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Os dados levantados pela Câmara Técnica Regional de Saúde que foram 
apresentados no seminário Planejamento da Assistência Hospitalar 
Especializada do SUS do Grande ABC, realizada no Hospital Mário Covas, 
em Santo André, mostraram exatamente a dimensão da necessidade por 
serviços de saúde de todos os municípios da nossa região. 
 
Esse estudo inédito, que está disponível aos interessados na sede do 
Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, vem sendo utilizado como base 
para o planejamento da abertura de novos serviços, que deverão ocorrer nos 
hospitais públicos de referência da região. 
 
Existem cerca de 250 leitos hospitalares públicos para serem ativados no 
Grande ABC. Quando ativados terão capacidade de realizar cerca de 1,5 mil 
internações / mês. E quando isso ocorrer diminuirá tanto o número de 
pacientes que hoje vão para os hospitais da capital, em busca de vagas e 
especialidades inexistentes na região, como as dificuldades que hoje existem 
nos prontos-socorros e prontos-atendimentos municipais por vagas 
hospitalares. 
 
A pesquisa mostrou que o Grande ABC realizou, no ano de 2002, 97.082 
internações pelo SUS. Desse total, 82.596 internações, ou seja, 85% foram 
realizadas em hospitais da própria região, e apenas 14.486 (15%) ocorreram 
em outras cidades, sendo que somente os hospitais da capital realizaram 
12.674 das 14.486 internações enviadas pela região. 
 
Para o leitor ter uma idéia para onde encaminhamos os nossos doentes, 
listamos dez principais hospitais de referência na capital: Amparo Maternal, 
Hospital Heliópolis, Hospital São Paulo, Hospital das Clínicas, Hospital 
Bandeirantes, Santa Casa de São Paulo, Hospital Beneficência Portuguesa, 
Hospital Dante Pazzanese, Incor e Hospital Monumento. Esses hospitais, 
juntos, realizaram 10.140 internações no ano passado, ou seja, 80% de tudo 
que a região mandou para São Paulo em 2002. 
 
Assim, os dados acima demonstram claramente a importância que esses 
servi’vos hospitalares Têm para o sistema de saúde das nossas cidades. 
 
 
 



O estudo mostra também que as nossas grandes necessidades são por 
serviços especializados de saúde, tais como cirurgias cardíacas, 
neurológicas e ortopédicas. A região também é carente em serviços de 
atendimento oncológico e atendimento ao queimado. Nesse caso específico 
não dispomos na região de nenhum leito especializado, e dessa forma temos 
a necessidade de encaminhar todos os casos de pacientes com queimaduras 
graves para tratamento em hospitais da capital. 
 
Na parte de exames nota-se uma maior carência nos exames de medicina 
nuclear (cintilografias, gama câmara), hemodinâmica (cateterismo cardíaco), 
ressonância vascular contrastada (angiografia cerebral e flebografias) e 
litotripsia renal. Os pacientes que necessitam realizar esses exames pelo 
SUS são enviados para a capital em quase 100% dos casos. 
 
 Outro ponto que tem de ser equacionado diz respeito ao atendimento das 
urgências e emergências, pois hoje os hospitais, pronto-socorros e prontos-
atendimentos municipais estão funcionando aquém das necessidades, não 
sendo rara a dificuldade para se encontrar vaga para tratamento em 
unidades de terapia intensiva (UTI), tanto UTI adulta quanto pediátrica. 
Portanto, um planejamento que busque aumentar a oferta de vagas de 
terapia intensiva é algo de extrema necessidade e que deve ser colocado 
como uma das principais prioridades. 
 
Como se vê, as coordenadas para um bom planejamento dos serviços de 
saúde estão colocadas bem claramente. Falta agora a definição política das 
prioridades que serão levadas à frente e a articulação de um plano que 
busque viabilizar o financiamento desses serviços. 
 
Estima-se hoje que, para o pleno funcionamento dos hospitais, seja 
necessário acrescer ao custo atual cerca de R$ 60 milhões / ano, quantia 
vultuosa e que necessitará sem dúvida da articulação de vários agentes 
políticos, coordenados pelo Consórcio Intermunicipal e pela Câmara 
Regional do Grande ABC, com a finalidade única de garantir que a região 
seja contemplada pelo governo do Estado com recursos financeiros 
necessários para o pleno funcionamento dos hospitais. 
 
Acredito que chegou a hora de todos aqueles que realmente lutam pela 
melhoria da qualidade de vida de nossos cidadãos e cidadãs juntarem 
esforços para conquista desse objetivo, pois só assim sairemos da inércia 
atual de apenas criticar as mazelas dos serviços de saúde, para uma ação 
concreta que melhore a saúde no Grande ABC. 
 
Homero Nepomuceno Duarte é médico sanitarista e coordenador técnico 
do Grupo Técnico de Saúde do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.  
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