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Resumo

Introdução: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o espaço terapêutico adaptado para o trata-
mento de paciente de alto risco, contendo acervo de equipamentos com equipe de trabalhadores 
multidisciplinar. Objetivo geral: Analisar o perfil epidemiológico da oferta dos leitos de UTI na 
RMS no período de dez. de 2014 a dez. de 2015. Metodologia: Este é um estudo de revisão bi-
bliográfica narrativa e apresenta um fenômeno retrospectivo, que utilizou informações colhidas 
através do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde do Sistema Único de Saúde (CNES/
DATASUS). Frequências simples absolutas e percentuais para as variáveis categóricas foram ob-
tidas através de análises exploratórias, representadas por gráficos. Resultados: O município de 
Salvador tem a maior oferta de leitos em UTI da RMS, tanto na rede SUS (94,37%) quanto na 
rede não SUS (93,09%). Referente aos leitos complementares à categoria de UTI Adultos, a rede 
privada lidera a oferta de leitos (76,92%), com diferença de 6% da rede pública. Em relação ao 
Ensino/Pesquisa, a predominância da oferta de leitos foi das unidades sem Atividade de Ensi-
no, sendo superior na rede privada. A prevalência de leitos concentra-se nos Hospitais Gerais, 
igualmente percebido na rede não SUS (91,27%) e na rede SUS (72,74%) dos leitos ofertados. 
Considerações finais: Percebe-se a migração de pacientes dos municípios metropolitanos para a 
capital. Falta de leitos e hospitais de ensino, e profissionais especializados. Incentivar a captação 
de órgãos nas UTIs, consequentemente, menos gastos em saúde. O não cadastro das unidades de 
saúde em UTI no CNES evidencia a falta de UTI.
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1. Introdução
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) representa 
o âmbito terapêutico adaptado para o tratamento 
de paciente de alto risco, um acervo de equipa-
mentos, de grupos de trabalhadores da saúde mul-
tidisciplinar, consistindo em protocolos exclusivos 

embasados no entendimento científico (KAMA-
DA; ROCHA; BARBEIRA, 2003).

A estrutura de uma UTI, como atualmente é cha-
mada, foi idealizada nos anos de 1950, em reação 
à epidemia de poliomielite, devido ao apoio inva-
sivo da ventilação mecânica (pulmão de aço). O 
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propósito principal da UTI não modificou, persis-
tindo e mantendo sua estrutura habilitada a for-
necer suporte para pacientes graves, com possível 
risco de vida (FERNANDES; JÚNIOR; COSTA 
FILHO, 2010).

As primeiras UTIs surgiram no Brasil na déca-
da de 70, com o objetivo de concentrar pacientes 
graves recuperáveis em um setor hospitalar, com 
recursos humanos, aparelhos e matérias exclu-
sivamente voltadas ao cuidado desse pacientes 
(KIMURA; KOLZUMI; MARTINS, 1997).

No Brasil, de acordo com a Portaria GM/MS nº 
3.432, de 12 de agosto de 1998, o Ministério da Saú-
de estabelece critérios de classificação para as Uni-
dades de Tratamento ou Terapia Intensiva — UTI. 
São áreas hospitalares dedicadas aos cuidados de 
pacientes graves ou em risco, que necessitem de 
assistência médica e de enfermagem sucessivas, 
com equipamentos e recursos humanos especiali-
zados (BRASIL, 1998). 

Segundo a Associação de Medicina Intensiva Bra-
sileira (AMIB), a distribuição de leitos é desigual 
no Brasil. Seu último censo no ano de 2010, divul-
gado no Relatório de Unidade de Terapia Intensi-
va, publicado em sua própria página, revela que, 
no Brasil, existem cerca de 25.367 leitos de UTI. 
A região com maior número de leitos é o Sudeste, 
54,6%, seguido das regiões Sul, 17,2%; Nordeste, 
16,1%; Centro-Oeste, 7,7% e o Norte com 4,3%. O 
Estado da Bahia encontra-se na sétima posição do 
censo, com 3,7% dos leitos (AMIB, 2010).

Barbosa (2004), porém, argumenta que na progra-
mação adotada pelo governo federal e governos 
estaduais, já verificada pelos usuários do sistema, 
não há equidade. O autor (2004) cita os exemplos 
das UTIs pediátricas, que torna limitado o acesso, 
condenando quase sempre a porção mais carente 
da população.

