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Resumo

Este estudo teve por objetivo identificar as justificativas socioeconômicas, 

geográficas e assistenciais para se implantar um Centro de Tratamento de Queimados e 

discuti-las à luz da legislação que regulamenta a implantação desse serviço. Trata-se de um 

estudo descritivo e exploratório, realizado por meio de pesquisa bibliográfica e documental. 

O contexto da problemática é o município de Mossoró (RN), considerado como referência 

regional na atenção à saúde para a região oeste do estado; caracteriza-se ainda por 

atividades produtivas que predispõem os trabalhadores ao risco de acidentes que provocam 

queimaduras, tais como: exploração do petróleo, produção de cimento, beneficiamento da 

castanha de caju e indústria ceramista. Esse perfil geográfico e produtivo coloca o município 

na condição de responsável pelo atendimento às vítimas de queimaduras da região, mas o 

serviço especializado nesse agravo localiza-se na capital do estado, a uma distância de 285 km. 

Entretanto, à luz da legislação vigente, o município não está credenciado para implantar o 

serviço especializado em assistência à vítima de queimaduras. Conclui-se que a localização 

geográfica e o perfil socioeconômico do município de Mossoró justificam a implantação de 

um centro especializado no atendimento às vítimas de queimaduras. Faz-se necessário discutir 

os parâmetros assistenciais diante das demandas sociais.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Regionalização. Assistência à saúde. Queimaduras.
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THE IMPLANTATION OF A BURN TREATMENT CENTER IN FACE OF 

THE LAW AND SOCIAL-ECONOMIC DEMAND

Abstract

This study aimed to identify the social, economic, geographic and welfare 

justifications to establish a Burn Treatment Center and discuss them in the light of legislation 

governing the implementation of this service. This is a descriptive and exploratory study 

conducted through literature and documental research. The context of the problem is the 

town of Mossoró, Rio Grande do Norte, considered as a regional reference in health care in 

the western part of the state; it is still characterized by productive activities that predispose 

workers to the risk of accidents which cause burns, such as oil extraction, cement production, 

processing of cashew and ceramics industry. Due to this geographic and production profile, 

this municipality is responsible for the care of victims of burns in this region, but specialized 

service in this grievance is located in the capital of the state, at a 285-km distance. However, 

in light of the current legislation, the municipality is not certified to establish the dedicated 

assistance to victims of burns. We conclude that the geographical location and the social and 

economic profile of Mossoró justify the implementation of a specialized center to victims of 

burns. It is necessary to discuss the care parameters on the social demands.

Keywords: Unified Health System. Regional health planning. Delivery of health care. Burns.

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE TRATAMIENTO DE QUEMADOS A LA LUZ DE LA 

LEGISLACIÓN Y LA DEMANDA SOCIOECONÓMICA

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo identificar las justificaciones socioeconómicas, 

geográficas y asistenciales para implementar un Centro de Tratamiento de Quemados y 

discutirlas a la luz de la legislación que rige la implementación de ese servicio. Se trata de 

un estudio descriptivo y exploratorio, realizado por medio de investigación bibliográfica 

y documental. El contexto del problema es el municipio de Mossoró (RN), considerado 

como una referencia regional en la atención de salud para la región oeste del estado; se 

caracteriza también por actividades productivas que predisponen a los trabajadores a los 

riesgos de accidentes que provocan quemaduras, tales como la exploración de petróleo, 

la producción de cemento, procesamiento de nueces de anacardo y la industria ceramista. 
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Ese perfil geográfico y productivo pone la ciudad bajo la condición de responsable por 

la atención de víctimas de quemaduras en la región, pero el servicio especializado en ese 

empeoramiento se ubica en la capital del estado, a una distancia de 285 km. Sin embargo, a 

la luz de la legislación vigente, el municipio no está certificado para implementar la asistencia 

especializada a las víctimas de quemaduras. Se concluye que la ubicación geográfica y el 

perfil socioeconómico del municipio de Mossoró justifican la implementación de un centro 

especializado en la atención de víctimas de quemaduras. Es necesario discutir los parámetros 

asistenciales ante las demandas sociales.

Palabras clave: Sistema Único de Salud. Regionalización. Atención a la salud. Quemaduras.

