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RESUMO 

Com o objetivo de reconhecer as conceltuaç~es fu~ 

damentais da Integração Docente-Assistencial, da regionalização 

e da hierarquização dos serviços de saúde que estão interrela -

cionados, pesquisou-se a literatura pertinente, não só aquela 

que abordasse teoricamente o assunto, mas também a que relacio

nasse as experiências já desenvolvidas. 

O reconhecimento da experiência do Projeto Cotia, 

que desenvolve os três aspectos acima mencionados, foi efetuado 

tendo por base dados disponíveis e,principalmente os depoimen

tos dos que vivem o dia a dia desse trabalho. 

Os dados significativos coletados foram analisa

dos a luz dos conhecimentos adquiridos através da literatura e 

das opiniões expressas, frutos da reflexão, do conjunto de pes

soas envolvidas no trabalho do Projeto Cotia. 

O aspecto conceitual dos assuntos apresenta uma 

lógica consolidada, já comprovada em algumas experiências; a 

sua operacionalização porém, apresenta dificuldades peculiares. 

Estas foram consideradas na descrição e análise da reprod~ 

tibil idaqe do modelo, que já é fato concreto na Região Metropo

litana de São Paulo. 
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SUMMARY 

l.n order to recognize: the fundamental concepts of. 

the Articulation of Teaching and Service (ATS), the regionaliz,! 

tion and the hierarchization of health services,that are interre1at 

ed, the pertinent literature was examined, not only that related 

to theoretical matters but the one related to the already implemented 

experiences as well. 

The recognition of Cotia Project experience, which 

develops the three above mentioned aspects was done taking as a 

basis the available data, and mainJy the testimony of the people 

involved in that work. 

The significant col Jected data were analyzed through 

the knowledge acquired by literature and statements expressed by 

people involved in the Project. 

The conceptual aspect of the subject presents a 

i t s 

were 

consolidated logic, already confirmed in some experiences; 

operation, however, presents some peculiar difficulties that 

considered in the description and analysis of the model repr~ 

of São ducibility, a concrete event in the Metropolitan Region 

Paulo. 
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Sob a denominação genérica de Programas de Exten 

sao da Cobertura, apresentam-se v~rias modalidades de progra-

mas de saúde, cada um deles caracterizado por especificidades 

quanto a objetivos, âmbito de atuação, apoio institucional e, 
li 

consequentemente, recursos que os diferenciam. Porém, h~ um con 

junto de componentes operacionais que os caracterizam sob o de 

nominador comum 11 extensão da cobertura 11
, a exemplo de: assis -

tência prim~ria à saúde, uso de tecnologia apropriada, uso de 

profissionais generalistas e auxiliares, integração das açoes 

e outros. 

Dentre estes componentes, destacam-se a regiona-

lização e hierarquização dos serviços de saúde que, em cada um 

dos programas, principalmente naqueles que desenvolvem a lnte-

gração Docente-Assistencial (IDA), se apresentam com uma lÕgi-

ca e estrutura peculiar, cujo significado e contribuição para 

a efetividade dos objetivos de um programa pretendem-se reco-

nhecer. 

As articulações das funções e relacionamentos,as 

responsabi 1 idades dos agentes, suas qualificações e a forma co 

mo interagem para resultar num processo dinâmico continuado e 

reprodutfvel, sao conhecidas pelo estudo da realidade configu-

rada em um dado momento. Propôs-se verificar o grau da aplica-

bilidade dos conceitos, as proposições e modelos prescritivos 

contidos na bibliografia selecionada, como sendo interpretati-

vos dessa realidade. 

A facilidade da integração docente-assistencial 
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do Projeto Cotia, no qual participa a Faculdade de Saúde Públl 

ca da USP, foi fator para a escolha desta área como campo de 

estudo do tema acima pleiteado. 
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Objetivo Gera 1 

Estudar os elementos fundamentais da estratégia 

do Programa IDA, da regionalização e hierarquização dos servi

ços de saGde em correlação com as caracterlsticas bisicas de 

sua operacional idade, tomadas de uma experiência em desenvolvi 

mento, e reconhecer a problemitica relativa à inserção desta 

experiência nesta fase de modificações do setor saGde. 

Objetivos específicos 

1. Estudar os componentes conceituais de IDA, a regionalização 

e hierarquização dos serviços de saGde. 

2. Caracterizar as formas gerais de sua operacionalização. 

3. Verificar o grau de aplicabilidade dos conceitos, proposições 

e modelos teóricos prescritivos, na realidade conhecida. 

4. Destacar a operacionalidade do Programa IDA, da regionaliz~ 

ção e hierarquização dos serviços de saúde e as condições 

necessárias para a sua reprodução. 
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Forma de abordagem 

Pretendeu-se formular duas interpretações - teó

rica e de sua aplicação - e, pela comparação entre as mesmas, 

analisar os problemas e a viabilidade de sua reprodução. Tomou 

se como dadas duas situações: a situação vigente tradicional 

e a situação alternativa, inovadora, as quais, em princípio,~ 

presentam estruturas organizacionais e operacional idades dife

renciadas. 

Por um lado, o modelo teórico que se pretendeu 

caracterizar está voltado basicamente para a definição dos el~ 

mentos conceituais e estruturais que especifiquem a situação al 

ternativa como reflexo ou resposta à situação vigente. Por ou

tro lado, o modelo de sua aplicação seria tomado de uma experl 

ência especifica. 

Pela comparaçao entre os dois modelos- teórico e 

pragmático- objetivou-se captar os elementos de adequação, e

volução ou mesmo involução, de forma a poder traduzi-los em u

ma proposição de viabilidade de sua reprodução. 

Area de estudo 

A area de estudo foi constituída pelos Munici-

pios de Cotia e Vargem Grande Paulista, na periferia da Grande 

São Paulo. 

O universo objeto de análise foi o Projeto Cotia, 

desenvolvido pela Associação Hospital de Cotia (AHC) em conve

nio com outras instituições, que está desenvolvendo um Progra-
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ma IDA, operando a regionalização e a hierarquização dos servi 

ços de saQde, cujo processo pode $er considerado como consoli

dado, dado o período de tempo que está em funcionamento. 

Variáveis e instrumentos de análise 

Dois agrupamentos básicos de variáveis foram de

finidos: estudo das proposições teóricas e das estruturas orga 

nizacionais e funcionais da experiência em desenvolvimento. 

Para cada um destes agrupamentos de variáveis se 

lecionaram-se os seguintes instrumentos de análise: 

a) construçao teórica mediante pesquisa bibliográfica; 

b) estudo das estruturas organizacionais e funcionais - objetl 

vos, finalidades, princípios, estratégias, organogramas, flu 

xograma, normas, regulamentos, rotinas e procedimentos, for 

mais ou informais, descritos ou não; quantificação, qual ifl 

cação dos serviços e dos profissionais envolvidos, fontes de 

recursos econômicos e das suas formas de financiamento e ou 

tros - mediante consulta aos documentos, relatórios, traba

lhos publicados, estatísticas e registros; entrevistas sele 

cionadas com pessoas-chave para obtenção de depoimentos e 

observação sistematizada in loco dos serviços. 

Tratamento das informações 

Após a coleta e registro de dados e observações, 

procurou-se estruturá-los com descrição e diagramações das rela 

ções funcionais que conformem as análises das hipóteses e con

figurem a estruturação das duas situações - a teórica e a pra~ 

mática. 
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Aná1 i se das hipóteses 

Na comparaçao entre os dois modelos, procurou-se 

equacionar as hipóteses aventadas e analisar o grau de eficiên 

cia do modelo pragmático com relação ao teórico. 

Nesse sentido, a convergência ou divergência da 

f o r m u 1 ação te ó r i c a em r e 1 ação à o b s e r v a ç ã o d e um a r e a 1 i da d e pe.!:. 

mite aquilatar o hiato entre as duas formulações e questionar 

as condições para se reproduzir uma ou outra dessas proposi 

çoes. 

Trata-se de uma situação típica de estudo de ca-

so, como forma de investigação e reconhecimento da real idade e 

do alcance dos propósitos. 

Consistiu na observação de uma situação singular 

para o tratamento de um problema específico - a extensão da co 

bertura de serviços de saúde à população que, no caso particu-

lar, reveste-se das funções correlatas de um programa IDA- vol 

tada para a verificação das circunstâncias e condições que pe.!:. 

mitam a sua reprodução. 

A técnica utilizada para a coleta e tratamento 

das informações fundamentou-se na forma como elas se encontram 

registradas ou disponíveis. Para retratar o caso de forma a 

mais representativa e completa possível, adotou-se a seguinte 

sistemática: 

- levantamento histórico do Projeto, mediante a consulta dos re 

latórios anuais e entrevistas com pessoas que dele particip~ 

ram ou participam de forma significativa; como resultado, o~ 

tiveram-se informações quanto a temporalidade dos fatos sig

nificativos, desde a fundação a AHC até hoje, e expectativas 

ao seu futuro imediato; 
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- levantamento dos recursos técnicos, humanos, econSmicos e ins 

titucionais, caracterizando-se sua qualidade e forma de atua 

çao; 

levantamento e registro da organizaç~o e forma de alocaç~o e 

gestão dos recursos, segundo sua origem, o que implicou na 

necessidade de se estudar convênios, legislações específicas 

e demais disposições regulamentadoras do projeto; e 

-análise e descrição dos fluxos do sistema de informaç~o for

mal e informal, e seu registro sob forma sistêmica. 

Desse modo, as informações se fundamentaram em e~ 

trevistas com participantes atuais e passados, que tiveram ou 

têm influência decisiva na concepç~o e atuaç~o do projeto Co-

ti a. 

No decorrer dos trabalhos, muitas informações e-

xigiram retorno-e complementações, além de múltiplas verifica-

ções, mediante o confronto de opiniões de vários entrevistados. 

Ao mesmo tempo, fatos novos ou inesperados exigiram a amplia -

ção do campo de investigaç~o e o aprofundamento das análises 

de forma a se manter a consistência dos informes. 

Assim, o roteiro previamente estabelecido foi so 

frendo modificações e complementações, à medida que o conheci-

mento da realidade e das condições de sua reprodutibilidade o 

exigiam. 

A abordagem sistêmica foi adotada como técnica pa 

ra a aferiç~o dos resultados e a identificação da totalidade 

das relações e conflitos interinstitucionais presentes, a fim 
11 

de se evitar falhas no sequenciamento e entrelaçamento das de-

cisões presentes e atuantes, de forma significativa para o co-

nhecimento do projeto, suas nuances e peculiaridades. 
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Em função da metodologia adotada, foi necessário 

também reconhecer as condições e recursos disponíveis e neces-

sárlos do campo selecionado para a sua reprodução - no caso a 

Região Metropolitana de São Paulo. De modo peculiar, entrevis-

tas e levantamento de informes e disposições quanto a atuação 

das instituições correlatas tiveram que ser obtidos, analisa-

dos e conferidos. 

A mesma abordagem sistêmica que serviu como par~ 

metro para a definição do escôpo e delimitação do esforço ne-

cessário para a configurção da área e do Projeto, foi utiliza-

da na definição do campo de reprodução, método este que confe-

riu consistência às análises e correlações efetuadas. 

Registram-se informações e situações ocorridas~ 

té dezembro de 1985. Alterações ocorridas, posteriores a esta 

data, não foram objeto de registro e análise a fim de que se 

estabelecesse com rigor o período da real idade em estudo. 

Este trabalho foi desenvolvido no decorrer de a-

bril de 1985 a março de 1986, sem prejuízo das funções docen-

tes, o que implicou na elaboração em várias etapas, dificulta~ 

do o estabelecimento com precisão do tempo dispendido. 

Devido às dificuldades da coleta de dados, con-

forme descrito acima, pode-se presumir que tenha sido gasto um 

período equivalente a de 6 meses, aproximadamente. 

Apresentação dos resultados 

No capítulo 4, registrou-se o resultado do leva~ 

tamento bibliográfico realizado pertinente ao tema proposto. 

tem~• ~· lllallottca • D•cv•••Nçle 
FACUlDADE ll SAÍii PtiUU 
•ltUSIIll! H slt PAIU 
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O capítulo 5 constou de: 

descriçio das caractiristicas principais do Projeto Cotia,sua 

área de atuação e análise de alguns aspectos, com a finalida 

de de reconhecer a situação na qual opera o Projeto; 

descriçio dos serviços e atividades desenvolvidas, obedecendo 

a ordem de complexidade crescente das unidades operacionais ; 

-descrição e análise da peculiaridade do Programa lDA desenvol 

v ido; 

configuração da atuação das entidades que prestam assistência 

à saúde na região, sob o enfoque sistêmico, e a inserção do 

Projeto nesta conjuntura; e 

-descrição e análise da operacionalidade da regionalização e 

hierarquização dos serviços de saúde. 

No último capítulo levantaram-se as possibilid_! 

desde reprodução do modelo numa dimensão maior, as suas dificul 

dades e as implicações que tal reprodução pode provocar, consi 

derando a dinâmica atual da instituição onde ela ocorrerá. 
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4.1. Antecedentes 

Nos países europeus, a expressao "medicina comu-

nitária 11 e utilizada onde prevalece a medicina estatal e socia 

llzada, indicando a saGde pGblica avançada que necessita dos 

conhecimentos de disciplinas como sociologia, ecologia, psico-

logia, etc. Alguns vêem a medicina comunitária como a realiza-

ção de medicina integral, onde as ações de promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde são realizadas por uma e

quipe multidiscipl inar 62 63 

A medicina comunitária originou-se nos Estados U 

nidos, na década de 60, identificando-se com os propósitos dos 

Programas de Ação Comunitária destinados às populações pobres, 

urbanas e rurais, e seguindo a orientação da prática social que 

responde às tensões sociais surgidas com os movimentos dos di-

rei tos civis e conflitos sociais 19
• Ela atende às necessidades 

de saúde dos grupos sociais e é executada por agências voluntá 

rias ou organismos estatais, preenchendo os vazios deixados p~ 

la medicina de empresa, a pública ou a articulada às escolas me 

Tem como características ·principais 62
: 

-desenvolver-se como trabalho multinstitucional e multipro

fissional; 

- apoiar o desenvolvimento de formas simplificadas de atendi 

mente comunitário; 

- incluir a participação comunitária no planejamento, execuçao 

e administração; 
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buscar a expansao da rede de serviços, principalmente a ex

tensão da cobertura; e 

buscar a mobilização dos recursos locais e a utilização raci 

onal dos recursos disponíveis da medicina institucionalizada. 

Com o apoio da Organização Mundial de Saúde {OMS} 

e a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), na década de 70, 

propaga-se para a América Latina, como prática alternativa pa-

ralela à organização dominante de assistência médica 19 • 

No Brasil, difunde-se, inicialmente nas universi 

dades, originando alguns projetos-piloto, financiados por fun-

dações estrangeiras, tais como: Rockfeller, Kellogg e 

tendo como objetivo principal estender a cobertura assistenci-

al à saúde e, secundariamente, a formação de recursos humanos. 

Nesse processo de transposição, os programas de 

medicina comunitária perdem algumas de suas particularidades~ 

riginais, principalmente aquele caráter restrito de atuação. Dl 

ferencia-se pela extensão do universo a ser trabalhado. Assim, 

de um programa complementar passa a constituir programas de e~ 

tensão da cobertura de caráter mais amplo 77
, que são iacorpor~ 

dos pelos organismos oficiais como o Ministério da Saúde (MS) 

e as Secretarias Estaduais de Saúde (SES). 

Afirma MENDES 47 que os elementos estruturais da 

medicina comunitária, na dinâmica de sua interação, determinam 

a configuração teórica e operacional desse paradigma. 

A finalidade é racionalizadora, "exclui o ambien 

te mediato no processo saúde-doença, onde se dá a sua determi-

nação social, e incorpora à sua prática o ambiente imediato, 

procurando atuar nele, principalmente, através de .ações stmpll 
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ficadas 1147
• 

No processo de adaptação, agrega-se às linhas g~ 

rais da proposta 11 a idéia de racionalização, que supõe, em qu!_ 

se todas as propostas de saúde comunitária transplantadas, fun 

damentalmente, uma redivisão administrativa, a regionalização 

segundo um critério de cobertura, e a hierarquização das ações 

em níveis de complexidade crescente114
• A organização institucio 

nal introduz a lógica do funcionamento do sistema econômico, 

critérios objetivos de decisão, análise do custo-beneficio, co~ 

trole da produtividade e uma política racional de investimen

tos. 

Como variante dos programas de extensão da cober 

tura, aquelas experiências-piloto, principalmente de nature-

za acadêmica, isoladas, constituem os Programas IDA, ao lado 

de outros que estão sendo desenvolvidos baseados no modelo teó 

rico de medicina comunitária. 

4.2. Programa de Integração Docente-Assistencial (IDA) 

Os programas IDA, sempre apoiados no ensino uni

versitário, mantêm as características da medicina comunitária, 

inclusive no sentido de dirigir as ações assistenciais para gr~ 

pos populacionais imitados em areas rurais ou urbanas e, esp~ 

c ialmente, metropol i tanas 15 7 5 

Mediante a aplicação da política de extensão da 

cobertura no Bras i 1, foram implantados em regiões extensas, pr~ 

gramas de iniciativa estatal, baseados no conteúdo e forma or

ganizacional da medicina comunitária, abrangendo principalmen

te áreas rurais. Para operar estes sistemas ficou evidente a 



1 7 

necessidade de se preparar novos tipos de recursos humanos, em 

quantidade e em curto espaço de tempo 1 75
, de forma a suprir a 

insuficiência ou inadequação técnica dos profissionais existen 

tes. 

Estes programas surgem a partir de 1974, com o 

Sistema Integrado de Prestação de Serviços de Saúde do Norte de 

Minas Gerais 83 90
; em 1976 foi criado o Programa de lnteriori-

zaçao das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) 77
, cobrindo are 

gião nordeste do país. 

Na area de preparaçao de recursos humanos, em con 

vênio com o OPAS, os Ministérios da Saúde e da Educação e Cul 

tura criaram em 1975 o Programa de Preparação Estratégia de Pes 

soal de Saúde (PPREPS)~ 2 • O principal programa de extensão da 

cobertura com o qual o PPREPS cooperou foi o PIASS~ 2 • 

O PPREPS teve três objetivos principais~ 2 : 

-preparar o pessoal de nível médio (técnico e auxiliar) e ele 

mentar para suprir os déficits existentes e previstos, inclu 

indo a educação continuada dos quadros existentes; 

- apoiar a constituição, implantação e funcionamento das regi

Ões docente-assistenciais e criar mecanismos de articulação 

e integração estrutural e funcional entre os sistemas de sau 

de e educação; e 

- apoiar o estabelecimento de Sistemas de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos para a Saúde, integrados no planejamento se 

torial de cada Estado, mediante ações complementares e ins -

trumentais. 

Uma relação dos projetos que, a partir de 1970, 

estiveram ou estão sendo desenvolvidos na América Latina e no 

Caribe, é apresentada por CHAVES 15 , em 1982. Nesta relação cons 
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tam 23 Universidades e 2 Fundaç~es brasileiras. Apesar de ser 

parcial, pois se refere apenas iqueles que receberam a colabo-

ração direta ou indireta da Fundação Kellogg, mostra o grau de 

adesão das universidades brasileiras ao movimento IDA. 

Um dos projetos do PPREPS, que também recebeu c~ 

laboração da Fundação Kellogg, foi o de Tecnologia e Desenvol-

vimento Educacional, para apoio ao desenvolvimento dos proje-

tos docente-assistenciais, realizado pelo Núcleo de Tecnologia 

Educacional para a Saúde e o Centro Latino-americano de Tecno-

logia Educacional para a Saúde (NUTES/CLATES), mantidos pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e OPAS 15 42 • o NUTES/ 

CLATES é considerado um centro de movimento de modernização p~ 

dagógica, que traz como parte integrante o desenvolvimento da 

tecnologia instrucional 15
• 

O IDA pode ser conceituado como 11 
••• reunião de es 

forços em um processo de crescente articulação, entre institui 

ç~es de educação e de serviços de saúde, adequados às necessi-

dades reais da população, à produção de conhecimentos e à for-

maçao de recursos humanos necessários em um determinado contex 

to da prática de serviços de saúde e de ensino" 26
• 

Segundo MENDES 47
, foram criados dois projetos p~ 

dagógicos baseados na concepçao de medicina comunitária: o NU-

TES/CLATES e o IDA. O NUTES/CLATES contribui apresentando efel 

tos modernizantes no processo de ensino, sem implicar na muda~ 

ça educacional real. Parte da hipótese de que os problemas edu 

cacionais são de natureza metodológica e a sua -preocupaçao e a 

eficiência e a produtividade no ensino. O IDA, da forma como 

foi incorporado pelas escolas, em geral pelos Departamentos de 

Medicina Preventiva e Social, não afetou a entidade educacio-
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nal como um todo, tornando-se num projeto de valor limitado po~ 

que se localizava num departamento, constituindo uma extensão 

do curso em ambientes extramurais, paralela ao curso intramu

ral. O autor considera que o IDA não pode continuar como um se~ 

mento dual com o do ensino de medicina cientTfica tradicional. 

Reconhece também que essa proposta não se realiza aprioristic~ 

mente, mas é recriada constantemente num processo de entrecho

que de interesses, de formas de influências e pressões polTti

cas. Que o processo pode configurar num processo de transição 

em busca de uma real integração de docência e serviço. 

Seus programas definem normas para adequar e es

tender a rede de serviços de saúde como modelo de prestação de 

assistência, de ensino e de pesquisa. 

Neste sentido, os serviços de saúde passam a ser 

utilizados como campo de prática e ensino, com o objetivo de 

formar recursos humanos para prestação de melhores serviços, 

significando um compromisso compartilhado entre instituições 

formadoras e util izadoras. Quanto à pesquisa, tradicionalmente 

restrita ao ambiente acadêmico, passa a ter participação dopes 

soal do serviço de saúde. Dessa forma, a apropriação e divulg~ 

ção do conhecimento produzido beneficia os profissionais que 

fazem parte do processo 26
• 

A partir da estruturação da prática de medicina 

comunitária, o modelo de educação em saúde terá, entre seus e

lementos, a mudança das funções educacionais, com docência, ser 

viço e pesquisa, totalmente integrados 47
• 

Para a concretização dessa mudança, HENDES 47 pa~ 

te do princTpio de que é necessária a reformulação do conceito 
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do pesquisador e do locus da pesquisa. Tradicionalmente, o pe~ 

quisador é aquele "expert" de alto nTvel de conhecimento que 

trabalha em institutos ou universidades e tem o apoio de equi-

pamentos de alta densidade de capital. O 1 imite de espaço de 

produção de pesquisas deve ser ampliado, abrangendo também os 

serviços e desmistificando o trabalho científico. Este deverá 

ser desenvolvido por trabalhadores de quaisquer . . naveas e na o 

somente por pequeno grupo de cientistas. Para que esta situa-

ção se torne realidade, toda a equipe de saúde deve ter um pr~ 

paro básico em pesquisa científica. 

A articulação docente-assistencial pode se dar 

"em três graus de intimidade no relacionamento: a cooperaçao, 

a coordenação e a integração. A cooperação seria o grau menor, 

em que o serviço cede ou permite o uso deste ou daquele hospi-

tal, desta ou daquela unidade, para este ou aquele fim, em res 

posta a pedidos específicos. A coordenação representa um grau 

intermediário, em que cada instituição mantém a sua identidade 

própria, as suas responsabilidades, e as duas entram em acordo 

sobre atividades a serem desenvolvidas colaborativa e continua 

mente na área. A integração é um passo além; implica em coman-

do Único, ... ou transferência de responsabilidade de uma insti 

tuição para outra ... ; a forma que mais atende as necessidades 

das instituições participantes e da sociedade e a coordenação1115
• 

Recomenda-se que o relacionamento entre as insti 

tuições participantes ocorra sob a forma de coordenação ou in-

tegração 15 26 51 , não se limitando ã simples utilização do ser 

viço, competindo às escolas proporcionarem, além da educação 

formal, o exercício permanente de ensino de forma continuada 

na prática, constituindo uma interação permanente dos dois sis 
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temas e de suas responsabil idades 51
• 

Nos hospitais de ensino, a aprendizagem fica re~ 

trita à unidade hospitalar e ao mesmo profissional, faltando a 

integração inter-profissional; a tendência desses hospitais,de 

estenderem o campo de ação a uma atuação comunitária com bene

fícios para a população de uma área programática pré-determin~ 

da, é recente 16
• As universidades há muito tempo utilizam os 

serviços locais de saúde cedidos cooperativamente, sem reconhe 

cimento oficial por parte das instituições, por um período de 

tempo determinado, para a prática de assistência, sem muita pr~ 

ocupação em aproximar a formação dos profissionais de uma rea 

lidade sócio-sanitária mais objetiva 75
, mantendo um distancia

mento entre o ensino acadêmico e a realidade da prestação de 

a s s i s t ê n c i a . O o b j e t i v o d o I DA , s e j a a n í v e 1 d e g r a d u a ç ã o ou de 

pós-graduação, é adequar a formação dos profissionais às reais 

necessidades da saúde da população. Por meio de contato de pr~ 

fissionais e técnicos de saúde com alunos e docentes, promove 

o aperfeiçoamento dos padrões de assistência das unidades en

volvidas, ampliando a capacidade de cobertura desses serviços 16
• 

Apesar de alguns projetos objetivarem, principa! 

mente, a formação de médicos general istas, é enfatizado o tra

balho interdisciplinar, com constituição de equipes multipro -

fissionais de composições diferentes, nao se restringindo à de 

terminadas categorias profissionais e que seja efetivado em to 

dos os níveis de formação e de todos os níveis do sistema de 

prestação de serviços 15 16 51 

A proposta lDA apresenta duas dimensões muito dis 

cutidas: a racionalizadora e a inovadora. 
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Como é tradição das escolas deter recursos e ins 

talações - laboratórios, hospitais e unidades de saúde - pro-

prlos, duplicando, onerando e limitando a capacidade de expan-

são do ensino, o IDA seria a racionalidade requerida para dimi 

* nuir os custos de ensino da área de saúde e dar um papel mais 

utilitarista e imediatista à escola. A integração serviço e en 

sino é, na proposta original, uma estratégia eminentemente ra-

cionalizadora de custos, e portanto propulsora de extensão da 

cobertura às populações a preços mais acessíveis. Essa dimen

são é realçada por CHAVES 15 quando coloca que •• ••• a nossa res-

ponsabilidade é a de participar em sua orientação com vistas à 

racionalização do sistema, otimizando-o sob o ponto de vista do 

custo-benefício, dentro do atual •estado de arte• e dos recur-

sos disponíveis 11
• 

O papel inovador é conferido ao IDA, por CHAVES 15
, 

da seguinte forma: 11 estimularmos o desenvolvimento sincrônico 

de dois processos: o de modernização administrativa do setor sa 

úde e o de inovação educacional na área das profissões de saú-

de 11 1 4 
; 

11 a á r e a do c e n t e- a s s i s te n c i a 1 é um a á r e a s i n g u 1 a r , em que 

podem ser testadas ... duas propostas de mudança: a de um •mode 

lo de serviço• e a de um •modelo de ensino•, ambas com um po -

tencial de influência recíproca, ... 11 ;e 11 a relação docente-as-

sistencial é uma relação dialética, havendo momentos em que o 

agente de mudança é o serviço, que retroalimenta mudanças cur-

riculares, e outros momentos em que se adianta o ensino, ... , 

induzindo a mudança nos serviços por seus achados, demonstra -

*5,20% da Proposta Orçamentária do Ministério da Educação e Cul 
tura (HEC}, para o ano de 1986, e destinada à Resid~ncia HédT 
ca e Hospitais Universitários. 
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çoes e trabalho na ãrea" 15
• 

O documento do HEC 51 questiona a pretensão dos 

programas IDA de atuarem como agentes transformadores da reali 

dade e classifica-os como extensão de ensino em ambiente extra 

mural da escola. Segundo o mesmo, a reformulação dos currícu -

los "deve ser construída por um pensamento crítico-dialético em 

f a c e à r e a 1 idade da prática 11
• 

Os fatores que determinam a formação de recursos 

humanos em saúde são amplamente discutidos no trabalho de RO

DRIGUES NET0 75
• ABATH 1

, baseado em vários autores, chega à con 

clusão de que o mercado de trabalho e as pressões econômicas 

reinantes no mercado e que exercem a função hegemônica e norte 

adora na formação de recursos humanos. 

Os instrumentos que efetivam a integração insti-

tucional podem ser acordos ou convênios 16 51
, que explicitam os 

objetivos e as funções de cada instituição. São complementados 

por planos de ação conjunta para melhor articulação entre os 

responsáveis pelas atividades docentes e de assistência 51
• Os 

critérios para a forma de relacionamento devem ser estabeleci-

dos por comissões conjuntas confrontando o desempenho real com 

a assistência ideal pretendida, programas de educação continu-

ada e outros 26
• 

A forma padrão de participação de cada institui

ção e as funções integradas são especificadas a seguir 51
• 

A Universidade deve participar em dois 

a nível de sistema como um todo, em sua organização, planej~ 

mento, apoio técnico e avaliação; e 
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a nfvel das pr~tlcas ou da prestaçio de serviços, em superv! 

sao, capacitaçio permanente e realizaçio eventual dos servi

ços. 

Os serviços de saúde assumem uma responsabilida-

de concreta em relaçio às atividades de ensino, particularmen-

te por meio de: 

- provisio de campo de pr~tica real, em todos os nfveis de com 

plexidade e no contexto das real idades sociais da regiio; 

orientaçio do aprendiz no exercfcio de uma pr~tica geral; 

- definiçio das necessidades e, em função delas, das caracte -

rfsticas dos recursos humanos necess~rios, que servirão de 

base ao planejamento educacional das entidades de ensino; e 

- desempenho de papel complementar no planejamento educacional 

e na formação direta de recursos humanos (elementar e médio). 

Ambos os setores Educação e Saúde, de forma inte 

grada e cooperativa, desenvolvem as seguintes funções: 

identificação de necessidades de saúde, organização e desen

volvimento dos serviços; 

- identificação de necessidades de recursos humanos (quantida

de e qual idade); 

planejamento educacional, programaçao de ensino e a prepara

ção desses recursos; e 

- atualização e reciclagem de pessoal através de programas de 

educação continuada. 

No Seminário Subregional sobre IDA em Saúde, rea 

lizado na Colombia (1983}, foi recomendado que: 

- os docentes das universidades façam parte integrante da estru 
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tura administrativa e assistencial dos serviços de saúde; e 

- os profissionais de serviço que desempenham função docente se 

jam reconhecidos no escalão acadêmico, tenham acesso aos prl 

viligios que beneficiam os docentes e participem dos comitês 

acadêmicos 27 • 

No Brasil, operacionaliza-se o IDA integrandoas 

escolas aos pequenos sistemas regionalizados de assistência prl 

mária e secundária, tendo como referência especializada do ni-

vel terciário o hospital universitário 15 16 • Quase todos os pr~ 

gramas trazem junto as noções de assistência primária ã saúde, 

a regionalização docente-assistencial e a hierarquização dos 

serviços de saúde. O programa procura a coordenação das insti-

tuições que prestam serviços no setor saúde baseando-se na Lei 

n~ 6.229/75, que criou o Sistema Nacional de Saúde, dando ênfa 

se à execução efetiva local da Política Nacional de Saúde16 5175 

A viabilidade destes projetos depende das modifl 

caçoes conceituais, estruturais, estratigicas e operacionais 

profundas da Universidade, assim como da adaptação ou criação 

da infraestrutura assistencial, como pode ser observado nas e~ 

periências do norte de Minas Gerais e de Londrina, no Paraná, 

descritos por STRALEN 90 e ALMEIDA 3
, respectivamente. O ensino 

profissional, na área de saúde, está condicionado ã existência 

de bons serviços assistenciais. 

BARBOSA 7
, partindo da consideração de que existe 

maior ênfase dada pelo governo para o setor educação, dotando-

o de maiores recursos e, em face das tendências da modificação 

no sistem atual de ensino, compara a situação do ensino tradi-

cional com a do IDA. Tece vários comentários e dentre eles des 

tacam-se: 
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- a integração é examinada 11 sob o ângulo sociológico com impl i 

cações de ordem política e socia1 11
; 

- as grandes divisões didáticas deverão ser aquelas que corre~ 

pondam aos níveis de assistência à saúde, em equipes inter -

profissionais, da menor para a maior complexidade; 

os currículos deverão ser flexíveis e dinâmicos e os conteú

dos desenvolvidos em torno das vivências práticas; 

- o Distrito Docente-Assistencial será o 11 substrato físico fun 

cional-administrativo do processo educacional 11
; 

- a educação continuada será 11 uma função permanente que se de

verá cumprir no exercício da prática real, específica de sau 

de ou social''; 

-
11 a educação deve projetar-se para o futuro, comprometida com 

a atividade social, aceitando os 'serviços' em seu sentido 

mais abrangente, atendendo aos interesses, às aspirações e 

aos anseios da sociedade 11
; 

reclassificar todas as profissões de saúde, implicando isso 

no conhecimento das tarefas que são desenvolvidas pelos a

tuais profissionais; 

levantar os tipos de profissionais necessários com os novos 

perfis profissionais; 

- propugnar mudanças estruturais e não apenas instrumentais; 

-os profissionais, dentro de seu nível de competência, devem 

estar comprometidos com a praxis social coletiva em seu sen

tido mais amplo, etc. 

Das dificuldades enfrentadas menciona o fato de 

hospitais universitários, que são melhores equipados e servi-

dos, serem deficientes e deficitários e funcionarem geralmente 

sem nenhum relacionamento efetivo e, muito menos afetivo, com 
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o sistema local de saúde. Lamenta a duração efêmera dos progr~ 

mas inovadores por 11 falta de compreensão e estímulo das univer 

sidades onde foram implantados" e outros "sem comprometimento 

institucional". 

O IDA como extensionismo é apontado por vários au 

tores 7 ~ 8 79
• ~ um projeto de reforma do serviço. SALGAD0 79 re 

comenda cautela em adotar um compromisso que a instituição nao 

possa sustentar. Neste particular, externa sua preocupaçao qua~ 

to aos serviços arcarem com a responsabilidade pedagógica. Re

lata a experiência de Minas Gerais, onde o Programa de Region~ 

1 ização Docente-Assistencial é estendido para todas as profis

sões de saúde, apoiado na integração da Secretaria de Saúde com 

a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Pontifícia U

niversidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e outras escolas. 

Nestas condições, o autor expressa uma perspectiva de consol i

dar-se como uma vanguarda nas experiências do IDA. 

Embora atualmente o movimento IDA integre muitas 

escolas de odontologia, nutrição, enfermagem e outras, a a de-

são inicial foi das escolas médicas, principalmente através dos 

Departamentos de Medicina Social e Preventiva, para formação 

de estudantes em regime de internato e médicos residentes na a 

rea de Saúde Coletiva. 

Devido à sua expressao no programa IDA, procura~ 

se-a, a seguir, melhor conceituar e entender a forma como se 

constituiu e evoluiu o Internato e a Residência Médica em Saú

de Pública. 

Ao analisar o Internato, ROSA 76 considera o IDA 

como solução para o desenvolvimento de recursos humanos em a

ções integradas de saúde, a nível de graduação. Propõe que o 
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Planejamento do Internato tenha por base a organizaçio em ser

viços enio a estrutura departamental. 

A escolha das áreas para treinamento seletjvo no 

último período, pela escola, pode basear-se no programa 11 Per-

fil profissional dos especialistas nas áreas básicas 11 elabora-

do pela Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), o qual 

objetiva definir as competências e a estratégia de formação dos 

especialistas em Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria e Tocogi-

necologia. A participação dos alunos e dos docentes nos níveis 

primário, secundário e terciário, com o hospital de ensino in-

tegrado à rede de serviços, amplia e diversifica o treinamento 

dos estudantes. 

A autora cita as duas definições de Garcia com 

relação ao Internato: 

período no qual o estudante exerce, sob supervisão, ativida

des de um médico; ou 

- período de transição entre a condição de aluno e a de médico. 

Segundo a autora, a fixação precoce e contínua do 

aluno nos serviços, com atribuições definidas, torna 11 excluden 

te os esforços quanto ao aperfeiçoamento do Internato e ao pro 

cesso do IDA 11
, e parafraseando a expressão do Coordenador do 

Programa de Pessoal da Saúde da OPAS afirma: 11 ou se faz um, ou 

se faz outro 11
• 

Em relação à formação de recursos humanos médi -

cos na area de Saúde Coletiva, a análise histórica feita por 

PAlM 64
, pode-se sumariar no seguinte: 

- a formação de recursos humanos em saúde coletiva até a déca

da de 60, baseava-se no modelo clássico de Saúde Pública; 
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-a criação de núcleos, cátedras ou departamentos de Medicina 

Preventiva, nas escolas médicas, ocorreu no final da década 

de 50 e durante os anos de 60 quando se criou o Programa de 

Residência baseado nos princípios de medicina integral (Ri

beirão Preto- SP) e outros programas, incorporando as idéi

as de medicina preventiva; 

- instituição de cursos de Mestrado e cursos de Especialização 

em Planejamento de Saúde (OPAS e Superintendência do Desen -

volvimento do Nordeste - SUDENE) concomitantemente à forma

ção especializada (Escola Nacional de Saúde Pública- ENSP e 

a então Faculdade de Higiene da Universidade de São Paulo 

USP) ; 

inclusão de Medicina Preventiva no currículo mínimo do curso 

médico em 1968 (Reforma Universitária) com o fim de formar 

médico com uma nova atitude - preventiva e social; 

incorporação do movimento de medicina comunitária pelos De -

partamentos de Medicina Preventiva, no início da década de 

70, articulado a experiências em organização de serviços de 

saúde; 

-criação de cursos de especialização regionalizados de saúde 

pública, a partir de 1975, para as Secretarias Estaduais de 

Saúde, influindo na operacionalização das redes básicas dos 

serviços de saúde e nos programas de extensão da cobertura, 

inclusive IDA; 

- desenvolvimento dos Programas de Residência em Medicina Pre

ventiva e Social, a partir de 1980, com a aprovação da Reso

lução n~ 08/79, pelo MEC, ampliando o espaço para pós-gradu

ação lato sensu; 

- desenvolvimento dos Programas de Residência em Medicina Ge

ral e Comunitária, a partir de 1981, com incorporação de re

forma médica denominada Medicina de Família (Resolução n~ 

07/Sl);e 

- aprovaçao da Resolução n~ 16/81, revogando a de n? 08/79,crl 
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ando a Residência em Saúde Coletiva, como uma alternativa a 

Medicina Geral Comunitária. 

A experiência da AHC, que desenvolve a assistên-

cia primária à saúde e regionalização docente- assistencial, 

tem como um dos objetivos a formação de profissional em mediei 

na geral/familiar 15
• 

PAIM 6 ~ ressalta o caráter racionalizador dessas 

mudanças como preocupação do Estado, o que pode ser verificado 

na criação de cursos de especialização em planejamento em saú

de, com a inclusão da disciplina- Organização e Administração 

Sanitária - no currículo médico, e implantação das Residências 

nas areas de saúde coletiva, como resposta às necessidades de 

pessoal qualificado para desenvolver a proposta de extensão da 

cobertura. Tal iniciativa buscava reverter os problemas refe

rentes à organização dos serviços de saúde que, até então, a

presentavam 11 baixa cobertura, pouco impacto e altos custos das 

ações de saúde- características que se convencionou chamar de 

•crise• do setor saúde 11
• 

A Residência Médica iniciada na década de 40 no 

Brasil e considerada uma modalidade de pós-graduação já conso-

1 idada para formação de especialistas na área profissional de 

medicina. Desde o início da década de 70, existe um esforço no 

sentido de regulamentar a concessão de título de Mestre aos que 

concluirem a Residência, mediante a complementação de alguns 

créditos e a elaboração de dissertação para preservar a sua fi 

losofia pedagógica e permitir o ingresso na carreira de magis

tério22. 

A Comissão Nacional da Residência Médica, do MEC, 

adotou como estratégia para o biênio 1984-1985, a concentração 
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de esforços para criar programas nas regiões Norte e Nordeste 

priorizando as especialidades básicas de clínica médica, ciru~ 

gia geral, medicina preventiva e social, obstetrícia e gineco

logia, e pediatria 88 • 

4.3. Regionalização dos serviços de saúde 

A regionalização dos serviços de saúde surgiu em 

função da necessidade de se diminuir os custos operacionais, por 

meio de racionalização na distribuição dos serviços, e de au-

mentar a sua eficácia global por meio de reformas administrati 

vas. Propugnava levar em consideração as conjunturas regionais 

tendo seus objetivos, final idades e estrutura executiva adapt~ 

dos em função das características regionais 21
• 

As três idéias básicas contidas na regional iza -

çao sao: a descentralização do poder de decisão; a desconcen -

tração de recursos e atividades para as regiÕes; e a hierarqul 

zação dos serviços com integração de recursos existentes em u-

ma determinada área sócio-econômica e geográfica~ 6 89 

A regionalização em saúde e vista sob vários an-

gulos pelos diversos autores: 

- como organização de todos os recursos de saúde de uma area 

geográfica determinada, para operar um único sistema de as -

sistência à saúde 6
; 

desconcentração de recursos com a hierarquização dos 

ços de saúde~ 6 72
; 

servi-

-descentralização administrativa e financeira para facilitar 

trâmites burocráticos e o manejo dos recursos da região 10
; 
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um complexo mecanismo de descentralização técnica, adminis -

trativa, orçamentária e de criação de níveis de assistência10 37
; 

- supoe enquadrar os serviços de sa~de p~bl ica em consonância 

com a vida econômica, social e cultural da região, delimita

da, com açoes coordenadas e integradas entre as instituições; 

a organização e coordenação de todos os recursos e serviços 

sanitários de um setor, para manter o nível máximo possível 

de assistência médica e ajustar o programa sanitário comple

to às características e necessidades do setor 59
; 

um processo funcional para racionalizar a prestação de servi 

ços de sa~de 59 ; 

do ponto de vista administrativo, impõe-se como pré-condição 

para a descentralização dos processos de planejamento, execu 

ção e controle da política de saúde 83
; 

implica nao apenas na decisão técnica de descentralização a~ 

ministrativa dos processos de planejamento, execuçao e con -

trole,mas numa redistribuição efetiva do poder organizacio

na 1 9 0 
• , 

- em termos amplos, tem sido empregada como forma de descentra 

1 izar, mediante o ordenamento e a organização dos serviços 

de uma determinada área territorial, à qual se proporcionam os 

mecanismos para o exercício da autonomia administrativa 41
; e 

-um instrumento administrativo que possibilita a consolidação 

do programa regional e o nível intermediário para facilitar 

sua implantação a nível loca1 65
• 

Ao analisar os conceitos acima relacionados e a-

queles levantados por PASSOS 67
, pode-se salientar alguns ele -

mentos mais comuns tais como: 

demarcação territorial para planificação econômica e social 

coordenada; 

- processo de reestruturação das instituições de assistência a 
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saúde com alocação, distribuição e uso dos recursos e a maxi 

mização de produção; 

-processo de descentralização técnica, administrativa e orça

mentária que possibilite a consolidação do programa regional 

e do nível intermediário, para facilitar sua implantação q. nT 

vel local; 

- desenvolvimento de açoes coordenadas e integradas entre as 

instituições e a organização e coordenação de todos os recur 

sos e serviços de um setor; e 

- estabelecimento de níveis de assistência. 