Mediante a portaria GM/MS nº 3.432/98, o Minis-
tério da Saúde tem se dedicado ao tema de terapia 
intensiva. Primeiramente, priorizou o credencia-

mento de novos leitos de UTI, no período de 2003 
a 2010. O Sistema Único de Saúde (SUS) enume-
rou 6.399 novos leitos de UTI em todo o País. Tal 
investimento dos números de leitos simbolizou o 
impacto financeiro de R$ 482,9 milhões de reais 
anuais (BRASIL, 2010).

O Brasil dispõe de, aproximadamente, 41 mil lei-
tos de UTI, de acordo com o Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que, po-
tencialmente, contempla os 204 milhões de bra-
sileiros. Metade deles está ofertada na rede SUS e 
a outra parcela é destinada à saúde privada ou à 
saúde suplementar (Planos de Saúde), que, atual-
mente, atende a quase 25% da população. Apesar 
da ampliação dos leitos de UTI nos últimos anos 
— algo em volta de 7.500 nos últimos cinco anos 
— a oferta destes no SUS ainda é insatisfatória, so-
bretudo no SUS, onde as diligências são crescentes 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2016).

2. Metodologia
O presente estudo trata sobre revisão bibliográfi-
ca narrativa. A captura e consolidação dos dados 
ocorreram no período de agosto de 2016. A deno-
minação normalmente é utilizada na área edu-
cacional, ou como titulado no campo da saúde, 
Revisão Narrativa (ELIAS et al., 2012), por pro-
porcionar estabelecer afinidade com elaborações 
anteriores, observando temáticas recorrentes, si-
nalizando novas perspectivas, revigorando uma 
área de conhecimento e recomendações baseada 
na pratica educativa, para a limitação dos parâme-
tros dos trabalhadores que atuam na área, segun-
do Rocha (1999).

A análise dos dados coletados foi tabulada em pla-
nilha eletrônica software Excel, da Microsoft, ver-
são 2007, convertidos em gráficos trazendo abor-
dagem de números absolutos e frequência simples 
das variáveis. Foram utilizados dados secundários 
provenientes do Sistema de Informação em Saúde 
(DATASUS) através do site do Cadastro Nacional 
de Estabelecimento de Saúde (CNES/DATASUS). 
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Objetivo final desta pesquisa é de compreender o 
comportamento, o processo de adaptação do per-
fil epidemiológico da disponibilidade dos leitos de 
UTI na rede SUS e na rede não SUS. As variáveis 
deste estudo foram obtidas com base na categori-
zação dos dados disponíveis no CNES/DATASUS, 
sendo elas: Municípios, Ensino/Pesquisa, Tipo de 
Estabelecimento e Leitos complementares.

Foram inseridos no estudo todos os leitos de UTI 
ofertados na rede SUS e não SUS, nos meses de de-
zembro dos anos de 2014 e 2015, cadastrados no 
CNES pelas Diretorias e Secretarias de Saúde dos 
municípios da RMS. Contudo, foram excluídos da 
coleta e análise de dados todos os leitos de UTI 
disponíveis na rede SUS e não SUS, cadastrados 
no CNES pelas Diretorias e Secretarias de Saúde 
dos municípios da RMS, todos os demais meses 

dos anos de 2014 e 2015, por não se encaixarem 
dentro do objetivo e do perfil da pesquisa.

3. Resultado e discussão 
As abordagens do presente artigo contêm estudo 
e suas discussões, apresentando ainda resultados 
comparados com os de outros autores que reali-
zaram estudos relacionados à temática em outros 
Estados do País. Verificou-se o comportamento 
da RMS (composta por treze municípios) frente à 
disponibilidade e oferta dos leitos de UTI que, em 
algumas cidades, não se encontra na conformida-
de de certas portarias vigentes, já que, atualmente, 
a realidade pode ser modificada com a abertura de 
novos hospitais e leitos de UTI na capital e, catego-
ricamente, nos municípios metropolitanos.