INTRODUÇÃO

Queimadura é uma lesão da pele, com ou sem comprometimento de outros tecidos, 

causada por um agente externo que pode ser de etiologia térmica, elétrica, química ou radioativa.1

No Brasil, as vítimas de acidentes que ocasionaram queimaduras representam 

um problema de saúde pública com grande magnitude, seja pela complexidade assistencial, 

seja pelos custos diretos e indiretos envolvidos no atendimento do paciente queimado.1

No ano de 2010, ocorreram 1.283 internações de pacientes vítimas de 

queimaduras em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 18,16% destes foram a óbito; em 

2011, registrou-se um aumento no quantitativo das internações (1.437 pacientes) e uma 

pequena redução na ocorrência dos óbitos (17,95%). No ano de 2012, o país registrou 

107.746 internações e 2.291 óbitos por queimaduras.2 

Portanto, trata-se de um agravo à saúde cuja magnitude merece atenção 

diferenciada por parte das autoridades sanitárias, uma vez que, 

nos últimos cinco anos, as internações pela causa cresceram 79,5%. O 
maior salto ocorreu entre 2008 e 2009, quando passou de 60.025 para 
80.607 casos anuais registrados no DATASUS. Os óbitos, por sua vez, 
interromperam em 2012 a curva ascendente dos últimos cinco anos e 
somaram 3,09% menos mortes. Ainda assim, o acréscimo no referido 
período é de 101%.3

Entre os casos de queimaduras notificados no país, a maioria ocorre nas 

residências das vítimas, e, em quase metade das ocorrências, há o envolvimento de crianças. 

Os acidentes mais comuns com crianças são os escaldamentos (manipulação de líquidos 

quentes) e os casos de violência doméstica; na população em geral, o álcool líquido e 

outros produtos inflamáveis são as causas predominantes na ocorrência de queimaduras. 
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Existem ainda outras formas bastante comuns, como as que ocorrem por agentes químicos e 

as decorrentes de corrente elétrica.2

Para o sexo feminino, as estatísticas revelam que a maior parte das 

queimaduras decorre da violência doméstica, quando são utilizados diferentes agentes 

como o ferro de passar roupa, líquidos aquecidos e produtos químicos. Já entre os adultos 

do sexo masculino, os acidentes mais comuns ocorrem em situações de trabalho.2

Esses acidentes podem acontecer no domicílio, no ambiente do trabalho, 

em locais de grande circulação e concentração de pessoas. A avaliação do paciente 

queimado é primordial para que a assistência seja direcionada a fim de atender a 

complexidade em cada caso.

A definição da gravidade e do prognóstico de um paciente vítima de 

queimadura está relacionada aos seguintes fatores: ao agente causal, à profundidade 

da lesão e à sua extensão na superfície corporal, à localização, à idade, às doenças 

preexistentes e outras lesões associadas. O tratamento e uma possível internação hospitalar 

serão orientados a partir desses fatores.1 

Dependendo da gravidade da queimadura, a assistência poderá ser realizada no 

nível local (Unidades Básicas de Saúde – UBS, domicílio, Unidade de Pronto Atendimento), 

em hospitais gerais ou ainda em um serviço especializado na assistência ao paciente 

queimado, o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).

O CTQ consiste em um serviço especializado no atendimento ao paciente 

queimado, possuindo uma estrutura física fechada em um determinado hospital. Caracteriza-se 

pela concentração e organização de equipamentos, materiais e infraestrutura hospitalar 

de apoio, como por exemplo, o acesso a UTI e a um centro cirúrgico. Comporta uma equipe 

multiprofissional especializada, composta por cirurgião plástico, cirurgião geral, clínico geral, 

pediatra, anestesista, equipe de enfermagem, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, 

assistente social, fonoaudiólogo e nutricionista.2

São considerados critérios para o encaminhamento de um paciente queimado aos 

centros especializados: queimaduras de 2º grau em áreas maiores do que 20% da superfície 

corporal queimada (SCQ) em pacientes adultos; queimaduras de 2º grau maiores do que 10% 

da SCQ em crianças ou em pessoas com idade superior a 50 anos; queimaduras classificadas 

como sendo de 3º grau em qualquer extensão; lesões na face, nos olhos, no períneo, nas mãos, 

nos pés e em grandes articulações; queimadura de etiologia elétrica ou química; presença de 

lesão inalatória ou lesão circunferencial de tórax ou de membros; doenças associadas; tentativa 

de suicídio; politrauma, maus-tratos ou condições sociais adversas.1
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O acesso a um CTQ, no entanto, nem sempre é possível, dada a sua localização 

geográfica.  Considerando-se os dados do anexo I da portaria GM/MS nº 1.273, de 21 de 

novembro de 2000, no Brasil existem 68 Centros de Referência em Assistência a Queimados; 

destes, 18 estão instalados na região Nordeste do país. Ressalta-se que, no Rio Grande do 

