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RESUMO

Diante da crescente demanda da procura por leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aumenta os desafios de acessos aos mesmos, onde o 
tempo de espera e o fluxo de pacientes não correspondem a proporção de leitos disponíveis no Estado do Maranhão. As solicitações judiciais 
tiveram um crescimento.Desse modo, o estudo possibilita identificar as dificuldades de acesso a leitos públicos no Estado do Maranhão para 
Unidades de Terapia Intensiva, caracterizando o perfil dos pacientes que necessitam de leitos públicos. Apesar das políticas públicas efetivadas 
pelo país, por que ainda há dificuldades para acesso a leito de UTI?Partindo desse pressuposto, este estudo tem o objetivo de realizar 
levantamento de processos de solicitações de leitos de UTI.Trata-se de um estudo do tipo descritivo com abordagem quantitativa realizado na 
Secretaria de Estado da Saúde/ SES. O estudo foi realizado no período de abril a maio de 2019, a partir de dados obtidos das planilhas fornecidas 
pela Assessoria Jurídica Contenciosa e dados pesquisados na Central de Regulação. Esses dados dão subsídio para a adequação de solicitação de 
UTI por meio da Defensoria Pública do Estado (DPE), Ministério Público (MP) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).   Todas as solicitações 
realizadas por meio jurídico, para a acessibilidade de leito em Unidade de Terapia Intensiva, de janeiro a dezembro de 2018, conforme 
quantidade, qualidade, órgãos, solicitantes, executante e tempo de resposta. Após a escolha do tema proposto foi enviado um ofício de nº 
003/2019 à SES com o objetivo de acessar os dados referentes ao tema proposto - (ANEXO 1). Foram liberadas as planilhas com as informações 
de número do processo, autor, assunto e data de cadastramento na AJC (Assessoria Jurídica Contenciosa). Com os dados obtidos da planilha 
fornecida do mês de janeiro a dezembro de 2018, a Secretaria recebeu quatrocentos e sete (407) processos judiciais para cumprimento e noventa 
e oito (98) demandas administrativas, totalizando quinhentos e cinco (505) processos protocolados e analisados pela Assessoria Jurídica 
Contenciosa. Com os dados já impressos em planilha organizada pelo referido setor, foi realizada a categorização das informações e distribuídas 
como: resultados por mês, quantidade e qualidade; órgãos envolvidos; solicitantes, executantes e tempo de resposta. Cada uma das categorias 
foi alocada de forma a comtemplar as informações contidas na planilha de forma direta e concisa. Após análise dos dados obtidos procedeu-se a 
categorização e os resultados foram apresentados em forma de tabela utilizando-se o programa Excel 2010. Os dados foram liberados sob 
protocolo nº0060972/2019 e ofício nº 977/2019 SAAJ/AJC/SES - (ANEXO 2 e 3). O estudo respeitará as diretrizes e critérios estabelecidos na 
Resolução 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), os preceitos éticos estabelecidos no que se refere a zelar pela legitimidade, 
privacidade e sigilo das informações, quando necessária, tornando os resultados desta pesquisa, serão considerados em todo o processo de 
construção do trabalho. verificou-se que no ano de 2018 foram cadastrados na Central de Regulação para ocupação de leitos, o total de 39 
pacientes para ocupação de leito pediátrico, sendo 09 no mês de novembro com maior número de cadastros, 190 pacientes para leitos de UTI 
adulto, onde destacou-se que o maior número de pacientes cadastrados foram 22 no mês de maio e 23 no mês de novembro. Em relação ao 
número de óbitos totalizou-se 64 no ano de 2018, sendo maior número 13 óbitos em março e 16 no mês de maio. Portando, a quantidade de 
pacientes não encontrados na Central de Regulação que foram cadastrados na Secretaria de Saúde do Estado teve seu maior número, totalizando 
212.
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