Gráfico 1. Perfil de oferta de leitos de UTI, SUS e não SUS, segundo o município da Região Metropolitana 
de Salvador no período de 2014 e 2015

Fonte: Ministério da Saúde. Cadastro Nacional dos Estabelecimento de Saúde do Brasil — CNES. Agosto 
2016

O Gráfico 1 descreve a situação da disponibilidade 
dos leitos SUS e não SUS na Região Metropolita-
na de Salvador (RMS) e identifica que, entre to-
dos os municípios da RMS, Salvador tem a maior 
oferta de números de leitos tanto na rede pública 
quanto na rede privada, apresentando 554 leitos 
que correspondem a 94,37% dos leitos SUS, no 

ano de 2014, e 512 leitos na rede privada, 93,09% 
dos leitos. Percebeu-se que, no período analisado, 
não ocorreu disparidade significativa em relação 
à quantidade de números de leitos na maioria dos 
municípios da RMS, exceto no número de leitos 
não SUS, de Salvador, que apresentou um aumento 
de 42 leitos neste período.
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O município de Candeias ocupou a segunda mar-
ca, com 2,56% dos leitos na rede SUS, uma colo-
cação que era para ser ocupada pelo município de 
Lauro de Freitas, por ter o número maior de habi-
tantes. Isso demonstra que a população desfruta 
da disponibilidade dos leitos da capital tanto pelo 
fato de serem municípios vizinhos como devido 
aos limites territoriais de cada município. Tal fato 
pode se refletir no não aumento na quantidade de 
leitos, uma vez que a demanda é disseminada para 
a capital. Realidade diferente da rede não SUS, lo-
cal em que a população tem um poder aquisitivo 
relativamente maior, ofertando cerca de 6,4% dos 
leitos (33 leitos) da RMS. 

A disponibilidade de leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) em estabelecimentos conveniados 
ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou públicos está 
acessível em 505 dos 5570 municípios do País, se-
gundo o CNES. As informações fazem parte do ba-
lanço do Conselho Federal de Medicina (CFM), que 
mapeou a oferta dos leitos de UTI dentre todos os 
Estados e capitais, frente à disponibilidade nas re-
des privada e pública, para tentar analisar a situação 
que perturba milhares de médicos cotidianamen-
te: superlotação em áreas vermelhas dos hospitais 
abarrotados de pacientes entubados improvisada-
mente e à espera apropriada de infraestrutura para 
cuidados mais intensivos em milhares de hospitais 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2016).

A carência de leitos de UTI no Estado da Bahia, 
principalmente em Salvador, é uma dificuldade 
crônica de saúde. O cenário chegou a tal ponto 
que o contratempo não se encontra apenas na rede 
pública, há carência também nos hospitais da rede 
privada, por circunstância disso, diversos pacien-
tes terminam morrendo (ABREU, 2015).

Infelizmente, tal realidade é compartilhada por di-
versas famílias em nosso País, não sendo diferente 
na RMS. A esse respeito, Abreu (2015), em uma 
de suas reportagens publicadas na página Tribuna 
da Bahia, traz o depoimento de uma senhora da 
Região Metropolitana de Salvador.

É exatamente o que não espera a dona de casa, 
C.A.H. Desde o começo da manhã de ontem, 
ela estava na porta do Hospital Geral do Esta-
do (HGE), aguardando uma vaga na UTI para 
o irmão, S., que tomou dois tiros, um na cabe-
ça e outro no braço, no último sábado, quan-
do voltava para casa, em Camaçari, na Região 
Metropolitana (ABREU, 2015, p.1).

Outro sinal do CFM se refere aos 57% dos leitos 
privados do País localizarem-se exclusivamente 
nas capitais, e 44% dos leitos são ofertados na rede 
SUS. Ao se verificar a divisão entre as Regiões Me-
tropolitanas, percebe-se que 69% dos leitos de UTI 
do SUS e 81% dos leitos do sistema privado e su-
plementar mantêm-se centralizados nessas áreas 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2016).

Atualmente, de acordo com a Associação de Hos-
pitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (AH-
SEB), a capital baiana possui cerca de 4.500 leitos 
hospitalares, existindo 469 leitos de UTIs. Tais nú-
meros são das organizações privadas, incorporadas 
a instituições [...] há uma escassez de 20% na apu-
ração de leitos em todo o Estado (ABREU, 2015).