Norte, há apenas uma unidade localizada na capital do estado.4

Dos outros municípios assistidos por essa unidade, considera-se que Mossoró 

apresente demandas socioeconômicas que justifiquem a implantação de mais um Centro de 

Referência em Assistência a Queimados no estado do Rio Grande do Norte. Esse município 

localiza-se na região oeste do estado, assistindo a uma população de 241.645 mil habitantes, 

distribuídos em Mossoró e no seu entorno, num raio de até 100 km. Some-se a essa questão 

o fato de que o mesmo possui uma atividade industrial potencialmente favorável à ocorrência 

de acidentes envolvendo queimaduras, citando-se, como exemplos, a extração do petróleo, a 

indústria ceramista, o beneficiamento da castanha de caju, a produção de cal e a presença de 

vários postos de combustível que fornecem o Gás Natural Veicular (GNV).

A partir do contexto socioeconômico, geográfico e assistencial de Mossoró, 

pode-se inferir que existe a necessidade de se implantar um CTQ no referido município. 

Para que um serviço de assistência à saúde seja previsto como necessidade em 

determinada região, faz-se necessário o adequado conhecimento da epidemiologia de um 

problema de saúde, no sentido de visualizá-lo além dos fatores socioeconômicos, da faixa 

etária e da tendência de ocorrência de uma doença. Nesse casso, o problema de saúde em 

questão são as queimaduras.³

Tomando como base essa problemática, surge o seguinte questionamento: 

que justificativas socioeconômicas, geográficas e assistenciais podem ser apresentadas para a 

implantação de um CTQ em Mossoró?

Esta pesquisa teve o objetivo de identificar as justificativas socioeconômicas, 

geográficas e assistenciais para a implantação de um CTQ em Mossoró e discuti-las frente aos 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde do Brasil para a implantação desse serviço.

Os resultados foram organizados nos seguintes tópicos: aspectos da localização 

geográfica de Mossoró e sua articulação com a assistência ao paciente queimado; perfil 

socioeconômico do município e sua articulação com a assistência ao paciente queimado; perfil das 

vítimas assistidas no CTQ do estado e considerações sobre o nível local de atenção à saúde.

Portanto, embora o município não apresente todos os critérios estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde para se implantar esse tipo de serviço, existem justificativas para se 

implantar um CTQ a partir da sua demanda social.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, realizado por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental. A pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, 

analisá-los, classificá-los e interpretá-los. 

O estudo descritivo coleta dados mede e avalia os aspectos e as várias 

dimensões do fenômeno pesquisado. Dessa forma, o estudo descritivo seleciona diversas 

questões sobre uma determinada situação, para, com isso, descrever o que se pesquisa, 

favorecendo uma maior compreensão dos seus determinantes.

A problemática do estudo foi desenvolvida tomando-se como base o contexto 

de Mossoró; a escolha desse município justifica-se pelos seguintes motivos: por sua população 

residente é acrescida substancialmente pela sua condição de ser referência na atenção à 

saúde para toda a região oeste do estado; pela responsabilidade que o município assume em 

assegurar uma assistência de média e de alta complexidade para a população referenciada; 

por uma série histórica de atendimentos realizados a pacientes queimados que evoluiu com o 

desenvolvimento socioeconômico.

