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Resumo: O programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), instituído pelo 

Ministério da Saúde, é uma das estratégias que visa garantir o direito e a viabilidade 

da assistência de saúde dos pacientes em outras localidades. Esse trabalho objetiva 

analisar o perfil dos usuários do TFD no município de Marabá, Pará, com ênfase nos 

custos financeiros nos anos de 2016 e 2017. Trata-se de um estudo retrospectivo, 

transversal, quantitativo com enfoque descritivo, realizado na Secretaria Municipal de 

Saúde do município de Marabá. Foi utilizado um questionário semiestruturado, 

contendo 14 perguntas direcionadas aos dados do usuário (idade, sexo, especialidade) 

e dos custos subsidiados pelo programa (valor da ajuda de custo e transporte do 

usuário e acompanhante, caso possuísse). Os resultados mostram que a faixa etária 

mais prevalente na utilização do serviço foi a de 0 a 15 anos, para ambos os sexos. 

Entre as especialidades com maior custo financeiro está a oncologia, com média de R$ 

86.870,62 por ano, destacando-se o câncer de próstata, mama e útero. Portanto, este 

estudo se propõe a auxiliar na gestão dos recursos financeiros, de forma que os 

resultados possam alicerçar a criação de políticas públicas que visem o 

aperfeiçoamento do programa e até mesmo modificar a estrutura de saúde no 

município através de convênios ou a instalação de serviços necessários para melhor 

atender à população.  

Palavras-chave: Estudo Retrospectivo; Assistência Ambulatorial; Serviço Hospitalar de 

Oncologia; Direitos do Paciente; Gastos em Saúde. 
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Abstract: The Out-of-Home Treatment (OHT) program, established by the Ministry of 

Health, is one of the strategies to guarantee the right and the feasibility of the health 

care of patients in other places. This paper aims to analyze the profile of OHT users in 

Maraba, Pará, emphasizing on financial costs in the years 2016 and 2017. It is a 

retrospective, transversal and quantitative with a descriptive approach study, carried 

out at the Municipal Health Department of the municipality of Maraba. A semi-

structured questionnaire containing 14 questions directed to user data (age, gender, 

specialty) and the costs subsidized by the program (cost of the allowance and 

transportation of the user and companion, if any) was used. Results show that the most 

prevalent age group in the use of the service was 0-15 years, for both genders. Among 

the specialties with higher financial cost is oncology, with an average of R$ 86,870.62 

per year, especially prostate, breast and uterine cancer. Therefore, this study proposes 

an aid in the management of financial resources, so that the results can support the 

creation of public policies aiming at improving the program and even modify the health 

structure in the municipality through agreements or the installation of services needed 

to better serve the population.   

Keywords: Retrospective study; Ambulatory care; Oncology hospital service; Patient 

rights; Health spending. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Saúde Pública começou a ganhar força no Brasil com o movimento 

conhecido como Revolução Sanitária em meados de 1970, posteriormente, com a 

criação da Constituição Federal Brasileira de 1988 e a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo este 

garantir de forma gratuita, acessível e igualitária, o acesso aos usuários através dos 

princípios da universalidade, equidade e integralidade de atenção à saúde (BARBOSA 

et al., 2010; SÁ et al., 2016).    

Nessa perspectiva, o programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) é uma 

das maneiras de garantir os direitos aos usuários da rede pública de saúde. O TFD foi 

instituído pelo Ministério da Saúde (MS), um benefício definido pela Portaria n° 55, de 

24 de fevereiro de 1999, que têm como objetivo fornecer auxílio a pacientes atendidos 

pela rede pública de saúde, visando garantir o deslocamento dos usuários do SUS para 

o tratamento fora do município de residência, desde que os meios de tratamento neste 

tenham sido esgotados e que o paciente não tenha condições de arcar com o 
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tratamento, ou seja, dependa exclusivamente do sistema público de saúde (BRASIL, 

2010; SÁ et al., 2016). Compete ao TFD garantir consultas, tratamento ambulatorial, 

hospitalar e/ou cirúrgico, além de passagens de ida e volta para o paciente e 

acompanhante (quando este o necessita comprovadamente) para o tratamento no local 

indicado. Também é competência do TFD prover uma ajuda de custo para alimentação 

e hospedagem desses pacientes (BARBOSA et al., 2010).  

