gráfico 3 a seguir é representado o número de 

entrada nesse ano. 

 

Gráfico 3-Entrada de Laudos Médicos de TFD em 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

Por fim em 2016 a média de entrada, foi de 417 laudos, sendo o mês com a 

menor entrada o de dezembro com 309 laudos, enquanto o com a maior entrada o de 

junho com 466 laudos. O Gráfico 4 a seguir demonstra a quantidade, mês a mês, de 

laudos médicos que deram entrada na CTFD. 

 

Gráfico 4-Entrada de Laudos Médicos de TFD em 2016. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
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Ao fazer um comparativo dos anos estudados, por meio do gráfico a seguir, é 

possível perceber que entre os meses de junho, julho e agosto sempre há volumes 

maiores de entrada de laudos médicos, enquanto os volumes menores ficam em torno 

dos meses de novembro e dezembro. O ano de 2016 pode ser considerado o ano com 

menores variações, sendo seu volume mantido na maior parte dos meses inferior aos 

demais anos analisados, de acordo com o Gráfico 5 a seguir. 

 

Gráfico 5-Comparativo Laudos Médicos de TFD Anual. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

 A perícia médica da Coordenadoria de TFD avalia os laudos médicos e após 

análise criteriosa emite um parecer autorizando ou não a concessão dos benefícios 

que tratam do Programa.  

 Ao comparar a quantidade de laudos médicos aprovados pela equipe é 

percebido que dos 5.847 laudos que deram entrada em 2014 cerca de 5.636 foram 

aprovados a concessão do benefício. Já no ano de 2015 dos 5.630 laudos, cerca de 

5.465 foram aprovados. E por fim, no ano de 2016, dos 5.010 laudos, 4.807 foram 

aprovados pela equipe de perícia médica, conforme Gráfico 6 a seguir.  
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Gráfico 6-Total de Laudos Médicos de TFD Aprovados Anualmente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

 Fazendo um comparativo de entrada de laudos com a quantidade aprovada, no 

ano de 2014 cerca de 211 laudos não foram aprovados, e em 2015 esse número é de 

165 laudos, e no ano de 2016 é 203 laudos. Aparentemente essa quantidade 

apresenta certa uniformidade, com uma média de 193 laudos não aprovados, não 

possuindo diferenças significativas. 

 Geralmente os laudos que não são aprovados pela perícia médica da CTFD 

apresentam procedimentos que são realizados no Estado. Podem ainda, serem 

laudos de pacientes que já realizaram o tratamento e deram entrada em nova 

documentação para retorno, sendo que, em alguns casos, esse acompanhamento 

pode ser realizado por um médico ou equipe médica de Rondônia. 

 No ano de 2014 o mês de julho obteve as maiores aprovações, um total de 604 

laudos, e janeiro foi o mês com as menores aprovações, um total de 285 laudos. As 

aprovações em 2014, mês a mês, são representadas com o Gráfico 7 a seguir. 
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Gráfico 7-Laudos Médicos de TFD Aprovados em 2014. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

 No ano de 2015 dos laudos aprovados, julho também foi o maior mês, com 540 

laudos, porém o mês com as menores aprovações foi novembro, com 354 laudos. As 

aprovações no ano de 2015 são apresentadas com o Gráfico 8 a seguir. 

 

Gráfico 8-Laudos Médicos de TFD Aprovados em 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

 Já no ano de 2016 a quantidade de laudos aprovados foi maior no mês de 

junho, com 484 laudos, e menor no mês de dezembro, com 265 laudos. O Gráfico 9 a 

seguir demonstra as aprovações no ano de 2016. 
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Gráfico 9-Laudos Médicos de TFD Aprovados em 2016. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

5.2 O PERFIL DOS USUÁRIOS EM TERMOS DE DISTRIBUIÇÃO POR SEXO E 

FAIXA ETÁRIA 

 

Com base no segundo eixo de investigação da pesquisa foram quantificados 

os usuários, que utilizaram o TFD em Rondônia, quanto ao sexo e a faixa etária. Ao 

descrever o perfil do usuário utilizando a variável sexo é percebido que em 2014 dos 

5.636 laudos aprovados, 2.830 são mulheres enquanto 2.806 são homens. A 

diferença entre os dois é pequena, enquanto a quantidade de homens representa um 

total de 49,79%, a quantidade de mulheres representa um total de 50,21% dos laudos 

aprovados. Esses dados são representados por meio do Gráfico 10 a seguir.  
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Gráfico 10-Usuários de TFD Segundo o Sexo em 2014. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

Já no ano de 2015 dos 5.465 laudos aprovados, 2.805 são mulheres enquanto 

2.660 são homens. A diferença entre os dois nesse ano foi mais significativa, enquanto 

a quantidade de homens representa 48,67%, a quantidade de mulheres representa 

51,33% dos laudos aprovados. Esses dados são representados por meio do Gráfico 

11 a seguir. 

