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"Se os comovem os d.e scob:~·irnentc s Úteis p:J.ra a ht.unanidade, 

se os confundem de admiração os efel tos assoEr.Jrn;:_;os da t2J egt·afia elé 

trica, da anestesj.:~ e de tantas outras ÍJ1Vt";nçÕes ar:'1i:-áveis; S3 lhes 

importa a parte qu~ possa caber a \~os-~~ pa{;;:: rE Clifus[~c) dc::;oas porteg 

tos, não os desinttj:-:::sseffi sob nenl:mm pre+Gxto U.st--~as par:tas "":..Orddi~s 

às quais demos o nome de laborat6rios; pe~:;::!L ,:.,e as s;-r_belezeiH porc;_ue 

são os templos do porvir. :0feles · } ·.::r:.grnndL ·;e a hum.J.nidade, neles S8 

fortifica, se faz melhor e se ap1·end? a .ler T:.s -:br·,_s 2::: natureza , 

- ~ , 
que sao obras de progresso e de harrr ania e nao de barbarie ~ de fana-

tismo e de destruição, como tantas c·bras d.as h0mens '·. ( :PAS~lEUR) 



S U 1~ A R I O 

RESUMO 

SUMMARY 
Págin~. 

1 - INTRODTJÇJ~O • • o • o o o • • o o • • o e & • ~ • o o o ~ o • ~ ~ • • e • e • ~ • • ~ o • • l 

2 - ANTECEDENTES Oeoeooeeooeeoooo00--4000.:'-l"'O ')C.O)OOOO'llolt!O·Oe 4 

3 - OBJETIvos ••• o • " • o o o • J ••••••• o •• o -.J lo o • • ~ fi t. •. & •• ~ o C' C· • • • 7 

4 - Mt~.TERL;L E MÉTODOS DE ESTL'DO 

5 - RESULTADOS E DISCUSSJ~oO 

,~ o o o e :-... ~ ~ " .; .~ o o o o o o " o o c e o • • 8 

6 -

EM Si .. uDE PELO EST."~DO •• , ••••• , •••••••••••••• ,, • • • • ll 

5. 2 - REDE DE Ll.BORL.TljRIOS DO T~ST;~JJO- RI SC •••••••••• lt 

5. 3 IJ;.BOlli~TÓRIOS DE s~·~uDE Pá:BLI C., Ri'·~ ~~L . 

GUNS EST .. ~DOS DO :BRL.SIL •• , ••• , , , .• , • • • • • . • • " • • 40 

5. 4 - PROPOSIÇÃO D:~ REORG:.NI ZLÇÃü . .J;,. Pf'~D}~ 

DE Li.BORl~TóRIOS :DE SAÚDE PÚB!:~ C~>. ~h ~· ; ••••• o ••• 45 

5. 6 - JUSTIFIC ... TIV.·. DO MODELO PRO"P03~'0... • • • • • • • . , ~. 66 

~ 

C O N CLU S OE t; • • • • . • , o • • " • • • • • • • .. • • • • !' • • () •• o • • • r. ~ • • • • .. • ,., .. 73 

REFE~NCLi.S :BI:BLIOGRf..FIC;.,;:· 

.:l.NEXOS 



RESulVIO -----

d.E pÚblica c a c9rEJ,cterização geogr8.fica, -polÍ i~ica e d8mog..t:áfica do 

Esta~a de Santa Catarina, Brasil, faz-se~~~ snfltse ia r~dG de la 

boratórios do ])epa:~tam'?nto .:~utônomo dt:< S::tÚ·~ FÚ.\l:_iC'8. e ~L :;:-l'."' lnçA.o 

HospiLg_lar c_e Santa Catar~_na. 

, 
pu-

blica para o Estado, ampliando J. rede atus.l corE a L:1plantação de 

laboratórios regionais e postos de coleta. do amos-';,~as~ aJé1t1 C.a n~a-

nutenção doE, laboratórios já GXistentes. 

boratórios de saÚde pÚblica, abrangenéiJ : L,er:;~a(_. ~;-.,l do :Brasil. 

