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Na perspectiva do modelo clássico curativista, a cirurgia é uma das estratégias 

de prevenir incapacidades crônicas e mortalidade. Devido a transição 

demográfica, mudança no perfil epidemiológico da população e o avanço na área 

da saúde, os procedimentos cirúrgicos são vistos como essenciais na área da 

saúde. Apesar dos benefícios, os procedimentos cirúrgicos possuem incidentes, 

sendo ocorrências não intencionais decorrentes da assistência em saúde que 

então prejudicam o estado de saúde do paciente. Assim, o carácter de 

atendimento como indicador da qualidade da assistência deve ser estudado e 

investigado. Objetiva-se descrever os procedimentos cirúrgicos eletivos e de 

urgência da região do Cariri registrados no DATASUS no período de 2015 a 

2017. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa e de caráter 

retrospectivo, realizado através das buscas no Sistema de Informação Hospitalar 

(SIH) do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Os dados foram 

unificados das fichas de Autorização de Internação Hospitalar (AIHs) e 

analisados segundo caráter de atendimento, entre os anos de 2015 a 2017 na 

região do Cariri – CE. Foram selecionadas as seguintes categorias: número e 

óbitos, taxa de mortalidade, média de dias de internação e tipo de cirurgia (eletiva 

ou de urgência). Após a extração dos dados foram exportados para o programa 

Excel versão 2010 para Windows® e organizados segundo as variáveis. A 

análise deu-se pelos cálculos de média, frequência absoluta e relativa de cada 

categoria. Foram analisados 53.046 procedimentos cirúrgicos, sendo 18.978 

(35,78%) eletivos e 34.068 (64,22%) de urgência. Quanto ao número de óbitos 

no total foram 693, desses 120 (17,32%) foram decorrentes de cirurgias eletivas 

e de 573 (82,68) de urgência. Em relação à média de permanência hospitalar 

são 4,0 dias, no qual para cirurgias eletivas são 2,6 dias e de urgência 4,8. Diante 

do estudo, percebe-se a prevalência das cirurgias de urgência no Cariri e seu 

forte impacto no que se refere aos óbitos decorrentes dos procedimentos e 

média de internação, bem como na média de internação. Assim, a cirurgia eletiva 

se firma como um importante indicador de qualidade. Porém, estudos são 

sugeridos afim de identificar os fatores que interferem na assistência.  
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