Ao se proceder à regionalização, faz-se necessa-

rio um estudo preliminar destinado a delimitar as regiÕes sob 

uma base administrativa e técnica 6 , como por exemplo, a dispo-

nibil idade de recursos humanos e sua correspondência às neces-

sidades regionais 37
• 

O tamanho da região pode ser estabelecida utili-

zando-se critérios geográficos, administrativos, de comunica-

ções e a dimensão da população 10 3 7 

O conceito de área geográfica com certas caracte 

rísticas homogêneas é consideração base para o planejamento eco 

nômico e social coordenado 46 67 73 

11 Uma região econômico-social se caracteriza por-

que existe comunidade de interesses no que se refere a produ-

çao de bens, sua distribuição e mercado. Estes interesses co-

muns determinam que os habitantes se concentrem ao redor dos 

centros de produção (industrial ou agrícola) e se desloquem por 

vias de comunicação, como um fluxo normal para suas ativida-

des111o 37 

_,.ç, dellblletec• • ~ele 
FACUlDADE UE SAI\Df f11LICA 
IIIUISIDAit li slt PAU 
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A correspondência dos limites de uma região de 

saúde com os limites geográficos das circunscrições pol Tt icas 

e administrativas, facilita os procedimentos administrativos,~ 

justando-se aos de outros serviços públicos. Pelo critério eco 

nômico-social, 1 imita-se a região considerando a concentração 

da população ao redor dos centros de produção com vias de comu 

nicação determinadas, derivadas de sua vida na comunidade 37
• 

Considerando o caráter operativo, as regiÕes de

v em t e r os 1 i m i t e s g e o g r á f i c o s da s d i v i s õ e s p o 1 T t i c o- a d m i n i s -

trativas coincidindo com as áreas de desenvolvimento social e 

econômico 37
• Facilita a coordenação de programas de saúde com 

outras atividades do setor social e os procedimentos administra 

tivos, simplificando o intercâmbio de informação estatTstica 37
• 

O tamanho da região pode variar dependendo, por 

exemplo, da grande concentração industrial ou dispersão agríco 

la, densidade demográfica e população total. Considera-se que 

uma região possa ter de 100.000 a 1.500.000 habitantes 37 ou de 

100.000 a 1.000.000 habitantes 10 • O importante é considerar a 

distância média da residência da população ao serviço de saú

de, em tempo de transporte, que não seja superior a 20 ou 30 

minutos. Deve-se considerar o transporte em função de qual ida

de e oportunidade 10 37 ~& 

A OMS 59 sugere critérios baseados em caracterís

ticas físicas (fatores geográficos), em recursos agrícolas ou 

de outra Tndole (regiões de recursos), em circunstâncias econô 

micas (regiões funcionais), no grau de urbanização (regiÕes u~ 

banas), nos planos de desenvolvimento (regiÕes de planejamento) 

e outros. 
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No Sistema Integrado de Prestação de Serviços de 

Saúde do Norte de Minas 83
, optou-se por critério de divisão das 

regiões que expressasse uma divisão funcional. Partiu-se de um 

estudo de central idade hospitalar, no qual se procurou descre

ver quantitativamente a movimentação ou fluxo da população em 

busca de assistência hospitalar. Em termos mais específicos, 

procurou-se determinar as cidades que são os maiores 

de procura dessa população ou 11 cidade polo 11 bem como 

centros 

aquelas 

cidades que enviam mais pacientes para cada um desses centros, 

ou seja, o 11 domínio de atração'' de cada polo. A esta variável 

de central idade hospitalar agregaram-se outras, tomadas do siste

ma de comunicações. 

A conotação geográfica na regionalização em sau

de pode assumir feição secundária, uma vez que o objetivo da 

regionalização é a organização estratificada de serviços segu~ 

do níveis, isto é, visa a distribuição espacial ótima dos ser

viços73. 

As regiÕes podem ser macrorregiÕes como os Esta-

dos ou microrregiões como os Municípios. 

Alguns autores recomendam a setorização da assis 

tência direta, isto é, a região deve sofrer subdivisões meno

res, em setores, cada um dos quais tendo um centro de saúde 37 47 

A constituição de um sistema Único operativo e a 

final idade de extensão da cobertura implicam na universal iza

ção da assistência a saúde, eliminando qualquer distinção de 

classe de usuários e melhoria da acessibilidade dos serviços, 

tanto em termos de localização espacial, quanto da estrutura e 

articulação dos serviços. 
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A acessibilidade nao se restringe somente ao fá

cil alcance da população, da distância medida em tempo de loc~ 

moção conforme o meio disponível de comunicação e transporte, 

mas também a possibilidade das atividades dinâmicas da Unidade 

atingirem com facilidade a população, como por exemplo, a visi 

ta dom i c i 1 i ã r i a 6 7 

O princípio de acessibilidade implica na existê~ 

cia do serviço, amplitude do mesmo e disponibilidade em quan

tidade e qualidade apropriadas para satisfazer as necessidades 73
• 

O início e a continuidade devem estar garantidos e implicam na 

redefinição de políticas institucionais e de organização das~ 

ções. A avaliação da acessibilidade pode ser feita pelo uso do 

serviço 74 • 

A coexistência do setor privado e do setor públl 

co evidencia a acessibilidade econômica diferenciada, assim c~ 

mo a concentração de serviços mais complexos nos centros urba

nos evidencia uma acessibilidade geográfica diferencial 13
• 

Uma das características da região de saúde e a 

sua autosuficiência, a capacidade de garantir a acessibilidade 

e continuidade de assistência dentro de uma organização regio

nal6 37 38 73 Uma região extensa deve ter todas as especiali

dades; nas regiões menores, os hospitais regionais são 1 imita

dos e a alta especialidade reservada para os grandes centros. 

Neste último caso, a suficiência da região é relativa 10
• 

Cada região pressupõe a existência de um grau de 

autosuficiência em função do tamanho e densidade da população, 

tipo de assistência oferecida -preventiva, curativa e de rea

bilitação-6, e de módulo mínimo em termos de uma unidade local; 
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dependendo do centro que sedia essa unidade local, superpoem-

se nessa mesma sede uma ou mais unidades de nível hierárquico 

superior: distrital, sub-regional, metropolitano etc. 

Segundo PASSOS 67
, a região é autosuficiente qua~ 

do os serviços estão capacitados para resolver a maioria dos 

problemas que afetam a respectiva população e encaminhem uma 

quantidade de casos que requeiram assistência mais especial iz~ 

da a outras regiões. 

Uma condição para cumprir a autosuficiência e a 

integralidade territorial. A região deve abranger os setores 

urbano, suburbano e rural. O serviço rural - -nao sera capaz de 

proporcionar a assistência total e a especializada, oferecida 

nos hospitais regionais localizados nas grandes cidades. Estes 

hospitais devem estar ã disposição de centros suburbanos e ru-

ra~s, dentro de um sistema de referência de pacientes 10 37 

A organização de todos os serviços de saúde de u 

ma area geográfica em um Único sistema pressupõe a eliminação 

de áreas de ações concomitantes, tornando complementares as a-

ções de diferentes agentes. Portanto, a regionalização dos ser 

viços de saúde deve apresentar, como característica, a centra-

1 ização das políticas, das diretrizes e da planificação das me 

tas prioritárias. sendo descentralizado o controle das opera-

ções 6
• 

A descentralização do sistema de saúde é postul~ 

da, no plano estatal. através da transferência das tarefas pa-

ra os Estados ou Municípios, com regionalização e municipal iz~ 

ção'+'+. 

O documento da OMS 59 coloca que a administração 
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sanitária regional pode ser centralizada ou descentralizada. 

Alguns autores vêem como características da regl 

onalização dos serviços de saúde: 

a desconcentração da prestação de serviços e de funções admi 

nistrativas 38 ; 

a descentralização, que delega autoridade para manejar os 

serviços de regionais de saúde, isto é, autoridade para admi 

nistrar os recursos financeiros, e o pessoal para planejar~ 

perações regionais 6 s 9. e 
' 

-a descentralização, que representa simplificação da estrutu

ra burocrática das organizações de larga escala com o objetl 

vo estratégico de aproximar o processo de tomada de decisão 

dos locais onde as ações são produzidas, encarando como dis

persão geográfica da administração 41
• 

Estreitamente vinculada ao conceito de região, a 

descentralização 11 é um processo tendente a dar uma distribui-

ção equilibrada, em termos regionais, as ações públicas, assim 

como a elevar a participação das autoridades locais nas mes-

mas .. tts. 

Um estudo sobre os problemas de administração p~ 

blica nos EE.UU. menciona, entre quatro elementos principais 

de análise, a tendência à descentralização ••que considerava a 

devolução de várias funções governamentais aos orgaos de gove~ 

no mais próximos das comunidades 11
• Os esforços nesse sentido 

têm-se registrado, principalmente nos setores de prestaçao de 

serviços 35
• 

MASSIEU 45 identifica três modalidades básicas de 

descentralização: 

-a delegação regional, que e o estabelecimento de orgaos re-
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vestidos de faculdades,a fim de que sejam exercidas em de

terminada circunscrição e sob o poder hierárquico do delega~ 

te, este podendo exercer essas faculdades quando achar conve 

niente; 

- a desconcentração regional, que é o estabelecimento de or -

gãos administrativos desconcentrados que possuem autonomia 

técnica para o uso, em determinada circunscrição, das facul

dades que foram conferidas pelo superior; o poder hierárqui

co mitiga-se e o superior nao pode exercer diretamente as fa 

culdades desconcentradas; e 

-a descentralização no sentido estrito, que consiste em trans 

ferir à administração pública local, faculdades e com elas 

programas e recursos, que sao exercidas sob a tutela do or

gão que transpassa; o orgao que recebe as faculdades (estado, 

município) possue a sua própria personalidade e patrimônio, 

assim como autonomia política e não se faz sob o controle hi 

erárquico do transmissor. 

A unidade programática visa a distribuição a de-

quada dos recursos e fac i 1 idade de coordenação. Os estabeleci-

mentes de saúde da região participam com os seus recursos na 

programação, administração e execuçao dos programas locais de 

saúde 67
• A distribuição do trabalho e da responsabilidade, uma 

vez assumida, é o que tornará viável o sistema regionalizado 23
• 

VERONELLI 94
, ao estudar os diferentes aspectos 

da transformação dos sistemas nacionais de serviços de saúde 

na América Latina, detém-se sobre o aspecto da descentraliza-

çao. Dada a relação que existe entre a regionalização e a des-

centralização,resumem-se a seguir algumas considerações feitas 

pelo autor. 

O progresso tecnológico é um fator que favorece 

a concentração do poder e multiplica o perigo de suas conse-
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qUincias. Centralizaçio ou decentral(zaçio sao palavras que se 

aplicam a açio e ao efeito de levar até ao centro ou até à perl 

feria a capacidade de decidir. Quando o processo ocorre entre 

as unidades polfticas (naçio, estado, municfpio), fala-se de 

centralizaçio ou descentralizaçio política,e quando se realiza 

dentro de um aparelho administrativo, dentro de uma estrutura 

organizacional, chama-se centralização ou descentralização ad-

ministrativa. Estas últimas têm duas variedades: 

-a institucional, na qual a estrutura organizacional integra 

(cent ra 1 i zação) ou diferencia (descent. r a I i zação) um compone_!! 

te autônomo para atuar em um âmbito temático definido (lnstl 

tuto Nacional de Saúde Infantil, de Saúde Mental, etc.); e 

-a territorial, na qual o 

(centralização) ou outorga 

vértice organizacional readq~ire 

(descentralização) capacidade de 

decisão de (ou a) uma instância na qual se reune o problema 

e a atividade de organização em uma porçao definida do terri 

tório. 

11 A ausência de um sistema para designar a dimen-

sao centralização-descentralização favorece posições polares. 

li 
Frequentemente relaciona-se a centralização com o autoritaris-

mo totalitário e a descentralização com a democracia, ainda que 

tais relações distem muito de ser absolutas 11
• 

Um sistema consolidado de serviços de saúde, com 

ampla aceitação social, cujo pessoal tem modelado seus padrÕes 

de comportamento dentro das normas e as estruturas do sistema, 

ganha agilidade em suas respostas ao descentralizar-se. Por ou 

tro lado, um sistema incipiente, pode desbaratar-se por uma des 

centralização excessiva ao seu alcance. 

A saúde é um fenômeno local. As decisões que ad~ 

quam o serviço a essas condições locais devem ser tomadas lo -
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cal mente. 

A distribuição de recursos entre as diferentes 

local idades e regiões depende de decisões de níveis mais cen

trais: em geral a eqUidade requer certo grau de centralização. 

Caso contrário, a participação da comunidade na organização e 

funcionamento só é possível quando existe certo grau de descen 

tral ização. 

A descentralização administrativa permite que: a 

anomalia que representa a concentração de tomada de decisões so 

mente no nível central de uma organização seja corrigida; dife 

rentes decisões sejam tomadas em diferentes níveis (desde a p~ 

riferia até o centro); vários desses níveis constituam pontos 

focais de integração e que cada momento evolutivo do sistema 

requeira uma diferente concentração de decisões centrais ou pe 

r i f é r i c a s e uma i n t e g r a ç ã o d o s s e t o r e s n a s u n i d a d e s t e r r i t o r i a i s 

com a estrutura de governos loca i s. 

A descentralização política requer a sançao ou 

modificação de preceitos constitucionais ou instrumentais le -

gais e sua revisão é ainda mais complexa e difíci 1. 

O sistema público de serviços de saúde tem surgi 

do de progressivas centralizações institucionais e territori-

ais feitas sobre a base da necessidade (que se mantém) de uni-

formizar a prática da saúde. 

A descentralização política, importantíssima pe-

ça do sistema de 1 iberdades, deve produzir-se em saúde, mas nao 

necessariamente iniciar-se em saúde. 

Não há estruturas boas ou mas ~ ~· mas estru

turas melhor ou pior adaptadas a uma determinada tarefa 94
• 
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Ao analisar os orgaos que atuam no setor saúde, 

no Estado de Sio Paulo, JUNQUEIRA 31 analisa o movimento de des 

centralizaçio neste setor. 

Segundo o autor, a Secretaria de Estado da Saúde 

de Sio Paulo e caracterizada como de administraçio centraliza

da, pela forma jurídica de organizaçio. Nos serviços que dese~ 

volvem as ações de assistência médica e sanitária ou assistên

cia geral, bem como o controle e erradicaçio de doenças trans

missíveis, predominam a administraçio centralizada e autarquia. 

Esta reproduz a maior parte das características do regime jurl 

dico dos órgãos centrais e é das que menos se afasta da siste

mática da administração centralizada. 

Referindo-se ao caso da criação da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (1973) diz 

que 11 mudando as condições de produção e operação desses servi

ços, por força de um desenvolvimento mais amplo do setor prod~ 

tivo, procura-se estabelecer novas formas de organização capa-

zes de abarcar essa mudança••. Afirma que ••o processo de cria-

çao de orgaos descentralizados, não significa a abertura de no 

vos campos de intervenção da Administração Pública, mas apenas 

o desdobramento da atuação estatal já real izada 11
• 

Em relação ao movimento de descentralização, co

menta que ••pode, eventualmente, provocar alterações, em termos 

de agilização do serviço público, notadamente em 

aspectos operacionais que, por sinal, são os mais 

determinados 

ressaltados 

no discurso dos que implantam e analisam esse processo de con~ 

tituição. Esse processo engloba condições para compra de equi-

pamentos, contratação de serviços, e estabelecimento de conve 

nios e muitas outras, derivadas das instituições de direito pr..!_ 
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vado, no caso de descentral izaç~o nao aut~rquica. No entanto, 

isso n~o determina necessariamente uma alteraç~o substancial 

no desempenho das atividades ou na lógica de atuaç~o desses ó~ 

gaos. Os elementos com que se pretende agilIzar o serviço pú

blico podem apenas estar servindo para melhor viabilizar as ne 

gociações externas, sem alterar a sua própria racionalidade,em 

termos de estrutura de poder e das estratégias adotadas". 

Em termos de difrculdades enfrentadas na descen

tral izaç~o levanta o seguinte: "a efetivação das ações de saú

de, em sentido estrito, depende de soluções que são desenvolvl 

das em outros segmentos da Administraç~o, bem como de polos de 

cisórios situados fora dos Órgãos que levam adiante essas a

çoes. Como exemplo, coloca-se o problema de recursos humanos, 

em relação aos quais a SES, enquanto principal órgão estadual 

em termos de atuação no campo de saúde pública, nao apresenta 

autonomia decisória, dependendo de outras instâncias que norm~ 

lizam os procedimentos relativos aos servidores públicos". Ob

serva também "a ausência de uma instância de articulação entre 

essas açoes, ponto fundamental no processo de planejamento, te.!]_ 

do em vista o estabelecimento de uma política para o setor 1131 • 

Ao elaborar o estudo sobre a administração públl 

ca, KISIL 32 observa que "os grandes sistemas burocráticos tem 

perdido consenso e carecem de responsabilidade, tanto para com 

seus empregados como para com o público em geral". Toma como e 

xemplo os hospitais universit~rios da América Latina que, qua.!]_ 

do crescem em complexidade, perdem sua flexibilidade adminis

trativa. Com respeito à responsabilidade interna, cita os se

guintes: expansão física sem evolução funcional, os departame.!]_ 

tos que não mantêm qual idade uniforme, a sua utilização como 
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instrumento político por parte do governo, a depreciação dos re 

cursos que pode provocar conflitos e deterioração das relações 

entre empregados e a administração, contradições entre os inte 

resses pessoais e os objetivos e necessidades de um hospital e~ 

cola. Estes fatos repercutem de forma negativa na sua respons~ 

bilidade externa. Os episódios dos conflitos internos existen-

tes, através das publicações, forma a opinião pública que che-

ga a desacreditar da qual idade e quantidade da assistência. 

Afirma MASSIEU 45
, com razao,que 11 a descentral i-

zaçao,no caso particular dos serviços de saúde, dirige-se par a 

os objetivos muito claros: 

- reverter o processo de centralização nacional que se manife~ 

ta em graves desigualdades regionais, quando se refere aos 

níveis de saúde e a localização da infra-estrutura; 

- reinvidicar o caráter concorrente da matéria sanitária atra

ves da unificação técnica e a assunção progressiva, por parte 

dos governos locais,dos serviços que lhes correspondem; 

dar uso mais racional aos recursos que se destinam aos servi 

ços, por meio de uma organização e funcionamento mais idône-

os; e 

- avançar com maior celeridade na cobertura dos serviços e no 

melhoramento de sua qual idade para dar efetividade crescente 

ao direito constitucional à proteção da saúde 11
• 

Como base para a coordenação, a integração dos 

três níveis do governo (o federal, o estadual e o municipal) e 

um processo que tende a favorecer o funcionamento dos serviços 

de saúde de diferentes instituições com objetivos comuns. A in 

tegração pode ser de acordo com duas modalidades: 

-orgânica ou estrutural, que consiste em unir as instituições 
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que se colocam sob uma só autoridade; e 

-programática ou funcional, que é uma forma em que as institui 

çôes formulam seus programas de comum acordo e estabelecem 

convênios especTficos para sua operação. 

A primeira modalidade apresenta dificuldades de 

caráter jurTdico (regimes diferentes de trabalho), administra-

tivo (capacidade relativa de cada instituição) e financeiro. 

Na integração funcional implantam-se os mecanismos para obter 

uma setorização institucional mais eficiente e uma descentral i 

zação mais efetiva 87
• 

A integração, segundo ROSS 78
, pode ser: 

vertical, desenvolvida entre os organismos envolvidos em di

ferentes estágios da prestação de assistência; e 

-horizontal, desenvolvida entre as instituições que desenvol

vem ações no mesmo estágio. 

Existem barreiras, principalmente se a integra -

çao envolve os setores públicos e privados, tais como: 

-diferença de objetivos (atitude), quando o governo assume a 

função de regulador do sistema de assistência privada; 

-diferença no financiamento, uma vez que o setor privado tem 

interesse na assistência voltada para os grupos mais favore

cidos; 

- competição pelos pacientes; e 

- burocracia inerente à estrutura de grandes agências governa

mentais assim como ao setor privado. 

A integração tem que ocorrer nos vários ~ . n1ve1s: 
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no nível do setor público e privado, no das instituições, no 

dos serviços e no das atividades de assistência à saúde (de pr~ 

moçao, prevençao, tratamento e reabi 1 itação). 

A descentralização dá enfoque aos interesses lo

cais; está relacionada com a integração dos serviços, supoe u 

ma extensão horizontal da assistência, e demanda acordos em ca 

da um dos níveis de funcionamento dos serviços. (uma integra

ção que se alcança normativamente mas se concretiza através do 

processo político 49
• 

Para que se efetive a integração ou articulação 

entre as unidades competentes do sistema regionalizado, pres

supõe-se que se disponha de uma unidade de doutrina e comando 

nos vários níveis do sistema e a existência de uma rede básica 

de serviços, municipalizada, no interior, e distritalizada nas 

grandes cidades e área metropolitana 41
• 

A colocação acima implica na alteração da políti 

ca de prioridade do setor saúde, no que diz respeito aos cuida 

dos hospitalares e especializados, e prioridade no financiame~ 

to da rede básica, alocando aos estados e municípios recursos 

para propiciar condições de operacionalidade de atividades de 

caráter loca1 72
• 

A facilidade de implantação do sistema regionall 

zado depende dos serviços pertencerem ou não a mesma institui

çao. O pluralismo institucional dificulta o estabelecimento do 

sistema realmente unificado e operativo, atingindo-se uma regi 

onal ização parcial, apenas dos serviços que formam parte de u

ma so instituição. Torna-se necessária a adoção de medidas com 

plementares como a uniformização dos métodos administrativos e 



de informação e de nomenclatura estatística, assim como o esta 

belecimento de programas conjuntos de treinamento do pessoal di 

retive e executivo das instituições participantes 10 38 

Quanto à forma de financiamento, deve haver re

passe de recursos através de convênios globais de modo a dar au 

tonomia gerencial as regiões 65
• A complementação orçamentária 

interinstitucional e a sua consolidação quanto a sua descentra 

lização a nível regional não somente simplifica os trâmites b~ 

rocráticos e facilita o manejo dos recursos, como também perml 

te a sua utilização eficaz na solução dos problemas regionais 37
• 

Esta situação torna-se viável a partir de uma redefinição dopo 

der político e econômico de cada região para a organização dos 

serviços. 

A coordenação é considerada transcendental quan

do o sistema é pluralista. Neste, os regimes legais, as estru

turas administrativas, as escalas de remuneração e os beneficl 

os sociais para o pessoal são diferentes. A coordenação compr~ 

ende: a organização e programação integral do trabalho técnico; 

a complementação e consolidação dos recursos financeiros prov~ 

nientes de diferentes instituições; a definição de campos de~ 

ção e responsabilidades; a disseminação de informações comple

ta e adequada ao pessoal; o estabelecimento de meios de comunl 

cação; e a promoçao de participação informada do pessoal de sa 

úde e população 10
• 

Uma condição prévia para a coordenação é a exis

tência a nível regional de um organismo político-administrati-

vo com autoridade executiva e coordenadora sobre os serviços 

regionais. (necessário adotar também uma decisão política fir 

me, respaldada pela legislação correspondente. 
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Conforme BROWN 12 adverte, 11 sÓ a solidez da coor-

denação da funcionalidade direta dará solidez a pirâmide dos 

níveis de assistência 11 em que se fundamenta a regionalização 

dos serviços de saúde. A coordenação do hospital geral e dos 

serviços de assistência primária é considerada fundamenta1 65
• 

BREEMER ter STEGE 11 acrescenta as considerações 

anteriores que a coordenação implica em contatos instituciona-

lizados bilateral e multilateral para estabelecer a política e 

o planejamento, assim como para a alocação de especialistas e 

equipamentos e utilização comum de laboratórios. 

No estudo feito sobre a experiência de Londrina 

(PR), ALMEIDA 3 considerando que a regionalização implica em 

transformações técnicas e administrativas e que ela surge para 

cumprir uma função sócio-política (de satisfação das necessid~ 

desde saúde), com integração de instituições e mesmo interse-

torial, sugere que a coordenação interinstitucional seja feita 

com a colaboração de uma espécie de Conselho Municipal de Saúde. 

Na estruturação do Sistema Integrado de Presta

çao de Serviços do Norte de Minas 83
, para coordenação ínterins 

titucional criaram-se: Conselho Regional de Saúde, Grupo Técnl 

co-Administrativo e Fundo Regional de Saúde (regional); Conse-

lho de Saúde de Area Programática (área programática); e Cons~ 

lho Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde (município), 

multinstitucional. 

Num estudo realizado no EE.UU., relatado por Kl-

SJL 35,o futuro administrador público terá as seguintes funções: 

de coordenador - pelo maior grau de instrução dos empregados, 

a maior especialização e o aumento da autoridade baseada nos 



conhecimentos teóricos e técnicos; 

-mediador - em função da crescente variedade de especial ida-

des que se relacionam entre si e que são necessárias para e

fetuar uma tarefa concreta; 

negociador e polftico- por estar submetido a pressoes polf

ticas e grupos de pressão da população; e 

- agente impulsor - pelo ritmo de mudanças, a complexidade cres 

cente dos mecanismos institucionais e desaparecimento da hie 

rarquia tradicional que exige adaptação e atualização. 

KISIL 34 citando SCHOTT, diz que a administração 

pública no Brasil está a cargo de profissionais administrado-

res, em vez de administradores profissionais, isto é, de pess~ 

as contratadas inicialmente por sua competência profissional e 

técnica e que têm passado a desempenhar postos administrativos 

no setor público. Segundo CHARLESWORTH, é a segunda profissão 

do funcionário público 34
• Diz MERCER 49 que a tarefa de inte-

graçao, por exemplo, e para técnicos-polfticos. 

O sistema regional de saúde deve estar preparado 

também para o ensino, não só nos estabelecimentos de nfvel re-

gional e central, mas em todas as instalações do sistema. A des 

centralização das funções docentes hospitalares, com elabora-

ção de programas de saúde no campo de saúde pública, - -nao so am 

pl ia a capacidade docente das escolas, mas coloca o estudante 

em contato com os problemas sociais e epidemiológicos que ca -

racterizam o exercfcio profissional na comunidade 10 37 

Algumas dificuldades são enumeradas pelos auto-

r e s na i m p 1 anta ç ã o da reg i o na 1 i z ação dos se r v i ç os de saúde, ba 

seadas ou não nas experiências, tais como: 
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- a existincia de diferentes ststemas de regional izaçio em ca

da nível do governo e em cada instituiçio, com característi

cas e finalidades diversas, cri.ando obstáculo para a unifica 

ção do planejamento e execução de serviços 72 ; 

-mudança de funções do pessoal do nível central, de uma orga-. 
nizaçio altamente centralizada, de mando,para consulta ou as 

sessoramento, criando resistincias ou mesmo rupturas 6 ; 

-a carincia de qualificação do pessoal do nível regional para 

participar na elaboração da política oficial estabelecida p~ 

lo governo 6 ; 

- deficiincia quanti-qual itativa de pessoal e distorções na sua 

distribuição 67 ; 

influências políticas que podem levar o pessoal dos " . nrvers e 

xecutivos a adotar uma conduta mais política do que técnico

administrativa67; e 

-extensão territorial e deficiências de transportes e comunica 

ções 67 . 

Como diz BREEMER ter STEGE 11
, o conceito de regl 

onalização existe há muitos anos, muito foi escrito a respeito, 

mas so se torna real idade quando a situação da saúde coletiva 

é afetada pelo impacto da situação sócio-econômica. 

PASSOS 67 , ao descrever a origem histórica da re-

gional ização como instrumento de organização e administração 

de serviços de saúde, começa citando a Lei dos Pobres ditada 

na Inglaterra em 1601. Em sequência, cita o Informe Dawson (1920) 

como marco de regionalização inglesa, o Sistema Nacional de Sa 

úde (1948) na Grã-Bretanha, o Plano Nacional de Hospitais (1960) 

e a unificação do setor e divisão do país em Distritos Sanitá-

rios pela Secretaria de Estado para a Saúde e Previdência Socl 

al inglesa, em 1971. Como outras experiências, menciona: regu-
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lamentaçio de regiSes hospitalares (1933) e criaçio do Serviço 

Nacional de Sa~de (1952); criaçio de sistema hospitalar no Es

tado de Haine, EE.UU., (1936); e regionalizaçio em 4 nTveis na 

Venezuela (1946). 

No Brasil, com a Lei n~ 6.229/75, que regulamen

ta a organização regional, surge a experiência de Sistema lnte 

grado de Prestaçio de Serviços de Sa~de de Norte de Minas que 

implanta o sistema regionalizado (1976), além de outros progra

mas de cunho regionalizado, tais como: PIASS e Plano de Local i

zação de Unidades Sanitirias (PLUS) 67
• 

Retornando à citação de BREEMER ter STEGE 11
, a 

ênfase dada à regionalização como instrumento administrativo ra 

cionalizador é também uma resposta a uma situação político-ec~ 

nômica e social enfrentada pelo país. AGUDEL0 2 , ao analisar a 

correlação crise econômica e político-social atual, e a saúde 

na América Latina, refere-se à situação precária de saúde no 

Brasil; também WOODWARD 98
, ao relacionar a assistência médica 

com a recessao econômica no Brasil, demonstra a repercussão das 

dificuldades econômicas no bem estar social, e especificamente, 

na saúde da população. 

VIEIRA 96 afirma com razao que a política de sau

de ultrapassa os limites do setor específico, que as açoes de 

saúde têm que ser multi setoriais e que o resultado delas não de 

pende apenas dos determinantes suscetíveis de intervenção téc

nica própria da saúde. Coloca também que as mudanças organiza

cionais não pode ser contidas dentro de marcos apenas técnico-ad

ministrativos; sao políticas enquanto envolvem conflitos de in 

teresse dentro das instituições de saúde. 



52 

A regionalização, a municipalização ou distrita-

lização podem ter papel significativo na organização social, na 

política administrativa e produtiva e na qualidade de vida da 

população 80
• Para tanto, reinvidica-se: dar maior autonomia de 

cisória e financeira às regiÕes administrativas; promover es -

forças para que os serviços, programas e atividades, a cargo 

do nível federal, sejam absorvidos pelos .. . ntvets estaduais e mu 

nicipais; reformular a política tributária para viabilizar o 

fortalecimento das estruturas estaduais e principalmente, muni 

cipais; repassar recursos financeiros, através de convênios gl~ 

bais, para aquelas prefeituras que evidenciem capacidade gere~ 

cia1 72
• 

E por fim, e necessário uma base legislativa pa-

ra uma mudança estrutural, com o governo oferecendo maior pri~ 

ridade e controle sobre o sistema. 

4.4. Hierarquização dos serviços de saúde 

Estreitamente ligado à regionalização do sistema 

de saúde, o conceito de hierarquização constitui um pré-requi-

sito para a organização racional do sistema. Este, por sua vez, 

tem sua produtividade diretamente relacionada com sua capacid~ 

de de reter os pacientes em níveis inferiores, tendo como par~ 

metro a qual idade de atendimento prestado. 

A respeito da hierarquização, LIMA'* 1 expressa o 

seguinte: 11 a idéia é de que um sistema de saúde deveria estar 

organizado em níveis, desde a periferia, até os centros de in-

fluência e referência político-econômico-cultural, tendo como 

determinante a articulação funcional entre os vários níveis, de 
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modo a que se atendam, tanto a imperiosidade de racionalidade 

econômica como as necessidades fundamentais da coleti.vidade 11
• 

Enquanto assentamento geográfico, a hierarquiza-

çao converge com a regionalização, onde o fator de localização 

se associa ao nível polarizador dos equipamentos e serviços o-

fertados e ao aspecto difuso da demanda da população-alvo. Nes 

te sentido, ambos os conceitos se articulam com o objetivo úni 

co de aproximar, sob uma forma organizacional, a oferta e a de 

manda dos serviços de saúde. Refletem, portanto, a racionalida 

de da organização na procura para facilitar e atender o direi-

to de toda a população a receber os benefícios da assistência 

à saúde. 

Enquanto racional idade econômica, a organização 

hierárquica dos serviços reflete a escala de utilização Ótima 

dos recursos técnicos e humanos, segundo um grau de crescente 

complexidade/dificuldade/ raridade de ocorrência, na medida em 

que se passa de uma periferia rarefeita para o centro, com mai 

or densidade demográfica e com maior concentração de facil ida-

des. Dessa forma, aos níveis crescentes da qualificação tecno-

lógica dos serviços e especialidades, se associam graus de com 

plexidades crescentes em termos de dificuldade, rarefação da 

ocorrência e Ônus econômico e, 
li 

consequentemente, uma area geo-

gráfica de maior abrangência, como e o caso da assistência ter 

ciária a saúde. O raio de influência deste nível, delimita a a 

rea onde se assentam os níveis de assistência secundária, os 

quais passam a ser dimensionados na escala específica ao 

grau de complexidade relativa. E assim, 
li 

subsequentemente, 

seu 

os 

níveis de assistência primária, de menor complexidade, se di 

fundem em todo o espaço delimitado pelos níveis superiores, res 

peitando porém, a área do nível secundário à qual se subordinam. 



Essa subordinação reflete por sua vez, a autori-

dade e a responsabilidade administrativa e funcional de cada 

nlvel. Os menores riscos e qualificaç~es do nlvel de assistin

cia primiria permitem uma asslstincia ripida, eficiente e de~ 

levada produtividade, com tecnologia simplificada e a baixo cu~ 

to, exigindo menores responsabilidades das autorizaç~es deleg~ 

das. 

Ao se atingir o limite de capacidade de solução 

da assistincia demandada, atinge-se também o limite de compe-

tência técnica, administrativa e financeira, exigindo que se 

encaminhe o paciente para o nfvel imediatamente superior ou, 

quando suficientemente diagnosticado, ao respectivo nível de es 

pecialização da assistência terciiria. 

Tal fluxo ascendente, introduz um aspecto dinâml 

co a hierarquização, exigindo que se adicione ao processo de 

comunicação a sistemática de referência (encaminhamento) e con 

tra-referência (alta e retorno) do paciente. 

A organização de serviços hierarquizados pode en 

tão ser baseada nos seguintes princfpios 74 : 

- epidemiológicos, identificando as diferentes morbidades a 

que a população está submetida; 

- tecnológicos, selecionados com base na complexidade dos ca

sos a atender,distribuidos nos níveis do sistema; 

-organizacionais, que uma vez hierarquizados os 

cos e tecnologias, é um problema gerencial de 

dos serviços de saúde sob a forma de nTveis de 

crescente para a prestação de assistência. 

problemas, ris 

distribuição 

complexidade 

Dessa forma, denominam-se nTveis de assistência 
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os agrupamentos de diferentes tipos de assistência com base em 

certos critérios: 

indicar o maior ou menor grau de especialização médica requ~ 

rido ou utilizado para a prestação de serviços 74 ; 

designar os estratos de prestação de serviços (local, distri 
tal ou regional) 6 37 '+7 67; 

indicar a localização das unidades operativas do sistema 

de saúde (rural, distrital ou intermediário e centra1) 37 

de 
6 7 

indicar o grau de diferenciação das atividades desenvolvidas 

(primário, secundário e terciário) 37 6 7 • , 

designar os tipos de serviços de acordo com a maior 

concentração de recursos e qual idade dos serviços 1 0 

indicar a organização funi lar de custos crescentes a 

que,se especializa a assistência. 

cu menor 
3 7 • 

• e 

medida 

O conceito de ~ . naveas relaciona a necessidade de 

assistência à saúde da população e serviços com menor ou maior 

complexidade de conteúdo tecnológico para satisfazer àquela ne 

cessidade. A complexidade dos níveis não está necessariamente 

relacionada com as características físicas ou com o tipo de es 

tabelecimento, mas com a função que executa 70 7 3 

A conformação clássica em três ~ . navets 8 7 • 

- primário, de menor complexidade, constituindo o ponto de con 

tato do sistema institucionalizado; 

secundário e terciário, com serviços especializados de com

plexidade tecnológica maior, que atuam, em geral, sobre a ba 

se de referência dos indivíduos e situações de saúde geradas 

no nível primário. 
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A seleção e sistematização dos tipos de unidades 

ficam condicionadas aos níveis e os estabelecimentos podem de

senvolver mais de um nível de assistência 74 • 

Segundo KLECZKOWSKI e PIBOULEAU 37
, a porta de en 

trada do sistema regional será o nível melhor equipado para 

prestar os serviços que uma pessoa necessita. 

LIMA 41 caracteriza os níveis da seguinte forma: 

-o nível central, com funções normativas e controladoras; 

-o terceiro e o segundo nível, administrados pelas Unidades Fe 

derativas, com a delegação expressa de autoridade e respons~ 

bil idade executiva, operando as unidades dentro de suas ju

risdições; 

-o primeiro nível, de assistência primária, inclusive as de 

penetração rural, administrado e operado pelos municípios sob 

a forma de rede básica de saúde. 

Salienta o progressivo privilegiamento da atua-

çao do governo na prestação de serviços de saúde. 

A colocação acima foi reforçado pelo grupo de di~ 

cussao na 7a. conferência Nacional de Saúde 72 • O grupo propôs 

a reorganização das secretarias estaduais para coordenar e pl~ 

n e j a r , i n te gradas com outras i n s t i tu i ç ô e s do setor p ú b 1 i c o e r e 

presentação comunitária,e~a reorganização dos serviços de saúde, 

baseando-se na capacidade instalada e complexidade de assistên 

cia necessária por regionais de saúde. Recomendou também que 

os setores públicos e universitários mantivessem serviços pro-

prios, com tecnologia assistencial "de ponta 11
, ocupando o ver-

tice da pirâmide assistencial. 
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No Sistema Integrado de Prestação de Serviços de 

Saúde do Norte de Minas 83
, foram adotados os níveis segundo dis 

distribuição espacial: local,que corresponde a um município e 

dividido em subníveis rural, periurbano e urbano; área progr~ 

mãtica,que corresponde a um agregado de municípios; e região. 

correspondente a toda região mineira do Polígono das Secas. 

Nesse Sistema, os níveis incorporam, em ordem de 

complexidade crescente: unidades auxiliares, unidades ambulato 

riais gerais, unidades ambulatoriais especializadas e unidades 

hospitalares, estas últimas subdivididas em hospitais locais, 

distritais e regional, agrupadas em módulos. 

ROBAY0 74 afirma que a 11 organização dos serviços 

de saúde na modalidade regionalizada é a expressão técnico-ad-

ministrativa das interrelações dos níveis de assistência". 

A definição de níveis, implica, sob o ponto de 

vista administrativo e de organização, em estabelecer uma or-

dem de decisões, tais como 74
: 

-atribuição das atividades, funções e responsabilidades a ca

da nível e, baseado nesta, determinar o tipo de pessoal, ne

cessidades físicas e de equipamento; 

- estabelecimento da interrelação dos níveis, isto é, os meca

nismos de relação que permitam a referência e contra-referên 

cia de pacientes de um nível a outro, a mobilidade de pesso

al, o intercâmbio de informação, o apoio técnico-administra

tivo e a supervisão. 

Para a fixação dos 1 imites de complexidade dos 

níveis de assistência, existem alguns critérios, a exemplo do 

que estabelece a Resolução CIPLAN n~ 3/81-MS 53 que, entre ou -

tros ítens, discrimina os tipos de estabelecimento segundo as 
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atividades desenvolvidas, recursos humanos e materiais, além de 

articulaç~o funcional entre os estabelecimentos. 

A determinaç~o dos níveis de complexidade funda

menta-se no grau de diferenciação das atividades desenvolvidas 

em cada um dos níveis estabelecidos: primário, secundário e 

terciário 53
• 

O primário caracteriza-se por atividades de pro-

moçao, proteç~o e recuperaçao da saúde, a nível ambulatorial, 

desenvolvidas basicamente por pessoal de nível elementar e mé

dio, médicos generalistas, enfermeiros e cirurgiões dentistas. 

Os estabelecimentos instalados neste nível de assistência sao 

os Postos e Centros de Saúde. As atividades inerentes a este ní 

vel se agrupam em 3 areas: Saúde, Saneamento e Apoio Diagnóstl 

co. A área de saúde engloba as ações de: controle de doenças 

transmissíveis, vigilância epidemiológica, educaç~o em saúde, 

alimentaç~o e nutrição, imunizações, saúde materno-infantil,~ 

tendimento odontológico, diagnóstico e tratamento de afecções 

simples e primeiro atendimento aos agravos de saúde. A área de 

saneamento considera basicamente a manutenção e melhorias sani 

tárias domiciliares relacionadas com água, dejetos e lixos. A 

área de laboratório preve apenas o de patologia clínica; nas si 

tuações peculiares dos centros urbanos onde há regionalização 

dos laboratórios de patologia clínica, n~o se cogita a sua ins 

talação 53
• 

A assistência integral a população, seja a nível 

ambulatorial ou a domicílio, nas áreas urbanas, suburbanas e 

rurais é a funç~o que caracteriza-o nível primário. A unidade 

rural pode ter pequeno numero de leitos para assistência ao pa..!:_ 

to e para observações curtas, para pacientes que aguardam trans 
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porte para outros níveis de assistência. Para esta finalidade, 

a unidade deve estar munida de sistema de comunicaç~o e trans

porte37. 