Diante da disponibilidade dos leitos acessíveis para 
a população da RMS, segundo leitos complemen-
tares, o Gráfico 2, abaixo, traz as seguintes obser-
vações: que a quantidade de leitos ofertados na 
categoria de UTI Adultos são maiores na rede SUS 
e na rede não SUS, entretanto, a rede privada e a 
rede pública obtêm liderança do número de leitos, 
em anos opostos, a diferença chega a, aproximada-
mente, 6% entre os anos. Ao analisar as UTIs pe-
diátricas, foi observado que a desigualdade entre 
o serviço público e o serviço privado atingiu cerca 
de 6,5% dos leitos ofertados. Pode-se observar que, 
nos dois períodos pesquisados, não foi constata-
da no CNES a disponibilidade de leitos de UTI de 
queimados e UTI coronária do tipo II, UCO tipo 
II na rede não SUS. Mesmo com a porcentagem 
baixa, na categoria de UTI neonatal, comparada 
com a rede privada, o número de leitos na rede SUS 
permanece superior.
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Gráfico 2. Perfil da distribuição leitos de UTI, SUS e não SUS segundo o Leito Complementares na Região 
Metropolitana de Salvador no período de 2014 e 2015

Fonte: Ministério da Saúde. Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil — CNES. Agos-
to 2016

Estudo realizado na cidade de São Paulo revelou 
que as UTIs neonatais pediátricas correspondem 
a 23,2% do total, e exclusivamente 20,9% dos lei-
tos de UTI eram unicamente reservados a esse 
público. Observa-se, assim, que, no aglomerado, 
o público adulto é o que desfruta dos recursos de 
UTI [...] Porém, é indispensável ressaltar que, das 
UTIs destinadas aos adultos, 77,3% pertenciam à 
rede particular, centralizando-se nos Núcleos Re-
gionais de Saúde (NRS) I e II nas regiões centrais 
da cidade de São Paulo (KIMURA; KOIZUMI; 
MARTINS, 1997).

Foram averiguados 143 hospitais reunidos segundo 
seus níveis de complexidade e vinculados ao SUS: 
complexidade I (baixa), II (média) e III (alta) no 
serviço SUS e não SUS e IV (muito alta complexi-
dade) somente rede SUS. A apuração dos hospitais 
é similar na rede não SUS (72) e na rede SUS (71), 
contudo, com divisão heterogênica quanto a sua 
complexidade. A presença da UTI neonatal é duas 
vezes mais constante na rede SUS (60,6%) do que os 
27,8% da rede não SUS, reunidas nos hospitais de 
maior complexidade. Já as proporções de UTI para 
adultos são semelhantes nas duas redes: 76,6% na 
rede SUS e 77,8% na rede não SUS (BISESTI, 2016). 

Gráfico 3. Perfil da distribuição leitos de UTI, SUS e não SUS segundo o Ensino / Pesquisa na Região 
Metropolitana de Salvador no período de 2014 e 2015

Fonte: Ministério da Saúde. Cadastro Nacional dos Estabelecimento de Saúde do Brasil — CNES. Agosto 
2016
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Ao analisar o Gráfico 3, percebe-se que, na rede 
pública de saúde, a categoria Unidade de Auxiliar 
de Ensino apresentou 26% dos leitos ofertados na 
RMS, cerca de 6% a mais de leitos que rede não 
SUS nos mesmos períodos analisados. As Unida-
des sem Atividade de Ensino predominam nos 
anos estudados, mesmo apresentando variações 
expressivas na rede SUS e não SUS, exposto em 
2014 com 70,91% dos leitos disponíveis — cerca 
de 390 leitos. Realidade diferente dos Hospitais 
de Ensino, que lideram na rede pública de saúde, 
nos mesmos anos analisados, com 21% dos leitos 
aproximadamente, 10% a mais que rede privada 
de saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, os Hospitais 
de Ensino e Hospitais Universitários (HU), soma-
dos, representam 10,3% do total de leitos do SUS 
no Brasil. 11,6% do total de produção ambulatorial 
nacional, 11,8% das internações hospitalares (afe-
ridas através das Autorizações de Internamento 
Hospitalar) e somente 25,6% dos leitos correspon-
dem à UTI, 37,6% dos procedimentos de alta com-
plexidade executados no Brasil e efetuadas autori-

zações de internação hospitalar com custo médio 
próximo a R$ 779,99 (BRASIL, 2004).

É imprescindível que tanto o Ministério da Saú-
de quanto o Ministério da Educação estejam em 
alerta diante dessa situação, para que se adotem 
políticas que viabilizem e estimulem a geração e 
a promoção de UTIs nos Hospitais Universitários 
no Brasil (BARBOSA, 2004).