SUMM/t.RY -----

;dter presenting a sL.:;:-:-L h.istcri'-· Y'fV~ :"'i ·f p"u.bli~ 

heal th lab ora to.:c;y servi ce s and characte:' i zi ~~ 

ment policy and demography cf Santu CatEr~~a~ 3tatc nf BrEzil; ~hs 

system of laboratc,ry services t:r_·;tt be2_on_cs te "Jjeya.ct!O'.mento .t.utôno

mo de SmÍde PÚblic;u" an,i ''Fundação Hospi t&.:...ar de Santa :~atB.rtna 11 

is analys8d. 

It was proposcd a public healt11. l;:.~borator;y serviC!es 

system for the State, extending the present .3·?Y'TiC0S '"li th tQ.e it2-

plantation of regional laboratories~ sarnpJ e l~ollec-'cio::--1 stations and 

maintainance of the existing laboratories. 

The forma tion o f Sou th p',11•':Li c he·::tl +;~1. labore_tory se!_ 

vices system in the Southern States of Br~zi~ ie q~po suggested. 



Cli.TITULO I 

I,1JfT1RODUQÃú 



1. INTRODUÇÃO 

1.1·- HISTÓRICO: O laboratório de saú·le pÚbl::...Ja uurgiu anterio.rm.:n 

. ' te a bacteriologia, cem esi1:1dus sobre aspectos ãa 

higiene. Na Alemanha, em 1865, já exist:La o Instituto higiênico de Mu 

nique. Na Grã-Bretanha) o primeiro estudo s.Jlne poJ_t,içao e"J rios data 

de 1870. A Bacter:'.ologia como ciência desen.rolVPU-s9 2m lP.l'ga escala 

entre 188 5 e 189 5, se bem que Pasteur terilla s.(!rof._· :_f a i o r:,:;us estudos 

a partir de 1865 39. 

Ainda no século pg,ssado. Joün 8L'W. Jeg,n Ant ine Ville-

min, William :Budd, Alexander hou.:c·-'-;on e ou ~~~c,s 
7 

ini r:: ia_;_ am as primei-

ras ·investigaçÕes sobre alimente,,. I' e agr.:ta. Nos Esta a ~;s Uni dos, em 1887, 

foi criado a "Lawrence Experiment Station of the r1I2f'sach1.:;.setts ctate 
•a 

Board o f Heal 1Jh 11 , o que, ainda segund 'i Winslo•:: -'' foi o primei:·:o e st.§. 

bele cimento com características de labo~ a-';Óri o a., ·:32'~ éin 1 >,J :i ..:a. 

No México, em 1888, e fund8.d.o 0 : • -+i +i; ':o .1-.nt:.t ráb~co, des 

t o d ' d "' d ' 6 [., • t . I • 1 • b 1na o a pro uçao e vacl.na • .c'o:::.., no en D':i,o, a '·&·~-Ge:_'J..O vg:t_a asea--

da na análise de amostras obtldas de pe 2 r"}<-'.,::.; n~; c .ülül':llS tJ .r:-~-'';ldutos bi 

ol6gicos suspeitos, que propic:~ou c db..::lt::rl· .1Iv~ ll~,:--~-to 10.'0 ··bcra·c0rio s 

de saúde. Pasteu:::, Bering, Ki tasato~ Je1J.rcJ~ e Koc1'• .1ê~o s.= :_· .ns d.op f'>X

poentes qU:e contribuiram para a formu.laç;,c, nc:; métoJcs9 t~._·n:~.-J<: e p:.2. 