O nível secundário caracteriza-se por desenvol

ver, além das atividades do nível primário, atividades assis -

tenciais nas quatro especialidades médicas básicas (com espec_!_ 

alistas): clínica médica, gineco-obstetrícia, pediatria e clí

nica cirúrgica e especialidades estratégicas, na modalidade de 

assistência ambulatorial, internação, urgência e reabilitação. 

Os estabelecimentos característicos deste nível sao: as unida

des mistas, ambulatórios gerais, hospitais locais e hospitais 

regionais. As atividades de apoio diagnóstico instaladas no nl 

vel secundário compreendem as de laboratório de patologia clí

nica e radiodiagnóstico, e eventualmente de traçados gráficos. 

Os estabelecimentos do nível secundário devem reservar uma pro 

porção suficiente de sua capacidade ambulatorial de internação 

e de serviços de apoio, para o atendimento de casos 

pelo nível primário 53
• 

referidos 

Nesse nível, internam-se pacientes que habitual

mente requerem poucos dias de internamento: pneumonias, desi 

dratações, diarréias severas, apendicites, hérnias, amigdalec

tomias, partos eutócicos e cesareas. Eventualmente pode contar 

com especialistas de apoio em oftalmologia, otorrinolaringolo

gia, saúde menta1 12
, fisioterapia, fonoaudiologia etc. 

O nível terciário caracteriza-se pela maior cap~ 

cidade resolutiva dos casos mais complexos do sistema, nas mo

dalidades de atendimento ambulatorial, internação e urgência. 

Os estabelecimentos instalados neste nível sao os ambulatórios 

de especialidades, hospitais especializados e os hospitais de 
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especial idades 53 • Estes sao classificados por CHAVES 1 ~ como sen 

do de nfvel quaternário. 

O hospital universitário é o centro onde se pra-

ticam todas as especial idades, o ensino e a pesquisa cientffi-

ca e, normalmente, é o local onde ocorre uma grande concentra-

ção de recursos. 

O nível terciário, vértice da pirâmide, recebere 

ferências do nível secundário e,em algumas ocasiões, de forma 

direta, do nível primário. São pacientes possuidores de doen-

ças graves, complicadas, de diagnóstico difícil, que requerem 

especialistas e equipamentos de diagnóstico de alto investimen 

to como cateterismo cardíaco, medicina nuclear, anatomopatolo-

gia, oncologia integral, tomografia axial computorizada e eco

grafia12. 

Ao questionar a utilização do ambulatório de ho~ 

pital, PARADIS0 66 propõe um modelo de assistência primária, de 

orientação general ista, com açoes integradas, semelhantes as 

das unidades de saúde, no ambulatório dentro da estrutura hos-

pita lar. 

Os três níveis de complexidade proporcionam aten 

dimento, coordenado entre si, estruturado em dois tipos de mó-

- no primeiro, para area de grande densidade demográfica (muni 

cfpios com mais de 20.000 habitantes), o módulo será consti

tufdo de centros de saúde e hospitais locais; e 

- no segundo, onde o maior agrupamento nao ultrapassa 20.000 h~ 

bitantes, o módulo, além dos centros de saGde, incorpora os 

postos de saGde (assistência primária) e unidades mistas (a~ 

sistência secundária). 



61 

O modelo de medicina comunitária e caracterizado 

por ser integral, continuo, ambulatorial, multidisciplinar, in 

terdiscipl inar e comunitário. Esta concepção permeia todo o sis 

tema de saúde onde o serviço é hierarquizado, 11 que, se bem po~ 

sa exercer-se em três níveis de assistência em que se divide, 

e no primeiro nível onde se encontra sua máxima expressão e on 

de a sua prática conseqUente pode e deve ser a base para a a

plicação útil nos níveis restantes'' 25
• 

A preocupaçao em racionalizar as atividades de a 

tendimento e uso de recursos para aumentar a eficiência impli

ca em adotar a padronização de condutas, de medicamentos e e

quipamentos, além de bom sistema de abastecimento visando o 

funcionamento eficiente de todo o sistema 38 . 

A demanda pode apresentar necessidades simples ou 

aquelas que exigem alta tecnologia 89 . Este tipo de organização, 

com base ampla de entrada, propõe faci1 itar o início e condici 

onar a continuidade do atendimento de um modo seletivo para re 

gular a utilização de outros níveis 74
• 

O nível primário nao poderia subsistir por si so 

sem o apoio técnico dos níveis superiores 37
• Deve manter uma 

correlação com outros níveis, constituindo uma rede. Um centro 

d e s a ú d e d o n i v e 1 p r i má r i o , n a ma i o r i a d a s v e z e s , t em m u i to po~ 

ca representatividade técnica e política para assumir a coorde 

nação com outros níveis ou setores 56
• t reconhecido que o PIASS, 

estruturado em módulos e considerado programa de 11 segmento ru

ral11 desenvolvendo ações de nível primário, está 11 implantado a 

partir do nível central, sem o necessário suporte da comunida

de e com um insuficiente grau de coordenação institucional 1168 ; 

enfrenta dificuldades pelo fato de não estar suficientemente 
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articulado a outros níveis de apoio técnico e administrativo. 

A distributç~o das instalações em .. . ntvets e pro-

posta para eliminar desigualdades do acesso da populaç~o a as-

sistência à saúde. 

MUSGROVE 57 entende a eqUidade como a i gua 1 da de 

na provis~o de serviços de saúde que pode ser medida por ofer-

ta ~ capita dos serviços. Reconhece que é uma forma de el imi 

nar a desigualdade, mas também apresenta a deficiência no sen-

tido de considerar que as necessidades de saúde não são iguais 

entre os grupos quanto a critério sócio-econômico, nao leva em 

conta as diferenças de riscos, variáveis como a renda, e na o 

distingue os diferentes problemas de saúde e nem mesmo a dis -

tância entre o usuário e o serviço. 

Em relação à participaç~o comunitária no sistema, 

esta e considerada por todos os autores como um pré-requisito 

para o bom funcionamento, como por exemplo, cooperando na uti-

1 izaç~o correta dos serviços 6
, disciplinando o uso de recursos, 

identificando problemas 72 , etc. 

No entanto, a participação comunitária so se efe 

tiva em determinadas condições, tais como 72 : 

considerando a efetiva participaç~o comunitária como sinôni

mo de ampla democratização dos instrumentos do poder (desde 

a concepçao ao controle dos programas), esta participação so 

se concretiza na medida em que a população tiver acesso a to 

dos os níveis de poder; é o reconhecimento do direito de es

colher aqueles que representem a comunidade junto ao poder 

central, ou seja, a ampla participação no nível de decisão a 

través do voto popular; 

- ••ocorre quando a população desperta para a necessidade, sen-
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te-se responsável, confia na instituição, pode interferir no 

processo, sente-se respeitada e apropria-se dos conhecimen

tos da real idade"; 

-"trata-se de participar nao apenas no equacionamento dos pr~ 

blemas de saúde, mas de ter direito a voz e açao na resolu-

çao de certos problemas, direta ou indiretamente relaciona -

dos com a saúde e o bem-estar da coletividade; 

-ocorre quando a comunidade assimila e aceita a política, pa~ 

ticipa nas decisões e funciona como recurso humano adicional 

indispensável, principalmente na identificação dos problemas 

e na observância do funcionamento do sistema. 

As atividades pulverizadas em serviços descoorde 

nados, caráter autoritário (do serviço e dos profissionais) e 

burocratização excessiva institucional, são obstáculos para a 

participação. A participação refere-se também ao pessoal subor 

dinado que trabalha na instituição. As condições (canais) de 

informação e aprendizagem devem ser criadas como um elemento 

de organização do sistema hierarquizado. 

Um estudo realizado nos EE.UU., abordando entre 

outros aspectos a participação popular no serviço público, diz 

o seguinte: 11 a participação popular é o ideal da sociedade de-

mocrática ... e que vai muito além da simples votação. Os ser-

viços públ ices têm que fazer frente a grupos de pressão, a in-

tervenção dos meios de comunicação de massas, as influências 

que exercem os poderes executivos e legislativos e também as 

decisões dos tribunais em caso do pleito, como por exemplo, o 

da igualdade de direitos. A sindicalização entre os funcionári 

os e o ativismo entre os cidadãos que são clientes de orgaos 

públicos, impulsos que se reforçam mutuamente, vem politizar o 

processo administrativo públ ico" 35
• 
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Entre as expressoes racional izadoras que caracte 

rizam a hierarquizaçio, destaca-se a racional idade na seleçio 

e uso da tecnologia. 

Segundo ROBAY0 74 , tecnologia apropriada é aquela 

que combina qual idade de eficiência e possibilidades de apl ic~ 

çao na situaçio particular em que utiliza, variando em termos 

de custos. Engloba pessoal, medicamento, instalação, material, 

instrumento, equipamento e métodos e procedimentos de assistê~ 

cia; o autor chama a atenção para o superdimensionamento que 

costuma ocorrer nos serviços. 

Aceitam-se como tecnologia apropriada as 11 técni-

cas de saúde 11
, as 11 técnicas administrativas" e "técnicas de ca 

pacitação" 48 e MAHLER, citado por VILAÇA 48
, diz que existe tec 

nologia que e fundamental, que tem impacto real na saúde; a 

tecnologia placebo, que não afeta substancialmente a saúde; e 

a tecnologia paliativa que é intermediária entre as duas. 

O problema da tecnologia nao implica somente na 

simplificação ou na adequação, mas também, na criação. Quando 

VILAÇA 48 afirma que a utilização de medicina informal ocorre 

"sem respeitar a identidade e autonomia e sem preocupação em 

criar e desenvolver cientificamente essa prática alternativa 11
, 

critica a "natureza cooptativa desse processo de inclusão". 

Ao estabelecer os na hierarquização, os 

serviços desses níveis articulam-se de maneira funcional e es-

calonada, sendo a interligação feita por meio de um sistema e-

ficiente de referência e contra-referência, supervisão, educa-

ção continuada, avaliação, apoio técnico e logístico e de comu 

nicações. 
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O sistema de referincia e contra-referincia en-

v o 1 v e na o a pena s o e n c a m i n h ame n to dos c 1 i e n te s e seu retorno ao 

nTvel de origem, mas sup5e um interc~mbio de informaç5es apro-

priadas e instruç5es necessãrtas para a continuidade de assis

tincia61. Dentro de uma regi~o deve existir um fluxo fluido de 

clientes, pessoal e equipe entre os nTveis, em duas direções, 

de acordo com as funções, responsabi 1 idades e 1 imitações esta-

belecidas para cada nTvel. O envio de cl lentes, visitas perió-

dicas de especialistas ou empréstimo de equipamento, ocorrem 

em função da incidincia de casos de maior complexidade diagnó~ 

tica e terapêutica. O pessoal técnico e profissional que per-

tence à equipe regional ou à equipe local, deve ter fiei 1 aces 

soa outros nTveis, principalmente às comunicações cientTficas, 

reuniões clTnico-patológicas e informações estatTsticas dispo-

nTveis nos centros mais especializados da região 37
• 

A definição operativa de supervisão, segundo VI-

DAL 95
, pressupõe-na princTpio básico mais eficiente para o de-

senvolvimento do pessoal. Tem implTcito todo o processo de in-

vestigação operativa visando desenvolver o pessoal no manejo 

de um conjunto de técnicas e conhecimentos para inserT-lo na 

dinâmica de mudança da situação. Inclui, portanto, assessora-

mente, incentivo à direção participante e avaliação formativa. 

A supervisão como um meio incentivador e um pro-

cesso pedagógico participativo, é uma atividade inserida em to 

dos os ~ . n1veas. 

Há os que defendem ser a supervisão uma ativida-

de e função de todos os que trabalham numa instituição, em qual 

quer dos nTveis. Assumindo um cargo, o supervisor hipertrofia-

se e distancia-se do serviço e de seu contato diário com tare-
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fas comuns. Sugere-se que tenha menos elementos no cargo de su 

pervisão exclusiva e mais trabalhadores inseridos no dia a dia 

do serviço aos quais se acrescenta a atividade de supervisio -

nar. Prop5e-se que o supervisor tenba poder decis6rlo para re

solver os problemas trazidos a ele e que, antes de tudo, partl 

cipe das decis5es a serem tomadas 72
• 

A educação continuada suplementa e complementa a 

supervisão no sentido de formar, treinar e manter atualizado o 

pessoal de saúde 95
• A instituição deve criar os programas de 

educação continuada, cabendo às escolas articuladas ao serviço, 

um papel importante no desenvolvimento do processo. Segundo AR 

BONA 6
, a educação continuada preserva o sistema regional 

brange não s6 os profissionais, técnicos e auxiliares, 

também a população. 

e a-

como 

Os funcionários, em todos os níveis, têm a maior 

preocupaçao pela aquisição de novos conhecimentos te6ricos e 

práticos, o que não é difícil de ser constatada. 

O sistema hierarquizado deve possuir um sistema 

de informação unificado, transinstitucional, que atenda não s6 

as funções administrativas de planejamento, programaçao, supe~ 

visão, controle e avaliação, como também deve constituir-se no 

núcleo de dados estatísticos e atender ao acompanhamento do p~ 

ciente ao longo do processo de referência e contra-referência. 

A avaliação tem como objetivo "melhorar os pro

gramas de saúde e a infraestrutura sanitária para sua execuçao 

e orientar a distribuição dos recursos entre as atividades já 

empreendidas ou que possam vi.r a empreender no futuro" 60
• 

A avaliação abrange vários aspectos do programa, 
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desde as atividades realizadas, até à eficácia, relevância, lm 

pacto dos mesmos na saúde, o comportamento da comunidade e a e 

ficiência das instituições, pela comunidade. Porém, uma avali-

açao que indique que a hierarquização como uma estratégia orga 

nizativa e realmente eficiente, é a avaliação da capacidade re 

solutiva. 

A deficiência da capacidade resolutiva que gera 

demanda nos superiores além da necessária, pelo proces-

soda participação direta da população a outros níveis, exige 

uma solução de caráter organizacional 38
• 

A organização da assistência à saúde, segundo 
., 

nr 

veis de complexidade crescente, deve partir de uma análise cu i 

dadosa da realidade e ser submetida a revisões periódicas. O 

estudo dos níveis de assistência estabelecidos e da capacidade 

resolutiva da morbidade que têm esses níveis, pode favorecer~ 

ma base para a eficiência da organização. A localização dos es 

tabelecimentos e a sua organização baseiam-se na distribuição 

temporal-espacial da demanda e na distribuição da morbidade. O 

grau de complexidade dos recursos humanos, físicos e tecnológl 

cos deve resolver qualitativamente os problemas demandados 86 • 

A capacidade resolutiva pode ser caracterizada 

pela capacidade que apresenta um profissional de saúde, um es-

tabelecimento de saúde ou um nível de assistência em 

às necessidades da demanda. 

Até o momento, já se dispõem de alguns 

tros de grau de resolutibil idade, tais como 80
: 

atender 

parame -

- OMS - 90% da demanda básica recebe assistência terminal no 

primeiro nível (60% por pessoal auxiliar e 30% por médicos ge 
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rais), 8% dos pacientes sao referidos para serviços de baixa 

especialidade e 2% para os de alta especialidade; 

-Londrina (PR) - 92,1% são solucionados nos Postos de Saúde 

(78,8% pelos_atendentes e 13,3% pelos médicos gerais) e 7,9% 

são referidos para ambulatórios especializados e hospitaliza 

çao. 

SOBERON 87 relata os dados obtidos no México: 80 

a 90% da demanda recebe assistência terminal no nível primário, 

10 a 15% no secundário e apenas 3% no nível terciário. 

Outro estudo, baseou-se no numero de consulta por 

idade e sexo, tratamento sem exames complementares e com exa-

mes complementares, referência a especialistas ou internação e 

número de consultas e problemas por grupo etário 20 • 

A regionalização e hierarquização nas regiÕes me 

tropol itanas possuem problemáticas próprias, as quais não se a 

plicam certas recomendações, pois considera-se que nestas a-

r e as se 1 o c a l i z a um d os p o n t o s ma i s c r í t i c o s do s i s t em a d e s a ú d e, 

exigindo soluções diferenciadas. 

Muitos problemas técnicos relacionados com a im-

plantação de regionalização e hierarquização dos serviços de 

saúde, por um lado, provavelmente, serão superados somente no 

curso do seu desenvolvimento. Por outro lado, no decorrer do 

tempo, o conceito operativo pode distanciar-se do teórico devi 

do às reinterpretações sucessivas e adaptações por parte dos 

responsáveis pela execução. 

Tais pressupostos serao demonstrados no decorrer 

das análises posteriores. 



5. O PROJETO COTIA 
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5.1. Histórico 

A Associação Hospital de Cotia (AHC) e uma soei-

edade civil de natureza filantrópica fundada em 1968, tendo c~ 

mo área de atuação os Municípios de Cotia e Vargem Grande Pau

lista (ex-Distrito de Raposo Tavares, emancipado em 1982). E 

mantida mediante a contribuição de sócios, doações, convênios 

e auxílios provenientes do governo estadual através das Secre-

tarias da Saúde e da Promoção Social. 

Dentre seus objetivos estatutários, destacam-se: 

prestar assistência médico-hospitalar à população urbana e ru-

ral; desenvolver atividades de assistência social, ações de sa 

úde pública e educação para a saúde; e, oferecer um campo de 

ensino aos diferentes profissionais da área de saúde. 

Desde sua fundação até 1974, dedicou-se à cons -

trução da Unidade * Integrada (UI) , à qual incorporou os dois Ce~ 

tros de Saúde até então existentes no Município, mediante con-

vênio firmado com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

(SES) e a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Pau 

lo (FSP/USP). Competia à primeira o provimento dos recursos ne 

cessários e a prestação de assistência técnica; à segunda, a 

programaçao de atividades. Em 1975, a parte ambulatorial da UI 

passou a funcionar como Centro de Saúde - Escola (CSE) de Co -

tia. Em 1976, teve início a assistência hospitalar, sendo aber 

* Constituída por Hospital Local, Pronto Atendimento e Centro 
de Saúde, corresponde à Unidade Mista, categoria esta adota
da pelo Ministério da Saúde 55

• 
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tos os primeiros 54 leitos e o Serviço de Pronto Atendimento, 

por meio de convênio especifico firmado com a Coordenadoria de 

Assistência Hospitalar (CAH) da SES e Instituto Nacional de As 

sistência Médica da Previdência Social INAMPS. 

Configura-se então o Projeto Cotia, o qual vai 

integrando, em sucessivos convênios, as seguintes unidades pe-

riféricas: 

- em 1976, o Centro de Saúde (CS) de Caucaia do Alto da SES; 

* - em 1977, o atual Posto de Atendimento de Saúde (PAS) da As-

sistência Social Santo Antonio (ASSA), (entidade filantrópi

ca) ; 

-em 1979, o PAS de Vargem Grande Paulista, atual CSII de Var

gem Grande Paulista; 

-em 1981, o Posto de Vacinação de Tijuco Preto, o atual PAS 

de Tijuco Preto, criado pela respectiva Sociedade Amigos de 

Bairro, com o auxílio da equipe técnica da UI; e 

em 1984, o Posto de Vacinação de Capelinha, localizado em ins 

talações cedidas por moradores locais. 

Destaca-se também nesse Projeto a contribuição da 

Fundação W. K. Kellogg, iniciada em 1979, mediante a dotação de 

recursos financeiros para aplicações especificadas em convênio 

vigente por três anos sucessivos. 

* Apesar de não fazer parte da rede de serviços da SES, por de 
senvolver atividades semelhantes, adotou-se a denominação de 
PAS. 



72 

5.2. Características 

O Projeto Cotia, integrado pelos serviços anteri 

ormente relacionados, constitui um m6dulo assistencial region~ 

lizado e hierarquizado a nível municipal, visando a extensão 

da cobertura e o desenvolvimento de assistência primária a sau 

de da população de Cotia e Vargem Grande Paulista. 

Sua viabilidade técnica, econômica e operacional 

deve-se a um conjunto de convênios firmados com várias insti 

tuições, formando uma organização complexa. 

A postulação dos princípios gerais da extensão 

da cobertura, apoiada na assistência ambulatorial em todos os 

serviços, integrada a um hospital local, constitui-se na es

trutura dorsal da organização; foi a estratégia para a susten

tação dos convênios firmados, devido principalmente ao fato da 

AHC ser uma associação filantr6pica, sem objetivo de lucro,sur 

gida por iniciativa da pr6pria comunidade. 

A situação do Município de Cotia, periférico mas 

integrante da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), com u

ma população numerosa, de baixa renda e carente de assistência 

à saúde, torna-a um alvo de destaque para as instituições e~ 

gentes de saúde, permitindo articular uma experiência pouco c~ 

mum entre o poder público e a comunidade, dada a insuficiência 

dos recursos municipais. 

5.2. 1. Objetivos 

A visão de seus s6cios fundadores com relação ao 

conceito de saúde pública está caracterizada nos estatutos da 
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AHC, ao definir suas final idades (artigo 1! dos Estatutos e aL 

tigo 2! do Regulamento do Hospital de Cotia), as que se resume 

a seguir: 

- manter, administrar e desenvolver atividades médico-hospita

lares e para-hospitalares, que venham a criar ou assumir em 

doação ou comodato, dispensando assistência a enfermos ou a

cidentados, gratuitamente ou não; 

-desenvolver atividades de assistência social; 

contribuir para o ensino, formação e treinamento de 

dedicado à Saúde Pública; 

pessoal 

- oferecer campo de treinamento para o desenvolvimento da edu

cação sanitária; 

- oferecer campo para pesquisas nos setores de suas atividades; 

-manter leitos e serviços hospitalares para o público,gratui

to, respeitadas as proporçoes estabelecidas pela legislação 

e regulamentos em vigor. 

A medida que se consolida o Projeto Cotia, v ao-

se definindo os princípios que norteiam suas atividades, os 

quais podem ser resumidos nos seguintes pontos: 

- criação de um sistema de assistência regionalizado e hierar

quizado, visando garantir a extensão da cobertura de saúde à 

população, com ênfase nos cuidados primários e secundários 

de saúde; 

integração das açoes promocionais, preventivas e recuperati

vas da saúde; 

- coordenação dos recursos multinstitucionais para execuçao dos 

programas; 

-participação da comunidade nos diferentes níveis de decisão;e 
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universalização dos serviços de saúde, visando facilitar o a 

cesso da população aos diferentes níveis do sistema. 

5.2.2. Programas conveniados 

Um conjunto sucessivo de convênios marca a atua-

çao da AHC, amplia o seu campo de abrangência e congrega recur 

sos para o suporte de suas crescentes responsabilidades. Tais 

compromissos destacam o Projeto Cotia em uma posição sui gene-

ris em toda RMSP, envolvendo relacionamentos múltiplos e supe~ 

pondo funções filantrópicas com assistência hospitalar-ambula-

torial de retaguarda para a promoçao de assistência primária a 

uma população alvo pré-determinada. 

Segundo a ordem cronológica, apresentam-se a se-

guir os convênios firmados até o final de 1985, cabendo assin~ 

lar que apenas o com a Fundação W. K. Kel logg está ultrapassado. 

a) Convênio com SES e FSP/USP 

Firmado em 1973, sofreu sucessivas complementa -

çoes: 1975 - implantação do CSE; 1980 - atividades docente-as-

sistenciais; e 1982 - incorporação do Município de Vargem Gra~ 

de Paulista. Este convênio marca, praticamente o início do Pro 

jeto Cotia. 

Além de afirmar as final idades a que se propunha 

a AHC, a UI passava a se subordinar técnica e administrativa -

mente ao Departamento de Prática de Saúde Pública da FSP/USP e, 

por se integrar à rede de unidades sanitárias estaduais, seus 

serviços coordenavam-se aos demais serviços de saúde da SES, d~ 

vendo cumprir suas normas técnicas e submeter-se à supervisão 
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de um Conselho Diretor. 

Os compromissos iniciais da FSP/USP, compreendi-

am: 

-um levantamento sócio-econômico-cultural, epidemiológico e 

sanitário do municTpio e o planejamento de programas a serem 

desenvolvidos segundo as prioridades reconhecidas; e 

a realização de pesquisas aplicadas à saúde pública e a ava

liação periódica da programação desenvolvida. 

A participação da SES far-se-ia no sentido de con 

signar no seu orçamento anual, os recursos necessários para o cus 

teio da UI (pessoal, material, medicamentos, equipamentos e s~ 

a manutenção) e prestar assessoria técnica às entidades conve-

niadas. 

A AHC competia: 

- propiciar condições para o treinamento dos alunos e pessoal 

da FSP/USP; e 

- desenvolver os programas planejados pela FSP/USP através da 

participação de alunos, pessoal da AHC e da comunidade. 

Pelos termos de ratificação, aditamento e suple-

mentação de verba firmado em 1980, a FSP/USP obrigava-se a: 

- proporcionar a colaboração, no CSE, de seu corpo docente e 

discente, necessária ao perfeito cumprimento de suas final i

dades; e 

- organizar e ministrar cursos de atualização, de treinamento 

e estágios práticos de adestramento quando solicitado pela 

SES. 

Com a emancipação pol(tica do Distrito de Raposo 

Tavares como MunicTpio de Vargem Grande Paulista, em 1982, es-
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te se integra ao convênio com AHC/FSP/SES, apenas remunerando 

a assistência médica hospitalar prestada pela AHC. 

b) Convênio com a Fundação W. K. Kellogg 

De 1979 a 1982, a AHC passou a contar com apoio 

financeiro da Fundação W. K. Kellogg para o desenvolvimento de 

um projeto de expansao da rede primária, formação de pessoal de 

nível auxiliar e participação na formação de médicos general is 

tas. 

c) Convênio com INAMPS 

Enquanto os convênios anteriores caracterizaram

se pela qualificação da assistência preventiva à saúde, a par

ticipação do INAMPS consolida sua atuação médico-hospitalar-a~ 

bulatorial na assistência individual à saúde da população do 

Município de Cotia (1976) e, posteriormente, do Município de 

Vargem Grande Paulista (1982). 

Ampliam-se os serviços e a população de baixa ren 

da passa a contar com a assistência médica integral aos benefl 

ciários urbanos e rurais (Fundo de Assistência ao Trabalhador 

Rural - FUNRURAL) do INAMPS. Além da integração aos programas 

de saúde traçados a nível nacional, dentro de um sistema regi

onalizado de serviços, e da articulação com o Hospital Univer

sitário (HU), a partir de 1981, passa a participar como centro 

de referência em saúde pública e de acidentes de trabalho, com 

definições de ações prioritárias e atribuições específicas das 

instituições que integram o Sistema Nacional de Saúde. 

Em que pesem os compromissos adicionais assumi-
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dos, em contra-partida, a participação do INAMPS, implica no 

pagamento de despesas de assistência dos segurados e a possibl 

1 idade do mesmo ser estendido a todo o atendimento efetuado 

mesmo àqueles que não são segurados. Destaca-se a reformulação 

havida em 1981, passando para a modalidade de convênio global 

universitário. 

d) Outros convênios 

Além de convênio com a Prefeitura de Vargem Gra~ 

de Paulista (extensão do atendimento à população daquele Muni-

cTpio) destacam-se: 

- ASSA, desde 1977; 

Instituto de Assistência Médica ao Servidor do Estado de São 

Paulo (IAMSP); 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo que, do inTcio do Pro 

jeto até 1984, manteve articulação com a AHC; 

-Hospital das ClTnicas (HC) da Faculdade de Medicina da USP e 

Hospital Universitário (em entendimentos); e 

-Banco de Sangue do Hospital das ClTnicas da USP. 

5.3. Area de atuação 

5.3. 1. CaracterTsticas do assentamento das atividades 

Desde sua implantação (1975) até 1985, o Projeto 

Cotia mantém como area de atuação a delimitação original do 

Município de Cotia. Isto significa que, atualmente, incorpora 

também o MunicTpio de Vargem Grande Paulista, emancipado em 
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1982. Em razao dos Informes estatTsticos passados nao terem a-

inda sido desagregados pela Fundação Estadual de Análise de Da 

dos (SEADE), optou-se pela análise dos dados conjuntos dos dois 

HunicTpios, como se o segundo ainda pertencesse a jurisdição 

administrativa do primeiro, uma vez que tal tratamento em nada 

prejudica a análise da área geográfica de atuação do Projeto. 

* O Município de Cotia é integrante da Sub-região 

Oeste da RMSP, numa extensão de 356 km 2 (excluindo os 29 km 2 de 

Vargem Grande Paulista). Em 1980, segundo a Fundação SEADE, a 

população total residente em Cotia era de 62.952 hab. (Tabela 1) 

resultando em uma densidade global de 163,5 hab./km 2
• Estimati-

vas mais recentes, indicam uma população urbana de 85.474 hab. 

em 1985. 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇAO DA POPULAÇAO E TAXA DE URBANIZAÇÃO, 

COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA, 1970 e 1980. 

Núcleos 1 97 o 1 98 o 

Urbanos Total Urbana Rural Taxa de Total Urbana Rura 1 Taxa de 
Urban.% Urban.% 

Cotia 21. 293 20.013 1. 280 94, o 47.505 45.414 2. 091 95,6 

Caucaia 
do Alto 4.576 4. 576 100,0 5.670 4. 797 873 84,6 

Vargem Gran-
de Paulista* 5.088 5.088 100,0 9.777 9. 777 1 00' o 

TOTAL 30.957 29.677 1. 280 95,8 62.952 59.988 2.964 95,3 

Fonte: SEADE - Censos de 1970 e 1980 

* Distrito de Raposo Tavares 

* Passa-se doravante a denominá-lo apenas Cotia, evitando-se 
chamá-lo de Municipio, uma vez que Vargem Grande Paulista tam 
bém é Município. 



79 

Em funç~o de suas caracteristicas de bairro-dor-

mitõrio, da RMSP, desde a década de 50 vem apresentando um pro-

cesso de acelerada urbanizaç~o. Em 1980, a taxa de urbanização 

atingiu 95,3%, com deslocamento paulatino da atividade agrico-

la, que nos últimos 30 anos, caracterizava Cotia (assim como a 

* Sub-regi~o Oeste da RMSP) como integrante do "cintur~o verde 11 
• 

Em razao de ser cortada, em toda a sua extens~o 

leste-oeste pela Rodovia Raposo Tavares (SP-270), esta via co~ 

portou-se como vetor de induç~o do assentamento populacional. 

Devido a esse fato, os núcleos urbanos desenvolveram-se ao lon 

go da Rodovia, conformando um colar de aglomerados ou bairros 

urbanos (Figura 1), a saber: 

-a cidade de Cotia (sede municipal) que se subdivide em três 

núcleos: 

· Cotia Antiga, entre os quilômetros 29,5 e 32, com area ur

bana de 334 ha; 

Bairro de Port~o, entre os quilômetros 32 e 34,5, com area 

urbana de 58 ha; 

Bigarel i, entre os quilômetros 2 e 3,5 da Estrada do Morro 

Grande, com área urbana de 20 ha; 

-a vila Granja Viana, entre os quilômetros 21 e 25 dessa Rodo 

via com área urbana de 15 ha (de mais recente implantaç~o, 

mas em rápida expans~o); 

-a cidade de Vargem Grande Paulista (sede municipal), na altu 

ra do quilômetro 45 da Rodovia Raposo Tavares, com aproxima

damente 25 ha de área urbana; e 

* O "cintur~o verde" da RMSP era constituTdo predominantemente 
pela produç~o hortifruticultura, voltada para o abastecimen
to metropolitano. Hoje, 1 imita-se a poucos municipios da 
RMSP que ainda disp5em de área agrTcola significativa. 
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-a vila de Caucaia do Alto (Distrito de Caucaia do Alto), com 

area urbana de 15 ha, situada ao sul de Vargem Grande Paulis 

ta. 

O parque industrial ocupa uma area de aproximad~ 

mente 70 ha, distribuída ao longo da Rodovia Raposo Tavares, 

desde a Granja Viana a Cotia, localizando-se preferencialmente 

na faixa norte do Município. Segundo a Prefeitura local, em 

1984, as 115 indústrias empregavam 8.400 industriários, com u

ma área edificada de 270.000 m2
, sendo representada por indús

trias mecânicas, químicas, têxteis e pequenas metalúrgicas. 

A area rural de Cotia (30.000 ha), embora relati 

vamente extensa quando comparada com a urbana, apresenta a si~ 

gularidade de dispor da reserva florestal de Caucaia, tombada 

pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Ar 

queológico e Turístico (CONDEPHAAT). Esta reserva ocupa 60% da 

area rural (aproximadamente 17.000 ha). A area restante, ape

sar de acidentada, tem uma ocupação agrícola caracterizada por 

pequenas propriedades rurais produtivas (hortifruticultura, 

granjas e rosas), clubes e chácaras de recreio (em especial em 

Granja Viana). Nas imediações dos sítios urbanos de Cotia, a o 

cupação está bastante comprometida, com os usos residencial e 

industrial sofrendo o impacto de loteamentos regulares e mesmo 

clandestinos que adentram a Area de Proteção de Mananciais da 

RMSP. 

5.3.2. Características demográficas. 

Em razão da situação suburbana e de sua função de 

bairro-dormitório, a população residente é tipicamente de ela~ 

se média e operária, com uma forte contribuição do componente 
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migratório, em especial até 1977 (Figura 2). Segundo a Fun-

dação SEADE, a taxa de crescimento geométrico anual da popula-

ção se acentuou a partir de 1960, sendo de 7,94% ao ano no pe-

* ríodo intercensitário de 60/70 e de 7,37% ao ano de 70/80 . 

Trata-se de uma população jovem. Conforme se ob-

serva nas pirâmides etárias de 1970 e 1980 (Figura 3), a fai-

xa etária de O a 19 anos representava, respectivamente, 52% e 

47% da população total. Como consequência, a razão de dependê~ 

cia ainda é bastante acentuada. 

TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA E 

RAZÃO DE DEPENDtNCIA, COTIA E VARGEM GRANDE PAU

LISTA, 1970 e 1980. 

1 97 o 1 98 o 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

População 
Total 30.957 16. 149 14.8 08 62.952 32.120 30.832 

Pop. Econ. 
Ativa (PEA) 9.994 8.065 1. 929 24. 551 17.834 4.717 

Razão de De-
pendência 1 : 3 • 1 (1:3,8) (1:16,0) 1 : 2' 6 (1 :3,5) (1:13,3) 

PEA/Pop. 
Total (%) 32,2 49,9 13,0 39,0 55,5 1 5 '3 

Fonte: IBGE - Censos de 1970 e 1980 

Segundo a Fundação Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), a população economicamente ativa 

(Tabela 2) representava 32,2% da população total, em 1 97 O 

* Para o período 1980/85, a Fundação SEADE estimou uma taxa a
nual de crescimento geométrico de 6,1% ao ano. 
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(razão 1:3,1) e de 39% em 1980 (razão 1~2,6). 

Em que pese o fato de parcela significativa de 

sua população trabalhar fora da local idade onde reside, o lm

posto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM), em 1984, segun-

do a Prefeitura de Cotia, representou 47% da Receita Municipal. 

Tal fato reflete a existência de um parque industrial relativa 

mente expressivo, embora não representativo a nível metropol i-

tano. Porém, implica na dependência de tributos de residentes 

(em geral de baixa renda), repercutindo-se nas deficiências dos 

equipamentos de infra-estrutura urbana e na precariedade dos 

serviços públicos, dada a demanda exacerbada, fruto da elevada 

dinâmica demográfica. 

5.3.3. Equipamento urbano e serviços públicos 

De um total de 15.000 residências, registrava a 

Prefeitura de Cotia, em 1984: 

- 9. 500 1 igações de água encanada (63%) 

- 600 I igações de esgotos (4%); 

15.000 ligações elétricas domiciliares (100%) 

- 3.500 terminais telefônicos residenciais (23% ou 1t./18 hab.); 

- 921.100 m2 de área edificada residencial (± 14 m2 /hab.); 

- 6.500 veículos (1v./10 hab.); 

- 60 km de ruas iluminadas (70% de um total de 85 km de ruas); 

- 205 loteamentos cadastrados; 

- 82 estabelecimentos de ensino de 1~ e 2~ Graus; 

- 2 hospitais; 

- 54 leitos de assistência hospitalar geral (0,63 leitos/1 .000 

ha b. ) ; 

140 leitos hospitalares para crônicos (hospital de retaguarda). 
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Como se observa, a~ plores condiç~e~ e~tio nos 

serviços de saneamento básico. A área praticamente nao dispõe 

de sistema de coleta de esgotos. Os efluentes (assim como o 1! 

xo nas áreas não coletadas) sao lançados ou carreados para pe-

quenos cursos de agua ou em fossas, na maioria negra. O compr~ 

metimento do lençol freático, por sua vez, leva à contaminação 

dos poços de água, ut i 1 izados por 37% da população. Mesmo par-

te da população abastecida por rede pública, mantém seus poços 

domiciliares como abastecimento complementar. 

O lixo coletado, por sua vez, tem seu destino fi 

nal em valas provocadas por erosão, sem qualquer preocupaçao 

quanto a construção de aterros sanitários. 
li 

Consequentemente, a 

grava-se a degrad~ção da qual idade das águas superficiais, e 

tem-se o assoreamento do leito dos corregos, provocando inunda 

ções em fundos de valas, dada as dificuldades decorrentes para 

o escoamento natural das aguas. 

Apesar do atrativo da merenda escolar segundo o 

funcionário da Prefeitura, observa-se um aumento da -evasao es-

colar, no período de 1982 a 1984, nao somente no 2~ Grau, como 

principalmente no 1~ Grau. Tal fato, genérico ao ensino, e nao 

apenas localizado, vem sendo atribuído, por um lado, a queda 

do nível e condições de ensino básico. Mas, por outro lado a 

redução das condições de vida da população assalariada, regis-

trada no pós-1981, vem exigindo que maior número de pessoas da 

famU ia contribuam para o aumento da renda familiar. Este fato 

leva à precocidade no assalariamento do menor, maior particip~ 

ção da mulher no trabalho extra-doméstico e no aumento do sub-

emprego ou do emprego disfarçado. 
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5.3.4. Recursos da Saúde e sua distribuição espacial 

Na area da saúde registraram-se em 1985 os recu~ 

sos técnicos descritos no Quadro 1, os quais podem ser organi

zados segundo as entidades mantenedoras. 

A distribuição espacial dos recursos públicos de 

saúde pode ser vista na Figura 4. 

5.3.5. A situação de saúde 

Em razão da situação suburbana de Cotia, os indi 

cadores de saúde a representam similares às condições das pop~ 

lações residentes na periferia da Capital, com coeficientes em 

valores ligeiramente superiores à média do Estado de São Paulo. 

De um modo geral, as condições sanitárias domei 

o ambiente urbano, aliadas à forte participação de migrantes 

(em especial no período anterior a 1975) são responsáveis pela 

expressão relativamente elevada desses indicadores do nível de 

saúde. Adentra-se em um círculo vicioso, quando a esses fato -

res se adicionam a realção entre a baixa renda familiar e~ 

capita da população residente em Cotia e altas taxas de natal i 

dade geral que está em torno de 28 por mi 1 habitantes. 

Pela análise dos indicadores apresentados na Ta

bela 3, observa-se, a partir de 1976, uma acentuada redução dos 

coeficientes de mortalidade, tanto geral quanto infantil. Se

gundo LAURENTI~+ 0 , "à medida que, em uma área, melhoram as con-

dições de vida e saúde de sua população, paulatinamente, vai 

diminuindo a mortal idade infantil. A morte de menores de um a

no é diretamente influenciada por condições de saneamento, nu-



QUADRO 1 

Localização 

Coti a 

88 

SERVIÇOS LOCAIS DE SAODE NOS MUNICTPIOS DE COTIA E VARGEM 

GRANDE PAULl STA, 1985 

Entidades Mantenedoras 

DE INTERESSE POBLICO 

CSE 11Paulo César de Aze 
vedo Antunes 11 

Hospital 11Dr. Odair Pa 
checo Ped roso•• 

MUNICIPAL 

Ambulatório Médico 

PARTICULAR 

Hospital das Graças 

1 Po 1 i c 1 í n i ca 

6 Consultórios Médicos 

15 Consultórios odonto 
lógicos 

3 Casas de repouso 

2 Laboratórios de aná
lises clínicas 

Ambulatórios Médicos 
de empresa 

3 Ambulatórios de medi 
cina de grupo -

1 Clínica de fisiotera 
pia 

16 farmácias 

1 Centro de Tratamento 
de Dependência Química 

Observações 

O CSE e o Hospital formam 
a UI mantida pela AHC. 

O Hospital local possui 
54 Jeitos em funcionamen
to e Pronto Atendimento . 

Pronto Socorro para emer 
gência(com ambulância) ; 
conta com 6 médicos, 2 ci 
rurgiÕes dentista, 1 as 
sistente social, 6 aten
dentes e 3 serventes. 

Filantrópico, de retaguar 
da para doentes crônicos; 
convênio com INAMPS, com 
140 1 e i tos. 

Clínica médica, cardiolo
gia, gineco-obstetrícia , 
pediatria e oftalmologia. 

laboratório do Hospital 
das Graças 

HEALTH, MECA E SAMS 

Tratamento ambulatorial 
de dependente químico (ál 
cool e droga) por assis 7 
tente social, médico, psi 
cólogo, conselheiro, etc; 
retaguarda de Hospital no 
Rio de Janeiro. 