Os dados foram produzidos a partir de fontes secundárias, que envolvem 

generalizações, análises, sínteses, interpretações ou avaliações da informação original. Portanto, 

dados secundários são relatórios que estão baseados em pesquisas e outras referências sobre a 

investigação para fazer afirmações por meio de interpretações, análises ou sínteses. Dependendo da 

área, os dados secundários podem incluir livros, textos, resenhas e artigos de revistas e de jornais.5

As fontes de dados para esta pesquisa foram artigos científicos, dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados de jornais e revistas de 

circulação local; buscaram-se ainda estatísticas sobre ocorrências da assistência às vítimas 

de queimaduras produzidas pelo Corpo de Bombeiros de Mossoró, pelo Hospital Regional 

Tarcísio de Vasconcelos Maia (localizado em Mossoró) e pelo Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel (serviço localizado em Natal, capital do estado, onde está implantado o CTQ).

 RESULTADOS E DISCUSSÃO

ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ 

E SUA ARTICULAÇÃO COM A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE QUEIMADO

O Estado do Rio Grande do Norte localiza-se na região Nordeste do país e está 

subdivido nas seguintes mesorregiões: Oeste Potiguar, formada por 62 municípios (entre eles, 

o município de Mossoró); Central Potiguar, composta por 37 municípios; Agreste Potiguar, 
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com 43 municípios, e a mesorregião do Leste Potiguar, constituída por 25 municípios (entre 

eles, a cidade de Natal, capital do estado).6

Geograficamente, o município de Mossoró localiza-se na mesorregião Oeste 

Potiguar e na microrregião de Mossoró, interpondo-se entre as capitais do Estado do Ceará e 

a capital do próprio Rio Grande do Norte; localiza-se a uma distância de 285 km de Natal e a 

260 km de Fortaleza, capital do Estado do Ceará.6 Possui divisa territorial com os municípios 

de Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel, Açu, Upanema, Governador Dix-Sept Rosado, 

Baraúna e ainda com o estado do Ceará, por meio dos municípios de Icapuí, Aracati e 

Limoeiro do Norte, abrangendo uma área de 2.110,21 km2.6

A geografia da região oeste nos permite afirmar que Mossoró está em uma 

localização estratégica no próprio Estado do Rio Grande do Norte; culturalmente, diz-se que 

o município está no olho do elefante em uma referência ao formato do mapa do estado. 

Essa localização é estratégica ainda diante dos acessos aos Estados do Ceará e da Paraíba. 

Seu perímetro urbano está ligado por uma faixa viária que engloba mais de 30 municípios da 

região do médio e alto oeste.

Mossoró constitui a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte nos aspectos 

territorial e populacional. Segundo o censo do IBGE, o município possuía em 2010 uma 

população de 259.886 habitantes e uma estimativa de 266.758 habitantes para 2012.7

Essa configuração geográfica, associada à condição de ser polo para atenção 

à saúde de toda a região oeste do estado, naturalmente gera a demanda pela assistência 

especializada em diversas áreas, incluindo às vítimas de queimaduras que necessitam de um 

cuidado de maior complexidade assistencial.

Apesar de formalizadas, as pactuações regionais e microrregionais nem sempre 

são efetivadas pela ausência dos serviços especializados de média e alta complexidade. 

Atendendo ao princípio da economia de escala, o Sistema Único de Saúde (SUS) propõe 

a organização da atenção à saúde sob a forma de redes assistenciais, intercaladas com a 

Atenção Primária à Saúde.8

No entanto, os parâmetros ministeriais para a implantação de serviços 

especializados precisam atentar também para contextos específicos em que a relação custo-

benefício não seja o único viés de análise.

Para o município em questão, identificaram-se peculiaridades geográficas que 

geram uma demanda pela assistência especializada no atendimento em queimaduras graves; 

mas essa demanda acaba sendo referenciada para a capital do estado, implicando em maiores 

riscos para esses pacientes.
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PERFIL SOCIOECONÔMICO DE MOSSORÓ E SUA ARTICULAÇÃO COM A 

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE QUEIMADO

Quanto aos aspectos socioeconômicos e urbanísticos de Mossoró, seu perfil vem 

se modificando intensamente desde o ano de 1990, o que transformou o município em um 

centro regional de grande importância para o estado e para a região do Oeste Potiguar. Seu 

elevado nível de pressão socioeconômica é responsável por esse perfil de desenvolvimento, 

que pode ser observado na expansão do seu parque industrial, nos grandes investimentos na 

área da construção civil e no setor de serviços.9

O município de Mossoró sempre exerceu uma atuação econômica de destaque 

no seu entorno, atraindo mão-de-obra emigrante desde a época em que abrigava a indústria 

do charque e, posteriormente, quando sua economia passou a se organizar na agroindústria, 

na produção do algodão e na indústria salineira. 