O programa possui grande importância nacional e local visto que a ausência de 

tratamento especializado determina o aumento da mortalidade entre os pacientes 

dependentes do SUS (ESPÍRITO SANTO, 2015). Nessa perspectiva, o município de 

Marabá que está localizado na mesorregião do sudeste paraense, distando cerca de 485 

quilômetros da capital Belém e com uma população estimada em 271.594 habitantes, 

conta com o programa TFD a aproximadamente 17 anos (IBGE, 2010). O município 

conta com uma rede de estabelecimento de média e alta complexidade, sendo 212 no 

total, entre eles 199 ambulatórios de média complexidade, 6 de alta complexidade, 7 

hospitais de média complexidade, atendendo diversas especialidades, assim como 

serviços de urgência e emergência. Todavia, a grande maioria dos estabelecimentos de 

saúde e serviços especializados no munícipio são particulares, portanto de difícil 

acesso a maior parte da população (DATASUS, 2018).    

Dessa forma, este estudo objetiva analisar o perfil dos usuários do TFD no 

município de Marabá, Pará, com ênfase nos custos financeiros nos anos de 2016 e 

2017. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Amostra 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal, quantitativo com enfoque 

descritivo, realizado na Secretaria Municipal de Saúde do município de Marabá. 

Inicialmente foi realizado análise do número de processos do TFD do município 

referente aos anos de 2016 e 2017, que atingiu um total de 1000 processos. Com o 

intuito de obter uma significância estatística, foi utilizado o cálculo de amostragem, 
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baseado em um erro amostral de 5% e nível de confiança de 95%, sendo necessário 

uma amostra de 278 questionários preenchidos. 

2.2 Instrumentos 

 

 Esta pesquisa utilizou um questionário semiestruturado baseado nas informações 

coletadas dos processos disponíveis no TFD. Quatorze perguntas foram desenvolvidas e 

direcionadas aos dados do usuário e aos custos subsidiados pelo programa, como: sexo, 

idade, especialidade, subespecialidade, procedimentos realizados, estabelecimento de 

saúde, município de encaminhamento, número de deslocamentos, presença ou ausência 

de acompanhante, custo do acompanhante, custo total do auxílio ao paciente, meio de 

transporte utilizado, custo do transporte e total do paciente e acompanhante, caso 

possuísse. 

2.3   Coleta e análise dos dados   

Em um primeiro momento, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), foi realizado uma visita para levantamento dos dados armazenados pelo 

programa, além de como ocorre a recepção e atendimento dos usuários. Na segunda 

visita, baseado na infraestrutura local, dividiu-se todos os processos disponíveis nos 

anos correspondentes a 2016 e 2017, avaliando a viabilidade de cada processo para sua 

posterior utilização, separando-os em utilizáveis e não-utilizáveis, de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão, seguido da randomização dos processos por 

especialidade. Posteriormente, foram realizadas as coletas dos dados de cada processo.  

Para análise estatística foi utilizado o software R, versão 3.0.1 (R DEVELOPMENT 

CORE TEAM, 2013). 

2.4   Aspectos éticos  

Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP da Universidade do Estado do Pará 

(Parecer: 2.750.760). Os procedimentos que foram utilizados obedeceram aos Critérios 

da Ética na Pesquisa, conforme resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, além de manter-se alinhado ao código de Nuremberg de 1949. 