Localização 

Vargem 
Grande 
Paulista 

Caucaia 
do A 1 to 

Granja 
Viana 

Entidades Mantenedoras 

DE INTERESSE POBLICO 

- CS 11 de Vargem Grande 
Paulista 

- PAS de Tijuco Preto 

PARTICULAR 

- 2 Consultórios Médicos 

- 4 Consultórios odonto
lógicos 

- 4 farmácias 

DE INTERESSE POBLICO 

- CS I I I de Caucaia do Alto 

- Posto de Vacinação de Ca
pelinha 

MUNICIPAL 

- Ambulatório Médico 

PARTICULAR 

- 1 Consúltório Médico 

- 1 Consultório Odontológico 

- 1 Farmácia 

DE INTERESSE POBLICO 

- PAS da ASSA 

MUNICIPAL 

- Ambulatório Médico 

PARTICULAR 

- 3 Consultórios odontológicos 

- 2 Farmácias 

- 1 casa de repouso 

Continuação 

Observações 

Integrado ao Projeto Cotia, 
através de convênio AHC/Pre 
feitura/SES. 

Integrado ao Projeto Cotia, 
mantido pela Prefeitura de 
Vargem Grande Paulista e 
SES. 

Vacinação, gineco-obstetrl 
cia, pediatria e clínica 
médica. 

Integrado ao Projeto Cotia, 
através do Convênio AHC/SES. 

Trabalho de extensão na co 
munidade do CS li I de Cau 
c a i a do A 1 to. 

Com 1 médico e plantão de 
enfermagem (2 auxiliares e 
1 atendente de enfermagem) 
Atendimento médico e refe
rência (com ambulância). 

Filantrópico, integrado ao 
Projeto Cotia através de 
convênio AHC/ASSA. 

Pronto Atendimento com 
dico e 1 atendente. 

me 
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TABELA 3 - ALGUNS INDICADORES DE SAODE, COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA, 1970-1982 

Indica 

Ano 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

FONTE: SEADE 

C O E F I C I E N T E S 

Mortalidade Mortalidade Mortalidade Mortalidade 
Geral lnfanti 1 Neo - Natal lnf. Tardia 
:to h ab. :~o NV ,I ,a NV ~ NV 

10,8 116,6 50,6 66,0 

11 ,2 148,9 60,9 88,0 

10,5 142,7 59,7 83,0 

11 ,3 137,6 51' o 86,6 

10,5 100,4 44,3 56, 1 

9,9 105' o 34,5 70,5 

9,9 94,4 32' 1 62,3 

8,5 6/i '5 25,9 38,6 

9,0 59,0 25,2 33,8 

8,4 62,2 27,4 34,8 

7,6 54,4 24,3 30,1 

7,7 64,5 30,9 33,6 

6,9 45,1 22,7 22,4 

(dados brutos) 

Natimorta
l idade 

;?-~ NV+NM 

24, 1 

36,6 

39,3 

33,7 

40,3 

21 ,6 

25,3 

17,5 

13' 1 

23,9 

16,6 

li ,5 

13,6 

Mortal idade 
Perinatal 

%o NV+NM 

50,6 

70, 1 

70' 1 

56,6 

59,3 

36,6 

45,2 

34,4 

32,9 

43,8 

34,5 

33,2 

30,3 

Nata 1 idade 

:to hab. 

27,6 

28,3 

26, 1 

31,9 

32,3 

33,5 

36,8 

35,5 

43,0 

39,7 

35,9 

37,7 

36,7 



trição, educação, babitação, assistência pré-natal e ao parto". 

Tem-se que em um perrodo relativamente curto (1970 

/82), o coeficiente de mortal idade infantil manteve-se extrema 

mente alto no perrodo 70/75, decaindo de 76 em diante, para um 

nrvel que se classificaria ainda como alto, mas trpico das áre 

as suburbanas/periféricas da capital paulista, fruto das condi 

ções de vida urbana anteriormente descritas. 

Sua partição em mortalidade neonatal e infantil 

tardia, mostra, por sua vez, uma redução relativa das causas 

perinatais, aproximando-se em proporçao iguais às da infantil 

tardia. Tal ocorrência indica uma melhoria na assistência ã mu 

lher no decorrer da gestação e parto embora permaneçam ainda~ 

bitos por doenças que dependem do meio ambiente e ações assis-

tenciais, como a vacinação ( i n f e c c i o s a s ) , ma i s 

fância. 

11 

frequentes na i n 

Afirma LAURENTI 40
: "quando o coeficiente de mor-

tal idade infanti 1 é baixo, ele é quase totalmente representado 

pela mortal idade neonatal (60- 80?ç;), e quando é alto, observa-

se o inverso••. Completa mais adiante: ••ã medida que as condi 

ções ambientais vão permitindo reduzir a mortalidade infantil 

(melhor saneamento, melhor nutrição, vacinação, etc.) verifi-

ca-se que essa redução se faz as custas da infantil tardia; mais 

tardiamente é que se consegue reduzir a neonatal, atuando em 

condições pré-natais, assistência ao parto e pós-natal imedia-

Ora, tais circunstâncias ocorrem em Cotia; na re 

alidade, ambos os componentes se reduzem, sendo que a infantil 

tardia a um ritmo mais acelerado do que a neonatal. Tal fato 

pode indicar que, além das razões acima citadas, a assistência 
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esti sendo mais eficaz tanto na inf~ncia tardia quanto no ci

clo gravídico-puerperal, pela melhor distribuição e utiliza

çao dos serviços de saúde. 

Atestam essas possibilidades de ocorrência, a e

volução dos coeficientes de natimorta! idade e mortalidade perl 

natal, no pós-75; a redução de ambos os coeficientes é assoei-

ada principalmente à redução de óbitos por causas perinatais, 

sendo que a natimortalidade reduz-se, principalmente, em decor 

rência da implantação dos serviços de assistência pré-natal; u 

ma vez que na área de estudo, dada a baixa renda familiar, sao 

precárias as condições de saúde e nutrição maternas. 

Em termos de mor ta 1 i da de i nfant i 1 segundo a cau

sa, os coeficientes específicos apresentam, de um modo geral, 

uma tendência dec 1 i nante (Tabela 4), no período de 1 97 o a 

1982. Apenas a causa ''lesões ao nascer e partos distócicos 11 man 

têm coeficientes elevados, sendo que o de 1982 excedeu em 20% 

o de 1970. De causa situada em 5<? lugar, salta para o 1<? lu

gar. Por um lado, esse comportamento pode ser atribuído a me -

lhoria do diagnóstico da causa básica de morte (o que atinge 

todas as demais causas) e aprimoramento da qualidade do preen

chimento do atestado de Óbito; mas tal fato, por outro lado, re 

força a incidência desta causa perinatal. 

A persistência de "pneumonias", "enterites e ou

tras doenças diarreicas 11 nas primeiras posições, conjugados com 

a incidência de 11 avitaminoses 11
, "meningites" e "demais doenças 

infecciosas e parasitárias", reforçam as observações feitas 

quanto à baixa qual idade de vida (saneamento e alimentação) da 

população local. 



TABELA 4 - COEFICIENTES DE MORTALIDADE POR CAUSA ESPECfFICA, PARA MENORES DE UM ANO, COTIA E VARGEM 

GRANDE PAULISTA, 1970, 1976, 1980 E 1982. 

Ano 

Causas 

Enterites e outras doenças 
diarréicas 

Pneumonias 

Sintomas e estados mórbidos 
mal definidos 

Outras causas de mortal idade 
perinatal 

Lesões ao nascer e partos 
distócicos 

Avitaminoses 

Anomalias congênitas 

Demais doenças infecciosas 
e parasitárias 

Obstrução intestinal e hérnias 

Meningites 

1970 

C 1 as. 

2? 

I? 

4? 

3? 

5? 

6? 

7? 

8? 

7? 

1976 

Coef. - C 1 as. 

%o NV 

21 ,20 1? 

22,37 

17,66 3? 

18,84 4? 

10,60 5? 

5,88 

3,53 

2,35 8? 

9? 

3,53 1 O? 

Coe f. 
%o NV 

26,54 

20,37 

9,87 

8,64 

7,40 

6,17 

5,55 

3,08 

1 ,23 

0,61 

C 1 as. 

3? 

1? 

8? 

4? 

2? 

5? 

6? 

9? 

7C: 

1980 

Coef. 
~)() NV 

8,69 

12,59 

I ,34 

7,64 

8,99 

4,94 

2,24 

0,89 

1 '79 

C 1 as. 

3? 

2? 

7? 

4? 

I? 

6? 

6? 

5? 

8? 

8? 

1982 

Coef. 
1;o NV 

5' 30 

10,99 

I , 13 

4' 17 

12' 13 

I , 51 

I ,51 

1,89 

0,37 

0,37 

FONTE: Trabalho executado pelos alunos de Curso de Especialização em Saúde Pública (FSP/USP), em 1985, com base nos informes 
do SEADE 
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No outro extremo do período v i tal (Tabela 5) , 

- • d . 11 tem-se os coeficientes de mortalidade para ma1ores e c•nquen-

ta anos de idade, segundo a causa específica. Há uma estabi1i-

dade genera 1 i zada no va 1 or desses coeficientes, sendo o desta-

que dado para os que mais crescem (causas referidas ao sistema 

cardio-vascular), típicos do estilo de vida urbana, sedentária, 

dieta alimentar, etc. 

Os 11 acidentes de veículo a motor 11 que em 1 97 6 

c l a s s i f i c a v a m.,. s e em 1 O C: , a p a r t i r d e 1 9 8 O p a s s a m a o c u p a r o 6 ~ 1 u 

gar começando-se destacar entre as causas de morte. 

Na faixa etária entre os 19 e 49 anos, os 11 aciden 

te s de v e í cu l o a moto r 11 o cu p am o 1 C:: l u g a r . 

5.4. Organização e recursos 

5.4.1. Estrutura organizacional 

Embora seja um complexo de instituições voltadas 

para o atendimento da população dos Municípios de Cotia e Var-

gem Grande Paulista, em função dos convênios, a AHC administra 

o conjunto como se fosse uma Única organização. Na real idade, a 

expressiva dimensão da UI (Hospital e CSE), de propriedade da 

AHC, faz com que as unidades das demais entidades públicas e 

privadas que integram o Projeto Cotia, se subordinem adminis-

trativamente a ela. 

Portanto, a dificuldade não está em administrar, 

operar e manter as unidades, sob direção unificada da AHC; co-

mo se verá no decurso do trabalho, os problemas surgem em ra-

zão da superposição, em uma única organização, de múltiplas fun 



TABELA 5- COEFICIENTES DE MORTALIDADE POR CAUSA ESPECTFICA, PARA 50 ANOS E MAIS, COTIA E VARGEM 

GRANDE PAULISTA, 1970, 1976, 1980 E 1982. 

Causas 

Doenças cerebrovascu1ares 

Sintomas e estados mórbidos 
mal definidos 

Tumores malignos 

Doenças isquêmicas do coração 

Outras formas de doenças do -coraçao 

Pneumonias 

Tuberculose pulmonar 

Bronquite, enfisema e asma 

Doenças hipertensivas 

Diabetes mellitus 

Acidentes de veículos a motor 

Demais acidentes 

Cirrose hepática 

Demais causas 

C las. 

4<:> 

I? 

I O? 

9? 

6<:> 

8<:> 

4<:> 

1970 

Coef. 
%o hab. 

5,82 

4,20 

5,49 

4,52 

10,67 

0,97 

o, 16 

0,97 

0,32 

0,32 

I, 94 

0,64 

4,52 

C1as. 

I<;> 

8<:> 

9? 

I O? 

I O? 

li? 

li? 

2? 

1976 

Coef. 
%.,hab. 

6,35 

3,69 

3,48 

4,47 

2,05 

I ,64 

I ,23 

I, 02 

I , 02 

0,41 

0,41 

0,20 

0,20 

5,33 

1980 

C las. 

1 <;> 

8<:> 

12? 

I O? 

11? 

6<:> 

12? 

109 

2? 

Coef. 
}&, hab. 

7,77 

l ,45 

5' 18 

4,37 

2,91 

I ,62 

0,32 

0,81 

I, 13 

0,64 

I, 70 

0,32 

0,81 

6,48 

1982 

C1as. 

I? 

1 O? 

8<:> 

Coef. 
%a hab. 

5,97 

0,87 

4,80 

8,3 o 

4,07 

0,87 

0,43 

0,72 

0,87 

1, 16 

0,58 

0,87 

5,83 

FONTE: Trabalho executado pelos alunos do Curso de Especialização em Saúde Pública(FSP/USP),em 1985,com base nos dados 
do SEADE. 
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çoes - extensão da cobertura, assistência a saúde e ensino - e 

da articulação e conjugação de interesses e resultados quanto 

à saúde da população. 

A estrutura organizacional é funcional- linear-

11 staff 11
, conforme se pode visualizar na Figura 5. Sob o aspec

to linear, destacam-se três Diretorias: Clínica, de Enfermagem 

e Administrativa, todas subordinadas à Diretoria da AHC. 

As composições departamentais das Diretorias Clí 

nica e de Enfermagem- responsáveis pelas atividades-fim - sao 

similares quanto as funções ambulatoriais (CSE) e de Interna

ção (Hospital de Cotia); porém a Diretoria Clínica se respons~ 

biliza também pelas Unidades de Serviços Complementares de Di

agnóstico e Tratamento e Serviços Técnicos Auxiliares. 

Quanto a Diretoria Administrativa, responsável pe 

las atividades-meio, tem como atribuições, as funções departa

mentais convencionais-contábeis, econômico-financeiras e de re 

lações industriais- assim como os serviços de apoio à UI (Hos

pital e CSE). As Diretorias são responsáveis também pelas uni

dades sanitárias. 

Quanto aos orgaos 11 staff 11
, todos subordinados a 

Diretoria Geral, têm-se dois tipos de unidades estatutárias: 

Conselhos e Comissões. Estas últimas se caracterizam como tem

porárias e permanentes (de Ensino, de Prontuários, de ~tica e 

de Programação). O Conselho Diretor do CSE, Órgão colegiado re 

sultante dos convênios com Prefeituras, SES e FSP/USP e o Con

selho Técnico-Administrativo, apesar da lógica de sua criação, 

para a implantação de um Projeto de caráter multinstitucional 

como o de Cotia, não funcionou desde o início do Projeto. 



FIGURA 5 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA A.H.C. I DIRETORIA DA AHC I - 1985. 
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As competências e as atribuições dos mesmos fi

cam diluídas entre as Diretorias e as instituições. A Direto

r i a da AHC, em reuniÕes mensais, de 1 i bera sobre todos os a tos 

administrativos, acolhendo sugestões e procurando manter as 1 i 

gações políticas essenciais à organização. 

5.4.2. Recursos técnicos 

Caso se tomem como referência os indicadores ge

rais recomendados pelas autoridades sanitárias, observa-se subs 

tancial insuficiência dos recursos técnicos - edificações, ins 

talações, equipamentos e materiais- necessarios a prestaçao da 

assistência à saúde. Para uma população total de 85.474 hab. em 

1985 (dos quais 3.500 hab. situados na área rural) admitida co 

mo sendo a demanda potencial pelos serviços prestados pelo Pro 

jeto Cotia, têm-se as necessidades e disponibilidades indica-

das no Quadro 2. 

A dificuldade e<:. se definir déficit de eqüit='ane.!::_ 

to está na suficiência técnica, qualidade e diversidade do a-

tendimento, elementos que ultrapassam o objetivo do presente 

estude. Na realidade, há uma correlação bi-unívoca entre equi

pamento e equipe técnica; deficiências técnicas, muitas vezes, 

são superadas pelo maior rendimento instrumental de cada tipo 

de assistência e especialidade. 

No caso específico do Projeto Cotia, ter-se-ia 

que considerar três segmentos não incorporados: 

população com maior poder aquisitivo que recorre as clíni

cas particulares; 



QUADRO 2 - NECESSIDADES E DISPONIBILIDADES DE RECURSOS TtCNICOS DO PROJETO COTJA, 1985 

Discriminação Quantidade Necessidades Disponibilidades Déficits 

Leitos Gerais (AHC) 54 3/1.000 hab. ( 1) O ,6/1. 000 hab. 2 , 4! 1 • O O O h a b • 

Projeto de Ampliação 150 2,4/1.000 hab. 1,8/1.000 hab. 0,6/1.000 hab. 

Posto de Atendimento 1/2.000 a 5.000 hab. (2) Atendimento: de um mínimo de 

de 27.000 hab. a 30.000 hab.a um 
Centro de Saúde 3 1/5.000 a 10.000 hab. (2) 

um máximo de máximo de 60.000 

54.000 hab. hab. podem -
Unidade Integrada 1/10.000 a 20.000 hab. (2) 

na o 

estar atendidos 

69 

FONTE: (1)- Polftica de atendimento sanitirio em ireas metropolitanas 
54 

(2)- MS. Normas e padrões de construções e instalações de Saúde 
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funcionários e dependentes atendidos por serviços de saúde o 

cupacional mantidos por empresas; 

- apoio da rede metropolitana, em especial para o atendimento 

secundário (Ambulatórios de Especial idades) e terciário (Ho~ 

pital de Base e Especializados). 

Observa-se porem, em função da análise do Quadro 

2 que há uma deficiência generalizada em todas as unidades 

o que,~ se, constitui uma insuficiência técnica considerá -

vel de instalações e equipamentos, já a nível primário de as-

sistência à saúde. 

No entanto a deficiência sentida pelos técnicos 

refere-se somente aos leitos hospitalares. Em relação às unida 

des sanitárias com os seus Pronto Atendimentos têm assistido to-

da a população que demanda aos serviços. Este fato pode indi 

car o superdimensionamento dos parâmetros estabelecidos pelo 

MS ou que os mesmos nao se aplicam a situação de Cotia pela su 

a peculiaridade. 

5.4.3. Recursos humanos 

A contribuição do Projeto Cotia em termos de re-

cursos humanos é bastante significativa, como pode ser observa 

do no Anexo 2 - Recursos Humanos do Projeto Cotia. 

O pessoal que atua tanto no CSE como no Hospital 

foi incluído no Anexo 2 como se fosse do Hospital, separando-se 

somente aquele que trabalha no CSE. 

O regime de trabalho dos funcionários conforme a 

instituição que pertence, é o seguinte: 
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- SES - efetivo e temporário; e 

- AHC, ASSA e Prefeitura - CLT 

O horário cumprido é o seguinte: 

- profissionais com nível universitário - 40 h./semana; 

- visitador sanitário da SES - 40 h./semana; 

- escriturário - 44 h./semana; e 

- todos os demais - 48 h./semana. 

Segundo os técnicos, o Projeto necessita, de ime 

diato, admitir: 

1 obstetra, ortopedista, médico do trabalho, 3 clínicos 

gerais, 3 enfermeiros, 10 atendentes e~ auxiliares visitado 

res. 

5.4.4. Recursos financeiros 

Os recursos financeiros mais significativos pro-

vem do INAMPS - Convênio Universitário - e da SES. Porém, no 

triênio 1983/85, -segundo a comparaçao entre Fontes e Usos, Qu~ 

d r o 3, manteve-se um déficit persistente. Esse déficit agra-

va-se em 198~, mas observa-se sua redução significativa em 

1985, decorrente, principalmente do aumento real dos recursos 

conveniados com a SES, o INAMPS e Medicina de Grupo, com desta 

que para estes dois últimos. 

Na formação da receita, há uma sistemática redu-

çao dos Auxil ios Manutenção, com tendência a se extinguirem as 

campanhas, donativos de particulares e as contribuiçÕes dos so 

cios da AHC. Nota-se também uma redução do atendimento de pacl 

entes particulares, que sempre foi pouco significativo, centra~ 

do-se a assistência aos pacientes conveniados ou atendidos as 



QUADRO 3 - RECURSOS ECONOHICOS - FONTES E USOS - PROJETO COTIA, 1983 A 1985 

-

Discriminação 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 

ORTN % ORTN % ORTN % 

FONTES 79. 190 100,0 80.294 100,0 100. I 03 100,0 

1. Auxílio Manutenção 3.807 4,8 7.960 9,9 4. 176 4,2 -- --
*CEAS 519 0,6 3.619 4,5 3.442 3,4 
Donativos 398 0,5 I. 825 2,3 145 0,2 
Campanhas 1. 416 1,8 1. 944 2,4 578 0,6 
Donativos de Particulares 615 0,8 - - - -
Contribuições dos Sócios da 1\IIC 859 1, 1 572 0,7 11 0,0 

2. Prestação de Serviços 68.670 86,7 58.054 72,3 90.526 90,4 

INAMPS 34.706 43,8 31.255 38,9 55.405 55,3 
Secretaria de Estado da Saúde 32.474 41, o 26.009 32,4 31.718 31 '7 
Convênios - Medicina de Grupo 1. 278 1,6 699 0,9 3.356 3,4 
Pacientes Parti cu 1 ares 212 0,3 91 o, 1 47 0,0 

3. Déficit 6. 713 8,5 14.280 17,8 5.401 5,4 

usos 79. 190 100,0 -- 80.294 100,0 I 00. 103 100,0 

Salários e Encargos Sociais 55.941 70,5 55.925 69,7 57.432 57,4 
Material de Consumo 18.881 23,9 19.048 23,7 33.730 33,7 
Despesas Financeiras 1.471 1,9 3. 156 3,9 5.288 5,3 
Despesas Administrativas 2.897 3,7 2.165 2,7 3.653 3,6 

*CEAS- Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções 
FONTE: Anexo 3, convertendo-se em ORTN de dgo~to do ano a saber: 1983 4.963,91; 1984 • 14.619,9; 1985 • 49.396,88 
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expensas do governo do Estado. Na real idade, porem, a SES vem re 

duzindo suas dotações, em valores reais, compensada pelo subs

tancial aumento dos recursos provenientes do INAMPS e pelo cres 

cimento dos Convênios com Empresas (Medicina de Grupo). 

Com r e 1 ação as d.e s pesas, observa-s e que as O e s p ~ 

sas com Pessoal cresceram ligeiramente em 1985 (constantes em 

1983 e 1984), o mesmo acontecendo com as Despesas Administratl 

vas (apresentaram ligeira queda real em 1984). Porém, as Desp~ 

sas Financeiras e as com Material de Consumo, têm um substanci 

al incremento ao longo do triênio. Enquanto o crescimento das 

Despesas Financeiras decorrem da elevação do custo do dinheiro 

nesse período de inflação galopante, as Despesas com Material 

de Consumo podem resultar da crescente expressão do atendimento 

prestado à população. Tal fato, por um lado, resultou em maior 

produtividade (pelo menos aparente) assistencial e administrati 

va (custos praticamente constantes), mas, por outro lado, impl_!_ 

cou no substancial crescimento da remuneração paga pelo INAMPS. 

Não se procurou aprofundar os elementos de custo 

uma vez que esse conhecimento extrapola o âmbito do trabalho. 

Porém, segundo opinião de entrevistados, as despesas com inter 

nações de previdenciários não são totalmente cobertas pelo 

INAMPS. 

Referencia-se que, em dezembro de 1985, o custo 

diário de internação era de Cr$ 257.000,00; dada uma permanên

cia média de 3,8 dias/paciente, resultava em um custo total de 

Cr$ 976.600,00. Porém o INAMPS pagava apenas Cr$ 453.000,00/p~ 

ciente. No momento é pequeno o numero de leitos. Mas, por oca

sião da ampliação do Hospital, previsto para 1986, o déficit p~ 

derá atingir um montante bem mais significativo do que o obser 
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vado no triênio 1983/85. 

Quanto aos nao contribuintes, a verba que o Es-

tado destina através da SES está muito aquém do necessário pa-

ra cobrir os custos da assistência prestada àquela população. 

A Prefeitura de Vargem Grande Paulista recebe ve..!:. 

bas das Ações Integradas de Saúde (AIS) repassadas pela SES, 

mas sao limitadas e restritivas. 

O estabelecimento unilateral do critério do rea-

juste sem a participação das entidades conveniadas, feito em 

função das disponibilidades de caixa do INAMPS ouSES, reajus-

tes que não acompanham a evolução dos custos reais, -sao fato-

res que dificultam a continuidade das atividades. Empréstimos 

li 

bancários e solicitações de pagamento frequentes e insistentes 

são feitos para não provocar atraso no pagamento dos funcioná-

rios e fornecedores, para não perder a credibilidade. 

5.5. Características dos serviços e das atividades 

As características de cada serviço desde o Posto 

de V a c i nação de Cape 1 i n h a até o H os p i ta 1 sã o r e 1 a c i o nadas da se 

guinte forrr;a: características técnicas (instalações), adrr,inis-

trativas, do serviço e de atendi~ento, pessoal e situação fun-

cional e das atividades básicas (Anexo 4). O programa de aten-

dimento ao escolar pela sua peculiaridade será descrito a se-

g ui r. 

Sistema Integrado de Assistência Médica aos Escolares - SIAME 

A equipe técnica do Projeto vinha desenvolvendo 

algumas atividades junto aos escolares, como por exemplo a a-
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plicação de vacina (Dupla adulto} e tratamento de escabiose e 

pediculose, até a implantação do SIAME, em 1980, As atividades 

do SIAHE, inicialmente, abrangeram as ãreas de Caucaia do Alto 

e Vargem Grande Paulista. Ao expandir sua esfera de ação, o 

SIAHE introduziu uma programação experimental preconizada pela 

área de saúde escolar da Secretaria Estadual de Educação, ins 

titucionalizando o programa por meio de convênio entre as Se 

cretarias de Estado da Educação e Saúde. Ambos propõem, com a 

coordenação dos serviços locais e a participação de todas as 

instituições, manter um sistema de encaminhamento organizado 

de escolares para proporcionar assistência primãria e especi~ 

l i z a da saúde mental e oftalmológica. 

A coordenação do Sistema coube à Diretoria C 1 i n i 

ca da UI, que estabeleceu coordenadorias para as quatro áreas 

do Projeto. Participam na coordenação local: representante me 

di co, de Enfermagem, de Saúde Mental, de Educação e cirurgião 

dentista (coordenador). 

A atividade principal v1sa detectar as doenças 

mais "-frequentes nos escolares, fornecimento de equipamento de 

primeiros socorros e preparação dos professores para detectar 

e crie.-,tar os principais proble~as de saúde da area, que afe 

tam os escolares. Os problemas mais prevalecentes levantados, 

foram: hérnia umbilical, criptorquidia, fimose e verminose. 

As atividades iniciais constituíam-se de: 

-exame clfnico e encaminhamento ~s unidades de saúde ou trata 

mento nas escolas, dos problemas apresentados pelos alunos e 

familiares (principalmente pediculose e escabiose que apr;:_ 

sentavam comportamento epidêmico em 70% das escolas); 
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- vacinação anti•diftirica e tetinlca em 90% dos escolares da 

1~ sêrie; e 

- campanha educativa sobre vacinação para a população. 

O programa ampliou-se no decorrer dos anos, com a 

participação da Associação de Pais e Mestres e familiares no 

trabalho educativo, encaminhamento de urgência e problemas de 

tectados pelos professores, e assistência especializada (odont~ 

logia, oftalmologia e saúde mental). 

A assistência odontológica é realizada por meio de 

triagem para encaminhamento i UI onde as crianças recebem aten 

d i me n to i n d i v i d u a 1 i z a do , p r i o r i z ando a f a i -x a e t é r i a de 7 a 8 

anos (execução de restaurações, e-xtrações e tratamento dos pr~ 

blemas de gengiva).Nas escolas, é desenvolvido o Programa de R~ 

velação de Placa Bacteriana, para diminuição de cáries e probl~ 

mas gengivais mediante o teste de fucsina e orientação de higi~ 

ne. Estas atividades já cobrem 26 escolas, num total de 33 e 

sao executadas pelos professores sob supervisão dos médicos re 

sidentes e cirurgião dentista. Os bocheches com flúor foram in 

traduzidos em duas escolas. 

A equipe de Saãde Mental participa do SIAME aten 

dendo crianças encaminhadas pelos professores, por meio da ludo 

terapia, terapia familiar e grupo de orientação de pais de 

crianças internadas. 

O exame clfnico é realizado por médicos residentes 

na totalidade das escolas, priorizando os alunos da 1~ série do 

1~ Grau. Os alunos que necessitam de assistência mais complexa 

são encaminhados is unidades de referência de cada setor. 
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A enfermagem realiza palestras e orientações para 

orientadores de saúde, vacinação (Dupla adulto)J e em casos de 

epidemia, por exemplo, de pedlculose, fornece orientação em gr~ 

po para alunos. 

A função dos orientadores de saóde relaciona~se a 

encaminhamento dos problemas detectados pelos mesmos e comun1c~ 

çao aos serviços, das ocorrências de problemas de saóde, nos ca 

sos de epidemia de pediculose, surto de meningite e outros. 

5.6. O Programa IDA no Projeto Cotla 

5.6.1. Descrição do Programa 

Desde a fundação da AHC, um dos objetivos 

zados pelo Projeto Cotia,-refere•se ~ ~rea de ensino. 

precon_l 

As atividades relacionadas com a formação e capacl 

tação do pessoal da localidade, com envolvimento de membros da 

população da ãrea, sao realizadas atraves de cursos e treinamen 

to de pessoal auxiliar (visitadoras) e elementar (atendentes)de 

enfermagem nos próprios serviços e, especificamente de professo 

res das escolas, com o fim de estender as ações de educação em 

saüde. 

Já em 1 9 7 6 , f o i i n i c i a do um curso de p r e p a r o de v i 

sitadoras sanitárias com programas para habilitação teõrico•prã 

tica, com carga horária em torno de 580 horas, O pessoal assim 

treinado era absorvido pelos serviços do Projeto e também pela 

área distrital da SES; 

Os 11cursos" para atendentes de enfermagem, i n i c i a 1 
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mente com carga te6rico•prátfca de 150 horas, tanto para as unl 

dades de saúde quanto para o hospital, são atualmente ministra 

dos em 192 horas (28 dias õtels)~ sendo 1/3 de teoria e o res 

tante, de prática, supervisionada. Suprem as necessidades dos 

serviços do Projeto. 

Os instrutores e supervisores para estes cursos são 

enfermeiras com a colaboração dos ~~dicos e uma docente da ãrea 

de enfermagem da FSP/USP, 

O contingente de pessoal da região que procura es 

ses "cursos" apesar de se e-xigir no ~fnimo a 4~ série do 11? Grau 

muitas vezes não possui nenhuma vocação oo tradição em ativida 

desde saúde. Recebe treinamento relativamente curto para exer 

cer atividades que exigem responsa&ilidades. Porém, não é somen 

te esta razão que dificulta a função de sopervisora das enfer 

meiras, mas também a alta rotatividade do pessoal. Principalme~ 

te na Unidade Hospitalar, esse pessoal abandona facilmente o em 

prego trocando-o pelos oferecidos nas industrias e outros se to 

res. Para este fato, especificamente contribuem tambêm o baixo 
11 

salário, o horário da mudança de turno e consequentes problemas 

de transporte etc. A escassa qualificação pode refletir direta 

mente na qualidade de assistência prestada e na credibi 1 idade 

que a população confere às atividades desenvolvidas por esse 

pessoal. A racionalidade ou a eficiência pretendida nem sempre 

coaduna-se com os objetivos finais pretendidos. A existência 

de enfermeiros nos serviços é imprescindfvel (t~cnica e lega]_ 

mente} não só para a administração ~ treinamento e supervisão 

dos auxiliares~ mas em especial, na prestação de assistência 

mais qualificada para a qual são formados. 



Para a formação de profissionais~ da lrea de 

de, os servfços do Projeto Cotfa, ao longo de todos estes 

1 1 o 

,. 
sau 

anos, 

têm servido como campo de estiglo para estudantes de graduação 

e de põs~graduação l!!2 sensu, A lnfra~estrutura é utilizada p~ 

ra prática em planejamento, desenvolvi~ento de projetos, ex e cu 

ção de atividades e avaliação dos progra~as em desenvolvimento. 

O sistema, com serviços hierarquizados, oferece oportunidades 

para atividades de campo visando a aquisição de experiancia nos 

s e r v i ç o s d e d i f e r e n t e s c o m p 1 e-x i d a d e s • A r e s p o n s a b i 1 I d a d e pela 

formulação dos programas docentes, em geral, é das respectivas 

instituições que os utilizam, na medida do possfvel, reforçando 

a infra-estrutura assistencial existente, e procurando nao oca 

sionar transtornos à programação assistencial. 

O Projeto Cotia tem colaborado, sistemãtica ou in 

termitentemente, com diversas instituições de ensino superior e 

d e s e r v i ç o s , r e c e b e n do a 1 u no s d e g r a d u a ç ã o ou pó s - g r a d u a ç ã o, s o b 

várias modalidades de trabalho: 

internato opcional para sextanista de medicina da 

de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia; 

Faculdade 

- sextanistas de qualquer Faculdade de Medicina, inclusive de 

outros Estados, desde que sejam aprovados na seleção; 

- residentes médicos do Hospital Emflio Ribas; 

- estágio dos médicos do OS de ltapecerica da Serra; 

~estágio em Saúde Hental, de psicólogos da FSP/USPJ 

* E senso comum denominar enfermeiros de "profissionais de en 

fermagem"; visitadoras sanitárias, au-xiliares ·e atendentes 

de enfermagem, de "ocupacionais de efermagem". 
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-estágio para grupo multlproflssional do Curso de Especiallz~ 

ção em Saúde P6blica da FSP/USP~ composto por médicos, enfer 

melros, educadores, administradores hospitalares~engenheiros, 

etc. ; 

- estágio em Medicina Preventiva e Social da Santa Casa de Mise 

ricÕrdia de São Paulo; 

-estágio multiprofissional em Saúde Pública do Departamento de 

H e d i c i na S o c i a 1 d a S a n ta C a s a d e M l se r I c ó r d i a de S â o P a u 1 o, p ~ 

ra médicos, enfermeiros e assistentes sociais; 

-estágio para Curso de Administração Hospitalar da FSP/USP; 

- estágio para Curso de Nutrição da FSP/USP; 

- estágio da Hab i 1 i tação em Enfermagem de Saúde Pub 1 i ca da FSP/ 

USP; 

-estágio em Saúde Pública da Escola de Enfermagem da USPJ 

- estágio de observação dos alunos da Escola de Enfermagem de 

Taubaté; 

-estágio da Habilitação em Enfermagem de Saúde PÚblica da Pon 

tifícia Universidade Catõlica de Sorocaba; 

- estágio para o grupo de Aprimoramento em Enfermagem da CAH da 

SES; 

- estágio específico, como por exemplo o da enfermeira do Hosp~ 

tal das Clínicas de Mirandõpolis; 

- treinamento das enfermeiras concursadas e admitidas para a ã 

rea do OS de ltapecerlca da Serra; e 

- estágio profissional de Serviço Social da Faculdade Metropoll 

tanas Unidas. 

Os estágios acima relacionados variam em numero 

de alunos, tempo de duração, objetivos, progra~ação e pêrfodo 

do ano. Há dificuldades em receber estagiários com programações 
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as mais variadas e, multas yezes, as solicitações vio allm das 

possibilidades que o campo comporta em termos de Infra • estru 

tura, ocasionando uma sobrecarga para o pessoal profissional. 

Nem todos os estágios têm como objetivo a atuação no sistema 

todo; a maioria deles é desenvolvida nas :unidades de saúde, al_ 

guns na ãrea hospitalar e outros em alguns programas especffl 

cos. 

As vantagens resultantes dessas atividades de en 

sino apresentam-se, principalmente, sob dois aspectos: 

.. 
- o fato do Projeto considerar que a qual idade das açoes assis 

tenciais constitui pré-requisito fundamental das atividades 

de docência e treinamento; por esta razão, as melhorias ne 

cessãrias da :rede assistencial têm prioridade sobre a 

dução de atividade docente especTfica; e 

intro 

- a exigência constante que os profissionais sentem em corres 

ponder às solicitações dos alunos, que serve de estímulo p~ 

ra a atualização dos conhecimentos e melhoria da qual idade 

das atividades assistenciais. 

O Projeto Cotia, dentro de uma sistemática IDA,d!, 

senvolve ainda um programa de residência médica que passou por 

várias fases: na érea de medicina social, pediatria social, po~ 

teriormente nas quatro áreas básicas, e atualmente, na área de 

medicina geral comunitária. 

Especificamente para a Residência em Medicina Ge 

ral Comunitária, o Projeto Cotia objetiva proporcionar base p~ 

ra a formação de médico geral, em contato com áreas clínicas 

diferentes de sua especialidade, a firo de proporcionar: visão 

integrada do paciente, famflia e comunidade quanto aos aspe~ 

tos integrados das ações de saáde; noções básicas de adminis 
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tração em sa~de e epidemiologia; e trabalho em equipe multipr~ 

fissional com a participação de pessoal auxll iar. 

Desde 1975, por convênio celebrado com a Faculdade 

de Ciências Médicas da Irmandade da Santa Casa de Miseric6rdia 

de São Paulo, o Projeto recebe residentes nas áreas de Pedia 

tria Social e de Medicina Social que estagiam durante três me 

ses no CSE e Hospital da UI. 

Considerada como um dos aspectos mais representatl 

vos do Projeto, a formação regular de ~~dlco geral por meio de 

residência, a partir de 1979, adquiriu caracterfstica mais sis 

tematizada com o reconhecimento e a participação da Fundação 

W. K. Ke 1 1 o g g. 

Dessa forma, em 1979, os residentes começaram a f~ 

zero primeiro ano de residência, nas quatro áreas básicas, sob 

supervisão do corpo clTnico de Cotia, cumprindo o segundo ano 

na Santa Casa. Em 1980, os residentes, apesar de fazerem o se 

gundo ano na Santa Casa, cumpriam plant~es noturnos em Cotia. ~ 

ta segunda modalidade trouxe problemas devido, principalmente 

as diferenças existentes entre os tipos de serviços hospital 

de nível secundário e hospital universitário de nível terciá 

rio- gerando conflito para os residentes. Segundo a informação 

de um técnico do Projeto, estes questionavam a qual idade da as 

sistência e da docência e as condições de trabalho, provocando 

problemas administrativos tais corno faltas e omissões de socor 

ro. 

Neste ano também foi inaugurado o alojamento para 

os residentes médicos estagtãrios. 
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Em 1982, com a aprovaçao da Resolução n~ 7/81 50 , 

da Comissão Nacional de Residência Médica, da Secretaria do E~ 

sino Superior do Ministério da Educação e Cultura (MEC), que 

regulamenta o Programa de-Residência em Medicina Geral Comuni-

tãria, os dois anos de formação passam a ser cumpridos em Co-

tia, com exceção da parte teórica de Saúde Pública ministrada 

pelo Departamento de Medicina Social da Santa Casa, por falta 

de condições técnicas locais. Os residentes selecionados pelo 

Projeto, residem e cumprem o currTculo e a assistência, progr~ 

mados conforme a necessidade da população. 

A parti r de 1984, toda a responsabi 1 idade pela 

formação dos residentes é assumida pelo corpo clínico do Proj~ 

to, com a colaboração dos médicos sanitaristas do OS de ltape-

cerica da Serra. 

Através do credenciamento, o certificado emitido 

pela AHC, reconhecido pelo MEC, confere o título de Residente 

em Medicina Geral Comunitária. Para efeito de concursos para a 

SES, equivale ao título de sanitarista. 

As financiadoras das bolsas têm variado no decor 

rer destes anos: Santa Casa de Misericórdia, AHC, Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP), Fundação Kellogg e 

principalmente o INAMPS. 

Apesar dos convênios firmados com duas Faculdades 

* -Santa Casa e Saúde Pública ·-não há participação dos docen-

* A NUTES/CLATES tem prestado assessoria na área pedagógica p~ 
ra equipe multiprofissional visando sistematizar a programa
ção de ensino. 
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tes destas e5colas na formação dos residentes, o que i conside 

rado pelos ticnicos do Projeto como "uma situação precária, pois 

pode acentuar a deficiência existente de um lado e do outro. A 

integração é dificultada por instituiçÕes formadoras, por não 

reconhecerem a estrutura docente existente no nfvel local. O 

controle de qualidade da formação tambim é precirlo 11
, A falta 

de atuação efetiva das escolas ~ considerada transltBria pelos 

responsáveis pelo programa. 

Em relação i absorção dos residentes formados, 10 

(80%) dos 12 que ingressaram em 1982 e 9 (75%} em 1983, estão~ 

tuando na rede de serviços de saúde pÕbl ica do Estado. 

A Residência em Medicina Geral Comunitária, a nf 

ve1 de pós-graduação lato sensu pode ser considerada como uma 

nova especialidade ou uma forma de completar a formação do medi 

co graduado dentro do atual currfculo, conforme a concepçao e 

atitudes dos docentes e das autoridades do ensino medico. 