Com a chegada da PETROBRAS, ocorreram sensíveis mudanças em sua base 

socioeconômica e, consequentemente, na sua estrutura espacial, por vincular uma injeção de 

recursos e tornar a economia mais dinâmica, o que atraiu novamente um grande número 

de pessoas das cidades vizinhas de menor porte.9

Seu elevado nível de pressão socioeconômica é responsável por esse perfil 

de desenvolvimento, que pode ser observado na expansão do seu parque industrial, nos 

grandes investimentos na área da construção civil e no setor de serviços.6-9 Destaca-se no 

cenário nacional, juntamente com algumas cidades circunvizinhas, pelo fato de deter a maior 

produção terrestre de petróleo do país, associada com uma produção de quatro milhões de 

metros cúbicos de gás natural por dia.10

Na fruticultura tropical irrigada, a produção equivale a 140 mil toneladas por 

ano, qualificando o município como polo exportador para os Estados Unidos, Europa e Ásia. 

Existem outras atividades econômicas, como a apicultura, a ovinocaprinocultura, o polo 

cerâmico, a carcinicultura e a produção da castanha de caju.10

Sua atividade industrial vem se destacando no cenário estadual e locorregional, 

pois o município possui atualmente 411 indústrias dos mais variados ramos produtivos em 

funcionamento, dado que se contrasta com a produção hegemônica até meados do ano 

de 1990 — a indústria salineira e a fruticultura.9,10 Destaca-se em sua atividade industrial o 

setor de prestação de serviços, as indústrias anteriormente já existentes e as novas, como, 

por exemplo, a fábrica de cimento Itapetinga, a USIBRAS e a AFICEL, que atuam no 

beneficiamento da castanha de caju, e a ITAGRES, indústria de produção de revestimento 

cerâmico Porcelanatti®.10
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Além do seu próprio parque industrial, o município de Mossoró possui em seu 

entorno várias indústrias na área de produção de cimento (Baraúnas e Limoeiro do Norte), de 

cal (Governador Dix Sept Rosado), de tijolos e telhas (Assu), além da exploração do petróleo 

(Areia Branca, Upanema e Assu).

No momento atual, o município vive um crescimento intenso, tanto na sua 

economia como na sua infraestrutura, sendo, assim, uma das cidades brasileiras de médio 

porte mais atrativas para se investir do Brasil.10

Por outro lado, a economia do município mudou de perfil em decorrência 

da economia nacional e mundial; atualmente, o setor de serviços e o da construção civil 

destacam-se em função dos investimentos direcionados para a expansão da cidade.10

Quanto ao aspecto socioeconômico e sua articulação com a assistência ao paciente 

vítima de queimadura, destaca-se a necessidade de uma assistência que qualifique o município 

para acolher esses pacientes, assegurando o acesso a uma assistência que reduza o risco de 

complicações e, inclusive, da ocorrência de óbitos.

Identificou-se a existência de uma atividade econômica potencialmente 

relacionada à ocorrência de acidentes com pacientes queimados: a exploração 

do petróleo e de GNV, o beneficiamento da castanha de caju, o polo ceramista, a 

fabricação de cimento e de porcelanato.

Na iminência desse risco, entende-se que há mais uma justificativa para que se 

implante um serviço especializado na assistência ao paciente queimado, pois, em geral, os 

acidentes nesses setores produtivos são considerados graves, com múltiplas vítimas e várias 

complicações clínicas associadas às lesões.2

PERFIL DAS VÍTIMAS ASSISTIDAS NO CENTRO DE TRATAMENTO DE 

QUEIMADOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Com o propósito de conhecer o perfil dos atendimentos realizados 

aos pacientes vítimas de queimadura que foram encaminhados ao CTQ do Rio 

Grande do Norte, realizou-se um levantamento de dados junto ao Hospital Walfredo 

Gurgel, tendo sido consultadas as estatísticas do serviço consolidadas para o período 

de 1º de agosto de 2010 a 30 de abril de 2011. Foram atendidas 191 vítimas de 

queimaduras provenientes de todo o estado do Rio Grande do Norte; a maior parte dos 

atendimentos foi realizada na condição de emergência (98,%), sendo 75% por lesões 

agudas. Do total de atendimentos, o setor de pediatria registrou a maior frequência de 

internações (44%).
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Com relação à idade, observou-se uma prevalência na faixa etária de 19 a 60 

anos, o que corresponde à idade em que o adulto está inserido em atividades produtivas. 