Ao analisar o Gráfico 4 quanto ao tipo de estabe-
lecimento e a distribuição dos leitos nos mesmos, 
nota-se que a maior prevalência de leitos concen-
tra-se nos Hospitais Gerais, fato igualmente perce-
bido na rede SUS e não SUS, variando de 72,74% a 
91,27% dos leitos ofertados. Em contrapartida, os 
leitos disponibilizados nas Centrais de Notifica-
ções, Captação e Distribuição de Órgãos Estaduais 
são representados por uma pequena fração, em tor-
no de 4,72% dos leitos na rede privada e 1,70% na 
rede SUS, no ano de 2015. Ao analisar a categoria 
dos hospitais especializados, existe disparidade en-
tre as redes: no SUS: eles acumulam, aproximada-
mente, em média, 25% dos leitos, enquanto os não 
SUS representam cerca de 9% destes.

Gráfico 4. Perfil da distribuição de leitos de UTI, SUS e não SUS segundo o Tipo de Estabelecimento na 
Região Metropolitana de Salvador no período de 2014 e 2015

Fonte: Ministério da Saúde. Cadastro Nacional dos Estabelecimento de Saúde do Brasil — CNES. Agosto 
2016

Dentre as UTIs especializadas, o predomínio de 
52,9% encontra-se em hospitais com competência 
entre 100 e 199 leitos, em geral na rede privada, 
sendo dirigidos exclusivamente à UTI Cardioló-

gica e à Pediátrica; as de Queimados e de Neo-
natologia fazem parte de um hospital público de 
grande porte (KIMURA; KOIZUMI; MARTINS, 
1997).
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Estudos realizados relatam que, apesar das vulne-
rabilidades observadas na disponibilidade do ser-
viço especializado, nos hospitais investigados em 
alguns Estados do Nordeste, tais particularidades 
acompanham o processo em trajetória para sua 
inserção na rede hospitalar do serviço de saúde 
brasileiro (DUBEUX; CARVALHO, 2009).

Em alguns Estados da Região Sudeste, ainda se 
observa que, respectivamente, 6 e 11% dos leitos 
de UTIs neonatais localizam-se em maternida-
des específicas, distantes de alguns recursos hoje 
acessíveis unicamente nos hospitais gerais e que 
são indispensáveis para o atual tratamento inten-
sivo. Diante dessa idealização, os elaboradores de 
saúde deveriam estar atentos: as UTIs neonatais e 
maternidades de alto risco deveriam encontrar-se 
apenas em hospitais gerais (BARBOSA, 2004).

O reconhecimento do potencial doador de órgãos 
(PDO) é a primeira etapa neste complexo método 
e, por essa razão, acredita-se que a UTI é o ponto 
primordial para o início da cascata do processo de 
doação de órgãos (RAMLOW, 2002). A oportu-
nidade dos órgãos de um paciente ser utilizados 
para transplantes necessita muito da atuação dessa 
equipe em dispensar esforços com o cuidado do 
paciente. (VAZ, 1993).

4. Conclusão 
Considerando a disponibilidade de leitos em UTI 
e suas diversas variáveis analisadas durante este 
estudo, verificou-se que, na RMS, essas apresen-
taram algumas divergências, as quais, por sua vez, 
poderão representar aspectos significativos para 
implementação de novas políticas de saúde, ma-
nutenção e especialização dos leitos.

Percebido que a cidade de Salvador apresentou o 
comportamento de outras cidades que pertencem 
a grupos de regiões metropolitanas do País, com 
maior oferta de leitos na rede SUS que em outras 
redes não pertencentes à rede pública. Foi identi-

ficada ausência de leitos em municípios circunvi-
zinhos das grandes cidades metropolitanas. O Es-
tado, sabedor dessa realidade, deveria se motivar 
para a concessão de novos convênios e emendas 
de bancadas com o intuito de desafogar a deman-
da das capitais, nos atendimentos de pacientes ví-
timas de traumas, cirúrgico e da clínica médica, 
eliminando uma prática rotineira de transferência 
de problema entre Municípios e Estado quando 
se refere às transferências de pacientes graves e à 
disponibilidade de leitos ofertados pela Central de 
Regulação do Estado.