- I 8 s o O Programa baseado na Resoluçao n~ 7 1 , onde a 

formação faz-se dentro da perspectiva geral e comunitária com 

ênfase na assistência primãria, pode ser sintetizado nos segui~ 

tes principais Ttens 1 50 51
• 

-treinar médicos que utilizem métodos clfnicos, · epidemiológl 

cos, administrativos e sociais com o fim de proporcionar cui 

dados personalizados, integrais e contfnuos ~saúde f1sica, 

mental e social de indivfduos em comunidade definidas, de ma 

neira que instituições federais, estaduais e municipais, lig~ 

das ao setor saúde, possam aproveitar estes modelos de assis 

tência; 

- atuar nos cuidados primários de sande que constituem o n~cleo 

basico do perfil ocupacional, e~ercendo a função de membro da 
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equipe multiprofissional Lconstitufda por enfermeiros, nutrl 

cionistas, odont51ogos, assfstentes sociais, fisioterapeutas, 

auxiliares de saúde e outros auxiliares, variando o numero 

e a categoria dos integrantes da equipe, de acordo com o po~ 

te e a complexidade da unidade de saóde e os recursos 

nos disponTveis); 

h uma 

- prestar assist~ncia prim§ria lntegral e contfnua no contexto 

mais amplo de sistema regionalizado e hierarquizado de servi 

ços de saúde, não interrompida nem mesmo quando for necess! 

rio encaminhar o paciente a outros nfveis de assist8ncia p~ 

ra esclarecimento diagnóstico ou tratamento, Ela ~ chamada 

de primária por ser o primeiro contato, nem sempre correspo~ 

dendo a problemas mais simples, mais prevalecentes ou menos 

complexos, incluindo tamb~m a urgência; 

-exigir na programaçao da carga horária total, que um mínimo 

de 40% do tempo deva ser ocupado em atividades de assist~n 

cia primária e apenas 10% em atividades de cuidados secundg 

rios e terciários (conforme as peculiaridades locais não há 

treinamento ou apenas 1 igeiras incursões no nfvel terciário), 

e o restante para as atividades de administração, aulas, se 

minãrios, pesquisa etc, 

A Residência confere o tTtulo de especialista a 

n íve 1 de pós-graduação ~ sensu, conforme a Lei n<? 6932 ( 1981), 

q u e a c o n s i de r a , em q u a 1 q u e r ã r e a , com o 11m o d a 1 i d a d e de ensino 

de pós-graduação, destinada a medicos, sob a forma de curso de 

especialização, caracterizado por treinamento em serviço 11
, As 

contribuições que esse tipo de ensino podem oferecer são: 

-formar docentes e pesquisadores que possam contribuir 

modificar os cursos de graduação; e 

para 

-organizar e manter unidades que possam servir como base de 

treinamento para estudantes de graduação 1
• 

No caso especffico do Projeto Cotia, a regulame!!._ 

tação da Resid~ncia em Medicina Geral Comunitária 
... 

e a concessao 
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de bolsas pelo INAMPS foi considerada pelo pessoal do Projeto 

da seguinte formal 

-
11 criou um novo espaço para consol ldar a experiência de ensl 

no nesta ãrea, o que constltufa um dos objetivos básicos do 

Projeto"; 

- a Residência em Medicina Geral Comunltlria velo ao encontro 

dos objetivos do serviço e anseios da equipe ticnica~ 

zindo mecanismos de incentivo e promoção de Integração 

tro do corpo clfniCOJ 

prod~ 

d-en 

- o Programa visa capacitar tais m~dlcos a executar ações 

nicas e cir~rgicas nas quatro áreas de especialização médica 

{Cirurgia, ClTnica Médica, Pediatria e Gineco-Obstetrícia) ; 

a nível de assistência primária, em Centros de Saúde, e se 

cundária em hospital, Alem disso, capacita-os a executar a 

ções em Saúde Publica como Administração Geral e Sanitária, 

Vigilância Epidemiológica, através de curso teórico e prátl 

C0 11
• 

A residência médica: modalidade de formação cara~ 

terizada por treinamento em serviço, praticada desde o infcio 

da década de 40 no Brasil, jã passou por vãrios perTodos e tem 

uma experiência consolidada. A Comissão Nacional de Residência 

Médica, criada em 1977, regulamenta que a formação pode oco r 

rer sem estar necessariamente dentro de uma instituição univer 

sitãria de saúde, O credenciamento de um serviço exige que os 

profissionais médicos possuam boa qual iflcação profissional e 

ética O credenciamento independe da vinculação a uma escola 

médica. 

O fato do Projeto Cotia ser credenciado para esta 

função significa que o sistema possui pré~requisito para tanto 

e o corpo clfnlco, constltufdo pelos preceptores, demonstra 
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grande enyoly(~ento no dese~penno da função assistencial e do 

cente. A formação dos residentes I o fator lncentlvador para 

que o sistema todo tenha um ritmo de trabalho diferenciado dos 

demais serviços p6bllcos que, de uma forma geral, demonstram não 

ser eficientes. 

O Projeto Cotia considera o ensino e a pesquisa co 

mo atividades inerentes e complementares das atividades as s'i s 

tenciais. 

As pesquisas desenvolvidas ou em desenvolvimento,~ 

té o momento,são as seguintes: 

- "Avaliação do atendimento prestado â criança dos Postos de 

Saúde per i f é r i c os da U n i da de I n te g r a a a de C o t i a .,. S , P . 11
, 1983 • 

realizada por enfermeira do serviço; 

- "Caracterização social dos pacientes que demandam o CSE de Co 

tia", realizada por assistente social do serviço; 

- "Diagnóstico de saüde do Munictpio de Cotia e avaliação da o 

pinião da população sobre os serviços da Associação Hospital 

de Cotia", em desenvolvimento pelos medicas residentes de Me 

dicina Geral Comunitária; 

- "Classificação dos motivos de consulta", executada pelos do 

centes do Departamento de Epidemiologia da FSP/USP e com fi 

nanciamento da OPAS/OMS; 

-"Estudo da morbidade peri~natal", realizada por docente da 

FSP/USP; 

-"Desempenho organizacional 1 avaliaçao comunitãria 11
, 

da por docente da FSP/USP(1981), 

realiza 

- "Estudo da demanda de doenças crônico~degenerativas na Unida 

de Integrada de Cotia e elaboração de modelo de abordagem mul 

tiprofissional para o Programa de Adultos", em andamento, P!. 
los profissionais do serviço; 
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~ 11 P11droniz11çio de atendiJ.JJento de enfermagem para gestantes e 

~enores de Dm ano de idade e ayallação da opinião da popul~ 

çio sobre tais atendlmentos 11
, em desenvolvimento pelo pessoal 

de enfermagem; 

11 Estudo dos fatores de risco associado i mortal Idade infantil 

nos Hunicfpios de Cotia e Vargem Grande Paul ista 11
, em andamen 

to, por docente da FSP/USP; 

-
11 A v a 1 i a ç ã o d a a s s i s t ê n c I a d e e n f e rm a g em p r e s t a d a d u r a n t e o 

pré-nata1 11
, projeto a ser desenvolvido pelas enfermeiras es'ta 

giárias da CAH da SESJ 

-
11 Caracterlzação da dlstribulçâo e fatores de risco de desnu 

trição em Caucaia do Alto 11
, em andamento, realizada por docen 

te da FSP/USP; 

-
11 Avaliação de acidentes de trabalho em Cotia 11

, projeto a ser 

desenvolvido pelos residentes médicos e preceptorJ 

-
11 Caracterização epidemiológica do câncer ginecológico em Co 

tia 11
, em andamento, pelos residentes médicos e preceptor; 

-
11 Hemangiopericitoma hepãt i co: descrição de caso 11

, realizado p~ 

lo médico do serviço! 

-
11 A saúde materna e a nutrição da gestante como fatores de ris 

co peri-natal 11
, em andamento, pela docente da FSP/USP; 

-
11 H i p o v i ta m i nos e A 11 

, r e a 1 i z a do por do c ente da F S P JUS P , com f i 

nanciamento do INAN; 

11 Diagnõstico de saúde e avaliação do serviço do Projeto Co 

tia 11
, projeto a ser desenvolvido pelos ~édicos residentes e 

preceptor; 

- 11 lmpacto da aceitação da assistência do Projeto Cotia 11
, estu

do de um profissional do Projeto. 

Esta relação é provavelmente incompleta assim como 

os títulos dos trabalhos podem não estar corretos,uma vez que 

no Projeto nao existe um registro sistematizado das pesquisas 
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realizadas o~ e~ anda~ento, Tal fato causa dificuldade não s6 

para a ohtençio de dados sobre os ~e~os como tamb6m, perceb= 

-se que um dos objetivos da pesquisa, que é a divulgação dos 

resultados ou conhecimento dos mesmos pelo pessoal que faz pa~ 

te do Projeto, não está ocorrendo. Não e~istindo um acervo or 

ganizado, o acesso também~ dificultado. A aplicabflidade dos 

resultados ou a contribuição das pesquisas para a melhoria do 

serviço é uma decorrência da acessibilidade e divulgação dos 

mesmos. 

A criação de um sistema organizado de educação 

continuada para os trabalhadores de saóde visando preservar o 

sistema, é reconhecido por vãrios autores 6 69 97 

No Projeto Cotia, não e-xiste um sistema organiz!!, 

do de educação continuada para os profissionais. Alguns deles 
11 

estão frequentando cursos, a nfvel de especialização (Saúde Pú 

blica, Administração Hospitalar}, no perfodo noturno, e porta!!_ 

to, fora do seu horário de trabalho, Um médico cursa a pós- gr~ 

duação a nível de mestrado. De um modo geral, o pessoal procura 

participar de cursos, seminários, reunioes, viagens de observa 

çao e outros meios de atualização promovidos por escolas ou as 

sociações de várias naturezas e existe grande interesse pela 

leitura de textos e discussão como parte integrante de suas ati 

vidades assistenciais e de ensino. 

Para o pessoal auxiliar de enfermagem e~iste uma 

programaçao de educação continuada, baseada no levantamento de 

necessidades identificadas durante as supervisões, priorizadas 

de acordo com alguns critérios. Como o regime de trabalho do 

pessoal auxiliar é de qQ, qq e q8 horas semanais, os cursos ... sao 
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~inlstrados aos 5lbados, pelas enfer~etras, com a colaboração 

de outros profissionais, No mo~ento, os conteúdos dos cursos 

desenvolvidos estão relacionados com técnicas básicas de enfer 

magem para os atendentes de enfermagem da área hospitalar; pr~ 

cedimentos na pré e pós-consulta médica para atendentes das u -
nidades de saúde e execução de atendimento de enfermagem para 

as visitadoras sanitárias. 

A avaliação das atividades de ensino é feita sem~ 

nalmente pela Comissão de Ensino e anualmente, nas reuniões de 

avaliação. 

Os critérios para avaliação são sumariados da se 

guinte forma: 

- grau de aceitação do programa pelos estudantes de medicina e 

estagiários de saúde pãbl ica; 

incorporação dos estudantes em atividades das 

assistenciais da ãrea1 

instituições 

-conhecimentos adquiridos e atitudes novas desenvolvidas du 

rante o estágio; 

- participação do corpo docente no desenvolvimento dos 

mas de ensino em serviços da comunidade; e 

participação dos alunos nos estudos e levantamentos 

dos na área programática, 

5.6.2. Avaliação crftica do Programa IDA em Cotia 

progr~ 

realiza 

No caso do Projeto Cotia, destaca~se a necessida 

de de criação de um órgão colegiado com poder suficiente para 

assegurar a coordenação do Programa. 
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O Conselho Técntco~Admlnlstrativo formado inicial 

mente no Projeto, do qual faziam parte a AHC, SES, Municipal! 

dade, FSP e Santa Casa, não funcionou efetivamente, No momento 

as decisões são tomadas a nfvel das Diretorias executivas, Ap~ 

sar dos convênios com as duas Faculdades terem explfcitos as 

responsabilidades, não ocorreu uma participação efetiva dessas 

Unidades. Os objetivos amplos foram formulados pelos particl 

pantes. Porém, faltaram os mecanismos ou os Instrumentos le 

gais que assegurassem a articulação dessas instituições, No ca 

so do Projeto, apesar do respaldo formal da FSP, de uma forma 

global, não houve a busca de mecanismos Integradores, ficando 

muito reduzidas as atividades conjuntas, 

A inexistência de ~ecanismos claros de integração 

criam sentimentos de ingerência ou mesmo de concorrência entre 

o pessoal da instituição de ensino e o do serviço. Em relação 

a ingerência, os docentes rejeitam a participação do pessoal 

do serviço nos assuntos acadêmicos, não reconhecendo a função 

docente do pessoal técnico-administrativo do serviço; os do 

serviço, sentem que hã interferência na prestação de serviço, 

por considerarem-na como sendo de seu domínio exclusivo. 

O convênio estabelecido com departamentos das Fa 

culdades não tem vinculação com o respectivo plano global de a 

tividades; estas ficam por conta da iniciativa e responsabill 

dade de grupos ou simplesmente de alguns docentes; sem envolvi 

mento do departamento como um todo. Restringem~se a acordos 

pessoais ou de pequenos grupos. Para as faculdades, o IDA é um 

aspecto parcial, uma experiência- piloto de alguns docentes 
I 

ou de um departamento isolado, não constituindo um processo 
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mais global para a formação de pessoal. Essas escolas continuam 

desenvolvendo seus cursos com formação intramuro, com estágios 

dentro do enfoque tradicional, enquanto que o serviço empenh~ 

-se na formação de profissionais com enfoque eminentemente pri 

tico, através de Residência, seja para médico, seja para enfer 

meiros. Dado esse distanciamento, surge o aspecto de -concorren 

cia, uma vez que o tftulo fornecido pelo serviço é legitimado, 

quando o pessoal do serviço assume a formação, fato que ocorre 

sem a participação dos docentes das Faculdades. 

Considerando, especificamente, a Residência em He 

dicina Geral Comunitária como formação de especialistas, entre 

as razões enumeradas por ABATH 1
, destacam-se: 

- incentivar mudanças curriculares nos cursos de graduação em 

Medicina e outras áreas afins; 

criar modelos de m~dicos gerais comunitários que sirvam de es 

tímulo a opções de graduandos pela Medicina Geral Comunitária; 

- superar a dificuldade de formar, a curto prazo, nos atuais cur 

sos de graduação em Medicina, esse profissional que as comuni 

dades necessitam. 

Os argumentos apresentados justificam o Programa e 

fazem parte dos objetivos da formação de pessoal de saúde, sen 

do assumido por instituições de ensino e de prestação de servi 

ços, dentro dos princípios básicos conhecidos, fundamentais do 

IDA, enunciados, por exemplo, no documento do PPREPS 42
• 

Tradicionalmente, a escola e o serviço na area de 

saüde têm funcionado como unidades separadas, autosuficientes. 

A Universidade tende a criar seus serviços próprios e os servi 

ços, a criar sistemas de docência próprios. Assim como o Servi 
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ço forma o seu próprio pessoal e a Universidade mantém seus ser 

viços • hospitais e serviços de saDde pública -

constituem uma contradição. 

tais 

Quantidades significativas dos recursos 

fatos 

alocados 

na ãrea de educação são destinados ã manutenção de hospitais e 

residências médicas, onde é dada ênfase â formação de especi~ 

listas, desviando-se das finalidades próprias e prioritárias da 

área. Concomitantemente ao almejado aumento de recursos destin~ 

dos recentemente para o setor de Educação, deve haver uma revi 

sao da destinação destes recursos, assim como, por parte dos 

serviços de saúde, a nao repetição das contradições existentes 

na área de ensino. Superar as barreiras constituídas e integrar 

estruturas já existentes exige muito daqueles que participam do 

processo, uma vez que tanto a Universidade quanto os ,serviços 

são estruturas que funcionam dentro de uma prática social de 

saúde. 

Além do ceticismo de alguns e daqueles que consid~ 

rama proposta como politicamente desinteressante, ainda existe 

muita desinformação em relação ao IDA e, principalmente, 

nhecimento das formas de superar algumas dificuldades 

-administrativas que surgem na sua operacional ização. 

A dupla função dos docentes e do pessoal 

desco 

técnico 

técnico 

-administrativo e o problema decorrente de ordem administrativa 

ou trabalhista, segundo RODRIGUES NET0 75
, passa pelo desconheci 

mento do fato, pelo pagamento de incentivo e até pelo duplo ví~ 

culo empregatício. A função docente é compartilhada pelo profi~ 

sional do serviço, assim como o docente está envolvido com o 

serviço, executando eventualmente função assistencial. Para a 
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função adicional de docente, aos profissionais devem ser propo~ 

cionadas condições e facll idades para atualização e aperfeiço~ 

mento, com o reconhecimento oficial de seu papel docente pela 

instituição educadora. 

No IDA as atividades dos estudantes diferem das a 

tividades daqueles que utilizam o serviço apenas para desenvol 

ver a parte prática de determinada disciplina. O aluno passa a 

fazer parte da equipe, onde se programam, executam e avaliam as 

atividades conjuntamente. O papel profissional que ele exerce 

e o reconhecimento de sua função como prestador de serviço, com 

seus direitos e responsabilidades, com vfnculos legais na insti 

tuição, e um aspecto que estã recebendo tratamento variado. No 

Programa IDA desenvolvido pela Escola de Enfermagem da UFMG e 

SES/MG, os alunos recebem bolsas da Fundação da Universidade, a 

lojamento custeado pelas Prefeituras onde se localiza o serviço 

e efetuam contrato com SES, sendo registrados na carteira pr~ 

fissional como estagiários bolsistas. Em relação a absorção, a 

pós o término do curso, no exemplo acima citado, na maioria das 

vezes, o profissional acaba permanecendo no local. Entretanto, 

em muitos programas IDA, este problema não tem sido soluciona 

No caso específico de Residência em Medicina Geral 

Comunitária o INAMPS distribui a maioria das bolsas e recente 

mente começou a programar a residência em enfermagem. Mas con 

forme ABATH 1
, o INAMPS continua mantendo as portas fechadas p~ 

ra o profissional especializado dentro desta modalidade. 

A escassez de profissionais qualificados, de recu~ 

- -sos materiais de apoio e financeiros que nao vem sempre com con 
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tinuidade assegurada pela mesma fonte, sendo multas vezes tran 

sitórios, dificulta o desenvolvimento normal dos programas de 

formação de pessoal. 

Com as mudanças na estrutura sócio-econômica, as 

necessidades de saúde manifestam-se de forma mais aguda na pr~ 

cura de assistência â morbidade. O plano global de atendimento 

que responde a esta pressão reflete diretamente na política de 

empregos e salários. Retorna-se o papel máximo conferido ãs 

consultas médicas de morbldade e observa-se o uso intensivo de 

atendentes (cerca de 70% das atividades são executadas por a 

tendentes). 

Os atendentes apesar de -na o constituírem uma cate 

goria profissional frente à legislação de exercício profissi~ 

nal e não receberem preparo específico (suas atribuições depe~ 

dem das instituições que os utilizam), têm as suas funções de 

* 1 imitadas por um documento do Ministério da Saúde . 

Na area de saúde pública está sendo utilizada uma 

categoria de pessoal auxiliar com denominação e perfil prof i~ 

sional que variam conforme a instituição, o nível e as regiões 

em que atua. Quanto à denominação, são chamados de atendente, 

auxi 1 i ar de saúde, agente de saúde, etc. Quanto ao perfi 1 pr~ 

fissional, nas organizações mais complexas onde é exigida a 

presença de várias profissões e existe a divisão de trabalho 

entre a equipe que se responsabiliza por subespecialidades, as 

atividades por ele exercidas restringem-se às de menor compl!:_ 

* Ministério da Saúde. Fundação Instituto Oswaldo Cruz - Depa~ 

tamento de Recursos Humanos para a Saúde (1972). 
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xidade dentro da subespectalfdadef a nTvel do Posto de Saúde, 

onde toda a demanda é atendida por estes auxiliares, o seu rol 

de atividades confere-lhes a caracterTstlca de poliválin~ia 20 • 

Portanto, dependendo da situação, o seu perfil profissional a 

proxima-se de um vtsttador sanltárto e algumas vezes do de um 

atendente. 

O treinamento recebido, que varia conforme a ins 

tituição empregadora, não é legitimado e nao fornece 

com validade no sistema formal de ensino. 

Especificamente em relação aos cursos de 

tes, os mesmos nio estio sujeitos i fiscal izaçio de 

tftulos 

atenden 

Secreta 

rias e do MEC, por serem considerados cursos 1 ivres. Estes cur 

sos têm-se multiplicado, formando um contingente de mão-de-o 

bra nio formal e não sujeito i fiscalização do Conselho Regi~ 

nal de Enfermagem - COREN, que por salários mais baixos, exer 

cem atividades acima de suas qualificações. Estes a tendentes 

criam problemas aos profissionais e contribuem para o 

mento por baixo dos salários 9
• 

nivela 

Outro aspecto a ser considerado é a proporcionall 

dade entre a categoria profissional e o elemento não profissi~ 

nal - entre as de nível médio e as de nível elementar, e entre 

ambas e o pessoal universitário. Tal proporcional idade requer 

uma padronização do ponto de equilíbrio, segundo suas habil it~ 

ções e conforme os nfveis de assistência à saúde, visando a in 

tegração das açoes e trabalho multiprofissional efetivo. Qua~ 

do o mercado de trabalho dispõe de pessoal melhor qualificàdo, 

conforme o nfvel de desenvolvimento atingido pela região e 

quando a mesma já dispõe de sistema formal de ensino ou as ins 
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tituiçÕe$ têm condlçÕe$ de capacitar e absorver pessoal de .. n1 

vel médio lque de acordo com os dispositivos legais existentes 

faz parte das habilitações de 2! Grau), na formação de pessoal 

devem ser considerados alguns fatores, tais como: agrupamento 

de atividades numa Única denominação vtsando maior racional i 

dade e facilidade de controle, mecant~mo legal que confira a 

necessária identidade profissional e título que permita a as 

censão a outras habilitações da área de enfermagem. 

Em relação à melhoria da qualificação desse oon 

tingente de pessoal que já trabalha, a Comissão de Acordo HEC/ 

MS/MPAS/OPAS, através do Parecer n~ 184/83, do Conselho Fede 

ral de Educação, instituiu a formação do visitador sanitário, 

a nível de 1~ Grau. E uma alternativa a suplência que obj etj_ 

va, a longo prazo, eliminar dos quadros de pessoal essa categ~ 

ria não legitimada, fornecendo tftulos de validade regional ou 

nacional. Dessa forma proporciona oportunidade para o desen 

volvimento intelectual, principalmente quanto aos aspectos re 

]acionados com a educação geral e as formas mais conscientes, ou 

menos mecanizadas, de atuação em serviço. Esta forma de capac~ 

tação já está sendo operacional izada em vários Estados tais co 

• G 7 1 mo. M , P I , R O , R N e A L . 

A Comissão de Ensino do Projeto Cotia que era com 

posta inicialmente por médicos, conta atualmente com 4 médi 

* cos, e representantes de Rl e R2 e uma enfermeira como seus 

membros. Surgiu a fim de coordenar a Residência Médica, está 

gios em medicina, e a sua atuação prioritãria está ainda con 

* Rl e R2 - Denominação dada aos residentes do 1~ e do 2~ ano. 
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centrada nessas 2 áreas, Mas o Projeto recebe um contingente 

grande de estagiários de enfermagem, além dos da área de nutri 

ção e dos do serviço social. Além disso os estágios de enferm~ 

gem, quase sempre além da capacidade que o serviço comporta,as -
sim como a formação dos atendentes e a educação continuada, m~ 

receriam ser discutidos a nTvel de Comissão de Ensino ampliada 

e multiprofissional. A diversidade do tipo de estágios de en 

fermagem, a inexistência de definição clara da contribuição que 

o estágio pode proporcionar, pode dificultar a função da Comi~ 

são. No entanto, a boa inter~relação entre os profissionais,a~ 

sim como um trabalho interdisciplinar, podem ser postos em 

prática a nível dessa Comissão também. 

Quase sempre as instituições de pesquisa -sao ju_l_ 

gadas pelo que conseguem apresentar por escrito. No erftanto,s_! 

be-se que muitos resultados de trabalhos, inovações tecnológ_!.. 

cas, da prática de saúde, não se materializam em trabalhos es 

critos e não poderão ser divulgados e avaliados, como a pesqu_!.. 

sa convencional efetuada no ambiente acadêmcio ou em institui 

ções de pesquisa, mas somente pelo seu impacto em termos de 

resultados obtidos. 

Teoricamente, com o IDA, a compartimental ização 

existente entre a assistência e pesquisa (esta cumprida pelos 

pesquisadores acadêmicos ou em instituições de pesquisa) rece 

be ·um tratamento novo: 11 vincula a pesquisa de forma mais dire 

ta às necessidades derivadas da prática social e de saúde 1151
• 

A necessidade da realização de pesquisas por pe~ 

soal diretamente envolvido na assistência, não só beneficia di 

retamente o serviço, mas também aperfeiçoa esse pessoal. Esse 
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pesquisador pode entio realizar lnvestlgaç6es clentfficas sobre 

os aspectos prioritários relacionados com sua prática e dominar 

o instrumental metodo16glco adequado para reallzá•las, Nesse 

sentido a participaçio, ou realizaçio conjunta de pesquisas com 

os docentes da Faculdade, considerando as prioridades defini 

das, desde alguns problemas especfficos até pesquisas operaci~ 

nais mais gerais facilitaria todo esse processo. 

A divulgação dos resultados deve ocorrer principal 

mente entre aqueles que se beneficiariam com sua aplicação, nao 

se restringindo a publicação nos periódicos especializados de 

circulação sempre limitada. Trabalhos realizados visando apenas 

a necessidade do pesquisador podem não constituir uma priorida-

de naquele momento. 

Finalizando, a proposta do Programa IDA contempla 

um esforço para recuperar a articulação e a integração das ativi 

dades de ensino e pesquisa com atividades pr6prias do setor as 

sistencia1 43
• Se no momento, o movimento ainda se constitui de 

experiincias isoladas ou de dificil reprodução ou generalização 

na sua integralidade conceitual, existe a possibilidade de apll 

cação de alguns de seus elementos. 

Os detalhes não explícitos na proposta exigirão na 

prática soluções e com os conhecimentos assim adquiridos, os as 

pectos pouco esclarecidos ou problemas de difícil solução leva-

rão a facilidade do processo de sua operacionalização. 

Dentro dos objetivos amplos, a flexibilidade na o 
li 

peracionalizaçio permitirá reformulações consequentes da exp~ 

riência vivenciada, que esclarecerão as necessidades ainda nao 

identificadas. 
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11 0 eixo em torno do qual se desenvolve o proces

so de IDA deve ser a prestação de serviços, e neste sentido, o 

substrato indispensável ao seu desenvolvimento é a organização 

de um sistema regionalizado de serviços de saúde1151 • 

A definição da área, a estrutura de prestação de 

serviços de saúde, tanto fTsica quanto funcional, com nTveis de 

assistência bem delimitados e os tipos de assistência corres

pendentes, dando ênfase ao desenvolvimento de serviços básicos 

de saúde, são requisitos que podem modificar tanto a adminis

tração quanto o ensino, constituindo-se de departamentos nao 

mais por grupos de disciplinas afins, mas por nTveis de assis

tência que também servirão de base para vários estágios de for 

mação acadêmica 51
• 

5.7. Regionalização e hierarquização dos serviços no Proje

to Cotia 

5.7.1. O Sistema de Saúde e o Projeto Cotia 

O sistema de assistência à saúde requer um meca

nismo que estenda a cobertura aos que necessitam desses servi

ços. Este mecanismo nao pode atuar unicamente no interior dos 

serviços de saúde, pois esperar passivamente que os necessita

dos a eles recorram não resolverá o complexo problema de saúde 

pública. Há necessidade de se estabelecer estreito contato en-

tre o pessoal de saúde com a população, a fim de se instituir 

o mecanismo mais adequado para se atender, com eficiência e e

ficácia, às necessidades de saúde 8 ~. 

Em nosso meio, o setor saúde é multinstitucio-

nal. Nele atuam o governo em suas respectivas esferas federal, 
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estaduais e municipais, seja através dos órgãos de administra 

ção dlreta, seja mediante a ação dos organismos e instituições 

da administração indireta. Coexistem, de forma articulada ou au 

tônoma do governo, entidades filantrópicas e beneficentes, em 

presas privadas assistenciais, de medicina de grupo ou a mediei 

na de trabalho nas empresas pGbllcas e privadas, al~m de profi~ 

sionais liberais. 

De um modo geral, esse conjunto pri~a pela desco~ 

" ordenação e, em consequência, pela ausência de planejamento, ta~ 

to na organização racional dos trabalhos, quanto pela sua indis 

cipl inada distribuição geográfica. 

Se a otimização das partes -na o i mp 1 i c a necessaria-

mente na otimização do todo, em contrapartida, a otimização do 

todo tambim não implica na eficiência das partes componentes, em 

bora seja esta última uma condição necessãria e mínima, embora 

não suficiente. 

Neste sentido, o Sistema Nacional da Saúde paut~ 

-se pela segunda afirmação, ou seja, traz em seu bojo uma estra 

tégia para definir e legislar disposições gerais buscando a ar 

culação do todo, mantendo espaço de manobra suficiente para -na o 

descaracterizar as motivações das instituiçÕes governamentais -

o interesse público - e das organizações privadas - o lucro. 

Como sistema, exige uma organização das entidades 

participantes, em suas respectivas esferas de atuação, uma hie-

rarquização dos serviços e uma regionalização da assistência a 

saúde. Enquanto organização, a responsabilidade i delegada pela 

União, através de seus órgãos normallzadores, éticos e gestores 
.· 

das ações em saúde, de forma a coexistir a esfera privada com a 
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esfera pública, Esta, porém, estrutura ... se em níveis hierárquicos 

de governo, adequando funções e responsabilidades associados a 

cada nTvel do governo. 

Em função de suas especificidades sócio~ geogrãfi-

cas, a assistência ã população é dispensada de forma regional! 

zada, segundo a organização polTtico~administrativa da nação. A 

resposta de cada unidade de governo, resulta de sua capacidade 

organizacional, de seus recursos públicos e privados e da forma 

como articula as instituições e respectivos recursos para sol 

ver problemas de saúde, respeitadas as normas vigentes emanadas 

da União. 

Assim, a partir de sua unidade mais simples, o Mu 

nicípio (ou grupo de municípios), o Estado se organiza de forma 

supletiva e a União sob o ângulo complementar ou compensatório. 

Mas, neste sistema, destaca-se um organismo, o INAMPS, cuja fo~ 

ça de sua presença e expressao de seus recursos e responsab i ll 

dades dá, a nível da União, uma atuaçao que supera todos os de 

mais, além de, por decorrência de sua ação assistencial ao tra 

balhador, dispor de condições para se impor também sobre a atua 

ção privada, sob a forma de convênios, 

Em essência, é um elemento perturbador do sistema, 

a nao ser que se considere o INAHPS como sendo o agente de sau 

de da União. 

Pode-se afirmar ser o Município a molécula desse 

organismo, ou seja, o módulo mínimo, geograficamente delimita 

do, que mantém a identidade do sistema, onde estão presentes e 

atuantes todos os agentes do Sistema de Saúde, com suas afirma 

ções, contradições e conflitos, conforme pode ser 

..,.çe ••ll~llotece 1 ~~ 
FltlllDADE H SAUE rtiUU ........... , .. visualizado 
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na Figura 6. Nesta Ffgura representam-se as quatro esferas 

básicas de atuação dos agentes: Privado (P), Municipal (H), Es 

tadual (E} e Federal (F), todos atuantes no espaço municipal. 

Como o conjunto dos espaços municipais configura o espaço do 

Sistema Nacional de Saúde, tem-se que as referidas quatro esfe 

ras, a nfvel municipal, comportam-se como um sistema aberto. 

Os agentes dessas esferas, ao se afirmarem, atra 

vés da prestação dos serviços de saúde, por atuarem sobre a mes 

ma população, geram cinco áreas de conflitos (os que estão as 

sinalados simbolicamente na Figura 6) ' a sabe r : 

- Conflito P}M: entre os agentes Privados e Municipais; 

- Conflito E/M: entre os agentes do Estado e Municipais; 

- Conflito F/E: entre os agentes da União e do Estado; 

- Conflito F/P: entre os agentes Privados e da União; e 

-Conflito P/E: entre os agentes Privados e do Estado. 

Não se registram conflitos entre os agentes da U 

nião e os do Municípios, por duas razões: 

embora a gestão do Sistema Nacional de Saúde (SNS) seja de 

responsabi 1 idade do Governo Federal, este nao atua direta 

mente no Município através de seus organismos de administra 

ção direta {Ministérios) e sim, mediante a intermediação do 

* Estado ; 

*A U • -n1ao, 

esferas, 

ao transferir autoridade e responsabilidade às outras 

abstém-se de conflitos no âmbito assistência à saúde, 

embora os mantenha em termos do jogo de interesses, em 

cial com a esfera privada, 

esp!_ 
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- mesmo o INAMPS, organismo federal de administração indireta, 

ao atuar como agente da União, tem sua atuação delimitada p= 

la assistência ao trabalhador vinculado ao Contrato pela Le

gislação Trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT}, o que, em última essência, caracteriza-se um campo es 

pecífico da assistência à saúde*. 

Para o melhor entendimento desses conflitos, sem 

pretender exaurir o assunto, têm-se alguns exemplos de ocorren 

cias a nível de municípios: 

-conflitos P/M, P/E e P/F: decorrem, fundamentalmente da con

tradição entre os objetivos lucro por parte da atividade pa~ 

ticular e interesse público, por parte da atividade governa

mental. Em princípio, o agente particular somente se dispõe 

a atender a demanda solvável, isto é, a representada pelos 

indivíduos que estão economicamente capacitados e dispostos 

a remunerar diretamente o agente, pelos serviços prestados. 

Mas os serviços de saúde, de interesse público, são presta

dos pelos agentes governamentais, também em princípio, a qual 

quer indivíduo, cidadão ou não, desde que necessitado, inde

pendentemente de sua qualificação econômica; 

-conflitos F/E: decorrem da forma de se praticar a política de 

saúde e da desigualdade na distribuição da renda tributária, 

as quais se refletem nos programas e recursos disponíveis. 

Com relação aos programas, em razao da multiplicidade (ne

cessidades regionais diferenciadas} e amplitude dos serviços 

de saúde (necessidades médicas, alimentares, de higiene e sa 

neamento, de educação etc.), as prioridades traçadas pela U

nião, nem sempre condizem com aquelas propugnadas pelos Esta 

dos. Quanto aos recursos alocados (quantitativa e qual itativ~ 

* Caso a atuação do INAMPS tivesse caráter preventivo (como o 
que se observa na Fundação Ser v i ços de Saúde PÚ b 1 i c a (SESP}, 
no Norte/Nordeste),poder-se-ia admitir uma área de possf -
vel conflito. Porém, por só praticar ainda a medicina indi 
vidual para o trabalhador e seus dependentes, adquire uma 
função paralela, não conflitante com a assistência à saúde 
coletiva prestada pélo Município. 
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mente) tanto pelos Estados quanto pela União, em suas diferen 

tes formas-técnicos, humanos, econômico-financeiros e lnstl 

tuclonals- nem sempre são mobil lzados de forma adequada e s~ 

ficiente, seja para a formulação das políticas e dos 

mas diferenciados, seja para cumprimento das metas 

das; e 

progr_! 

objetiv~ 

conflitos E/H: embora de menor expressao pela excessiva desi 

gualdade e dependência tributária dos municípios em relação 

aos Estados, boa parte decorre de problemas localizados no -am 

bito municipal. Pelo fato do Estado traçar suas diretrizes g~ 

rais, segundo o principio da universalidade dos problemas (me~ 

mo que admitida sua regionalização), sempre há diferenças de 

enfoque ou de necessidades, E importante assinalar que as 

fronteiras geográficas não coincidem necessariamente com as 

fronteiras econômica e social; em saúde pública, essas deli 

mitações não condizem com a distribuição geográfica das neces 

sidades de saúde da população. 

Refletindo essa problemática, nos Municípios de Co 

tia e Vargem Grande Paulista, se desenvolve, no mesmo nível g~ 

ral apresentado, o módulo municipal anteriormente descrito. Po 

rem, introduz-se um novo agente - o Projeto Cotia -ou mais es 

pecificamente a AHC. 

Teoricamente, conforme se pode visualizar na F i -

gura 7, os conflitos deveriam se multiplicar, gerando o que se 

poderia denominar subconfl i tos, oriundos da perturbação ocasio 

nada pelo novo agente (esfera 11 C11
). 

Porém na real idade, tais subconflitos -na o oco r 

rem, uma vez que, por força dos convênios bilaterais firmados 

entre a AHC, os três níveis de governo (Uni~o/INAHPS1Estado/ 

SES e Hunicípi9) R algumas empresas (medicina de grupo), :estes 

delegam à primeira toda a responsabilidade e autoridade de exer 

cer a função de assistência â saúde da área. 
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Pelo contrário, a representatividade assumida pela 

AHC a nível de assistência primária e secundária à saúde da p~ 

pulação, reduz a possibilidade de surgimento de muitos dos con 

flitos assinalados, sendo que praticamente elimina o conflito 

E/P, conforme pode ser vlsualizado na Figura 8. 

Em contrapartida, da assunção das funções do Esta 
,, 

do e consequente eliminação do conflito E/P, surge um novo con 

fl lto potencial: P/C. Corresponde ao choque de interesse na dis 

puta dos pacientes que poderiam se socorrer dos serviços prest~ 

dos pelos profissionais autônomos, mas que podem procurar a as 

* sistência prestada pela AHC 

Porém sua dimensão é minimizada ã medida que se a 

firma a eficiência da AHC no cumprimento de suas final idades so 

c i a i s. 

A seguir procura-se aquilatar, essa eficiência, m~ 

d i a n te a anã 1 i se de do i s que s i tos b ã s i c os do s i s tem a - reg i o na 1 J. 

zaçao e hierarquização dos serviços ~ no Projeto Cotia, uma vez 

que a organização e os tipos de assistência prestados já foram 

objetos de análise nos ítens anteriores, 

Por último, há que salientar a estreita inter-rela 

ção que existe entre a eficiência e a qual idade de aséistência 

prestada e o Programa IDA, não se podendo dissociar o segundo 

do primeiro, assim como o efeito abafador dos conflitos que o 

IDA desempenha no sistema, 

*Este tipo de conflito é inevitável na sociedade brasileira, em 
razão seja por questão ~de confiança , seja pela dependência me 
dico/pacJente, seja pelo efeito-demonstração de se dispor de 
um "médico particular". [ evide()te que existem conflitos ti~o
P/C com Clinicas e Laboratórios, cuja discussão extrapola o am 
bito deste trabalho. 
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5.],2, Regionalização 

5.].2,1. Pressupostos adotados para a regionalização em 

Cotia 

A área de atuação do Projeto, apesar de constituir 

uma microrregião em termos administrativos, foi dividida em se 

tores, com o objetivo de facilitar a gerência, controle e ava 

liação dos serviços de assistência ã saúde. Introduziu-se uma 

nova forma organizativa, a fim de imprimir maior eficiência aos 

serviços, permitindo a aplicação de uma lógica para o controle 

e avaliação da assistência prestada, Considerando a relação cus 

to-benefício, a prestação de assistência é mais eficiente num 

serviço localizado; aproximando-se a prestação dos serviços da 

c 1 i ente 1 a potenc i a 1, amp 1 i a-se a cobertura, reduz-se a di f i cu 1 

dade de acesso ao serviço (antes centralizado) pelo menor desl~ 

camento para obter 

ções desenvolvidas 

a assistência necess~ria, Em relação 

resulta um esforço no sentido de sua 

às a 

adequ!_ 

ção às prioridades locais levando em consideração as 

físicas e estruturais especTficas. 

condições 

C o mo a f i r ma G O N Z A L E S 2 3 
, a t o t a 1 de s c e n t r a 1 i z ação com 

delegação de função só é possível quando existem recursos huma 

nos em quantidade e qualidade capazes de assumir a função. Tam 

bém e válida a colocação feita por WHITE e colaboradores 97
, de 

que a regionalização que tem como um dos objetivos a descentra 

1 ização ·do poder de decisão é importante e eficiente quando "os 

elementos a controlar pela coordenação executiva superam suas 

possibilidades lógicas de controle". Nesta afirmação, a idéia 

de descentral iz~ção geográfica está bem relacionada com centro 
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le eficiente. 

A organização de todos os serviços de saúde em um 

único sistema ou a aplicação de princfpio administrativo bási-

co numa regionalização, visando a criação de um único organi~ 

mo administrativo para a totalidade da área, a fim de desenvol 

ver uma função especial (no caso a assistência à saúde), par~ 

ce uma tarefa difícil de ser concretizada. Apesar da lei exis-

tente e da lógica da proposição, o paralelismo continua a exis 

tir, uma vez que os objetivos, os princípios e a gama de in 

teresse envolvidos são diferentes. Uma iniciativa de integra 

ção a nTvel local, apesar dos esforços de um grupo, não ocorre 

em Cotia e Caucaia do Alto, onde não se concretiza um trabalho 

integrado ou mesmo complementar com os Ambulatórios Médicos da 

Prefeitura apesar de ambos serem públicos. Existem, no momen 

to, interesses múltiplos, desde políticos (das autoridades mu 

nicipais), até os do funcionário da Prefeitura, que é o de car 

rear a clientela para sua clínica particular. As exceções -sao 

raras. 

O funcionamento concomitante dos serviços -na o co 

ordenados criou um certo antagonismo entre os grupos devido 
~ 

a 

distância entre os objetivos e princípios doutrinários que o 

rientam as instituições. 

Essa falta de unificação dos serviços, no entanto, 

parece pouco ou nada influir na efetividade da assistência,me_~ 

mo na região de Cotia onde se concentra o maior número de ser 

viços locais de saúde. 

A estruturação dos serviços em nTveis de comple~l 

dade facilita o entendimento da distribuição de funções e res 
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ponsabilidades de cada serviço, Cabe ao nível central consti 

tuído pela UI, a centralização da política, das diretrizes e 

das programações. Neste nTvel são elaborados os princípios dou 

trinãrios do Projeto, a adaptação da política de saúde ao Pro 

jeto e a elaboração de programas ~ara os diferentes serviços,i~ 

cluindo normalização, avaliação e controle das ações. A respo~ 

sabilidade local é de participar na programação e avaliação,i~ 

plantação da política e operacionalização da sua função pr~ 

pria, como o controle, que é descentralizado. Neste nível tam 

bém ocorre a integração da divisão política municipal. 

As programaçoes básicas seguem as disposições da 

SES que definem as atividades e as suas normas (concentração , 

cobertura, rendimento instrumental, etc,) com algumas adapt!!_ 

ções, ordenando as principais atividades comuns a todas as u 

nidades. 