 

Gráfico 11-Usuários de TFD Segundo o Sexo em 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
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maior, totalizando 2.423 laudos, enquanto as mulheres totalizaram 2.384 laudos. O 

total de homens nesse ano representa cerca de 50,41%, enquanto as mulheres 

representam 49,59% dos laudos aprovados. Esses dados são representados com o 

Gráfico 12 a seguir. 

 

Gráfico 12-Usuários de TFD Segundo o Sexo em 2016. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

Ao descrever o perfil do usuário utilizando a variável faixa etária, é verificado 

que no ano de 2014 dos laudos que foram aprovados, o maior percentual foi o da faixa 

etária correspondente aos usuários que estão acima dos 50 anos de idade, cerca de 

29% de usuários, enquanto que, o menor percentual, concentrou-se na faixa etária de 

21 a 30 anos, cerca de 10% de usuários. As faixas etárias e sua divisão no ano de 

2014 são representadas por meio do Gráfico 13 a seguir. 

  

Masculino
50%

Feminino
50%

USUÁRIOS DE TFD SEGUNDO SEXO 
RONDÔNIA 2016



57 

Gráfico 13-Usuários de TFD Segundo a Faixa Etária em 2014. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

Já no ano de 2015, o maior percentual também corresponde a faixa etária de 

usuários que estão acima dos 50 anos de idade, cerca de 28%, enquanto que, o menor 

percentual, novamente se concentra na faixa etária de 21 a 30 anos, cerca de 10% 

nesse ano. Esses valores são bem próximos ao do ano anterior. As faixas etárias e 

sua divisão no ano de 2015 são representadas com o Gráfico 14 a seguir. 

 

Gráfico 14-Usuários de TFD Segundo a Faixa Etária em 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

Por fim no ano de 2016, novamente o maior percentual se repete na faixa etária 

de usuários que estão acima dos 50 anos de idade, cerca de 26%, enquanto que, o 

<= 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 > 50

Total 1071 798 546 668 935 1618

19%

14%

10%
12%

16%

29%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Q
u

an
ti

d
ad

e

Faixa Etária dos Usuários de TFD 
Rondônia 2014

<= 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 > 50

Total 1129 853 532 616 828 1507

21%

16%

10%
11%

14%

28%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Q
u

an
ti

d
ad

e

Faixa Etária dos Usuários de TFD 
Rondônia 2015



58 

menor percentual, mais uma vez se concentra na faixa etária de 21 a 30 anos, cerca 

de 9% nesse ano. O Gráfico 15 a seguir representa as faixas etárias e sua divisão. 

 

Gráfico 15-Usuários de TFD Segundo a Faixa Etária em 2016. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

É verificado que é mantido um padrão ao comparar os três anos estudados. O 

percentual é bem uniforme e sem grandes alterações, sendo que a diferença da 

margem, em cada faixa etária, é mantida em três pontos percentuais. 

 

5.3 OS LAUDOS DOS USUÁRIOS DE ACORDO COM AS ESPECIALIDADES 

MÉDICAS E A ORIGEM 

 

Com base no terceiro eixo de investigação foram classificados os laudos dos 

usuários de acordo com as especialidades médicas, e de acordo com a origem deles, 

segundo a regional de saúde. 

A Tabela 1 abaixo apresenta uma lista com as especialidades médicas e a 

quantidade de laudos de TFD que foram aprovados em os respectivos períodos 

estudados. Os outros representam laudos mais complexos de cirurgias plásticas que 

envolvem reconstrução craniofacial ou laudos de pacientes que não apresentam um 

diagnóstico definido. 
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Tabela 1-Quantidade de Laudos Aprovados Por Especialidade Médica. 