Deve haver políticas entre o Ministério da Saú-
de e o Ministério da Educação para a criação de 
novos Hospitais Universitários e novos leitos de 
UTI, possibilitando o acesso da população a maior 
número de leitos de UTI. Isso abrirá um leque de 
oportunidades para um contingente de profissio-
nais qualificados, no sistema de saúde da rede pú-
bica e, essencialmente, na rede privada, por ter a 
menor oferta de leitos.

Incentivo das instituições, tanto da iniciativa 
privada quanto da rede pública, pode promover 
a criação de leitos destinados à captação dos ór-
gãos dentro das UTIs e de profissionais treinados. 
O estudo revelou que a região abordada apontou 
percentuais extremamente baixos, pois é um dos 
principais locais de diagnóstico de morte encefá-
lica e de captação dos órgãos. Dessa forma, redu-
ziria o número de óbitos de pessoas que se encon-
tram em lista de possíveis receptores de órgãos, 
paralelamente à redução de gastos essenciais de 
manutenção em saúde e na diminuição dos casos 
de recusa da doação por parte dos familiares. 

O não credenciamento de unidade de saúde no 
CNES é gradativo, indicando falta de oferta de lei-
tos de UTI e CTI igualmente na rede SUS e, em 
especial, nas unidades da rede privada. Obtém-se 
um comportamento crescente na busca por esse 
acesso basicamente pelos planos de saúde, diante 
do fato da acessibilidade das classes emergentes e 
dos menos favorecidos, que procuram esse tipo de 
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serviço constantemente frente às emergências fa-
miliares.

Como a restrição do estudo está subordinada aos 
sistemas de informação de saúde, que são de res-
ponsabilidade das diretorias e Secretarias Muni-
cipais de Saúde, a sua alimentação do sistema. A 
não fiscalização de novas unidades de saúde da 
rede privada pela Vigilância Sanitária de cada mu-
nicípio provoca essa deficiência no credenciamen-
to de todas as unidades de saúde. Possibilita-se 
que o estudo chegue o mais próximo da realida-
de da Região Metropolitana, podendo as demais 
regiões apresentar o mesmo comportamento. A 

fiscalização é embasada e respaldada pelas bases 
legais, de acordo com a Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) nº 7, que caracteriza as atri-
buições e requisitos mínimos para que ocorra o 
funcionamento de qualquer hospital e Unidade de 
Terapia Intensiva e as determinações legais, para a 
obrigatoriedade do cadastramento e das atualiza-
ções fidedignas junto ao CNES (ANVISA, 2010). 
Tem, assim, o dever de informar a oferta de leitos 
disponíveis, possibilitando diversos convênios e 
parcerias com a rede pública privada, o que dis-
ponibilizará maior oferta de leitos de UTI, facili-
tando o acesso da população. 

PROFILE OF THERAPY UNIT BEDS IN INTENSIVE SALVADOR METROPOLITAN REGION IN 
THE PERIOD 2014-2015

Abstract

The Intensive Care Unit (ICU) is the therapeutics space, adapted to the treatment of a high de-
gree risk patient, containing an estate of equipments with a multi-disciplinary staff. Analyze the 
epidemiological profile of the UCI bed offering at the RMS from December, 2014 to December, 
2015. This is a study of a narrative bibliographic review measurable and presents a reminiscent 
phenomenon, that used informations gathered through of the Cadastro Nacional de Estabele-
cimento de Saúde do Sistema Único de Saúde (CNES/DATASUS). Simple absolute and percen-
tual frequencies to the definite variables had gotten through exploratory analysis, represented 
by graphics. Salvador city has the biggest offer of hospital beds at ICUs of the RMS, SUS rede 
(94,37%), compared to the no-SUS (93,09%). Referring to the complementary beds for the cate-
gory of ICU Adults, at the private system leads the hospital beds offer (72,92%) with a difference 
of 6% compared to the public system. In relation to Teach/Search, the prevalence of the hospital 
bed offer was of at the units without Teaching Activities, being higher at the private system. The 
predominating of hospital beds is concentrated at the General Hospitals offered. It’s noticed that 
the patients migration from the metropolitan cities to the capital. Lack of hospital beds, teaching 
hospitals and specialized professionals. To motivate the catchment of organs at the ICUs and 
consequently less costs with the Health system. The lack of cadastre at the health units in the 
ICUs at the CNES, evinces the lack of the ICUs.

Keywords: Describers: Availability of hospital beds. Offer. ICU. 
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