Com base na política regional definida como marco 

referencial, a programação das ações é feita por unidades lo 

cais. Esta função é considerada como unificadora do sistema e 

da equipe e a unidade programática, 11 o elemento medular da re 

gional ização 1123
• Constitui•se também o instrumento de 

naçao. 

coorde 

A programaçao descentralizada fundamenta-se no es 

tudo sócio-econômico efetuado em 1979, para conhecer o nu me-

rode habitantes e outras variáveis próprias da população. Ser 

viu de base para a organização racional das relações entre a 

oferta e a demanda, fixação da quantidade de recursos necessa 

rios tanto humanos quanto materiais e decisão quanto~ expa~ 

são do serviço em cada setor, podendo servir para determinar 

o custo operativo. Programações feitas sobre dados reais in 
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cluem a subutllização e a demanda anteriormente reprimida, que 

oneravam os custos operativos e lnfluiam na eficácia da assis 

têncla prestada. Mas o despertar dessa demanda afeta o Hospl 

tal da UI, cujas Instalações (número de Jeitos) estão bem a 

quém do necessário. [um ponto de estrangulamento sentido pela 

equipe, mas nao solucionada até o momento por falta de recur 

sos financeiros para a sua expansao. 

O critério de classificação dos programas por pat~ 

logias, grupos de idade ou ações; dificulta a integração das 

atividades promocionais, preventivas e recuperativas e o propô 

sito de prestar 11 assistência Integral, ao longo de todas as fa 

se s do c i c 1 o v i ta 1'' . C o mo ex em p 1 o , o saneamento , a t i v i da de que 

é desenvolvida no CSE apesar de ser considerado um componente 

importante das atividades desenvolvidas a nfvel primário, p~ 

rece estar descurado em relação ã -programaçao, execuçao e inte 

gração no serviço. Desenvolvido por funcionários alocados pelo 

Estado, apesar do propósito inicial do Projeto prever inclusi 

ve a montagem de uma ótima infra-estrutura para essa atividade, 

não apresenta resultado satisfatório e ainda constitui um pr2 

blema para a direção. Uma das causas dessa situação, provavel-

mente.esteja relacionada com a qual idade do pessoal e falta de 

supervisão,ocorrendo o que MONTEIR0 56 menciona como "objet_!_ 

vo derivado 11
, isto é, tiram benefícios da função que ocupam a 

poiados em seus próprios objetivos. 

O financiamento das açoes, considerado como recur 

so básico num sistema regionalizado, é obtido em quase a sua 

totalidade por meio de convênios firmados com instituições das 

esferas federal, estadual e municipal e serve de base também 

para regulamentar o mecanismo de coordenação e controle. 
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Alg~~as fontes s~o est~veis e outras tempor~rias e 

a busca dessas fontes para assegurar a contfnuidade da assis 

t~ncia necess~ria, inclusive ioueles oue n~o s~o contribuintes 

da Previdência Social, parece ser uma preocupaç~o constante da 

direç~o do Projeto. Para ilustrar, segundo dados ·es~atísticos 

levantados pelo Serviço Social, em 1984, a situaç~o previde~ 

ci~ria das famfl ias matriculadas na Unidade Ambulatorial da UI 

e r a a se g u i n te : I N P S ( 7 2 , 4% ) , I A MS P ( 2 , 6.~ L M i 1 i ta r (O , 2%) , F U N 

RURAL (4,3%) e não previdenciários (20,5%). A dificuldade em 

obter financiamento suficiente, contínuo e oportuno pode criar 

uma situaç~o de falta de estabilidade ao processo, apesar dos 

recursos humanos de bom nível e boa organização do sistema 23
• 

Articulações com diferentes Instituições, assim como revisões 

e renovaçoes já existentes, é o que garante a autonomia finan 

ceira do Projeto para manutenção de sua operacionalidade. ls 

to exige por parte de quem coordena, habilidades para captar 

recursos em função dos objetivos~ administração e operativida

de do sistema. 

5.7.2.2 Caracterização regional 

Com a implantação do Projeto Cotia, foi criado um 

sistema regionalizado dos serviços com ênfase na assistência in 

tegral da populaç~o, contribuindo ao mesmo tempo para a boa 

formação de pessoal de saúde pública, de médicos generalistas 

e de pessoal auxiliar. 

Dentro da sistem~tica de regionalização docente-a~ 

sistenclal a proposta de trabalho tem como enfoque o reforço e 

a adequação da rede assistencial, paFa que possa atender às ne 
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cessidades de saúde d~ popul~çio de su~ área programática. Pa 

ra sua consecução, tal proposta enfattza o desenvolvtmento de 

uma tecnologia assistencial adequada, além de capacitar pe~ 

soal auxiliar para execução de atividades assistenciais ao nf 

vel primirio e secundário e formar profissionais das áreas de 

Medicina, Enfermagem, Serviço Social e outros, servindo - lhes 

de campo de treinamento. 

As atividades preconizadas para viabilizar a prl 

meira proposta referem-se ao estudo de normas e condutas exis 

tentes nos serviços, considerando os recursos disponíveis, os 

problemas de saúde prtoritirios, as politicas e metas nacio 

nais, o reforço da ass[st~ncia primiria e a racionalização dos 

procedimentos para o aumento da cobertura. 

Considera-se prioritiria a utilização de crité 

rios simples para medir os nlveis de risco em grupos vulneri 

veis e para referincia de pacientes, estudos operacionais vol 

tados para resolução quantitativa e qualitativa dos problemas 

prioritirios adequados aos recursos disponTveis. A difusão dos 

resultados dessas atividades poderia ocorrer através de comunl 

cações periódicas, intercâmbio técnico, treinamento etc. 

Os recursos de sa~de existentes, anteriores i im 

plantação do Projeto Cotia, apesar de geograficamente bem dis 

tribufdos no Municfp[o, trabalhavam de forma descoordenadassem 

nenhuma vinculação aos programas mlnimos de sa~de (lmunização 

e Assistência Materno-tnfantil}. 

O s c a s os ma i s g r a v e s d e p e d i a t r i a e ... .o-b.s.:t e t r f c i a 

nao contavam com retaguarda da irea hospitalar e os casos enca 

minhados aos munic(pios mais próximos, além de não terem gara~ 
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tida a internaçio, tambim nao tinham mecanismo de contra-refe-

rência. 

O Projeto Cotia, considerando os recursos de sau 

de existentes, dentro de uma política de coordenaçio e integra 

çao de recursos multinstitucionais,visando a ampliar a cobertu 

ra, procurou implantar um sistema regionalizado e hierarquiz~ 

do de serviços. 

A divisio do Município de Cotia em 4 setores e 

sua delimitaçio foi feita levando-se em consideraçio as carac 

teristicas geográficas de cada setor, sua identidade dentro do 

Município e o acesso da populaçio a recursos existentes. 

Como características geográficas considerou-se a 

concentraçio urbana, a atividade econômica (agrTcola- industrial), 

a acessibilidade (os meios de transporte existentes), a vida 

social (rural, urbana, metropolitana) e a divisio 

tiva do Município em Distritos de Paz. 

administra 

Os serviços existentes por ocasiio da divisio e 

ram: 

dois CS estaduais e um Ambulatório Médico da Prefeitura, lo 

calizados no Distrito de Cotia; 

um CS estadual no Distrito de Caucaia do Alto; 

um P AS 1 o c a 1 i z a do no D i s t r i to de R a p o s o Ta v a r e s {_a tu a 1 H u n i 

cípio de Vargem Grande Paulista}; e 

um Ambulatório Médico particular da ASSA localizado no km 

24 da Rodovia Raposo Tavares. 

Os CS estaduais trabalhavam sem nenhuma program~ 

çao definida de saúde e os Ambulatórios Médicos Municipais a-
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tendiam pequenas urgências e efetuavam encaminnamentos dos p~ 

cientes mais graves, após a triagem médica, para São Paulo ou 

para São Roque. Não foi poss{vel levantar os recursos financet 

ros investidos nesse tipo de atividade mas e reconhecido que 

grande parte do gasto é destinado a compra e manutenção de am 

bulâncias e segundo algumas informações a quantia gasta em 

transporte de pacientes equivale ao da manutenção de um pequ~ 

no hospital local. E também observado que ocorre uso 

do da ambulância por parte da população e do serviço. 

inadequ~ 

Com o objetivo de coordenar melhor os recursos de 

saúde, mediante regionalização da área, hierarquização, desce~ 

tralização e integração dos serviços, Cotia foi dividido em 

quatro setores com perímetros geográficos relativamente pequ~ 

nos: 

- Cotia 1 (Cl) abrangendo a area entre o km 21 e 29 da Rodovia 

Raposo Tavares, onde se localiza a ASSA; 

- Cotia 2 (C2} abrangendo a área localizada entre o km 30 e 39 

da Rodovia; 

- Cotia 3 (C3) correspondente ao ex-Distrito de Raposo Tava 

res, atual Município de Vargem Grande Paulista, situado en 

tre o km 40 e 46 da Rodovia; e 

- Cotia 4 (C4) cujos limites são os mesmos do Distrito de Cau 

caia do Alto. 

Em 1979, com a colaboração da população, foi fei 

to o estudo dos núcleos populacionais de 2.000 a 5.000 habitan 

tes com o objetivo de implantar unidades de saúde capazes de i 

niciar as atividades de assistência primária, detectar o grau 

de organização desses bairros e núcleos e motivar a particip~ 

ção da população. 
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Os resultados estão descritos a seguir, cujo apoio 

cartogrifico pode ser visualizado na Figura 9. 

Cl - Granja Viana 

Com sede no Bairro de Granja Viana, tem como refe 

rência bisica a Rodovia Raposo Tavares, do km 21 ao km 29. r o 

setor de mais fácil acesso a São Paulo. Nesta area implantou-se 

a maior parte das indústrias e, relativamente, tinha o cresci 

mento migratório mais intenso, com o assentamento de bairros e 

vilas onde a maioria da população residia há menos de 5 anos no 

Município. Outro fato importante é a presença de famílias da 

classe alta e média oriundas de São Paulo, em loteamentos exten 

sos, formando conglomerados sociais de características diversas 

do restante do Município. Nesse setor a estimativa da populaçã~ 

baseada nos dados e no levantamento realizado em 1975, é de a 

proximadamente 18.000 habitantes. Os recursos de saúde existen 

tes na área são o PAS da ASSA que mantém programa vinculado ao 

Projeto Cotia e Ambulatório Médico da Prefeitura. Somente o Bair 

ro Granja Viana dispunha de abastecimento de água, sendo que 

os demais bairros utilizavam água de poço, representando cerca 

de 80% da população. A rede de esgoto era inexistente, a maio 

ria da população utilizava-se de fossas negras. O 1 ixo, em al 

guns bairros, era recolhido uma vez por semana, e ficava acumu 

lado em terrenos baldios a céu aberto. Cerca de 80% da popul~ 

ção encontrava-se na faixa de analfabetos, primário incompleto 

ou com Movimentos de Alfabetização de Adultos (MOBRAL} (inclui~ 

do 22% sem escolaridade}. A maioria da população era empregada 

nas indústrias, como mão-de-obra não qualificada. O estudo des 

te setor resultou na definição de 7 núcleos populacionais, que 
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têm em comum, no mTnimo, uma escola pública, um local para ati 

vidades associativas, religiosas ou culturais e centro comer 

cial de gêneros alimentTcios (açougues e vendas}. Alguns dos 

n ú c 1 e o s p o s s u em som e n t e f a r má c i a s , f u n c i o·n a n d o a s me s ma s c o m 

pequeno estoque de medicamentos e sem profissional responsável 

para dirigT-las. 

Cabe ressaltar que apesar de todos necessitarem 

do desenvolvimento das atividades primárias de saúde, a priorl 

dade - pelo volume de população e grau de organização - seria: 

núcleo (Jardim Santa Angela); núcleo 5 (Jardim Torino e Agua 

Rasa); núcleo 7 (Jardim Cláudio e Rio Cotia}; núcleo 4 (Granja 

Viana). sede do Posto: e os de maior expressão populacional: nú 

cleo 3 (Renoir); núcleo 6(.S.F. Golf Club); e núcleo 2 (Jardim 

Barbacena). O Bairro de Rio Cotia era o de maior 

populacional. 

concentração 

A via de acesso principal de todos os núcleos aos 

serviços de saúde é a Rodovia Raposo Tavares, não havendo trans 

portes coletivos que circulem nos bairros. A distâocia média 

entre os núcleos e a Rodovia é de aproximadamente 5 km, por es 

trada de terra. 

C2 - Cotia 

Compreende a sede do Município, tem como referên 

cia a Rodovia Raposo Tavares, do km 30 ao km 39. Era a area do 

Município mais urbanizada e que apresentava maior densidade de 

mográfica. A população estimada para esta área foi da ordem de 

32.000 habitantes. 

Este setor concentrava as atividades comerciais e 
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de prestação de serviço. Grande parte da população era migrante, 

mas o setor concentrava a maior parte da população natural de Co 

tia, predominantemente de camadas médias. 

Cerca de 60% da população era abastecida por rede 

pública de água, sendo que os restantes utilizavam poços. A rede 

de esgoto não havia sido instalada ainda, existindo um perce~ 

tual elevado de fossas sépticas e um melhor destino dos dejetos. 

O lixo era recolhido pelo serviço municipal, diariamente, nos 

bairros centrais e, nos mais afastados, duas vezes por semana. 

Os bairros de maior concentração populacional loca 

1 izavam-se em morros, com habitações coletivas precárias e em lo 

teamentos semi-clandestinos. Este setor foi dividido em 6 nu 

cléos populacionais, sendo que apenas 4 seriam prioritários para 

implantação de unidades primárias, pois o Jardim lpê (núcleo 1) 

dispunha de acesso fácil a serviços já existentes. O núcleo 2 e 

ra formado pelo Jardim Nova Coimbra, o núcleo 3 pelo Centro do 

Município, o núcleo 4 pelo Bairro de Lajeado, o núcleo 5 pelos 

Bairros de Atalaia e Bigarel i e o núcleo 6 pelo Bairro de Morro 

Grande. O bairro de maior concentração populacional era o Jardim 

Coimbra. 

C3- Vargem Grande Paulista 

A sede e o Município de Vargem Grande Paulista e 

tem como referência a Rodovia Raposo Tavares, do km 40 ao km 46, 

e a Via Bandeirantes, até o km 50. Do ponto de vista econômico , 

o que caracterizava esse setor era a atividade rural. Havia um nu 

cleo urbano no km 45, onde estava sendo instalado o novo posto 

de saúde e os demais bairros apresentavam população dispersa com 
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moradia do tipo rural. 

A população foi esttmada em 10.000 habitantes. O 

abastecimento de água era feito exclusivamente por poços; a re 

de de esgoto i~xistente; o lixo era somente recolhido na se 

de, e nos demais bairros lançado a céu aberto. 

Das regiões do Município, esta, juntamente com Cau 

caia, era a que apresentava menor taxa de crescimento, com uma 

população composta por pessoas que residiam no Município há 

mais de 10 anos ou que ali nasceram. Os núcleos populacionais des 

ta região obedeciam ã distribuição das escolas, o que delimita 

va o raio de dispersão desses núcleos. Os núcleos, em numero de 

4, incluindo a sede, foram assim identificados: o núcleo 1, lo 

cal izado no km 40, constituído pela Vila dos Camargos; o núcleo 

2, pelo Bairro do Portão Vermelho; o núcleo 3, pela sede do Ois 

trito mais os Bairros de Jardim Hermínia e Bela Vista; e o nu 

cleo 4, pelo Bairro de Aguassaí. O acesso, em alguns núcleos,co 

mo Aguassaí e Portão Vermelho era mais difícil. Todo transporte 

ainda era feito pela Rodovia, sendo que as casas ficam distan 

tes da estrada, de difícil acesso. O núcleo 2, de Portão Verme 

lho apresentava a maior concentração populacional. 

C4 - Caucaia do Alto 

Tem como sede o Distrito de Paz de Caucaia do Al 

to. Este setor é ligado ã Rodovia por uma estrada própria, numa 

extensão de 9 km. Apresentava características predominantemente 

rurais; quase toda a população trabalhava na terra e possuia h~ 

bitação do tipo rural. A população foi estimada em 11.000 habi 

tantes, na sua maioria nascidos em Caucaia. 
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Os núcleos populacionais distam aproximadamente 7 

km do centro de Caucaia, com acesso difícil, tendo em vista que 

os transportes coletivos funcionam em apenas 3 horários diários. 

Somente a sede dispunha de agua fornecida por rede 

de abastecimento público; o sistema de esgoto ainda inexistia 

e o lixo era recolhido somente na sede. Os núcleos populacionais 

sao em número de 5: núcleo - Tijuco Preto, núcleo 2 - sede, 

núcleo 3- Agua Espraiada, núcleo 4- Capelinha e Grilos, e nu 

cleo 5 - Cachoeira. Agua Espraiada possuía a maior concentração 

populacional e o transporte coletivo mais deficiente. 

TABELA 6- DISTRIBUIÇAO DA POPULAÇAO SEGUNDO SETORES DO PRO 

JETO COTIA - 1980 e 1983. 

1980 1 983 
SETOR 

% Habitantes % Habitantes 

Cl - Granja Viana 26,01 16.302 22,50 18.000 

C2 - Cotia 4 5' 1 o 28.286 40,00 32.000 

C3- V.G. Paulista 13,72 8.600 22,50 18.000 

C4 - C. do A 1 to 1 5 ' 1 7 9. 51 o 1 5' o o 12.000 

TOTAL 100,00 62,698 100,00 80.000 

Fonte: 1980 - Censo do IBGE. 

1983 - SAME - AHC. 

Os dados demográficos para os setores foram proj~ 

tados do Censo de 1980, utll izando-se os percentuais para cada 

setor, levantados no estudo de 1975, executado pelo Projeto. Se 
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gundo os técnicos do Projeto houve crescimento desigual da pop~ 

lação e a hipótese de aumento de 10% ao ano utilizado pelo Gru 

po Executivo da Grande São Paulo (GEGRAN} é superestimado, acre 

ditando-se que o acréscimo esteja em torno de 8% ao ano. Em 

1982, houve modificaç~es nos 1 imites geogrificos dos setores, a 

exemplo de Cl, cujo núcleo central é o Bairro de Granja Viana; 

por razao de transporte e reivindicação popular, os Bairros de 

Rio Cotia e Vila Belizirio, situado à altura do km 29, foram in 

corporados ao C2. O núcleo de Tijuco Preto, inicialmente perte~ 

cente ao C4 passou a pertencer ao C3, pois faz parte do Hunicí 

pio de Vargem Grande Paulista. 

5.].2.3. Apreciação da sistemática adotada 

A regionalização dos serviços de saúde apresenta 

determinadas características e uma delas refer-se à delimitação 

dos setores e núcleos. Por um lado, parece não haver definiç~es 

precisas para a conceituação fisiográfica e demográfica da re 

gião a ser trabalhada. Recomenda-se a conveniência de abranger 

populaç~es desde 100.000 a 1.000.000 ou 500.000 até 5.000.000de 

habitantes conforme os autores 23 28
• Por outro lado, consid~ 

rando-se que a regionalização de equipamentos urbanos de saúde 

tem demonstrado a existência de maior complexidade, esses par~ 

metros recomendados não são passíveis de serem aplicados a re 

gi~es que pertencem a área metropolitana. Existem recomendaç~es 

no sentido de dividir a região, se necessário, em sub- regi~es 

homogêneas, sempre que possível, dos pontos de vista físico e 

social, englobando mais de um município ou correspondendo ap~ 

nas a uma porçao de um município, quando exigida pelas circuns 

tâncias 69 • 
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Se o obJetivo da regionalização da área de atuação 

do.Projeto fol dotá~la de serviços para operar o sistema da me 

lhor forma dJstrtbctndo~s equftattvamente, e prover serviços 

de qualidade que se traduz em facilidade de acesso a práticas 

preventivas,de dtagnósttco e tratamento, o objetivo foi ating]._ 

do. Os três setores, Cl, C3 e C4, são providos de Unidades que 

desenvolvem attvtdades de nfvel primirio com retaguarda do CSE, 

hospital e laboratório localizados no setor C2. Devido à redu 

zlda dimensão dos setores o acesso é facilitado a esse nível. O 

Projeto não desenvolve atividades de nfvel terciário uma vez que 

a zona central do Hunicfpio de São Paulo onde se localiza um 

v e r da de i r o 11 p a r q u e h os p i ta 1 a r 11 * p o d e se r -~a t i n g i do em menos de 

uma hora, constituindo~se em uma retaguarda da hierarquização e 

conferindo autosuficiência ao sistema. 

Pode~se deduzir que o tamanho do setor depende do 

grau de autosuficiência pretendida levando em consideração o 

acesso da população a todos os nfveis de assistência. 

A acessibilIdade da população aos serviços e faci 

litada nao somente pela distância entre as residências da pop~ 

lação e os serviços de saúde instalados, mas também pelo tempo 

de transporte para o deslocamento oportuno dos pacientes até os 

hospitais. O horirio do atendimento das Unidades leva em consi 

deração os horários de transporte que a população de cada nu 

cleo utiliza para poder chegar até a Unidade, 

* Na irea cental do Hunlcfpio de São Paulo,em·19B"l,·viviaml,lOO,OOq 
habitantes e existiam 53 hospitals com 13,312 leitos, o que da 
um coeficiente de 12,2 leitos por mll habitantes 29 , configuran 
do-se uma verdadetra "Inflação assistencial", -
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A reduzida área de atuação do Projeto confere a 

sua organfzação um dtnamtsmo que é dff1cl1 de ser atingido por 

operações de larga escala, onde a Inércia organlz~clonal pare -
ce ser tnerente, 

BREEMER ter STEGE11 indlca regiÕes experimentais em 

qualquer lugar onde os serviços de saúde estejam aptos a se adae 

tar funcionamente, de acordo com os princTpios bâs:icos .de region.! 

1 i za ção. 

Uma vez que cada n~vel de assistência tem capacid_! 

de para encaminhar o paciente a outros nTveis capazes de solu 

clonar seus problemas, dando•lhe continuidade de ;assistência, 

pode~se consfderar que as regiões são autosuficientes. 

5.7.3. Hierarquização no Projeto Cotia 

5.7.3.1. Requisitos operacionais 

Para operacional Izar o sistema regionalizado o re 

quisito bésico é a hierarquização dos serviços segundo a escala 

de demanda. O Projeto Cotia como um todo, forma um módulo de as 

sistência integrado por: PAS, CS, e CSE e Hospital local (UI) que, 

além das ações de nTvel primário, desenvolvem atividades de ní 

v e l . se cu n d ã r i o, mantendo e s p e c i a 1 idades de r e f e r ê n c i a , interna 

çao nas quatro áreas básicas (clTnica médica, pediatria, toco 

•ginecologia e cirurgta) com atendimento de urgência e recursos 

para exames laboratoriais e serviços complementares. 

Quanto â tlpologla de unidades, o Projeto é integr~ 

do por: 

-Posto de Vacinação de Capeltnna, onde atua o pessoal auxiliar; 

~ PAS com atendlmento medico fntermitente e atividades de enfer 

magem, articulados com o CS, de quem recebe apoio e supe!. 
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visão; 

- CS com atendimento médico permanente nas quatro especialida

des básicas por médicos generalistas; e outras atividades por 

outros profissionais; 

-UI composta por CSE com assistência promocional, preventiva, 

de recuperação e reabilitação, odontológica e de algumas es

pecial idades de apoio e um Hospital Local destinado a pres

tar assistência em regime de internação e urgência, nas qua

tro especial idades básicas. 

O Posto de Vacinação desenvolve atividade de pr~ 

moçao e de prevençao. Os PAS, CS e CSE desenvolvem atividades 

de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação e Pronto A-

tendimento (PA). 

Em relação a distribuição espacial das unidades 

hierarquizam-se em: 

-periférica, vinculada ao nível local, situada em núcleos em 

pequena comunidade, prestando assistência primária de forma 

permanente; 

local, situada nos setores cuja demanda fica restrita ao am

bito distrital de cada Município, encaminhando a um centro 

maior os c) ientes que apresentam determinadas necessidades de 

saúde; e 

-central, que representa a direção do sistema, de apoio geral, 

tanto administrativo como técnico. 

As unidades periféricas recebem uma vez por sema 

na, como apoio complementar, um especialista em Pediatria, um 

em Clínica Médica, um em Obstetrícia para o atendimento dos Pa 

cientes de risco e um cirurgião a cada 15 dias para supervisão 

de pacientes com alta médica. 
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Cada um dos três nTvels constitui-se de unidade de 

complexidade crescente, do perTfértco ao local e ao central. 

Segundo PASSOS 67 , a organização dos serviços e um 

problema gerencial que tem como base o conhecimento epidemiolõ 

gico da distribuição das doenças e o conhecimento tecnológico 

para enfrentá-las. Neste sentido, a herarquização coloca-se co 

mo uma estrat~gia organizacional que permite associar a oferta 

de serviços à localização da demanda, promovendo a concentração 

progressiva de especialidades na medida em que vão se rareando 

as ocorrências de necessidades para atendimento mais complexo . 

Sua associação com a regionalização é decorrente, conformando 

vários níveis, a saber: 

assistência primária, para a maior demanda e com menores exi 

gências t~cnicas, difusa em núcleos; 

assistência intermediária, de menor densidade de ocorrência 

porém exigindo cuidados e recursos relativamente mais qualifl 

cados, concentrados a nível setorial; 

- assistência secundária, de maior complexidade técnico - opera 

cional, porém com demanda mais difusa, concentrada a nível mi 

crorregional; e 

assistência terciária, com serviços de especial idades, com me 

nores ocorrências, concentrada a nível regional. 

Assim os serviços prestados nos diferentes ~ . ntvets 

articulam-se de maneira funcional e escalonada e a interligação 

é feita por vários meios. 

Exige-se uma integração entre as unidades do pr~ 

prio sistema, que sao interdependentes, devido ao fluxo da 

clientela que necessita de complementação de assistência com o 
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uso de facilidades laboratoriais ou lnternaç~es. 

Os portadores de doenças crônicas e agudas detect~ 

das em qualquer nível, uma vez tratados a níveis que oferecem a 

assistência necessária, retomam ao nível de origem para contro 

le e vigilância. 

Toda a literatura pertinente enfatiza a necessida 

de de um sistema formal de referência e contra-referência, com 

uma definição clara das atividades a serem desenvolvidas a cada 

nivel, bem como da complexidade dos atos. Os pacientes referi 

dos e contra-referidos devem estar acompanhados de documentação 

adequada com informações e instruções necessárias. 

Nos serviços do Projeto nao existe um sistema for 

mal de referência e contra-referência apesar do intenso fluxo 

de pacientes entre os níveis intra-sistema e em melhor intensi 

dade (3%), extra-sistema. Os pacientes são encaminhados acomp~ 

nhados por cartas, guias de encaminhamentos, receituário ou co 

municação verbal. Por necessidade sentida pela Enfermagem, foi 

implantado o envio de fichas de notificação de nascimentos para 

cada Unidade, com anotações de orientações dadas, baseado no 1 i 

vro de registro de pacientes internados conforme o local de mo 

radia. 

Apesar de nao existirem guias e normas elaboradas 

estabelecendo o atendimento das doenças por nTveis, existem al 

gumas regras que norteiam o desenvolvimento das atividades, a 

seguir especificadas: 

- a referência da CS para o PA do Hospital deve ocorrer nos ca 

sos de fraturas,hemorragias intensas de qualquer natureza,mo~ 

deduras ou picadas por animais peçonhentos, mau estado geral 
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a observação; 

- a referência do PAS para o PA do Hospital ou CS com o qual se 

articula, quando se trata de casos que necessitem de atendi 

mento de urgência, que fogem do âmbito das atividades deleg~ 

das ou quando hajam dúvidas quanto aos procedimentos; e 

- todas as demais unidades encaminham aqueles pacientes cujo a 

tendimento é desenvolvido somente na UI. 

As condutas terapêuticas padronizadas e delegas ao 

pessoal auxiliar referem-se aos problemas infantis tais como: 

assadura, impetigo, monilíase oral, pediculose, escabiose, cóli 

ca de lactente, diarréia aguda, alimentação (papas, dieta para 

diarréia), dermatite seborréica e amoniacal, piodermite, gran~ 

loma umbilical, obstipação intestinal e resfriado comum. 

Com os hospitais do nível terciário, a referência 

do paciente é feita por meio de contato pessoal e individual 

As especial idades - tisiologia, hanseníase e de psiquiatria-não 

são atendidas no Hospital da UI, sendo encaminhadas para hosp_!_ 

tais especializados da rede da SES. 

O fato de nao existir um sistema formal e também 

nao se considerar que a elaboração do mesmo seja uma atividade 

prioritária, pode ser decorrente da boa comunicação existente 

entre as equipes. Este relacionamento dá-se não somente nas reu 

niões periódicas como também diariamente, na UI, estabelecendo-

-se um modo rápido e efetivo de comunicação informal. 

5.7.3.2. Caracterização da hierarquização dos serviços 

Ao lado da distribuição geográfica dos recur~os, 

um sistema coordenado de saúde implica na ótima distribuição de 
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pessoal, onde o conjunto de recursos humanos deve constituir~ 

ma equipe, ainda que o pessoal tenha vínculos empregatícios com 

diferentes entidades. A unicidade da equipe e tão importante 

quanto a unidade programática 23 • 

A UI e a sede de trabalho de toda a equipe de pr~ 

fissionais. O pessoal auxiliar é recrutado junto à própria comu 

nidade, treinado e fixado nas respectivas unidades. 

Quanto aos médicos Que permanecem na UI, formam u 

ma equipe única que acompanha a internação e efetua o seguime~ 

to no CSE. A continuidade das atividades do CSE com as de inter 

naçao é facilitada devido à direção única das duas unidades e à 

sua localização no mesmo ambiente físico. Os que prestam assis 

t~ncia nas demais unidades reunem-se na UI e junto com os resi 

dentes, deslocam-se para os locais de trabalho. As equipes das 

áreas clínicas responsáveis pela assist~ncia, cabe também a fun 

ção de doc~ncia, supervisionando os residentes. A localização 

do alojamento dos residentes junto à UI (devido a disponibilid~ 

de de transporte e à distincia reduzida) possibilita o desloca 

mento diário dos técnicos. Os médicos apesar de serem contrata 

dos por diferentes instituições, tal fato não tem constituído 

problema para a administração de pessoal e para isso deve con 

tribuir o fato de haver equiparação salarial entre os contrata 

dos peJa SES e os contratados pela AHC. 

A oportunidade de se reunirem na Ul ao final do ex 

pediente, apesar da sistemática de cada equipe permanecer fixa 

durante pelo menos 6 meses em cada unidade, permite que os médi 

cos do primeiro nível possam seguir a evolução hospitalar e de 

diagnóstico dos pacientes referidos, consolidando a experi~ncia 

clínica. 
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Um aspecto a ser destacado i a htp6tese dos midl 

cos receberem treinamento para real Izar exames elementares de 

1aborat6rio, permitindo a resolução rápida de alguns problemas 

no nTvel primário e propor terapêutica especTfica bem fundamen 

tada. Um grupo, enquanto residente, recebeu este treinamento; ~ 

queles que permaneceram no serviço, apesar de até este momento 

não praticarem têm melhor compreensão do trabalho executado no 

laborat6rio: a rotina, o tempo para a realização do exame, etc. 

A fixação dos médicos e enfermeiras nos Centros de 

Saúde, por um determinado perTodo, tem como objetivo ampliar os 

conhecimentos sobre as diferentes realidades das áreas abrangl 

das pelo Projeto. 

Dentro da equipe, no entanto, percebe-se a existê~ 

cia de um certo conflito entre o pessoal 1 igado as atividades 

-meio (serviços administrativos) e aos serviços técnicos. Como 

exemplo, pode-se mencionar a inflexibilidade na aplicação de 

normas administrativas para a retirada de prontuários, que terá 

que ser solicitada com antecedência, o que nem sempre atende às 

necessidades do serviço ou do ensino. 

Nos serviços de apoio há normas bem definidas que, 

via de regra, são seguidas e cobradas dos funcionários da area 

administrativa. Estes, algumas vezes, interferem na boa execu 

ção das atividades de assistência, burocratizando-as ou dificul 

tando-as. Como exemplo, têm-se as atividades de campo de ensino 

onde o rendimento é diferente quando há participação de alunos. 

A flexibilidade necessária para o trabalho participativo pode 

causar impressão de desorganização ou falta de eficiência, pr~ 

vocando certa resistência da área administrativa. 
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Fator de resistência comumente citado é a dlscrlm! 

naçao do pessoal de apoto na composição das denominadas "equ! 

pes técnicas" destinadas a solucionar problemas adminfstratl 

vos. Considera-se geralmente que uma "equipe técnica" correspo.!!. 

de à equipe de médicos, o que nem sempre é válido para as soli 

citações administrativas. No caso, ambos os tipos de profissl~ 

nais devem ter participação, uma vez que a resultante; quase 

sempre, é uma solução integrada, de interesse comum a todas as 

equipes. inclusive a de enfermagem. 

As enfermeiras, os assistentes sociais, os psicól~ 

gos, a cirurgiã-dentista e, as recentemente admitidas fisiotera 

peuta e fonoaudiÕlogas, assim como o pessoal de nível técnico, 

auxliar e elementar, compõem esta equipe técnica, atuando com 

intensidades diversas em diferentes níveis do sistema. 

Os fatores que permitem o trabalho eficiente da e 

quipe do Projeto, são: o regime de trabalho em período integral, 

a crença no Projeto e a docência, uma vez que é exigido dos téc 

nicos o exercício da função dentro de princípios éticos e técni 

cos, com ênfase na qualidade da assistência prestada. 

Uma outra forma de articulação técnica é efetuada 

sob forma de supervisão realizada em todas as unidades, pela a 

rea médica, de enfermagem, serviço social e administração, por 

meio de reuniões da equipe técnica, observação das ações execu 

tadas, análise do~ prontuários, exame dos fichários e análise 

dos boletins de produção. Em situações extraordinárias, convi 

dam-se especialistas para casos não solúveis por médicos gener~ 

listas ou utilizam-se de seminários, ambos para debates dos 

problemas. 
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No caso das atividades desenvolvidas por médicos 

e residentes, a supervisão fica a cargo de um dos médicos, que 

acumula as funções assistencial e docente. 

Em relação à enfermagem, que é desenvolvida por 

várias categorias de pessoal como enfermeiras, visitadoras sa-

nitárlas, auxiliares visitadoras, auxiliares de enfermagem e 

atendentes, a supervisão continua objetiva a melhoria quanti-

qualitativa da assistência de enfermagem. r indispensável a per 

manência de enfermeiras nos Centros de Saúde e a nivel central, 

proporcionando supervisão adequada para a correta execução das 

atividades assim como para a recepção dos estagiários em servi 

ços de todos os níveis. 

As dificuldades encontradas, relatadas pelas en-

fermeiras, na supervisão relacionam-se com: 

- insuficiência numérica e rotatividade das enfermeiras; 

insuficiência de medicamentos e de material; 

-continua rotatividade do pessoal auxiliar, principalmente de 

atendentes no Hospital, decorrente do horário de trabalho e 

salário; 

- número insuficiente de atendentes, principalmente no CSE e 

ASSA, exigindo deslocamento de visitadoras para realizarem a 

tividades de atendentes; 

- carência de instalações físicas para execuçao das atividades, 

principalmente em Vargem Grande; e 

capacitação insuficiente das visitadoras para prestar assis

tência adequada. 

A supervisão na UI abrange o CSE e a Internação 

o que exige do enfermeiro capacitação para esta função,multipll 
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cidade esta que nao é tran~roltida de forma tntegrada na forma 

ção acadêmica. Os curr{culos dos cursos de graduação nao sao 

suficientemente genéricos para abarcar o conhecimento das múl 

tiplas solicitaç5es de uma Ul similar i do Projeto Cotia. 

O problema da formação do médico general ista a n{ 

vel de graduação é compartilhado também pela enfermagem uma 

vez que as competências desejáveis ao perfil profissional nao 

estão sendo proporcionadas pelo atual currTculo, com algumas 

exceçoes. 

5.].4. Funcional idade dos serviços prestados 

Uma vez analisada a regionalização e a hierarqu_!_ 

zaçao como instrumentos de organização dos serviços, procura.!:. 

-se-a reconhecer como se operacionalizam as aç5es do Projeto 

Cotia. 

-Para tanto, ordenam-se as açoes segundo os ~ . nrvers 

convencionais de atendimento - primário e secundário - que ca 

racterizam as funç5es da AHC. 

A mensuraçao dessa funcional idade poderia ser fei 

ta através do reconhecimento do grau de resolutividade em ter 

mos de eficiência e suficiência dos serviços prestados, sua co 

ordenação e avaliação contTnua dos resultados alcançados. 

No entanto, por carência de dados além da pequena 

sistematização dos mesmos, sua medida será comentada em 1 inhas 

bem gerais. 

Um aspecto essencial na organização dos serviços de 
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sa~de i a tnter-rel~çio que se estabelece entre os serylços de 

n{vel primário e os ambulatórios m~ls especializados e nospl 

tais do n{vel secundário e terciário, que constituem os elemen 

tos de apoio e compleroentaçio das ações do primeiro nivel e 

proporcionam o grau de autosuficiência a uma região. 

A assistência primária desenvolvida nas unidades 

do Projeto Cotia, pode ser caracterizada de uma forma semelhan 

te àquela sumariada por ABATH 1 , expressa nos seguintes termos: 

é um cuidado integral e continuo ao indivíduo, famil ia e comu 

nidade; primária , por ser o primeiro e principal contato da 

clientela, seja com o pessoal auxiliar ou profissional de sau 

de; ou então, quando nem sempre os problemas são simples ou 

mais prevalecentes, tudo que se possa fazer a nivel ambulato 

rial com o mTnimo de tecnologia e o máximo de conhecimento,com 

poder de resolução de 80 a 90% dos casos; compreende também o 

atendimento de urgência; e, que assistência primária exige ta 

lento e uma boa formação daqueles que a praticam. 

A universal idade do atendimento, nao estabelecen 

do distinção entre os usuários, é uma prática, uma vez que to 

da a demanda é atendida independentemente da situação previde~ 

ciária, estendendo-se a cobertura a toda a população até então 

não atendida ou subatendida. Tal fato não significa que tal c~ 

bertura abranja toda a população, pois é reconhecido que uma 

parcela da população beneficia-se da assistência tradicional 

prestada nos consultórios e hospitais particulares. 

VlElRA 96 observa com razão que a assistência pri 

mária já existe no nosso· meio e que a sua teorização parece 

que apresenta uma caracter(stica inovadora. No entanto, essa 
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forma de prestaçio de serviços, em multas ctrcun$tinc(as, care 

ce de organizaçio e racional (zaçio. Por outro lado, fica claro 

também que ela nio é um elemento exclusivo da prestaçio da as 

sistência na área rural, mas uma estratégia para organizar o 

conjunto de aç~es nas areas periféricas das cidades e áreas ur 

banas, adequando-se is suas pecul raridades. 

Outros aspectos relacionados com o conceito de as 

sistência primária, tais como a utilização da tecnologia apr~ 

priada de baixo custo, acess{vel àquela populaçio, a particip~ 

ção da população, constituem preocupação para o pessoal do Pro 

jeto. Pode-se mencionar, a titulo de exemplo, a confecção e uti 

lização de dispositivo intra-uterino(DIU) ou utilização de 

meio simplificado de cauterização. 

A participação comunitária é muttas vezes concei 

tuada de forma abstrata, trazendo imprecis~es, tais como: subs

trato educativo, modificações de atitudes e comportamentos, cria 

ção de possibilidades de desenvolvimento de práticas ou auto 

-cuidado, representação dos ••consumidores" nos niveis decisó 

rios, etc. Além de vários sentidos e significados a ela atribui 

dos, é comum a participação comunitária ser interpretada como~ 

ma colaboração ou como a utilização da comunidade para atingir 

os objetivos estabelecidos pelas instituiç~es. Como afirma 

TENTORI 91
, a participação da comunidade não deve ser encarada 

como sendo a canalização deliberada das aç~es dos iodividuos, 

grupos, instituiç~es comunitárias para a expansão e fortaleci 

mento dos serviços de saúde. Pelo contrário, a comunidade deve 

ser orientada até o seu desenvolvimento integral, no qual o 

programa de saúde e um componente ou elemento de apoio para ou 

tras atividades extra-setoriais. A participação comunitária num 
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serviço de saúde constitui a 11 ponta de 1ança 11 para o desenvolvi. 

mento global da comunidade. 

O aspecto da participação popular no Projeto ini 

ciou-se quando a AHC surgiu por iniciativa da própria comunlda 

de. Ao pretender a expansao da rede com implantação das unida 

des periféricas e ao efetuar um estudo dos núcleos populaci~ 

nais de Cotia, a AHC contou com a participação das professoras 

de escolas de 1~ Grau e lideranças locais de alguns bairros. Es 

te estudo 11 também procurou detectar o grau de organização des 

ses bairros e núcleos no sentido de manter ou participar da or 

ganização de uma assistência primária 11
• Na discussão dos probl~ 

mas com a população foi levantada 11 a dificuldade de agrupar a 

população em seus bairros para que ela tomasse consciência des 

ses problemas 11 e 11 a necessidade de criar um movimento comunitá

rio, que não sõ abordasse aspectos de saúde, mas que pudesse c~ 

meçar por eles, foi um consenso11
• Foi discutida 11 a formação -.! 

través das escolas e dos próprios moradores - de centros comu

nitários ou Sociedades Amigos de Bairros, que pudessem criar a 

nível local, um mínimo de organização ... ••. 

A equipe do Projeto realizou cursos na região da 

ASSA, na região central, participou na organização da Semana da 

Criança em comemoração ao Ano lnternacional da Criança e na 

criação da Sociedade Amigos de Bairro, no setor 4, Bairro de Ti 

juco Preto, que participa boje da manutenção e administração do 

PAS. 

Apesar do objetivo inicial buscar a participação 

popular para extensão das ações de saúde, com a promoçao de cur 

sos sobre saúde e discussões, a equipe do Projeto parece ter 
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conseguido nao somente a compreensao dos problemas de saúde co 

mo também a necessidade de enfrentar coletivamente alguns pr~ 

blemas (como a criação do Posto em Tijuco Preto} e -encaminhar 

as suas reivindicações como a solução do problema de saneamen 

to básico. 