cedimentcs laboratoriais. A evolução prosse{).le ncs ~_;e:~.1Jr.J:3 a'bJ.Fiis, cem 

o isolamento dos constituintes gE:::néti cos eles vÍ::.."u.s ~ 

No Br·e.sil, 3m nível federal, d Lei ,tº 2.312 J.e 03 de de-

tembro de 1954 que es ·jabeleco nNormas Ge1·ais sob:::-e Defesa e Proteç;io 

da Saúde", diz em seu art. 8º: 

nsubordinado ao Órgão técnico-admit.Lictr2ti 'vO federal de 

saÚde, a União manterá um Laboratório Cer.tral d8 Saúde PÚ.blica con•re

nientemente aparelhado para as pr~tic~3 de microQiologja, sorologia , 

paras i tologia, quÍmica e broma tolo.~ia e c",· ·.ridG. 'lente equipado para o 

preparo de produtos imun:'..z.an"tes c para a reali.zaç:;,c G.s invasliigaçoes • 

.., 



Pr ~ • o , N • "1 f"" l a .un1co: s orgaos s1m1 ar~s e man.lG0b pe-oe E<:nadvs, 

])istri to Federal e Terri tó.rios re spei t~.rão as no.:::. c dS técnicas do La

boratório Central. 11 Como se vê, isto foi em 19!)4, Set'~ anos depois ou 

seja, em 21 de janeiro de 1961, pelo De0.. nº 49.974-A QUe estabelece 

o "CÓdigo Nacional de SaÚde", em seu Cap. V 7 Art.:i.?l e § ::;_Q, ó criado 

o Laboratório Central de Controle de ])rogas, l\ile c i cwne c1to::.:; e A.limentoe. 

A nível federal ccnta-se ainda com o 1 nsti tFto Osv·a1do Cru rz;. 

Em Santa Catarina, pelo :Oeclcc?to · '~ l.C82 je 5 de janeiro 

de 1918 é aprovado o "Regulamento do Servi,, o êe Hygiene do Estado de 

Santa Catarina", assinado pele c J :~.o govar .• ador, Cel. Felipe f'cbmidt • 

O decreto consta de 373 artigos e no Cap. 1~ 7 &r~. Ll, eJ~~ escrito: 

"Ficam a cargo da Inspectoria; o serviço J.e desinfecção , 

o de vaccinação e revaccinação no mu:J-i.cÍpio c,d CapiTal, o serviço de 

estatística dermographo-sani taria, o Hospital da, GaiJ :::,d :'1e Cubat'ão , 

o de Isolamento e, quando forem installado~: o Lê-J2.'t~at5;:::~.:.~-~ Analy-

~ e o nesinfectório ''. (o grifo é nosso)-~ 
, .. 

Ja nessa ~)cca se falava 

:em laboratório e de lá para c& o progressc. n8n FJ:::_ tà.o st-.·os·ca12C~.~::tl as 

sim. 

Em 193IS, a :Diretoria do Hi?,~ c:~e foi ·t'~"&ns f o":: ~ r1.a 3TI1 Depa:_ 

tamento de SaÚde l::Ublica, que no ano seguintt:> foi estrutu.raL~) em suo

divisÕes. Em 1947 o Departamento de Saúde "';ev;:; i3Ua organiL;ação Cl:>:"l.30-

lidada e foi suborclinado à Secre·:J·-~~"ia da Justiq2, ~"lu caçao e SaÚde 

(Decreto-Lei nº 71 ue 2:2 de julho de 1947 J ~ A t-;_;talmente o Lepartamcn-l:io 

Autônomo ds SaÚde Pública DASP é uma autarquia vinculada à Secreta-

ria da SaÚde, desde 31 de dezembro de 1970, 

1.2- SANTA CATARINA: características gco-polí.tie;as e demográficae. 

Com 95.483 Krn" o Estado cie Santa üatar~.na é o menor da Re 

gião Sul do Brasil, com uma população estimada em 3.386.530 habita,g 

tes. Seus limites com dois Estados J.e maior p:rojeção políttca, econô

mica e cultural, evidenciam a situação visv 9.1J. '3aC:.a no mapa. 