 

Os impactos da tecnologia na  

Educação, saúde e meio ambiente 
26 a 28 de setembro de 2018 

 

 

 

 

5 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 5, 2018. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 mostra a faixa etária dos pacientes, de ambos os sexos, atendidos 

pelo TFD no município de Marabá. A maior parte (26.1%) dos pacientes atendidos 

pelo TFD está na faixa etária de 0 a 15 anos. Isso denota a alta necessidade que esses 

indivíduos apresentam quanto a assistência médica, tanto por alterações decorrentes do 

período gestacional de suas progenitoras, quanto a suscetibilidade aumentada ao meio 

no qual estão vivendo. A figura 1 também mostra a menor porcentagem (9.2%) dos 

pacientes estando na faixa etária de 16 a 30 anos, caracterizado por ser um período da 

vida onde as disfunções orgânicas são menos incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 1 mostra a média e desvio padrão dos pacientes atendidos pelo TDF, 

nos anos de 2016 e 2017, separados por sexo. O sexo masculino apresentou maior 

média de idade 47 (±26.50) anos, comparado com o sexo feminino 38 (±22.63) anos, 

porém não apresentou significância estatística (p=0.067). Justifica-se esse resultado o 

fato dos homens procurarem atendimento médico mais tardiamente que as mulheres, 

principalmente quando se fala em homens de baixa escolaridade (GOMES et al., 2007). 

 

Tabela 1. Média e desvio padrão da idade, separados por sexo, dos pacientes atendidos 

pelo TFD, nos anos de 2016 e 2017 
 Homens  Mulheres p* 

Média (anos)        47 38 
0.067 

Desvio Padrão (anos)     26.50 22.22 

*Teste t student 

 

Figura 1. Faixa etária dos pacientes de ambos 

os sexos atendidos pelo TFD no município de 

Marabá. 
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A Figura 2 mostra os custos financeiros do TFD e suas variabilidades por 

especialidades. Dentre todas as especialidades na qual o TFD encaminhou pacientes a 

outros municípios, a subespecialidade oncologia destacou-se com 98 (31.2%), seguido 

da oftalmologia e hematologia, com 22 (7.0%) cada. A oncologia foi a especialidade 

com maior dispêndio para o TFD, visto o custo médio de R$ 86.870,63 (41.5%) dentre 

um total de R$ 210.080,37 por ano. 

Os serviços de oftalmologia (R$ 17.875,00) e cardiologia somado a hematologia 

(R$ 13.231,88) somaram custos mais elevados, depois da oncologia. Esses resultados 

justificam-se pelo fato do câncer ser uma doença crônica que necessita de tratamentos 

contínuos por longos períodos. Por esse motivo, torna-se necessário evidenciar que os 

altos custos referentes a especialidade oncologia derivaram da necessidade frequente 

que os pacientes apresentam em recorrer ao TFD para consultas de acompanhamento, 

sessões de quimioterapia e/ou radioterapia ou até mesmo, intervenções cirúrgicas, para 

o prosseguimento de seu tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Figura 2. Médias dos custos e suas variabilidades por especialidades contempladas pelo TFD. 

CH: Cardiologia e Hematologia; END: Endocrinologia; GEL: Gastroenterologia; NEF: Nefrologia; 

NEU: Neurologia; OFT: Oftalmologia; ONC: Oncologia; ORL: Otorrinolaringologia; PNL: 

Pneumologia. 

P = 2.2e-16 
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Nesse sentido, demonstra-se a necessidade de não só priorizar o incentivo à 

criação de instituições públicas especializadas para o auxílio, mas também uma 

avaliação criteriosa pelo poder público municipal em vista de, caso sejam localizadas e 

comprovadas sua excelência, realizar convênios ou parcerias com hospitais e/ou clínicas 

particulares que ofereçam esses atendimentos, buscando diminuir os custos e a 

necessidade dos pacientes de recorrerem ao TFD para realizarem, por vezes, apenas 

consultas de acompanhamento.  

Sabe-se ainda que, são poucos os estudos voltados para essa temática, portanto 

é preciso avançar cada vez mais na compreensão dos outros aspectos, além do auxílio 

de saúde ofertado pelo município de Marabá através do TFD, buscando evidenciar que 

apesar de ser um serviço fundamental, não deve ser fomentado a longo prazo. Isso 

porque a assistência à saúde deve priorizar todos os âmbitos da vida dos indivíduos, 

principalmente no que tange ao desgaste físico e/ou emocional que esses pacientes 

estão submetidos quando necessitam deixar seus pares e sua rotina, por não serem 

ofertados a assistência necessária em seu município de moradia. 
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