Conforme BOHADANA 8
, as discussões e os cursos p~ 

dem servir como instrumento para a formação de grupos especl 

ficamente relacionados com a assistência à saúde, como também 

para fomentar ações reivindicatórias em questões mais gerais. 

No sistema operado pela AHC, o hospital desemp~ 

nha um papel relevante, confirmando a explícita indicação de 

que a assistência primária é o primeiro nível, pressupondo ou 

tros níveis (secundário, terciário} que requerem reformas no 

sentido de integrar um sistema organizado de saúde. 

O hospital local desempenhando função de promoçao 

e apoio a prestação de assistência primária, transforma-se em 

uma unidade de recurso do serviço de saúde pública, com uma a 

rea de atuação e influência bem definida, abandonando a sua 

autosuficiência e isolamento. Assume novas funções, atividades 

e serviços hospitalares, revendo inclusive os métodos, 

cas, equipamentos e medicamentos 65
• 

técni 

No hospital local, -a assistência adquire seu prl 

meiro grau de complexidade. ~ a unidàde assistencial que exige 

maior flexibilidade de ~strutura e organização, porque sua fun 

çao está condicionada às necessidades de sua região de influên 

cia e ao tipo e grau de desenvolvimento da região corresponde~ 

te711. 
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O hospital da Ul do Projeto, integrado aos. demais 

serviços existentes, em função do atendimento da& referênc i. as 

das unidades de saúde e assi.stêncta à população da área, dese.!!!_ 

penha o papel de articulador do sistema, influindo no fluxo dos 

pacientes nos dois sentidos e proporcionando a autosuficiência 

necessária àquela área. 

A mudança do 11 comportamento 11 do hospital ocorre 

em decorrência de sua total integração no sistema com direção 

única; a utilização máxima de sua capacidade indica a importâ~ 

ela dessa unidade no conjunto dos serviços. 

Na regionalização e hierarquização dos serviços 

de saúde, uma das funções administrativas fundamentais e a co 

ordenação. Deve existir uma organização que coordene a to ta 1 i 

dade ou uma parte da oferta que permita criar condições para 

cobrir a demanda com assistência de qual idade a custos local 

mente acessíveis. 

A coordenação Única da funcional idade dos difere~ 

tes níveis do sistema, garantindo uma hierarquia de ações, re 

quer contatos bilaterais ou multilaterais com instituições de 

saúde, tanto da área local como de outras areas, como ocorre 

no caso do Projeto, onde o nível terciário não faz parte do 

sistema. Isso implica em coordenar diferentes níveis de compl~ 

xidade para resolução dos problemas ou referência no tempo u 

til de que dispõe para fazê-lo, assegurando o acesso da popul~ 

-çao a todas as atividades e recursos. 

Uma vez que a melhoria da situaçjo de saúde nao 

depende somente da oferta de serviços de saúde, mas da contri 

buição de todos os outros setores sociais, a coordenação intra 
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-setorial terá que ser complementada por uma açao interseto-

rial, considerando os interesses de outros importantes se to 

res, tais como a educação, o saneamento básico, o trabalho, e 

outros. A assistência aos escolares, por exemplo, torna-se viá 

vel e bem sucedida por meio de ações coordenadas com o setor 

de educaçÃo. 

Assegurar a fonte de financiamento para o Projeto 

exige coordenação multinstitucional, principalmente, com a 

Previdência Social, SES e Prefeitura Municipal. O Projeto, p~ 

la sua caractersitica - de IDA -, necessita de coordenação com 

as escolas da área de saúde. 

Em decorrência de integração de recursos humanos 

contratados por várias entidades - Estado, Prefeitura, ASSA e 

AHC -, os funcionários regidos pela CLT e os de regime esta-

tutário ou temporário, percebem salários desiguais, cumprem 

jornadas de trabalho diferentes - 40, 44 e 48 horas semanais -, 

e algumas regalias que beneficiam os funcionários estaduais, 

geram insatisfação; estes fatos criam problemas para a coorde 

nação. A equiparação salarial concedida aos médicos nao foi es 

tendida ao pessoal auxiliar, até o momento. 

-Para ava11ar os efeitos causados pela açao dos 

serviços na area, pode-se recorrer aos indicadores de saúde, a 

pesar da sua relatividade, pois os fatores que influenciam o 

estado da saúde estão mais relacionados aos determinantes eco 

nômico-sociais e ambientais do que à eficiência dos serviços 

de saúde. 

Para medir o objetivo global que e o de se atin-
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gtr um grau aceitável da saúde, ALVIH 5 relaciona alguns tndic~ 

dores, como os de sobrevivência (indicadores básicos), os de es 

tado de saúde; e indicadores sociais para a qualidade da vida. 

Os indicadores de nTvel técnico-administrativo 

que medem a assistência prestada, permitem avaliar as metas dos 

programas formulados e a estrutura sanitária disponTve1 5 • No 

entanto, para se avaliar não somente a quantidade mas também a 

qualidade da assistência prestada, ter-se-ia que realizar uma 

pesquisa junto à população, para verificar o grau de satisfa-

çao das suas necessidades e expectativas em relação aos servi-

ços e se o modelo de organização é melhor, avaliando-se o grau 

de resolutividade dos diferentes 

Outro aspecto a ser medido refere-se ao dispên-

dio, uma vez que a racional idade introduzida visa reduzir os 

custos operacionais do sistema. 

No Projeto Cotia, objetivamente sao medidos os 

aspectos quantitativos das atividades realizadas, tais como: co 

bertura, numero de atendimento por período, concentração, to-

tal de doses de vacinas aplicadas, número de altas, numero de 

partos realizados, etc., recorrendo-se a registros e boletins 

de produção disponíveis. 

Pelos registros e informações existentes é possl 

vel realizar estas avaliações básicas que permitam orientar o 

planejamento e a programaçao. 

Os dados de cobertura mais facilmente calculadas 

referem-se aos relacionados com a assistência materno-infantil. 

A assistência prestada é dominada pela problemática materno-i~ 

fantil. A consideração feita pelo pessoal do serviço prende-se 
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ao horário de atendimento; favorece o atendimento de mulheres, 

crianças e idosos, dificulta-se a sua extensão aos adultos em 

Idade produtiva. Estes, provavelmente recorrem ao serviço médi 

co da empresa, com exceção do PA. 

Alguns dados de cobertura registrados pelo servi 

ço, disponíveis em 1983, mostram o seguinte: 

- Assistência para menores de ano 

Assistência à gestante 

- Doses completadas de vacinas para população de 

até 1 ano . 

99% 

80% 

1 03% 

Segundo observações do pessoal do serviço "os cui 

dados preventivos em crianças são melhor aceitos além de as mes 

mas estarem mais sujeitas a infecções" e também 11 o cálculo da 

população de gestantes baseado na taxa de natalidade de 3,0% terá 

que ser revisto, uma vez que estudos realizados mostram quedas 
li 

acentuadas nas taxas de fertilidade e consequentemente de nat~ 

lidade, no período de 1982 a 1984". Com respeito a cobertura va 

cinal, os dados podem indicar que a população foi subestimada 

ou então que as pessoas de outras areas tenham procurado os ser 

viços. Um fato notado nos dados de 1983 é que apenas 54% das 

gestantes inscritas no pré-natal internaram-se para o parto no 

hospital da UI. Segundo informação, muitas gestantes procuram 

a maternidade de São Roque, onde a laqueadura é feita sem ne-

nhum critério. 

Quanto ao rendimento instrumental, deve-se consi 

derar que os serviços são utilizados para o ensino. O incremen 

to das atividades de ensino pode acarretar diminuição de rendi 

mento por consultório. O mesmo pode ser dito em relação às ati 

vidades de enfermagem. 
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A demanda é mais acentuada no PA. Segundo os téc 

nlcos e "devido ao imediatismo dos problemas apresentados (ca

ráter agudo da doença) e por se tratar de maior porta de entr~ 

da de todo o sistema 11
• Para Ilustrar, segundo dados de 1983,do 

total de 97.763 consultas médicas realizadas, 46.351 foram pa

ra adultos, no PA. Somando-se o número de consultas de crian

ças entre 2 e 14 anos, estas ultrapassam de longe a metade das 

consultas médicas realizadas. Em todas as unidades, a demanda 

no PA ultrapassa o total das demandas de consultas médicas de 

rotina e eventuais. Estes fatos indicam que os adultos procu

ram os serviços para tratamento de doenças e, no caso de Cotia, 

por se tratar de CSE integrado ao hospital, onde a capacidade 

resolutiva é maior, a própria população reforça a procura. Mas 

nem toda a demanda do PA pode ser caracterizado como de urgên

cia. Existem Índices elaborados para se estimar a urgência dos 

casos que se apresentam nos serviços ou para classificar os usu 

ários de tais serviços segundo o tipo de relação que mantêm com 

com o serviço 84 . As referências são atendidas no PA; o aumento 

da cobertura na região reflete-se também no número no pacien

tes encaminhados para internação ou complementação diagnóstica. 

Para a descentralização das atividades, parece 

essencial a aceitação e a cooperação da população no sentido 

de aprender a demandar os serviços de nível local&. 

Se g u n do o c o n c e i to de i n s te n s i da d e de u s o, uma vez 

que uma pessoa utiliza um dado serviço, é provável que recorra 

novamente ao mesmo; mas, segundo o índice de utilização, não se 

espera que, num serviço que atenda casos de urgência especiall 

zados ou complicados, se repitam muitas visitas dos mesmos pacien

tes84. A extensão do serviço pode-se limitar pelo uso repetido 
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dos mesmos pelos mesmos pacientes. A intensidade limita a ex-

tensão; assim a relação cobertura e concentração deve ser ava-

liada para se evitar uma imagem distorcida da cobertura. 

Os níveis de assistência têm sido estabelecidos 

com base em estudos realizados em outros países e algumas exp~ 

riências nacionais, sobre o grau de resolutividade apresentado 

por um profissional de saúde, um serviço de saúde, ou um nível 

de assistência, para atender à necessidade da demanda. Assim, 

a capacidade resolutiva é mais uma idéia global e não um parâ-

metro fixo que possa ser tomado como referência. 

Um estudo realizado num Centro de Saúde do Proj!_ 

to, em 1981, na área de Saúde da Criança, caracteriza o tipo e 

a porcentagem de problemas apresentados pela demanda {2 25 c r..!. 

anças- 100%): resfriado comum (24,0%). diarréia {18,2%), probl!_ 

ma de pele (16,0%), verminose (13,4%), controle de peso (6,7%), 

vômitos (6,2%), estados febris (3,6%), conjuntivite (3,1%), pro 

blema alimentar (3, 1%), cólicas de lactentes (2,2%), obstipa -

ção intestinal (2,2%) e dores de ouvido (1,3%). 

Dos 2.231 atendimentos de enfermagem realizados 

pela visitadora, apenas 161 (7,2%) foram encaminhados a outra 

unidade. 

Segundo os técnicos do Projeto, a referência pa-

ra o nível terciário tem sido em torno de 3% do total da deman 

da,confirmado pelos dados estatísticos. A análise de problemas 
11 

mais frequentemente apresentados evidencia a não exigência de 

tecnologia sofisticada ou de conhecimentos especializados,quer 

para diagnóstico, quer para o manejo destas condições. 

No Projeto, é importante o processo de avaliação 
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pela população que utiliza os serviços como também por toda a 

equipe. Para esta, a avaliação tem uma função docente. 

Informalmente, nas discussões gerais realizadas 

semestralmente e nas reuniões mensais dos profissionais nas U

nidades. são levantados os aspectos que permitem avaliar tanto 

a qualidade quanto a eficiência e efetividade da assistência 

prestada. Há evidências de que os serviços estão sendo melhor 

utilizados e aceitos pelos usuários; no entanto, por falta de 

dados concretos, torna-se difícil a confirmação de tais obser

vaçoes. 

Entretanto, com base na produção de atividades e 

observação do desenvolvimento das mesmas, pode-se deduzi r que 

houve melhora quanti-qualitativa. Dentro do conceito do modelo 

como uma 11 hipótese de trabalho que se modifica de acordo com os 

seus resultados e cuja val idez depende não de uma revelação de 

verdade, mas pelo fato de funcionar 1139
; o Projeto Cotia pode 

ser tomado como um modelo de prestação de serviços que pode ser 

reproduzido, beneficiando principalmente os setores públicos 

onde a inércia prevalece, onde o serviço é menos dinâmico e de 

maior custo que o privado. Constitui também um modelo de IDA 

cujos mecanismos operacionais irão se esclarecendo e também con 

tribuindo para o estabelecimento das 1 inhas prioritárias das 

pesquisas operacionais. 

O Projeto Cotia é uma experiência de regionaliz~ 

çao na area metropolitana, baseado nos conceitos aplicados nu

ma microrregião. Tem uma lógica interna própria, pois proporcl 

ona assistência à população necleada, principalmente em peque

nos centros urbanos com reduzido número de população dispersa. 

A extensão do Projeto aumentando a capacidade instalada, ampll 
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ando a rede primária, recuperando e remodelando as instalações 

existentes com um aumento de capacidade operativa, não só exi

ge um processo trabalhoso afetado por variáveis intra e extra

sistema como também flexibilidade para êxito final. 



6, REPRODUTIVIDADE DO PROJETO COIJA 
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6.1. CaracterTsticas da reprodutibilidade 

A expansao da experiência do Projeto Cotia, no 

sentido de abranger uma área maior, já era uma idéia concreta 

em 1981. Não restavam dúvidas quanto à eficiência do Projeto 

na solução local da assistência à saúde da população mediante 

os serviços básicos de saúde que englobam os nTveis primário e 

secundário de assistência. A questão era (e ainda permanece) r~ 

conhecer se o modelo aplicado no Projeto Cotia poderia serre-

produzido, e de que forma reproduzT-lo. Algumas alternativas 

são aventadas: 

como repetição da experiência a nTvel local, isto é, no âmb..!_ 

to de um municTpio ou consórcio de municTpios, a exemplo de 

Cotia e Vargem Grande Paulista; 

- por expansao da área do Projeto Cotia, passando, em um pri -

meiro estágio, a um módulo maior; em um segundo estágio, re

petindo-se em toda a RMSP; e, em um terceiro estágio, repro

duzindo-se em outras regiÕes metropolitanas. 

Enquanto repetição da experiência a nível local, 

pode-se associá-la às iniciativas do Projeto São Mateus e Ois-

trito Escola de Freguesia do O, por exemplo. Destes, apenas o 

último desenvolve o Projeto IDA. Até certo ponto são iniciati-

- ··- o vas isoladas que tem interesses comuns e, em consequenc1a, os 

técnicos trocam idéias de suas experiências, embora de forma 

assistemática. 

Enquanto expansao da área e do modelo do Projeto 

Cotia, tem-se, de forma implTcita ou nao reconhecida, uma real 

ocorrência na RHSP. Esta alternativa e a que se aborda sob o 
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enfoque de reprodutibil idade do Projeto Cotia. Por comparaçao 

entre o modelo Cotia e o modelo do Módulo de ltapecerica da Se~ 

ra do Programa Metropolitano de Saúde (PMS), que a seguir se des

creve, procurar-se-á destacar as condições que propiciarão a 

sua reprodutibil idade. 

Como expansao, atinge a area do OS de ltapeceri-

cada Serra, da DRS1.5- Osasco, da qual faz parte a partir de 

1981. O estudo do Distrito para o estabelecimento como uma área 

docente --assistencial decorreu, principalmente, da pequena dl 

mensão e expressão do Projeto Cotia para as necessidades docen 

tes-assistecial em perspectiva. 

Nesta proposta, o Projeto integra-se numa area 

que incorpora, além dos Municípios de Cotia e Vargem Grande Pa~ 

lista, os de Embu, Embu-Guaçu, Juquitiba, ltapecerica da Serra 

(sede do OS) e Taboão da Serra. Com uma extensão total de 1.491 

km
2

e 350.000 habitantes, em 1980, a area tem como vias de aces 

so, a Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) e Rodovia Raposo Tava 

res (BR-270); o Município mais distante, a 60 km da Capital e 

o de Juquitiba levando-se 40 minutos para atingi-lo, de carro. 

6.2. O Projeto IDA de ltapecerica da Serra 

O Projeto tOA de ltapecerica da Serra, formal iz~ 

do através do convênio entre SES/FSP/AHC, em 21/01/85, tem três 

objetivos principais: 

desenvolver o modelo distrital para a organização dos servi

ços de saúde da SES; 

desenvolver programas de ensino e pesquisa, tendo como subs

trato o modelo de serviços propostos pela AHC, FSP e outras 
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instituições acadêmicas; e 

- formação de recursos humanos. 

As atribuições dos orgaos conveniados especifi -

cam-se da seguinte forma: 

SES 

- coordenar o IDA com diferentes órgãos da SES; 

- assessorar técnica e administrativamente; 

manter e/ou aumentar os recursos humanos, materiais e equip~ 

mentos; 

- ajudar financeiramente; 

- autorizar afastamento de funcionários para cursos, estágios e 

outras atividades na Faculdade; e 

-facilitar recursos para reprodução, publicação e divulgação do 

material. 

FSP 

estabelecer políticas de ensino e pesquisa; 

- coordenar a implantação; 

indicar docente para coordenador geral; 

- coordenar e executar atividades de ensino e pesquisa; 

indicar docente para coordenar ensino e pesquisa; 

-facilitar a participação dos docentes e pessoal técnico-admi 

nistrativo; 

- orientar os cursos; e 

indicar os representantes da Faculdade para o Conselho Dire

tor. 

AHC 

- prestar assistência médico-hospitalar; 

- colocar à disposição, os profissionais para função de treina 

mento, ensino e supervisão; 
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- colocar a disposição, as instalações para cursos e estágios; 

e 

-colaborar, sob a orientação da Faculdade, na realização de 

cursos, treinamentos e educação continuada. 

A estrutura organizacional vigente pode servisua 

Jizada na Figura 10. A direção cabe à FSP, ouvido o Conselho Di 

r e t o r c o m p o s t o p o r 2 r e p r e s e n ta n t e s d a F S P , 1 d a S E S e 1 da AHC, 

tendo função deliberativa, com as seguintes atribuições: 

-propor política de saúde; 

estabelecer diretrizes gerais; 

- dirigir o Projeto; 

-designar o Coordenador Geral, Diretor do Centro de Treinamen 

to e Coordenadores; 

indicar profissionais como técnicos e como docentes; 

-apreciar planos, programas, projetos e disponibilidades de re 

cursos; e 

- apreciar acordos, relatórios e prestação de contas. 

O Coordenador Geral tem função executiva com a 

assessoria do Conselho de Programação. O Sub-Projeto Gerencial 

do Distrito cabe ao Diretor do OS e está sediado no atual OS. 

Os Sub-Projetos Docente e de Pesquisa, dirigidos por docentes 

da FSP estão sediados na FSP e o Sub-Projeto do Centro de Trei 

namento, dirigido por um profissional pertencente ao Projeto 

Cotia é sediado em Cotia por razões de ordem técnica, tais co-

mo facilidade de alojamento e suporte para atividades didáti -

c as. 

Em decorrência de sua função IDA, o Projeto tem 

como objetivos desenvolver: 

- diagnósticos de saúde e dos serviços; 



FIGURA 10 - ORGANOGRAMA - PROJETO INTEGRAÇÃO DOCENTE-ASSISTENCIAL DE ITAPECERICA DA SERRA 
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Fonte: Projeto Integração Docente-Assistencial de Itapecerica da Serra 
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- programaçoes integradas e normalizadas; 

- sistema de referência e contra-referência; 

- participação comunitária na definição e no desenvolvimento 

dos programas; 

- educação continuada; 

- capacitação, treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais 

de saúde da SES e outros; 

- mecanismos para propiciar estágios; 

- novos modelos e métodos de assistência; 

- linhas de investigação em Saúde Pública; 

- sistema de vigilância epidemiológica; e 

- avaliação dos resultados obtidos pelo programa e seus custos 

operacionais. 

Os Programas IDA já elaborados ou em processo de 

elaboração são de: 

desenvolvimento de micro-modelos de serviços de assistência: 

Educação em Saúde, Saúde Materno-Infantil, Saúde Mental, Saú 

de Oral, Saúde Ocupacional, Nutrição e Suplementação Al imen

tar e de Enfermagem; 

- apoio: sistema de informação, gerenciamento, avaliação tecno 

lógica e formação de recursos humanos; e 

disseminação de micro-modelos: unidade de apoio pedagógico, 

publicações, cursos, seminários, etc. 

No decorrer da implantação do Projeto IDA de lta 

pecerica da Serra, tem havido esforços de persuasão e arregi -

mentação, num processo permanente de mobi 1 ização dos docentes 

das Faculdades, a fim de se conseguir uma participação mais e

fetiva na proposta. A estratégia de regionalização e hierarqui 

zação dos serviços, a programação IDA e a autonomia financeira 
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regional sao pré-requisitos para a Implantação efetiva do Pro-

jeto, servindo também como mecanismos motivadores do pessoal 

que já está comprometido com a Idéia. 

O Projeto IDA de ltapecerica da Serra constitui 

um modelo sub-regional de direção técnico-administrativa com 

funções de planejamento, comando, coordenação e controle. Os 

serviços de saúde existentes na área serão regionalizados e hié 

rarquizados com a participação comunitária. Seus recursos são 

de origem federal, estadual, municipal e de outras institui -

çoes, inclusive filantrópicas. A formação de pessoal será mul-

tiprofissional e incorporará a prática de Investigação cientí-

fica às atividades rotineiras dos profissionais de saúde. 

O sistema de informação para a tomada de decisão 

basear-se-á na monitoria e avaliação do modelo de serviço e do 

programa acadêmico, criando uma unidade de apoio pedagógico e 

de documentação. 

Os recursos humanos, técnicos e financeiros adi-

cionais estão assim preconizados. O Projeto contratará os médi 

cos supervisores e outros, que serão absorvidos pela SES, e o 

pessoal para aumentar o corpo docente, que será absorvido pela 

FSP e AHC. O Projeto deverá ser ampliado por meio da constru

* çao de 3 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para 20.000 habitan-

tes, 15 UBS para 10.000 habitantes, 12 PAS para menos de 10.000 

habitantes e 3 Hospitais Gerais de 150 Jeitos. Os serviços de 

saúde serão hierarquizados, passando dos PAS para as UBS, das 

* Prestará assistência médica e desenvolverá programas de saú
de coletiva dividindo-se em 2 tipos: para 10.000 habitantes 
e para 20.000 habitantes. 
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simples às mais complexas, atingindo os Hospitais Gerais e o 

Hospital Universitário. Receberá verbas da SES, repassadas a

través da AHC; do Banco Internacional de Reconstrução de Dese~ 

volvimento (BIRD), por estar incorporado ao PMS; das Prefeitu

ras e da Fundação W. K. Kellogg que suplementará os recursos p~ 

ra compra de equipamentos, material, veTculos, contratação de 

pessoal, isto é, para montagem da infra-estrutura mTnima. 

As escolas participantes do Projeto terão a res-

ponsabilidade de desenvolver, avaliar e disseminar um modelo 

de serviços dentro dos atuais princfpios de regionalização e 

hierarquização das ações de saúde e extensão da cobertura medl 

ante a prestação de assistência primária e secundária à popul~ 

ção da area. 

O Projeto Cotia contribuirá na organização dos 

serviços servindo-se da experiência adquirida e consolidada das 

práticas e técnicas utilizadas. 

No Seminário sobre o IDA promovido pelo Projeto 

IDA de ltapecerica da Serra, em agosto de 1985, tendo como pa~ 

ticipantes representantes da FSP/EE/SES/AHC, destacam-se al 

guns aspectos questionados, que devem ser levados em considera 

ção para sua implantação: 

-a preservaçao da iniciativa polTtica dos municTpios na area 

de saúde; 

a rearticulação da rede de serviços de saúde que está ocor -

rendo neste momento polftico; 

- a escassez de recursos institucionais; e 

- a descontinuidade de direções regionais. 
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Entre outros aspectos discutidos destacam-se tam 

bém: 

- o IDA como "relações entre iguais", um trabalho conjunto, a! 

terando uma situação negativa onde os serviços de saúde sao 

apresentados como "incapazes" de produzir um saber próprio; 

o IDA como um relacionamento que diminui a distância ensino

prática, reduz seus antagonismos e permite a troca de experi

ências; 

-o IDA como campo de ampliação da função social da pesquisa; 

-a resistência dos docentes em compartilharem o saber e o po-

der, em ceder recursos humanos e financeiros, e em 

a crítica externa em termos de pesquisa e ensino; 

expor-se 

- a dificuldade do pessoal do campo em desenvolver atividades 

de docência e pesquisa sem receber as condições de trabalho 

e "status" correspondentes, e em discutir políticas de servi 

ços com o órgão formador; e "necessitar de um certo 'volunta 

rismo 11
', ao exercer a função docente; 

- a inadequação da grade curricular e as dificuldades para sua 

adaptação ao IDA; 

- os alunos desenvolvem bem a assistência individual, porem nao 

conseguem ter uma visão do coletivo; e 

- conflitos gerados por diversidades salariais. 

Outras dificuldades enfrentadas na implantação do 

Projeto sao decorrentes do fato do OS de ltapecerica da Serra 

estar inserido na estrutura da SES. Em conseqUência constitui-

ram-se algumas barreiras, a saber: 

-dissociação das atividades de coordenação a nível regional; 

- horizontalização apenas das açoes básicas executadas nas uni 
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dades sanitárias; 

- verticalização e centralização das outras açoes; e 

- por ser o OS um órgão sub-regional (instância intermediária), 

sem identidade enquanto estrutura técnico-administrativa e 

direção, constituindo apenas um nível burocrático. 

A viabilidade do Projeto está em parte, condici~ 

nada pela superação desses problemas, mediante a formulação de 

estratégias que levem em consideração uma nova dimensão de tra 

balho multinstitucional destacando-se o envolvimento do PHS e 

das Faculdades. 

6.3. O Projeto IDA de ltapecerica da Serra e o PMS 

A concepçao do PHS data de 1980 e teve como fina 

lidade expandir a rede de serviços básicos de saúde à RHSP,. A 

sua implantação dependia de financiamento externo. A negocia -

çao com o BIRD iniciada em 1980, foi concluída somente em 1984, 

com vigência de 4 anos (1989), devido a uma série de barreiras, 

principalmente de ordem burocrática. 

O PHS, conforme o Decreto n~ 23.195 de 02/01/85 17
, 

surge como uma proposta da Comissão Especial de Programa Metro 

politano, criada em 29/12/83, com o objetivo de suprir as defi 

ciências operacionais dos DRS da Grande São Paulo. Ainda, de a 

cordo com o Decreto 17
, a Coordenação do PHS (CPHS} constitui um 

orgao da estrutura básica da SES. Sua organização compreende: 
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Comissão lnterlnstltuclonal de Saúde (CIS)*, que é responsa

vel pela coordenação interlnstituclonal, conforme o Convênio 

n~ 7/83, entre MPAS/MS/Governo do Estado, para Implantação de 

AIS, no Estado de São Paulo e de acordo com o Documento BIRD 

- Relatório n~ 4.447A-BR, relativo ao PMS; 

- CPMS, que e responsável pela gerência; e 

Módulos de Saúde, com seus Hospitais Gerais e UBS, responsa

veis pela assistência à saúde da população da area com 60.000 

a 250.000 habitantes. 

A organização de cada Módulo poderá apresentar 

estrutura diferenciada, porém tem por base os seguintes crité-

- gerência única; 

- estruturação de sistema de informação (gerencial, operacio

nal e custos) e de outros apoios; 

- produção de assistência integral à saúde; 

avaliação dos resultados e seus impactos, por meio de crité

rios homogêneos; 

- planejamento das açoes de saúde a nível do Módulo; e 

-articulação intra e interinstitucional. 

O Decreto n~ 24.633 de 10/01/86 18
, retifica o de 

n~ 23.195 17
, de 02/01/85, no que diz respeito ao Módulo de Co-

tia, que é incorporado e substituído pelo Módulo- de ltapeceri-

ca da Serra. 

* Composta pelo Secretário da Saúde, Técnico da SES, Superin
tendente do INAHPS, Delegado Federal do HS; tem como função 
o planejamento e a gerência do sistema de saúde a nível de U 
nidade Federada. -
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O Coordenador do PHS é membro do Conselho Técni

co-Administrativo da SES e as diretorias das UBS são especffi

cas de médico sanitarista 17
• 

A programaçao da implantação dos Hódulos de Saú

de ocorrera conforme disponibilidades orçamentárias e financel 

ras e de acordo com critérios de prioridade estabelecidos bas~ 

ados no diagnóstico efetuado. O Módulo de ltapecerica da Serra, 

com o Projeto Cotia, constitui uma exceção uma vez que foi con 

siderado prioritário com a função de servir como modelo. Os téc 

nicos do BIRD, por indicação da SES, quando visitaram o Proje

to Cotia, deram parecer favorável à apresentação deste como re 

presentativo de uma proposta alternativa a ser estendida a ou

tras áreas metropolitanas. 

Os CS recebem a denominação de UBS e transferem

se da CSC para CPMS e os ambulatórios e hospitais de saúde me~ 

tal, da Coordenadoria de Saúde Mental (CSM) para CPMS, extin

guindo-se o DS. 

O modelo gerencial é definido conforme a propos

da da CPMS, onde se ressalta o fato dos Módulos constituirem

se em Unidades de Despesa, conferindo agilidade aos procedime~ 

tos operacionais. Quanto à questão da instituição que gerencia 

os Módulos, parece existir consenso de que não haverá homogen~ 

idade; alguns terão a Prefeitura exercendo esta função e ou

tros, o Estado, e outros ainda instituições particulares. Como 

exemplo pode-se mencionar os Módulos de ltaquera e de Nossa Se 

nhora do O que serão gerenciados pela Prefeitura e os de Mauá 

e Caieiras, pelo Estado. 

A disponibilidade de recursos financeiros que os 
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Módulos possuem poderão dar-lhes autonomia para contratar e de 

mitir funcionários; organizar o seu sistema de treinamento, su 

pervisão e controle técnico. Porém, até o momento, a estrutura 

administrativa do Estado não foi modificada, centralizando as 

decisões, tais como as de: contratação de pessoal, compra de 

material, etc., criando conflitos a nível dos Módulos e buro

cratizando todos esses processos. 

A participação ativa da equipe do Projeto Cotia 

ocorreu, principalmente, na elaboração de projetos para cada 

Módulo de Saúde, tais como: o 11 Programa Funcional do Módulo 11 on 

de se especifica a política, as diretrizes, a funcional idade 

das UBS e do Hospital, as articulações entre os serviços, a fim 

de orientar a estruturação dos demais MÓdulos; elaboração do 

modelo de prontuário para a UBS, que se baseou na Ficha Famí

lia de Cotia; levantamento de equipamentos, móveis e utensí

lios para os Hospitais Gerais, etc. 

A suplementação de recursos financeiros e seus 

mecanismos de efetivação estão ocorrendo através de AIS, Fundo 

de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), BIRD e, no Módulo de 

ltapecerica da Serra, devido ao IDA a ser desenvolvido, parti

cipa também a Fundação W. K. Kellogg. 

O PMS, ainda em implantação, nao esvazia o Proj~ 

to fDA de ltapecerica da Serra; pelo contrário vem ao encontro 

dos ideais prevalecentes, incorporando-os em toda a sua expre~ 

são, principalmente em função do componente docente nele desen 

volvido - IDA em Cotia e Embu, este último com o envolvimento 

da Escola Paulista de Medicina. 

A função do Projeto lDA de ltapecerica da Serra 
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no PMS caracteriza-se pela contribuição que dará com o seu com 

ponente docente e articula-se com a proposta do Conselho Con-

sultivo de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP) que 

resultou no convênio firmado entre SESIMSIINAMPS, para a im-

plantação de AIS, na área metropolitana de São Paulo. Esta pr~ 

posta preconiza como estratégia básica a descentralização dos 

nTveis executivos e decisórios para conferir maior agilidade e 

flexibilidade aos órgãos de assistência ã saúde. O convênio es 

ta be 1 e c i do e n t r e SESI F S PIA H C , segue a s d i r e t r i z e s de A I S e do 

PMS. 

Em sTntese, a reprodutibilidade do Projeto Cotia 

ocorre nesta primeira etapa, em dois níveis: por extensão, in-

tegrando uma área maior, e por generalização, oferecendo ele-

mentos que proporcionem subsTdios para a organização de outros 

Módulos. 

O IDA de ltapecerica da Serra e o PMS sao duas i 

niciativas para as quais, mesmo que tal não seja reconhecido, 

o Projeto Cotia serviu de padrão de referência. 

Para alcançar os objetivos traçados, a CPMS en-

frenta certas dificuldades de ordem geral, intra e interinsti-

tucional. Mencionam-se as seguintes 82
: 

-a coexistência dos modelos público e privado que 

mais das variáveis politicas; 

dependem 

-a integração dos diferentes órgãos públicos e dos problemas 

existentes no interior das próprias instituições; 

-carência de técnicos tanto em quantidade como em qualidade; 

- mecanismos de coordenação interna a CPHS, no interior da SES 

e com Secretaria de Higiene e Saúde do MunicTpio (SHS}; 



- resistência a mudança; 

- diversas concepçoes prevalecentes, no âmbito da SES, que co~ 

sfderam o PHS como: plano de obras, programa experimental com 

recursos extra SES ("corpo estranho com abundante recurso"), 

modelo centralizado em hospitais e modelo que propõe somente 

a assistência médica; 

-a carência de habilidades dos técnicos em lidar com instru-

mentos jurídicos como por exemplo convênios, contratos, etc.; e 

- a centralização das decisões administrativas pelo Estado e a 

descontinuidade das administrações públicas. 

6.4. O CPMS e a Secretaria de Estado da Saúde 

A Reforma Administrativa da SES (1969) preconi-

zou entre seus princípios: a integração do serviço a nível lo-

cal; descentralização executiva, mediante regionalização; con-

tinuidade administrativa garantida pelo Conselho Estadual de 

Saúde; criação de carreiras específicas, entre outros. 

Conforme estes princípios, a RMSP foi dividida em 

5 Departamentos e estes em OS que correspondem a Distritos e 

Subdistritos de Paz dos Municípios. 

No entanto, a regionalização aplicada na Grande 

São Paulo executou a divisão formal das áreas e a descentral i 

zação executiva mas não ocorreu a função decorrente da transfe 

rência a administração desses níveis, a faculdade e com ela pro 

gramas e recursos assim como autonomia política. Isto provocou 

o esvasiamento da função efetiva dos DRS e OS que se tornaram 

numa instância burocrática com reduzida atuação. 
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A Integração do serviço a nTvel local teve mui-

tas entraves e quanto a criação de carreiras especTftcas efetl 

vou-se apenas a de médico sanitarista. 

As dificuldades enfrentadas pela SES em termos de 

organização relacionavam-se com 29
: 

-a descoordenação das lnstitulç~es (federal, estadual e muni

cipal); 

- a organização que nao permitia atender e coordenar as diver

sas instituiç~es; 

-a não integração das Coordenadorias a nTvel central; 

-a incapacidade gerencial, em termos de supervisão, treinamen 

to e controle das aç~es integrais e integradas de saúde; e 

- a incapacidade de prover o mTnimo de infra-estrutura de ser

viços públicos para atender toda a população. 

A Lei n~ 6.229 que criou o Sistema Nacional de 

Saúde (SNS) 54
, promulgada em 1975 pelo governo federal, dele-

gou as Secretarias Estaduais as funç~es de coordenação e inte-

graçao por meio de planejamento regional integrado de saúde. 

Para a regulamentação desta disposição foram cri 

ados instrumentos legais, a nível estadual, tais como 30
: 

- a LEI n~ 8.594, de 15/08/77, que estabeleceu uma Comissão p~ 

ra estudar a interrelação técnica e o planejamento integrado 

entre a Prefeitura do Município de São Paulo e a SES; 

o Decreto n~ 14.032 de 27/09/79 que criou a Comissão Perma -

nente de Trabalho para instituir o Planejamento Integrado de 

Saúde do Estado composto por representantes do SES/HS/INAHPS; e 

o Decreto n~ 14.533, de 23/12/79, que criou o Conselho de O

rientação do Fundo Estadual de Saúde (FUNDES) integrado pe

los representantes da SES/INAHPS/HS. 
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Dois organismos federais de polTtica setorial fo 

ram implantados 30
: 

-Conselho de Desenvolvimento Social (CDS), instrumento polTt.!. 

co, composto pelos Ministérios da área social; e 

- F AS , i n s t r u me n t o p a r a c a p t a r r e c u r s o s f i na n c e i r o s , g e r i d os pe 

la Caixa Econômica Federal, provenientes da Loteria Federal 

e Esportiva. 

A situação crítica de saúde da região metropoli-

tana levou os técnicos da SES a elaborarem, em 1981, o Projeto 

de Expansão da Rede de Serviços Básicos de Saúde da Região Me

tropel itana de São Paulo, como plano global de assistência a 

saúde, baseando-se na metodologia utilizada no projeto-piloto de 

São Mateus e outros. A concepção de que o DS deve ser a unida-

de básica no planejamento surgiu desta experiência; o DS seria 

o núcleo mínimo organizado e hierarquizado 30
• 

O Projeto acima mencionado seria financiado pelo 

INAMPS, mediante um Convênio Global, com recursos transferidos 

para o FUNDES, para atendimento de nível secundário e terciá-

rio 30
• Aprovado pelo CDS, foi encaminhado ao BIRD, a fim de ob 

ter financiamento e assim originou-se a CPMS. 

A integração da SES com o INAMPS embora de manei 

ra restrita começou com o Centro de Integração de Atividades 

Médicas (CIAM), proporcionando atendimento aos previdenciários 

em recursos físicos do Estado. 

O CONASP que teve como função propor soluções p~ 

ra o setor de despesas compressíveis da Previdência Social, 

quanto à assistência médica, elaborou o Plano de Reorientação 

da Assistência à Saúde no Ambito da Previdência Socia1 52
• Este 
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foi aprovado pela Portaria HPAS n~ 3.062, em 23/08/83, e teve 

como Programa executivo a AIS~ 8 • 

O convênio INAHPS/SES/Hunicípio para a implanta-

çao da AIS passou a ocorrer a partir de 1983, sendo consolida

do em 1985, para toda a RMSP. O Plano Trienal de Ações lntegr~ 

das de Saúde para a Região Metropolitana de São Paulo ( 1 98 5 -

1988} explicita as ações a serem desenvolvidas em São Paulo. 

Algumas críticas sao dirigidas a AIS, tais * como : 

o percentual irrisório destinado ao Programa em relação ao or-

çamento global do INAMPS; as prioridades e restrições impostas 

pelos seus interesses; processo burocrático complexo; programa 

de atendimento da demanda espontânea de assistência médica não 

levando em consideração o impacto epidemiológico-social das a-

çoes; e a programação vertical devido à sua forma de organiza-

çao. 

Porém a AIS trouxe alguns avanços, a saber: 

- melhora no mecanismo de processo de co-gestão; 

-universalização do atendimento, ainda que restrita ao nível 

ambulatorial; 

-expansão da rede pública e sua modernização; 

incorporação da rede própria do INAMPS ao sistema público de 

assistência; 

- impacto positivo na produção e produtividade dos serviços; etc. 

Como afirma MENDES 47
, o locus normal izador pas-

* Ministério da Saúde - 11 0 Ministério da Saúde e as 'Ações In-
tegradas de Saúde 111 , agosto de 1985. (documento interno}. 



sou do MS para o da Previdência e Assistência Social, ou seja, 

"do lugar de direito para o lugar de fato". Considerando a Im

plantação da AIS em Minas Gerais, ele reconhece a adesão dos 

responsáveis regionais pelas Instituições públicas e final lza 

"que o momento é para uma adesão efetiva à integração dos ser-

viços, que significa a ocupação de um espaço maior pelo setor 

público no sentido de caminhar para o sistema unificado de saú 

de. A rejeição pelos prefeitos da proposta de municipalização 

dos serviços de saúde, antes que uma reforma tributária recom-

ponha a autonomia decisória do nível local"lt 8 ou a "relutância 

dos hospitais privados em se relacionar com o setor público1181 98
, 

sao aspectos que dependem da firme decisão política e da trans 

formação desta decisão em ações concretas de integração. A uni 

ficação dos serviços é amplamente debatida e as propostas sao 

apresentadas no sentido de constituir um Sistema Onico de Saú-

A AIS pode fornecer os . ., . mecan1smos m1n1mos para a 

articulação interinstitucional e os convênios garantem o apor-

te de recursos para o setor públ ice estadual e municipal. 

A CPMS, a partir da implantação do modelo, pre-

tende desencadear o processo de reestruturação administrativa 

da SES, da SHS, com a integração dos CS (SES) e dos PAS e hos

pitais {SHS). O estudo da "modulação da RMSP" em execuçao pela 

Empresa de Planejamento da Grande São Paulo S.A. (EHPLASA), o 

da "reorganização institucional" em elaboração pela FUNDAP, as 

sim como o Programa de Pesquisas do PHS, gerenciado pelo instl 

tuto da Saúde, visam provocar mudança institucional e estender 

essa experiência a outras áreas 81
• 

Outro aspecto objetivado e o de servir de modelo 
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também para AlS, uma vez que, tendo o CIS como coordenador, p~ 

de trazer como conseqUência a reordenação dos órgãos envolvi -

dos e mudanças de concepções nesses órgãos 81
• 

Vários grupos e comissões, no interior da SES es 

tão discutindo e encaminhando propostas de mudanças, tais como 
-

a concepção dos Escritórios Regionais de Saúde (ERSAS) substi-

tuindo os atuais DRS e OS, abrigando competências que hoje são 

das Coordenadorias e seguem as diretrizes da CIS. 

Até o momento existem contro~rsia~ quanto à ex-

tensão geográfica, número dos ERSAs e quanto à incorporação, pa 

ralei ismoou superposição com o CPMS. 