~ 

Geograficamente o Estado si tL'f>··Sc .:b rcD'_,_'J.o elo I,i to1al, EI.J: 

costa e Planalto Ocidental. N1,-;.ma él.i Vi3ão re,;i onal í _jnc..:;ntraremo:3 no;.. 

ve Zonas Regionais Gcogr6ficns, constituidas relc LitJral de são Fran 

cisco do Sul, Bacia do Itajai, Litoral de ~lorian6pulis, Litoral de 

L:::~gu.na, Planalto de Canoinhas, Vale do Rio do l'.,~·J..xr:', Qps·cc.. Catarinen-

12 se, Campos de Lages e Alto Rio Negro • 

A formação dos municipl.os, ora t";on..:..lc.Lonada aGs fatores 

geográficos e coloni~ação, também foi iL_,_':i.Jle.,.,~ü:dc. p0·: g_ucstêes polí-

tico-adrninistrati vas. Existem 197 muni c:l.pic,·:: t 391 dlatri tos, sub di vi 

di dos politicamente em 13 mic2::'0· ·L"' .r i'oe s ~ C polos Je Cio se nvol vimen to 

que foram .estabelecidos em cada l'ficl·o-Regiã:·, c o"n 8 pO~Ju.l co.ção da se-
,... 

de, sao os seguintes: 

_:[l?_:r:i a nó poli s 

Joinville 

ItajaÍ 

Blumenau 

Rio do Sul 

Criciúma 

J oa_ç :J.1;_g 

Concórdic. 

Cancinh3.s 

Tubarão 

São Miguel D'Oeste 

~--'-

16 2,. G4 3 habi tanteo ( 197eS) 

/'"-., "')(;9 
r_.c __ J:J 

j_22.:.Bl 

.l.U7 o,: . j 

'j_37. 9l.L 

24.0E4 

) 2. ~' ') 3 

'18. 716 

I! 

li 

" 
" 

li 

11 

I! 

" 
" 

" 
r( 

11 

:r 

" 
11 

" 
" 
11 
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2. ANTE CEDENTES 

O desenvolvimento do se-':.or saÚde como um todo, no decu.rso 
~ 

do tempo, mostrou que algumas partes do sistem& n8.o estavam acompanm.,g 

do "pari passu" a evolução contínua e almejada~ Uma destas partes fo~ 

e ainda é, o laborqtÓrio de saÚde pÚblica. Confinac cs er:J qu~1.tro pare

des, a divulgação de seus feitos era feita nor clerr:entos :1ue contact§ 

vam diretamente com 0 pÚblico. A eficácia de uma i;c,e:ina s8mpJ::G foi me 

di da pelo seu alcance preventivo: os traba-:Lh_; "-· im. cüü s que J e varam a 

ter.mo tais objetivos eram esQuecidoa 
v 

nas avR~iaqGes e aor1clusÕes. Quag 

do então o diagnóstico deixou de se::."' a ÚJ. tim8 palav:.:·a e o controle ele 

epidemias passou a ser determinaco em seus ataques iniciais, pelo 

lar.ma do laboratório e o toque de .recolher' passou .L.s:nbém a ser, 

a-

-na o 

uma alternativa mas, uma função especÍfica dos J r:·oo::.'8."tÓ.rj_os de saÚde 

pÚblica, o sistema de saúde "caiu em si ''• 

Não foram somente estes os :fa·~:-c.::·Jb C.:;~uê:u n.i!lantes desta si 

tuação. As causas, se rebuscadas exaucti ve.:·~onte ~ n "JS ~ •JVa.riam à con

clusÕ&s em larga escala. Oi tamos o Comi t~ ~~o : ;. J· .. 'rtos d'3. Or.gani.~ar ~o 