(Continua) 

Especialidades 
Médicas 

Quantidade em 2014 Quantidade em 2015 Quantidade em 2016 

Alergologia 2 1 1 

Buco-Maxilo 11 22 26 

Cardiologia 484 517 391 

Cir. Torácica 26 32 28 

Cir. Cabeça-Pescoço 4 7 9 

Cir. Vascular 36 42 58 

Cir. Plástica 334 406 279 

Dermatologia 11 14 19 

Endocrinologia 23 27 14 

Gastrenterologia 74 54 46 

Genética 72 54 51 

Ginecologia 12 14 12 

Hepatologia 221 244 221 

Hematologia 44 56 68 

Infectologia 3 1 0 

Imunologia 9 15 6 

Mastologia 4 6 0 

Medicina fetal 4 3 4 

Neurologia 529 509 564 

Nefrologia 439 382 335 

Otorrinolaringologia 112 107 77 

Oftalmologia 315 221 215 

Ortopedia 510 475 410 

Oncologia 1.990 1.951 1.643 

Pneumologia 67 72 74 

Proctologia 9 4 5 
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Conclusão 

Especialidades 
Médicas 

Quantidade em 2014 Quantidade em 2015 Quantidade em 2016 

Reumatologia 103 85 86 

Urologia 175 115 109 

Outros 13 29 56 

TOTAL 5.636 5.465 4.807 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

Com a Tabela 1 é importante destacar que a maior quantidade de laudos que 

dão entrada e são aprovados na Coordenadoria de TFD são os de oncologia, que é a 

especialidade que mais leva usuários para tratamento fora do Estado. 

Devido à alta demanda de pacientes oncológicos em Rondônia, foi instalada, 

em Porto Velho, uma unidade de tratamento do HCB. Inicialmente o hospital oferecia 

consultas, quimioterapias e cirurgias, e com o tempo foi expandindo os serviços, com 

radioterapias, e outros procedimentos. Uma hipótese para a diminuição da quantidade 

de laudos oncológicos, que vem ocorrendo ano a ano, é a instalação dessa unidade. 

E a expectativa é que diminuam ainda mais com a inauguração do Hospital do Câncer 

da Amazônia em 2017. 

Ao fazer um comparativo de laudos aprovados por especialidades médicas em 

os três anos estudados, a diferença é bem uniforme e sem grandes alterações. A mais 

significativa talvez seja a redução dos laudos de oncologia em 2016. Essa 

comparação é representada com o gráfico a seguir. É percebido que as 

especialidades com maiores volumes de laudos médicos é Cardiologia, Cir. Plástica, 

Hepatologia, Neurologia, Nefrologia, Ortopedia e Oncologia, conforme Gráfico 16 a 

seguir. 
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Gráfico 16-Comparativo Por Especialidade Médica Anual. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 
Ao classificar os laudos com base na origem dos usuários, os dados não 

apresentam grandes surpresas, sendo a maioria originada da regional de Porto Velho, 

que abrange a capital, os distritos e municípios aos arredores, logo em seguida a 

regional de Ji-Paraná, que abrange o município e os localizados próximo. Os dois 

municípios são os mais populosos do Estado.  

No ano de 2014 cerca de 34% dos laudos foram oriundos da regional de Porto 

Velho enquanto 21% da regional de Ji-Paraná. Esses dados são representados por 

meio do Gráfico 17 a seguir. 

 
Gráfico 17-Laudos Médicos Por Regional de Saúde em 2014. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
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Já no ano de 2015 a regional de Porto Velho aumenta para 36% enquanto a 

regional de Ji-Paraná diminui para 19%. As demais regionais não apresentam 

diferenças significativas nesse ano em relação ao ano anterior. Esses dados são 

representados com o Gráfico 18 a seguir. 

 
Gráfico 18-Laudos Médicos Por Regional de Saúde em 2015. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 
Por fim no ano de 2016 a porcentagem da regional de Porto Velho diminui 

enquanto a maioria das demais regionais aumenta. É percebido que é mantido um 

padrão de percentuais para cada regional, sendo as diferenças bem pequenas se 

comparadas, ano a ano. O Gráfico 19 a seguir apresenta os resultados de 2016. 