6.5. Condições de reprodutibilidade 

Ao se comparar as duas situações - modelo do Pr~ 

jeto Cotia com o modelo do Módulo do PMS - no que diz respeito 

à expansão do Projeto Cotia para o IDA de ltapecerica da Serra, 

observa-se que: 

- mantém-se a proporcional idade dos propósitos e objetivos, pri~ 

cipalmente pela incorporação do componente IDA; 

- repetem-se os princípios da regionalização sendo que se as

sociam os setores do Projeto Cotia aos dos Distritos de Paz 

dos respectivos municípios integrantes do IDA; 

a hierarquização dos serviços no IDA está estruturada na di

visão de funções e responsabilidades (referência e contra-r~ 

ferência) dos PAS, UBS, Hospitais Gerais e Hospital Universi 

tário; 

- recursos humanos - da mesma forma que no Proj~to Cotia, os a 

gentes estaduais e municipais contribuem com o pessoal que 
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se aloca ne SES como órgão gestor do IDA (equivalente a AHC); 

- recursos técnicos - embora mantida a mesma proporcional idade, 

no IDA pretende-se que os recursos técnicos (rede fTsica, e

quipamento, material, etc.),apresentem-se de forma superior, 

em quantidade quanto em tecnologia; 

- recursos econômicos-financeiros: depreende-se das intenções 

e convênios firmados que há indicação de uma superioridade 

destes recursos, nao somente devido a maior dimensão do IDA, 

como também pelo retorno da Fundação W. K. Kellogg e por se 

constituir num Módulo do PHS, o qual, além das dotações esta 

duais, também deverá repassar recursos financiados pelo BIRD; 

- recursos institucionais - registra-se a presença das mesmas 

instituições e agentes em ambos os Projetos (Estado, Municí

pio, AHC e entidades de ensino), inclusive a União (de forma 

virtual) através do INAMPS. 

Em que pese essa aparente proporcionalidade de 

recursos, a diferença fundamental reside na forma como se orga 
li 

nizam e se gerem os programas e, consequentemente, como se sis 

tematizam os respectivos modelos. 

No Projeto Cotia, as instituições alocam seus re 

cursos e colocam-nos sob a gestão da instituição menor - a AHC. 

Tanto a União, quanto o Estado e os Municípios (e mesmo as em-

presas) se afastam, delegando à AHC autonomia tutelada para e-

xercer em sua plenitude as funções de assistência a saúde da 

população em geral e do trabalhador {INAHPS). Com isto, desap~ 

recem os conflitos de interesses na area de atuação da AHC, su~ 

sistindo apenas as interfaces de caráter político-institucional. 

No Projeto IDA, a gestão fica a cargo da SES, a-

través do PHS, administração esta que poderá ter as distorções, 

deficiências e implicações tTpicas da administração pública, in 
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clusive o risco de superdimensionamento e distribuição inade -

quada de pessoal, instalações e material, com conseq~ente que-

da de produtividade, ociosidade da capacidade instalada e des-

perdicio do material. 

A anãl i se feita por HERNANDEZ FlLH0 2 ~ sobre a pr~ 

blemãtica que envolve as organizações públicas aos nTveis indi 

vidual, organizacional e social, de uma Secretaria de Estado do 

Setor Social, repete e reforça as análises e propostas do Pro-

fessor Paulo Roberto Motta, quais sejam: 

a nivel individual, a instabilidade na ocupaçao de cargos de 

chefia e direç~o. a falta de conhecimentos para funções ge -

renciais geram dificuldades para tomar decisões, bem como p~ 

ra assumir atitudes inovadoras; 

-a nivel organizacional, por inexistência de uma estrutura de 

referência para a tomada de decisões, as pessoas não dispõem 

de informações e conhecimentos que lhes permitam se posicio

nar na organização, definir em que sentido devem agir e que 

decisões tomar, sem com isso provocar reações negativas ou 

se exporem individualmente; por outro lado, inexistem orien

tações a serem seguidas e objetivos políticos a serem ating~ 

dos; e, 

sob o prisma social, deve-se considerar a influência que as 

sociedades em transição sofrem das sociedades tradicionais e 

modernas. 

Os dois primeiros itens provocam a administra-

çao por rotina e crise: desenvolvem-se apenas os procedimentos 

rotineiros e, perante um problema emergente, adotam-se solu -

ções casuisticas. Assim, não se maximiza a utilização dos re-

cursos organizacionais; a organização deixa de se desenvolver 

ou modernizar e de se adaptar a novas condições ambientais 2 ~. 

A montagem dessa estrutura de referência envolve 
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ria o desenvolvimento do sistema de planejamento, a adoção de 

normas e procedimentos, o estabelecimento claro de atribuições 

e competências, o treinamento, a determinação da capacidade que 

cada um deve ter para definir objetivos segundo os níveis: po-

lítico, estratégico, programático e operacional; e, finalmente, 

a possibilidade da organização desenvolver ou assimilar valo-

res organizacionais mais modernos e mais próximos dos valores 

sociais desejáveis 2 ~. 

Do ponto de vista processual e estrutural, as o~ 

ganizações (aspectos formais) nas sociedades transicionais ten 

dem, até pela importação de tecnologia, a assumir valores mais 

modernos 2 ~. 

Entretanto, os aspectos comportamentais continu-

am orientados por valores pessoais, características das socie-

dades tradicionais. Continua imperando a confiança pessoal em 

detrimento da capacidade técnica e os objetivos individuais ou 

de grupos se sobrepõem aos objetivos organizacionais. Não ha -

vendo alterações nos valores que orientam os comportamentos, a 

dinâmica organizacional muda pouco. As ações desenvolvem-se in 

d d d . . 2~ epen entemente das mu anças estruturais ou processuais . 

Fica patente, desta maneira, o porque de grande 

numero de reformas administrativas não surtiram todos os efei-

tos esperados. 

Portanto, na reprodução do modelo, há a necessi-

dade de que a gestão permaneça sob a responsabilidade única de 

um organismo sem predomínio de determinada instituição, isento 

das injunções políticas, descontinuidades das mudanças de go-

verno e ingerências típicas da administração pública acima trans 

cri tas. 
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A extensão à RHSP, no modelo PHS, também se res

sentirá dos mesmos problemas, ou seja, gestão autônoma de cada 

Módulo. Nesse sentido, só se dará a reprodutibilidade do Proj= 

to Cotia, mantidas as alocações de recursos, pela criação ou 

indicação de um órgão gestor com caracterTsticas próprias. 



7. CONSIDERAÇOES FINAIS 
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Em termos de sua lógica interna, os Programas IDA 

e pouco contestado mesmo pelos ~utores que criticam o 

ideológico embutido na sua concepção original. 

conteúdo 

Nesse sentido, ~s dificuldades observadas em sua 

implantação não se explicam por divergências em relação aos seus 

objetivos e finalidades, mas sim pelas resistências e omissões ~or 

parte das escolas e do pessoal dos serviços, no sentido de modi 

ficar a situação atual do ensino e da prática da área de saúde. 

A integração efetiva implica em mudanças de ati 

tudes e posturas tradicionais e também no estabelecimento de no 

vas relações de poder dentro da situação vigente. 

Conseguindo-se essas mudanças, simplifica-se o 

problema da sua operacionalização. 

Um dos perigos decorrentes da defasagem no ritmo 

das mudanças é o surgimento do sistema dual de ensino: um na Uni 

versidade e outro nos Serviços. 

Considerar a regionalização e a hierarquizaçãooos' 

serviços como estratégia administrativa para organização racional 

dos serviços é perfeitamente justificável, uma vez que sua práti 

ca já é antiga e consolidada. 

Os aspectos que dificultam a sua efetivação estão 

relacionados com os elementos fundamentais da regionalização, co 

mo por exemplo, a descentralização administrativa, a integração, 

a interdisciplinalidade, etc. 

Quanto à descentralização, sua aplicação e d i f i 
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cultada pela situação geral, onde ocorre uma concentração de 

der polTtico-econômico acentuado do governo, seja a nTvel fede 

ral, seja estadual. O processo de descentralização pode efeti

var-se gradativamente e é antes polTtico que técnico. Mesmo 

quando se reinvidica a descentralização no seu sentido estrito, 

para objetivos gerais como o de melhorar a situação de saúde da 

população, ocorrem situações que caracterizam a falta de um me 

canismo de articulação daquelas instincias decis5rias central i 

zadas. Por exemplo, obtêm-se os recursos financeiros que nao 

vêm acompanhados de autonomia para o seu uso. Situações seme -

lhantes burocratizam o processo e prejudicam toda a dinâmica da 

organização. 

Em reJação ~ integração nao se pode considerar 

que os mecanismos bem definidos sejam suficientes para a sua ~ 

fetivação. Certos conflitos intra e interinstitucionais que in 

terferem na integração terão que ser enfrentados com a finali

dade de superar alguns impasses que surgirão. 

A interdisciplinalidade predominante nas propos

tas das escolas e dos técnicos dos serviços, muitas vezes, não 

ocorre na prática. Pela falta que se tem de uma visão total da 

responsabilidade a cumprir, não se tem critério expresso para 

promover tal experiência. 

Um exemplo é a utilização do administrador pro-

fissional na area de administração de saúde, como ocorre no Pro 

jeto Cotia, e não um profissional administrador, que sofre a 

pressão do interesse inerente ~ sua categoria. Em termos de qu~ 

lificação ele pode, muitas vezes, não atender ~s solicitações 

de manejo dificil para as quais não esti suficientemente habi

litado. 
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Hi necessidade de uma visio total e final para 

que cada disciplina seja vista como uma peça que precisa ocu

par o seu lugar único, exclusivo, no funcionamento total do ser 

viço 36
• 

Em relaçio ao Projeto Cotia, acredita-se que nao 

se pode constituir um paradigma baseando-se numa expert~ncia, 

mas deve-se refletir sobre os virios elementos desenvolvidos na 

pritica que, conforme a observaçio, é eficiente e eficaz, como 

contribuiçio para outras experi~ncias. CASTRO e HELHON, cita -

dos por KISIL 33
, dizem que existe uma tend~ncia dos teóricos 

em reconstruir a experiência humana conforme suas crenças e s~ 

posições, omitindo-se a compreensão baseada no sentido comum e 

na experi~ncia dos práticos. A adoção de um paradigma em senti 

do estrito tem as suas restrições. 

Por último, ressalta-se a contribuição da ativi

dade docente na qualidade do serviço, principalmente pelo fato 

dessa atividade constituir um estfmulo necessário para os pro

fissionais no sentido de se atualizarem, aperfeiçoarem-se e es 

merarem-se no exercfcio da sua profissão. 

Na reprodutibi 1 idade da experiência, a ausência 

do aspecto docente pode conduzir a resultados diferentes daqu~ 

les observados. 
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A. 1 

ANEXO 1 

ROTElRO PARA COLETA DE DADOS 

1. Levantamento das caracterãsticas básicas do Projeto Cotia: 

- histõrio; 

-origem do Projeto (objetivos e convênios); 

- área de atuação (caracterfsttcas geográficas, demográficas, 

situação de saúde e de serviços existentes); 

-organização e recursos;e 

- serviços e atividades executados. 

2. Estudo da operacionalização do Programa IDA: 

- característica do IDA em Cotia; 

- levantamento das atividades de treinamento de pessoal auxi 

liar, estágios, internato e residência médica, educação con 

tinuada e pesquisa). 

3. Estudo da regionalização no Projeto: 

-critérios adotados para regionalização; 

características da regionalização (autosuficiência, acessi 

bilidade, integralidade, descentralização, programação). 

4. Estudo da hierarquização dos serviços no Projeto: 

- níveis existentes; 

formas de articulação dos serviços hierarquizados ( supervl 

são, referência e contra-referência, aval i ação, coordenação). 

5. Estudo da reprodutibilidade do Projeto: 

- IDA de ltapecerica da Serra; 

- inserção do Projeto IDA de ltapecerica da Serra na CPHS e 

suas dificuldades; 

-a articulação da CPHS com aSES e suas dificuldades. 



ANEXO 2 RECURSOS HUMANOS DO PROJETO COTIA, DEZEMBRO DE 1985 



A-2, 2 

continuação 

Q u a n t i d a d e 

Discriminação Total Hosp. CSE VGP Caucaia ASSA T.Preto Observações 

Médicos residentes 
" • Residente I(R1) 9 4 2 
" • Residente 2(R2) 9 4 2 

• Residente do Hospital 
Em T 11 o R l bas 2 

" Internos 3 2 

Enfermagem 

• Enfermeira 
5 . 6 

7 ' 5 5. Diretora de Enfermagem(l) 

• Aux l J I ar de Enfermagem 11 7 2 2 6. Docente da FSP/USP(l) 

. Vlsltadora sanitária 2 2 

. Auxiliar vlsltadora lO 5 2 

• Atendente 65 40 8 13 2 

LaboratórIo 

• Bioqufmlco 

• Aux I 11 a r de laboratório 

• Atendente de laboratório 2 2 

Nutrição de dietética 

• Nutricionista 1 

• Serviçal 9 9 



Discriminação 

Psicologia 

• Psicólogo 

Serviço Social 

. Assistente social 

. Escriturário 

Odontologia 

• Cirurgião dentista 

. Atendente odontológico 

Fisioterapia 

• Fisioterapeuta 

Fonoaudiologia 

• Fonoaudióloga 

Saneamento 

. Inspetor de saneamento 

• Agente de saneamento 

Radiologia e Traçados Gráficos 

• Técnico 

Total Hosp. CSE 

7 

3 3 

8 

3 

2 

2 

2 2 

2 2 

Q u a n t i d a d e 

VGP Caucaia ASSA 'r.Preto 

A- 2. 3 

contlnuacão 

Observações 

].Rodfzio uma vez por semana 
pelas demais unidades de 
saúde 

B.Melo perfodo por semana nas 
demais unldades,exceto ASSA 



continuação 

Q u a n t d a d e 
Discriminação Observações 

Administração 

• Diretor administrativo 

SAME 

• Escriturário 

. Condnuo 

Pessoal 

. Chefe administrativo 

• Escriturário 

Contabilidade 

• Técnico de contabilidade 

• ContTnuo 

Tesouraria 

. Escriturário 

Almoxarifado 

. Escriturário 

Dispensação de medicamentos 

• Escriturário 

Lavanderia e rouparla 

• Serviçal 

Total Hosp CSE VGP Caucaia ASSA T .. Preto 

18 13 2 2 

2 2 

3 3 

3 3 

3 2 

2 2 



A-2.5 

continuação 

Q u a n t i d a d e 

Discriminação Total Hosp. CSE VGP Caucaia ASSA T.Preto Observações 

Zeladoria e Manutenção 

• PedreIro I 1 

. Pintor I I 

Transporte 

• Motorista 9 4 5 

Limpeza 

• Serviçal 14 7 3 2 1 1 

T o t a I 258 144 40 48 lO 12 4 



A-3 
ANEXO 3 - RECURSOS ECONOMICOS- FONTES E USOS- PROJETO COTIA, 1983 A 1985 

Discriminação 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 

Cruzeiros % Cruzeiros % Cruzeiros % 

FONTES 393.094.968 100,0 1.173.895.893 100,0 4.944.765.375 100,0 

1. Auxflio Manutenção 18.897.750 4,8 116.378.351 9,9 206.295.726 4,2 

CEAS 2.578.110 0,6 52.910.000 4,5 170.000.000 3,4 
Donativos 1. 973.961 0,5 26.682.000 2,3 7.175.240 0,2 
Campanhas 7. 031.486 I, 8 28.425.031 2,4 28.574.743 0,6 
Donativos de Particulares 3.051.558 0,8 - - - -
Contribuições dos Sócios da AHC 4.262.635 1 , I 8.361.320 0,7 545.743 0,0 

2. Prestação de Serviços 340.873.354 86,7 848.737.827 72,3 4.4]1.691.831 90.4 
INAMPS 172.279.550 43,8 456.942.159 38,9 2.736.810.494 55,3 
Secretaria de Estado da Saúde 161. 198.799 41, o 380.246.592 32,4 1 • 566 . 77 4. 3 84 31 '7 
Convênios - Medicina de Grupo 6.342.741 1, 6 10.218.808 0,9 165.765.915 3,4 
Pacientes Particulares 1.052.264 0,3 1.330.268 o, 1 2. 341.038 0,0 

3. Deflclt 33.323.864 hl 208.779.715 .!L! 266.777.818 hl 

usos 393.094.968 100,0 1.173.895.893 100,0 4.944.765.375 100,0 -
Salários e Encargos Sociais 277.688.922 70,5 817.614.859 69,7 2.836.940.248 57,4 
Material de Consumo 93.724.395 23,9 278.478.711 23,7 I • 666. 17 5. 715 33,7 
Despesas Financeiras 7.300.969 1 ,9 46. 146. 171 3,9 26 1. 226. o 15 5,3 
Despesas Administrativas 14.380.682 3,7 31.656. 152 2,7 180.423.397 3,6 

FONTE: Diretor Administrativo da AHC 
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ANfEXO 4 CARACTERfSTICAS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROJETO COTIA, DEZEMBRO DE 1985. 

- PAS de TJjuco Preto 

Características Técnicas 

- Instalações Iniciais 

Consultório 

Enfermagem 

• Pãteo coberto(espera) 

Sanitário. 

- Instalações atuais 

. Consultório 

. Enfermagem 

Vacinação 

. Sala de espera 

• Almoxarifado 

• San i tár los (2) 

. Garagem 

- Equipamento padrão 

Características Administrativas Caractertstica do Serviço 
e Atendimento 

- Construído e mantido pela So· Potencial para atender até 

ciedade Amigos do Bairro, com 2.000 habitantes. 

o auxílio da Prefeitura e em Horário de atendimento: 

presa particular local. 7 às 16 horas . 

-Subordinado ao CSII de VGP. 

-Administração: Sociedade Ami 

gos de Bairro, AHC e Conselho 

de Saúde de VGP . 

- Manutenção: contribuição dos 

moradores e Prefeitura de 

VGP. 

Assistência à saúde - equipe 

da UI de Cot i a. 

- Suprimento de vacinas, medica 

mentes e material de consumo: 

SES através da UI de Coti& 

Programas assistenciais: 

(Programas da SES} 

- Saúde da Criança, Gestan 

te e Adulto 

Imunização 

Suplementação Alimentar 

Pronto Atendimento 

Sistema de referência para 

CS 111 de Caucala do Alto 

ou UI. 

Pessoal e Situação 
Funcional 

AHC 

-Auxiliar visitadora(l) 

Prefeitura de V.G.P. 

- Médico geral comunitá

rio (1) 

- Atendente (1) 

- Se r v Iça 1 ( 1) 



PAS de Tijuco Preto, 
continuação 

Algumas caracterTsticas das atividades básicas. 

-Consulta médica de rotina e eventual: Intermitente (3 perTodos por semana) a crianças, gestantes, 

adultos, pacientes de tuberculose e Pronto Atendimento. 

-Atendimento de Enfermagem de rotina: a criança (com ênfase a menores de 1 ano), gestantes e adul 

tos. 

- Atendimento de Enfermagem eventual: patologias mais comuns (gripes, escabiose, verminose, ferimen 

tos, etc.) com condutas padronizadas e delegadas, em crianças de todas as idades. 

A-:-4.2 

-Visitas domiciliárias: a recém-nascidos, ~uérperas. suspeitos e contatos de doenças transmissfveis, 

assistência aos pacientes com alta hospitalar, aos pacientes com Papanicolau Grau I I I, 

-Vacinação, suplementação alimentar, curativos, aplicação de medicamentos, inalação e terapia de 

reldratação oral (TRO). 

-Colheita de material para exames laboratoriais e esterilização. 

- Preparo, pré e pós-consulta. 

-Notificação epidemiológica, referência (quando necessário util lza-se a ambulância da Prefeitura de 

VGP). 

- MatrTcula, triagem, agendamentos, mapas diários e boletins mensais de produção. 



A-4.3 

PAS de Tijuco Preto, 
continuação 

Algumas caracterTstlcas das atividades básicas 

- ReuniÕes com a população e nas escolas para discutir problemas de saúde. 

- Programa de Assistência ao Adulto que compreende: Sub-programa de Mulher (problema 

controle de câncer ginecológico e anticoncepção), doenças crônico-degenerativas (controle de hipe! 

tensão arterial, diabete, doença pulmonar obstrutiva crônica e cardlovascular) e controle de doen 

ças sexualmente transmissTveis. 

Programa de Imunização: aplicação de vacinas de rotina. 

-VIsita da assistente social do CSE, a cada 15 dias, para triagem de suplementação alimentar 

triagem social para laqueadura tubária ou vasectomia. 

2 - PAS da ASSA. 

Caracterfstlcas Técnicas 

Instalações ffslcas 

. Consultórios (3) 
• Pequenas cirurqlas 

• Inalação, curativo, co 

lheita de sangue 

Características Administrativas 

Entidade filantrópica 

sem finalidades lucrativas 

-Atividades voltadas para a co 

munidade mas mantida por ver 

bas públicas. 

Caracterfsticas do Serviço 
e Atendimento 

Pessoal e Situaçao 
Funcional 

Potencial para atender 

15.000 habitantes 

Similar a CS 11 da SES 

até Próprio 

Horário de atendimento: dias 

úteis, das 8 às 17 horas. 

Assistente Social (1) 

Auxiliar de Enfermagem(2) 

Auxiliar Vlsitadora(l) 

Atendente(l) 

e 



2 - PAS da ASSA. 

Características Técnicas 

. Vacinação 

. Pré e pós-consulta 

. Atendimento de enfer-

magem 

• Triagem de enfermagem 

. 5ala~de estar do médico 
Farmãc I a 

. Espera 

. Almoxarifado 

. Administração 

. Assistência social 

• Transportes 

.2 ambulâncias 

. I viatura 

Equipamento padrão 

Características Administrativas 

- Administração, trabalhos de as 

sistência social, creche, de 

senvolvidos pela ASSA. 

- A equipe médica é do Projeto 

Cotia, responsável pela assis 

tência, supervisão técnica e 

referência de clientes, confor 

me convênio ASSA/AHC. 

Características do Serviço 
e Atendimento 

Programas assistenciais: 

(Programas da SES) 

Saúde da Criança, Gestan

te e Adulto. 

- Imunização 

-Suplementação alimentar 

Pronto Atendimento 

- Supervisão técnica do pessoal Sistema de referência para 

de enfermagem pela enfermeira a UI . 

da UI. 

continuação 

Pessoal e Situaçao 
Funcional 

Escriturário (3) 
Se r v i ça 1 (1 ) 

A-4.4 

Médico geral comunitário(!) 

AHC 

Médico (rodízio) . 

Residentes 

RI 

R2 



PAS da ASSA, 
continuação 

Algumas características das atividades básicas 

~ Consulta médica de rotina e eventual permanente a crianças, gestantes e adultos. 

-Pequenas cirurgias e supervisão cirúrgica. 

-O pessoal de enfermagem, além das atividades básicas executadas no PAS de Tijuco Preto desenvolvem: 

. acompanhamento de pequenas cirurgias 

. educação para saúde com grupos formais e informais. 

3- Centro de Saúde (CS) 111 de Caucala do Alto (C4) 

Características Técnicas 

Instalações físicas 

VIgilância epidemiológica 

. Vacinação 

Ester 111 zação 

Atendimento de enfermagem 

. Pré-consulta 

. Pós-consulta 

. Curativo e aplicação de 
tratamento 

Características Administrativas 

- Administração,assistência, s~ 

pervisão técnica pela equipe 

médica da UI. 

Administração, supervisão téc 

nica do pessoal de enfermagem 

pela enfermeira da UI. 

- Suprimento de vacinas, medica 

mentos e material de consumo: 

SES através da Ul.de Cotia. 

Características do Serviço 
e Atendimento 

Potencial para atender até 

15.000 habitantes 

Horário de atendimento: dias 

úteis, das 7 às 17 horas. 

Programas assistenciais: 

(Programas da SES) 

- Saúde da Criança, Gestante 

e Adulto. 

Pessoal e Situação 
Funcional 

AHC 

Médico geral comunitário(l) 

Médico(rodfzio)(l) 

Enfermeira (1) 

Auxiliar vlsltadora(l) 

Atendente (2) 

Escriturário (1) 

Servi ça 1 ( 1) 



A .. 4.6 

3 - Centro de Saúde (CS) 111 de Caucaia do Alto (C4), continuação 

Caraeterrstieas Técnicas 

- Consultórios (3) 
- SAME 

- Almoxarifado 

- Sala de espera 

-Sanitários públicos(2) 

- Sanitários funcioná-

rios (2) 

- Sala de reuniões 

- Copa 

Equipamento padrão 

Posto de Vacinação de Ca 

pe linha 

- Vacinação 

- Sala de espera 

-Sanitário 

Caracterfstlcas Administrativas 

-Administra o Posto de Vacina

ção de Capelinha como exten

são do CS, desde 1984. 

Caracterfstlcas do Serviço Pessoal e Situação 
e Atendimento Funcional 

-Vigilância Epidemiológica 

- Imunização 

- Controle de tuberculose 

- Controle de esquistosso~ 

se 

-Suplementação alimentar. 

Pronto Atendimento 

Sistema de referência para 
a UI. 

Residentes 

Rl ( 1) 

R2 ( 1) 

Prefeitura de Cotia 

Se r v i ça 1 ( 1) 



CS I I I de Caucaia do Alto (C4), 

continuação 

Algumas características das atividades básicas 

Similares às de PAS de ASSA mais a Vigl lSncia Epidemiológica. 

Referência de pacientes: quando necessário recorre-se à ambulância do Posto de Atendimento Muni 

clpal (atendimento Informal). 

- Sub-programa de Controle de Esquistossomose: detecção e tratamento dos casos, investigação epld! 

mlológlca nos cl lentes procedentes de área endêmica; visita domicil iária aos cl lentes faltosos e 

suspeitos. 

- Sub-programa de Controle de Tuberculose: detecção e tratamento dos casos, controle dos comunican 

tes por melo de atendimento de enfermagem e visita domicil iãrla aos cl lentes novos e faltosos. 

- VIsita da assistente social do CSE, uma vez por semana, para triagem para suplementação 

tar e triagem social para laqueadura tubária ou vasectomia. 

alimen 

A-4.7 



4- Centro de Saúde (CS) li de Vargem Grande Paulista (C3) 

Caracterfstlcas Técnicas 

~.1nsttlt~~es.fTslcas 

. Consultórios (3) 

. Vacinação 

. Pós-consulta 

. Atendimento de enferma 

Caracterfstlcas Administrativas 

- Resultou, em 1984, da união do 

Ambulatório Médico Municipal e 

do Posto de Atendimento de Saú 

de de VGP, mediante convênio 

tripartite: VGP/SES/AHC . 

Caracterfsticas do Serviço 
e Atendimento 

Potencial para atender 

15.000 habitantes 

Horário de atendimento: 

24 horas (das 7 às 23 ho 

ras com médico e das 23 

continuação 

Pessoal e Situação 
Funcional 

AHC 

A-4.8 

Médico geral comunitário (1) 

Médico (2)(rodfzlo) 

Auxiliares visltadoras(2) 

Escriturário (1) 

gem -Administrado por Conselho às 7 horas pela de enferma 

Sala de espera 

. SAME 

Saude: representantes da Pre 

feitura(2), SES(l) e AHC (1). 

. Sanitários para 

co(2) 

- Edfcula 

Consultório 

publl -Assistência e supervisão sob a 

responsabilidade da equipe téc 

nlca da AHC. 

. Esterilização 

Curativo, Inalação, Vlgl 

lâncla Epidemiológica 

Sanitário para funcion! 

rio 

Garagem e almoxarifado 

- Transporte 

. Ambulâncias(3) da Prefel 

tura e 

. viatura da SES. 
~ Equipamento padrão 

-Admissão de pessoal auxiliar e 

plantonistas sob a responsabl 

lidade da Prefeitura. 

gem) 

Programas assistenciais: 

(Programas da SES) 

- Saúde da Criança, Ges 

tante e Adulto. 

-Vigilância Epidemiológl 

ca. 

- Imunização. 

- Controle de Tubercu 1 ose. 

- Controle de Esqulstos-

somose. 

- Odontologia Sanitária. 

- Suplementação alimentar. 

Pronto Atendimento 

SES(AIS) 

Clínico geral (3) 

Auxiliares de enfermagem(2) 

Chefe administrativo (1) 

Atendente (6} 
Motorista (1) 

Se r v i ça 1 ( 1 ) 

Prefeitura Municipal 

Médicos plantonistas (10) 

Cirurgião Dentista (1) 

Escriturário (1) • 

Motorista (4) 

Serviçal (2) 
Atendente (7) 

Residentes 

Sistema de referência 

r a a UI. 

P! Rl 
R2 
R do Hospital EmTllo Ribas. 



A-4.9 

CS li de Vargem Grande Paulista (CJ). 

continuação 

Algumas caracterTsticas das atividades básicas 

-Similar as atividades do PAS de TP, ASSA e CS I I de Caucaia do Alto. 

- Odontologia Sanitária atende prioritariamente gestantes e escolares. 

- VIsita da assistente social, a cada 15 dias, para triagem de suplementação al lmentar e triagem so 

clal para laqueadura tubâria ou vasectomla. 

Controle de utl 1 lzação das ambulâncias, mesmo para aqueles que não são clientes do CS, uma vez 

que as ambulâncias executavam esta função quando o controle era feito pela Promoção Social. Utl 

1 lza~se para vários fins, por exemplo, transporte de doentes para hemodlál i se ou ate para solucio 

nar problemas de assistência social 

5 - Centro de Saúde Escola {CSE) de Cot ia (C2) 

Caracterfsticas Técnicas 

- Instalações fTslcas 

• (23 salas) 
SAME 

Salas; 
Para medfcos e enfermeiras 
Para atividades asslsten 

Caracterfsticas Administrativas Caracterfstlcas do Serviço 
e Atendimento 

Pessoal· e Situaçao 
Funcional 

-·Administração da AHC, Integra

do à UI. 

Potencial para atender até· AHC 

34.000 habitantes. Médico geral comunitãrlo(l) 

- Equipe técnica: responsável P! Unidade Ambulatorial 

la supervisão e coordenação de sificada como CSE 

todos os programas 

elas Clfnlco geral 

Obstetra(l) 

Pediatra (1) 

( 1) 



5- Centro de Saúde Escola (CSE} de Cotia (C2}. 

Caracterfsticas Técnicas 

clals: 

- Serviço Social 

- Olspensação de medica-

mentos 

- Epidemiologia 

- Saneamento 

- Saúde Mental (2} 

- Atendimento de enferm! 

gem (2} 

- Pré e pós-consulta(lt} 

- Vacinação 

- CuratIvo 

- Consultório odontológl 

co 

- Consultório médico(S} 

-Atividades de ensino e 

reunião 

Equipamento padrão 

Caracterfsticas Administrativas 

Equipe administrativa é 

grada a UI, 

(ver convênios}. 

lnte 

Características do Serviço 
e Atendimento 

continuação 

Pessoal e Situação 
Funcional 

Horário de atendimento: das Psiquiatra(l) 

7 às 17 horas. Cirurgião dentista(l) 

Programas assistenciais 

(Programas da SES) 

~ Sa~de da Criança,Gestante 

e Adulto 

.. Imunização 

Assistente social(l) 

Auxiliar visltadora(S) 

Atendente odontológlco(l) 

Atendente (6) 
Escriturário (2) 

.. Vigilância 

- Controle de 

Epidemiológica SES 

Tuberculose Enfermeira ( 1) 

~ Controle de Esqulstosso~ Visitadora sanitária(2) 

se Atendente (2) 

~ Controle de Hansenfase Fonoaudióloga (2) 

~ Odontologia Sanitária Inspetor de saneamento(l) 

~ Saneamento Agente de saneamento (1) 

Programação prôpria FSP/USP 

~ Saúde Mental Psicólogo (3) 
~ Saúde ocupacional (aclde~ 

te de trabalho) FM/USP 

- Fonoaudiologia Fisioterapeuta (1) 

- Fisioterapia 

A-4. 10 



5- Centro de Saúde Escola (CSE) de Cotia(C2}, 
continuação 

Características T~cnicas Características Administrativas Características do Serviço 
e Atendimento 

Pessoal e Situação 
Funcional 

Centro de referência para: Residente 

~ Suspeito de tuberculose do R2 (2) 

PAS da ASSA e Ambulatório Rl (2) 

Médico Municipal, 

• Controle de Hansenfase, 

• Odontologia Sanitária (com 

exceção do CS 11 de VGP). 

~Saúde Mental. 

Centro de Saúde Escola (CSE) de Cotia (C2) 

Algumas características de atividades básicas 

R Hospital Emílio Ribas(l) 

Interno (1) 

A-4.11 

Programa de Assistência à Criança: a prioridade é para a faixa etária de O a 2 anos; crianças de 

2 a 14 anos nao matriculadas ou matriculadas que tiveram o seu último agendamento há mais de 

ano e urgências tanto desta faixa etária quanto dos adultos, são atendidos no Pronto Atendimento 

e encaminhados ao Ambulatório para seguimento, quando necessário. 

~ Sub~Programa de Controle de HansenTase: centralizado no CSE, por apresentar pequeno número de P! 

cientes em Caucala do Alto, por não ter visitadora treinada em VGP e por problema estrutural em 



Centro de Saúde Escola (CSE) de Cotia (C2), 
continuação 

Algumas caracterfsticas de atividades básicas 

ASSA; detecção e tratamento dos casos, visita domicll i ária aos cl lentes novos e faltosos. 

- Sub-Programa de Odontologia Sanitária: são atendidas gestantes com queixas, urgências externas(!~ 

clusive os presos da cadeia) e dos funcionários, escolares (SIAME), 

restauração. 

com ações de exodontla e 

- S u b- P r o g rama de S a u de Me n ta 1 : c e n t r a 1 i z a do no C SE , na o segue a p r o g rama ç a o da SE S ; a s s i s tê n c I a aos 

portadores de doença mental e egressos de hospital' apoio ao SIAME e abordagem pslcossomatlca dos 

pacientes, real lzando triagem e trabalho com crianças, terapia de grupo para adolescentes, tera 

pia Individual e terapia breve em grupos, para adultos, participação no trabalho de grupos de han 

senianos e gestantes; consulta Individual para controle de neuróticos, pslcóticos e epileticos. 

- Sub-Programa de Vigilância Epidemiológica: centralizado no CSE; as notificações de suspeita de 

hansenfase de todos os setores, as de doenças transmissíveis dos setores Cl e C2, mesmo aquelas 

comunicadas pelo Hospital Emflio Ribas1 visita domiciliãria aos comunicantes dos pacientes inter 

nados no Hospital Emfl io Ribas. 

A-4. 12 



A··4. 13 

C e n t r o de Saúde E s c o a 1 (C SE ) de C o t 1 a (C 2} , 
continuação 

Algumas características de atividades básicas 

- PPD e Mitsuda realizados somente no CSE. 

-~Supervisão dos po9tos de vacinação credenciados, 

- Saneamento: fiscal lza comercialização de alimentos, atende reclamações sobre lixo, esgoto etc.; 

a fiscalização de edificações Industriais, comerciais e residenciais é realizada pela Prefeitura. 

- Serviço Social: classificação sócio-econômica, orientação sobre Previdência Social, triagem para 

suplementação al lmentar, participação no trabalho de grupo (com mães, de aleitamento, de 

nTase) e Comissão de (tica. 

hanse 

• Sub•Programa de Saúde da Mulher que realiza exame com colposcopla e biopsia. 

6- Hospital 11 Prof. Odair P. Pedroso 11 (C2) 

Características Técnicas 

Hospital de médio porte(54 

leitos): 

Características Administrativas 

- Administração da AHC, integra

do â UI. 

- Unidade I - 26 leitos p_a - á - Equipe técnica respons vel 
ra Obstetrícia e 15 para 

Pediatria 
la assistência, supervisão e 

coordenação de todas as ativi 

Caracterfsticas do Serviço 
e Atendimento 

Pessoal e Situaçao 
Funcional 

- Hospital de referência P! 'AHC 

ra área de atuação do Pr~ Clínico geral (1) mais plan

jeto para as quatro áreas tonista (5) 

básicas (urgências, Inter Cirurgião (1) 

naçoes e exames compl! Obstetra(2) mais plantonis-

ta (6) 



6 ~Hospital "Prof. Odair P. Pedroso"(C2) 

Características Técnicas Caracterfsticas Administrativas 

- Unidade li e 111: 13 lei -
tos para Clínica Médica 

e Cirúrgica de Adultos. 

-Previsão de ampliação P! 

ra 150 leitos. 

- Pronto Atendimento. 

- Unidades de Serviços Com 

plementares e Diagnósti

co e Tratamento 

. Laboratôr i o 

. Raixo X 

Eletrocardiografia 

. Banco de Sangue 

- Serviço de Nutrição e Dle 

tética. 

- Unidade de Administração 

e Apoio. 

- Dlspensãção de medicamen

tos. 

- Controle de Material 

·dades, Integrado aos ambula 

tórlos. 

- Equipe administrativa Integra 

da com os ambulatórios. 

(ver convênios). 

Caracterfsticas do Serviço 
e Atendimento 

mentares), atendidos no 

Pronto Atendimento, 

- Referência de casos mais 

complexos que requeiram a! 

slstência terciária para: 

Hosp I ta 1 Emf 11 o R I bas, 

Santa Casa de São Paulo, 

Hospital das Clfnlcas da 

USP, Hospital Unlverslt! 

continuação 
Pessoal e Situação 

Funcional 

Pediatra (l) 

A-4. 14 

Anesteslsta(l) mais plantonl! 

ta (5) 

B i oqu f rn i co ( 1 ) 

EnfermeIra (3) 

Nutrlcionlsta(l) 

Assistente social(l) 

Auxiliar de laboratórlo(l) 

Atendente de laboratório (2) 

rio da USP, Hospital de· Auxiliar de enfermagem (7) 
Fratura da Lapa, Hospl 

tal Hellópolls e outros 

hospitais especializados 

da SES e INAMPS. 

Atendente de enfermagem (40) 

Serviçal para Nutrição e Die

tética (9) 

EscriturSrio para Serviço S~ 

• A atividade hospitalar con cial (1) 

centra-se na érea materno Técnico para Radiologia e Tra 

-infantil, existindo dema~ çados Grâficos(2) 

da reprimida para Interna Administrativo (42) 

çoes de adultos, levando i Diretor Administrativo (1) 

alta precoce com acompanh! Diretora de Enfermagem(l) 

mento ambulatorial. 



6- Hospital 11Prof. Odair P, Pedroso" (C2} 

CaracterTsticas Técnicas Caracterfsticas Administrativas 

- Unidades de Serviços Ge 

rais 

. Lavanderia 

. Material 

. Oficina de Manutenção 

- Transporte 

. Ambulâncias (2} 

Vi aturas {3} 

Caracterfsticas do Serviço 
e Atendimento 

~ No Pronto Atendimento todos 

os médicos atuam como gen! 

ralistas inclusive pediatra, 

obstetra e cirurgiÕes . 

- ~tendimento: segurados do 

INAMPS, Medicina de Grupo 

(alguns}, acidentes de tra 

balho; particulares(interna ..... 
ção e exames laboratoriais}, 

~ Atendimento: 24 horas/dia. 

- Laboratôrio executa exames 

de: 

, rotina: RSS, Urina 1, ti 

pagem ABO-Rh, fezes, he~ 

grama, hematócrlto, bili! 

rubina, glicemia, progno! 

ticon, hemoglobina, Na..:K, 

uréia, creatinina. 

, para Unidade de interna

ção: prova cruzada, hemo

grama completo, bilirrubi 

• A-4.15 

continuação 

SES 

Pessoal e Situação 
Funcional 

Diretor c1Tnico(1} 

FSP/USP 

Enfermeira docente (1} 

Residente 

R 1 (4) 

R2 (4} 

Interno (2) 



6- Hospital "Prof. Odalr P. Pedroso" (C2) 

CaracterTsticas Técnicas CaracterTsticas Administrativas Caracterfsticas do Serviço 
e Atendimento 

na, g 1 i cem i a, 

. encaminhamentos para lns· 

tltuto Adolfo Lutz (ou 

tros). 

- Hemoterapia, 

- Fisioterapia: presta assis 

tência na ClTnica Médica, 

em especial em Acidente Vas 

cu lar Cerebral (AVC), 

- Radiologia e Traçados Gr~fi 

cos. 

continuação 

Pessoal e Situação 
Funcional 

A··4. 16 



Hospital "Prof, Odair P, Pedroso" 

continuação 

Algumas caracterlstTcas das atividades básicas 

- Obstetrfcia: tratamento das gestantes com patologia, partos eutóclcos e cesãreas, seguimentos das 

pu~rperas. 

- Pediatria: acompanhamento dos recém-nascidos normais, tratamento dos recém~nascldos com pato lo-

gla; orientações às mães quanto a tratamento e cuidados com os recém~nascidos; tratamento de bron 

copneumonias, desnutrição grave, desidratação grave, sfndromes nefróticos, cirurgias de fimose, 

hérnias etc. 

- Ginecologia: problemas cirõrgicos tais como: perineoplastia, histerectomia e curetagem. 

-Adultos: hipertensão descompensada, pneumonia, diabetes e Insuficiência cardfaca congestiva. 

- No PA, a enfermagem executa a colocação 

pervlsão do médico. 

do gesso em pacientes suspeitos ou com fratura sob . su 

-Equipe de SaGde Mental, na Unidade de Internação e Emergência (mulheres no perfodo puerperal~ pais 

de crianças internadas, pacientes pré-operatórios). 

- Serviço Social: visitas às enfermarias para atendimento de problemas especfficos. 

A -4. 1 7 



Hospital 11 Prof. Odalr p, Pedroso 11 

continuação 

Algumas caracterfstlcas das atividades básicas 

Serviço de Enfermagem: conforto e higiene, aplicação de tratamento, assistência pré e pós-operat~ 

ria, controle de material e medicamentos (entorpecentes), 

-Esterilização de todo o material das Unidades de Internação e dos ambulatórios. 

- Serviço de Nutrição e Dietética: responsãvel pelas dietas dos pacientes, e refeições dos médicos 

residentes e funcionários. 

- Orientação e contra•referência a pacientes com alta, 

A·-4. 18 




