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RESUMO 
 

Este trabalho trata do problema da integração entre os diferentes níveis de atenção 
do Sistema Único de Saúde (SUS). O foco é nas cirurgias de urgência que deveriam 
ser realizadas como eletivas e não o são por conta de deficiências no nível 
secundário de atenção. O estudo foi desenvolvido no Município de Macaé, a partir 
do levantamento dos procedimentos cirúrgicos de caráter emergencial realizados no 
Hospital Público Municipal. Foram utilizados procedimentos quantitativos e 
qualitativos, que envolveram a estimativa da necessidade de consultas 
especializadas. Tal estimativa foi comparada com a oferta existente no Município e 
corrigida pelo levantamento da morbidade hospitalar, com base nos dados do 
Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS). Para validar a seleção dos procedimentos cirúrgicos selecionados para 
o estudo e a correspondência entre esses e as especialidades médicas pertinentes, 
foram realizados procedimentos inspirados no método Delphi. Por último, foram 
cruzados os procedimentos cirúrgicos com a relação entre a oferta e a demanda de 
consultas especializadas relacionadas com as patologias. O estudo revelou que os 
procedimentos que geram maior demanda entre os estudados, correspondem às 
maiores carências de oferta de serviços ambulatoriais especializados, que são 
oferecidos pelo nível secundário de atenção. 
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ABSTRACT 
 

This work deals with the integration problem among the different attention levels from 
the Brazilian Public Health System. Its focus is on the urgent surgeries that should be 
performed as elective ones, but they are not due to problems related to the 
secondary level of attention. The study was made in the city of Macaé, by analyzing 
surgical procedures in emergency cases that were performed at the Public City 
Hospital. Quantitative and qualitative procedures that envolved the estimation of the 
need of specialized consults were used. That estimation was compared with the 
existent availability in the city and corrected by checking the hospital morbidity, based 
on data taken from the Hospital Information System from the Departement of 
Informatics from the Brazilian Public Health System. To validate the selection of the 
surgical procedures that were chosen to the study and the integration among them 
and the correspondent medical area, procedures related to the Delphi method were 
used. At last, surgical procedures were crossed with the need and availability of 
specialized consults related to the pathologies. The study showed that, among the 
cases that were studied, the procedures that are needed more are the ones that 
have the least availability of specialized healthcare services that are offered by the 
secondary level of attention. 
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