 
Gráfico 19-Laudos Médicos Por Regional de Saúde em 2016. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
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5.4 OS GASTOS REALIZADOS COM TFD NO PERÍODO 

 

Com base no quarto eixo de investigação foram levantados os gastos 

realizados com TFD em Rondônia. O pagamento dessas despesas é feito com base 

em os valores contidos na Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações 

Ambulatoriais (SAI), da Portaria nº 2488 de 02 de outubro de 2007, anexo I, do 

Ministério da Saúde (MS).  

Esses valores são repassados ao Estado por meio de recursos financeiros 

transferidos Fundo a Fundo (do Fundo Nacional de Saúde diretamente para o Fundo 

Estadual de Saúde). São representados com a Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2-Valores das despesas de TFD. 

Descrição Valor  

Unidade de remuneração para transporte aéreo a cada 200 milhas por 
paciente/acompanhante 

R$ 181,50 

Unidade de remuneração para transporte fluvial a cada 50 km de distância por 
paciente/acompanhante 

R$ 3,70 

Unidade de remuneração para transporte terrestre a cada 50 km de distância por 
paciente/acompanhante 

R$ 4,95 

Ajuda de custo para diária completa (alimentação e pernoite) de paciente 
s/acompanhante 

R$ 24,75 

Ajuda de custo para diária completa (alimentação e pernoite) de paciente 
c/acompanhante 

R$ 49,50 

Ajuda de custo para alimentação s/pernoite de paciente s/acompanhante. R$ 8,40 

Ajuda de custo para alimentação s/pernoite de paciente c/acompanhante. R$ 16,80 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na portaria 2844/07/MS 

 

Na Coordenadoria as passagens dos usuários são providenciadas por vias 

aéreas, devido às grandes distâncias em que se encontram os centros de referências 

nacionais, sendo a maioria deles localizados na cidade de São Paulo (SP). Os 

usuários são agendados nesses grandes centros em um intervalo de poucos dias até 

a data da consulta, o que acaba tornando o transporte aéreo o meio mais viável para 

que o usuário chegue a tempo hábil. 

Os gastos com passagens aéreas apresentaram em 2014 uma média mensal 

de R$ 1.773.943,35 reais, já no ano de 2015 a média foi de R$ 1.684.787,15 reais 

enquanto em 2016 a média foi de R$ 1.560.447,67 reais. O Gráfico 20 a seguir 

representa o total de gastos com passagens aéreas anualmente. 
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Gráfico 20-Total de Gastos Com Passagens Aéreas de TFD Anual. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

 Em relação às ajudas de custo, a coordenadoria solicita o pagamento com base 

na portaria 2.488/MS, que determina os valores das diárias. Os gastos com ajudas de 

custo em 2014 apresentaram uma média mensal de R$ 477.437,65 reais. Já no ano 

de 2015 a média foi de R$ 449.177,25 reais, e em 2016 diminuiu para R$ 359.722,60 

reais. O gasto total anualmente é representado em o Gráfico 21 a seguir. 

 
Gráfico 21-Total de Gastos Com Ajudas de Custo de TFD Anual. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

 Outro gasto que é de responsabilidade do Programa de TFD é o de serviços 

funerários. Em casos de óbitos de pacientes é realizado o translado do corpo por uma 
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funerária contratada. O Gráfico 22 a seguir representa do total gasto com serviços 

funerários em os anos estudados. 

 
Gráfico 22-Total de Gastos Com Serviços Funerários de TFD Anual. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

6 CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho caracterizou a realidade do Programa de TFD em 

Rondônia em os anos de 2014 a 2016. Foi possível reunir informações como a 

quantidade de laudos médicos que deram entrada na Coordenadoria de TFD 

solicitando a inclusão no Programa e a quantidade deles que foi aprovada pela equipe 

médica que avalia esses laudos. Foi traçado um perfil dos usuários atendidos, bem 

como as especialidades médicas em que se encaixam e a origem de acordo com as 

regionais de saúde que atuam no estado. E por fim foram reunidas informações a 

respeito dos gastos que são realizados com TFD em Rondônia. 

 Todas essas informações apresentam a situação real do Programa de TFD no 

Estado. Os dados coletados se configuram em ferramenta para os gestores, sendo 

capazes de auxiliar no planejamento de ações futuras que objetivem melhorar os 

resultados obtidos de forma impactante.  