Quanto à procedência, os municípios das regiões do Médio e Alto Oeste do Rio Grande do 

Norte foram responsáveis por 93% dos encaminhamentos; somente o município de Mossoró 

foi responsável por 25% do total de referências.

É importante destacar que é justamente nesses municípios que se concentram 

as atividades produtivas que potencialmente expõem os trabalhadores ao risco de acidentes 

envolvendo queimaduras. De acordo com a gravidade da queimadura, o tempo é determinante 

para que a assistência seja eficaz, prevenindo complicações e até mesmo o óbito.

No breve intervalo de tempo pesquisado, evidenciou-se que, apesar de haver 

uma rede de hospitais regionais, a maior parte dos atendimentos às vítimas de queimaduras é 

realizada no CTQ. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O NÍVEL LOCAL DE ATENÇÃO À SAÚDE

No âmbito da assistência à saúde, o município de Mossoró, que implementou o 

Programa de Saúde da Família (PSF) em 1991, possui atualmente uma cobertura assistencial 

de 50% da sua população, com 60 equipes de PSF atuando em 46 UBS,  abrangendo as 

zonas rural e urbana, e 9 unidades hospitalares (4 públicas, 2 filantrópicas e 3 privadas).10 

A rede assistencial conta ainda com o Sistema de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU), três  

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).10

As instituições hospitalares encontram-se assim classificadas: uma instituição 

para doenças infectocontagiosas, um hospital de referência regional para urgências e 

emergências, três hospitais voltados para atenção à saúde da mulher, dois serviços de 

oncologia, um serviço especializado na área de cardiologia intervencionista e uma unidade 

ambulatorial para atendimento pediátrico.

O município de Mossoró não conta, portanto, com uma unidade especializada 

no atendimento às vítimas de queimadura, e nenhuma das unidades citadas possui leitos 

específicos para esse público. Ainda que disponha de um hospital público de grande porte, 

de referência regional para toda a região oeste do estado no atendimento às urgências e 

emergências, o Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM), Mossoró não possui 

estrutura específica e especializada — pois não disponibiliza leitos específicos para paciente 

vítima de queimaduras. Constatou-se também que não existe uma equipe multiprofissional 

devidamente capacitada, ou ainda a disponibilidade dos recursos assistenciais específicos para 

o paciente queimado.
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 O serviço conta com enfermarias improvisadas para uma internação provisória, 

de curta permanência e somente para casos que não sejam considerados clinicamente graves. 

De acordo com a complexidade da assistência requerida e conforme os requisitos exigidos 

para o encaminhamento a um CTQ, ocorre a transferência do paciente para o CTQ localizado 

no Hospital Walfredo Gurgel, na cidade de Natal.

Uma vez que o atendimento especializado ao paciente queimado acontece 

no CTQ localizado na capital do estado, situada na Mesorregião Leste Potiguar, as 

regiões do Alto Oeste (mesorregião Oeste Potiguar) e a região Central (mesorregião 

Central Potiguar) apresentam dificuldade na acessibilidade geográfica ao CTQ, 

visto que a distância entre os municípios e a capital varia entre 100 e 270 km. Nesse 

aspecto, identificou-se uma quebra da continuidade assistencial, já que Mossoró, que 

é município referência regional em diversas especialidades, não disponibiliza o acesso 

a uma assistência adequada às vítimas de queimaduras que fazem parte de sua rede 

regionalizada de atenção à saúde. Essa situação fragiliza os princípios e as diretrizes 

organizativas do SUS, como o acesso universal e a integralidade da atenção à saúde, além 

de influir diretamente nos indicadores de mortalidade e na ocorrência de incapacidades 

associadas à queimadura.