 As informações presentes neste estudo contribuem para um direcionamento de 

políticas públicas em saúde para os atuais e futuros gestores, que devem buscar 
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2014 2015 2016

Total R$352.131,00 R$578.292,00 R$335.244,00

 R$-

 R$100.000,00

 R$200.000,00

 R$300.000,00

 R$400.000,00

 R$500.000,00

 R$600.000,00

 R$700.000,00

Gastos Com Serviços Funerários Por TFD
Rondônia 2014, 2015 e 2016



66 

obter informações capazes de propiciar o delineamento de ações que geram 

mudanças que possam ser identificadas como necessárias ao analisar este estudo.  

 A partir de levantamentos como esses alguns resultados já foram percebidos, 

como por exemplo, o investimento do Estado em ações de saúde que tratam de 

serviços oncológicos, sendo alguns deles, a presença da unidade do Hospital de 

Câncer de Barretos em Porto Velho e a inauguração do Hospital de Câncer da 

Amazônia. A partir de informações sobre a alta demanda do Estado em serviços de 

saúde relacionados a área de oncologia, essas ações foram colocadas em prática, e 

em todas, é nítida a tentativa do Estado em oferecer maior disponibilidade de serviços 

de saúde a comunidade usuária do SUS e proporcionar maior satisfação e 

comodidade a seus cidadãos. 

 Durante a realização da pesquisa algumas dificuldades foram sentidas como, 

por exemplo, a ausência de uma ferramenta efetiva de coleta de dados. No setor 

estudado as informações são coletadas de forma manual, sendo preenchidas diversas 

fichas em papel com os dados estatísticos, o que acarreta num acumulo 

desnecessário desses papeis. Todos os dados são reorganizados com a planilha 

eletrônica Microsoft Excel, sendo essa ferramenta a única disponibilizada para o 

tratamento dos dados.  

 O setor necessita de um sistema de banco de dados que atenda 

completamente a demanda, elimine o uso de papel e informatize o trabalho diário dos 

seus funcionários. Esse sistema deve atender a todos os subsetores de forma integral 

oferecendo maior qualidade em os serviços prestados. Essa é uma necessidade já 

detectada no setor, porém devido aos custos que são necessários para sua 

efetivação, ainda não foi colocado em prática pelos seus gestores. 

 Outra dificuldade percebida foi a ausência de um funcionário especializado em 

Estatística. A maioria dos dados tiveram que ser reorganizados como, por exemplo os 

dados sobre as especialidades médicas, que tiveram seus valores inseridos em um 

novo quadro elaborado pelo autor, um por um, demandando assim maior tempo na 

tabulação para análise dos resultados.  

 Algumas outras informações como, por exemplo, a distribuição dos usuários 

por faixas etárias, não estão em consonância com o recomendado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seria interessante também correlacionar 

a distribuição por sexo com as faixas etárias, proporcionando assim uma 

compreensão mais ampla do perfil dos usuários de TFD no Estado. Todos esses 
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cuidados somente podem ser observados e melhor executados por um profissional 

especializado. 

 Houve também dificuldade em encontrar autores e artigos que tratam sobre o 

tema estudado. Há poucas pesquisas relacionadas ao Programa de TFD e a saúde 

pública do Estado de Rondônia. Foram realizadas buscas em bases de dados tais 

como CAPES e Google Acadêmico, e constatou-se uma quantidade pouco 

significativa de estudos sobre o tema. 

 O presente trabalho apresenta o Programa de Tratamento Fora do Domicílio 

(PTFD) tanto no âmbito federal quanto estadual. Contextualiza sua organização no 

Estado e em seus resultados traz dados estatísticos que apresentam um panorama 

geral sobre o Programa e sua atuação em Rondônia. O TFD é uma fonte rica para 

pesquisas que objetivem aprofundar o tema, existindo diversas variáveis que podem 

ser analisadas por futuros pesquisadores. Ressalta-se ainda a oportunidade do 

pesquisador de desenvolver um estudo direcionado e aprofundado que ofereça 

suporte a novas pesquisas. 

 Com a finalização desta pesquisa não se pode considerar essa temática 

esgotada, mas sim como um ponto de partida para outras pesquisas na área, que 

servirão como subsídios para o desenvolvimento desta temática, uma vez que existem 

poucos trabalhos que tratam deste tema. Recomenda-se ainda a realização de um 

trabalho semelhante daqui a alguns anos, objetivando verificar como se apresentam 

a metodologia e os resultados após esse período. 
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