Em comparação ao modelo americano, fica ainda mais nítida a fragilidade da 

assistência, evidenciando a deficiência de leitos especializados no Brasil, pois, enquanto 

na realidade americana é disponibilizado um leito especializado para o tratamento de 

queimaduras a cada 140.000 habitantes, no Brasil tem-se 1 leito para cada 327.167 

habitantes, de acordo com informações do Ministério da Saúde.11

A Constituição Federal de 1988 preconiza que as ações e serviços públicos 

integram uma rede regionalizada, sendo a regionalização um princípio organizativo subsidiado 

por um planejamento integrado, em uma base territorial. Nesta, devem ser identificadas as 

prioridades assistenciais juntamente com a capacidade instalada dos serviços para se garantir 

o acesso da população aos serviços e ações de saúde, buscando-se, ainda, a efetividade, a 

eficácia e a resolutividade dos problemas de saúde.12 

A abertura de novos leitos hospitalares ainda é muitas vezes realizada sem uma 

avaliação sistêmica da rede de serviços de saúde — da mesma forma que o fechamento ou 

transformação de hospitais pequenos e com baixa resolutividade ambulatorial não é vista com 

bons olhos e, ainda, dificilmente encontra respaldo político, demandando uma quantidade 

de serviços pouco resolutivos, fragmentando os recursos do sistema e comprometendo a 

eficiência e a qualidade da atenção à saúde.13
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De acordo com a portaria GM/MS nº 1.273, de 21 de novembro de 2000, a 

implantação de um Centro de Referência em Assistência em Queimados requer um processo 

que se inicia com a realização de uma consulta prévia ao gestor do SUS em nível local ou 

estadual. Havendo a aprovação do cadastramento pelo gestor, o Ministério da Saúde emitirá 

um parecer conclusivo.4  Para ser cadastrado como Centro de Referência em Assistência a 

Queimados de alta complexidade, o serviço deverá estar integrado e/ou instalado em 

hospital classificado como de tipo I, II e III no Sistema Estadual de Referência Hospitalar 

em Atendimento de Urgência e Emergência.2,4

Essa área deverá estar inserida ou ser integrante de hospital especializado na 

assistência a queimados, devendo contar com, no mínimo, 8 e, no máximo, 20 leitos, sendo 

permitido, no máximo, 6 leitos para a Unidade de Cuidados Especiais de Queimaduras, no 

caso de Centro de Referência em Assistência a Queimados que seja classificado como serviço 

de Alta Complexidade.4

Essas etapas são precedidas de avaliação da necessidade de implantação do 

CTQ mediante os seguintes critérios estabelecidos na portaria GM/MS nº 1.273: a população 

do município, a necessidade de cobertura assistencial, a série histórica dos atendimentos 

realizados aos pacientes queimados, a distribuição geográfica dos serviços e a integração com 

o Sistema Estadual de Referência Hospitalar em Atendimento de Urgências e Emergências.4

Assim, diante dos aspectos apresentados, conclui-se que seria necessária a 

ampliação dos serviços em saúde que viabilizasse condições adequadas para o acesso e 

acessibilidade a todas as vítimas de acidentes com queimadura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de não atender plenamente às exigências da legislação vigente, 

considera-se que o município de Mossoró possui uma condição geográfica e um perfil de 

atividades econômicas que justificam a implantação desse serviço.

Sua localização geográfica é estratégica por conectar as regiões do Alto Oeste 

Potiguar e a do Médio Oeste à capital do estado, além de interligar vários municípios desde a 

divisa com os estados do Ceará e da Paraíba e demais cidades dessas regiões.

As atividades produtivas dos municípios do seu entorno estão potencialmente 

relacionadas ao risco de ocorrência de acidentes envolvendo vítimas de queimaduras graves. 

E, somada a essa situação, tem-se o fato de que o serviço responsável pelo atendimento 

regional de urgência e emergência não dispõe de uma estrutura mínima (física, profissionais e 

equipamentos) para a assistência ao paciente queimado.
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Faz-se necessária uma discussão mais aprofundada sobre os parâmetros que o 

Ministério da Saúde institui para se implantar um CTQ. Primar pela economia de escala em 

detrimento da demanda social pode ser um viés que não favoreça o acesso universal, integral 

e equitativo às ações e serviços de saúde. No caso do paciente vítima de queimadura grave, o 

tempo é primordial para que a assistência seja efetiva e resolutiva.
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