1\IT d • l d S , 22 • ., 1 1v1un ~a e aude que apon-l:;a: escassez de: l'OCüT·;:,os ~ ~iL.p.:. ·as ao ge.Y>e 

de que as atividades de um laborató.ric de saÚc; :::Í) mer ... os ..... nteressan

tes ou menos importantes que a assistênciA. c:J.inica, dn~L cação C:e e.t:.L 

vidades e escassez de pessoal, dentre outras causase 

Datam de 1957 as primeiras puüicaçÕes ~- err: nível interna

cional, pela OMS, sobre a organização e afuninistração do serviços de 

laboratórios de saÚde pÚblica. Evidencia-se asoi.m, a importância do 

laboratório em qualquer dos níveis em que se opere da p":'omoção da 

saúde (nível I) à reabilitação (nível V), segun~o a classificaçáo de 

Leavell e Clark3°. 

No Brasil o despreparo do setor foi eviaencLado, infeliz

mente, mercê da grande epidemia de mening __ ':i e~ A cÓlu.ra, como se a es-

prei ta do momento oportuno, demonstra a fr21.ne ~a de um sistema desti-



P.ado e. fortalecer. ~ o prÓpri'J l!.IIinistro da S::l.Úà.c:, ..,... :. Mé.J.'iO :l.e Alrnei-

da Machado, que diz: "Sem laboratÓrJ o de saúde pÍbJ ~ca, coiru 

saúde pÚblica? 1138 • 

f::1z;r 

Durante anos, o coc1trolo da "!Ju.bl:rculose am todo ,) Brasil 

era feito unicamente com o Raio X. O elev&~.:J c11stc., à a apar :;lh8gem 

rO material impOsPibilitou Ut:!la ação geral, viste que somente OS 
~r os de importânc1.a tinham ou têm condiçÕes 0.0 .::lC'" "ffi r:qu:i 11ll02 ,'i os 

P equipamento necessáriu. Hoje 1 a Tiivis;~-; 1L· í Jr.t~.·. A::~ Tu1\Õ~l·':~J r i:::'8 

e 

cen 

com 

di7 

ser o "simples exame bacte:..~i(,lógico, c :cH8tv""'"' ~-:lRis ~ráti,...o e barato, 

bendo a prática mais eficaz nus r:j.r.ttomático~: rvc:pi.raté: ios15 • 

2.1 LABORATÓRIO TIE SAÚTIE PÕB~jiCA~ 

2.1.1 - Tiefinição: "O servioo de lato·c-atór::..us d.e sa~de pÚ"bli-

ca compreenrle todos -.Jf.· lu'·· :-r.-.-:-óriod que in 

~ervém na.3 atividades da medicina prev-cnt ... •v·P. e Ctc~atll·g_: _ ?.bvratórios 

tle saúde pÚblica, laboratórios de hospi tF' _ 8 lUt: o:-j 1 ~::t:Joratórioz que 
N 

à.e um modo ou de outro se 0 ~õl,pa.s do es ·';c·"·- i, PC:J.J. a ~c= .. :;:~ornla<;ao de 

~ país, tanto no plano inà.i "Jid"Jal, 
";In 

cor·, v :·. J ·t"J · •:_o ~ole ·L:; .. r c "--c... 

2.1. 2 - Importância: Consc,l.idc.'5:? ostá s. j:"lpo.::tf'n :i R c c: valo·· 

do laborat6:r<.o ·ls :;aÚie p{;:tli c.; .'1.os p:.. o

gramas de saÚde, haja vista a recomendaç~1.G ~~cú"tida r,o Pla.JO TieC"(- ns.:t cl3 

Saúde para aE Am8r::.cas, elaborad'-- na II Eeum .. 2.o Ef;~'ocial 0.8 Mlnistros 

d S 'a. d Am' . 21") e au e as · er1.cas ~. 

A car~ncia de laborat6rios ~~alificudos rara rliagn~sti CG 

também foi evidenciada na V Conferência i'Ta0i onn...~.. à e Saúde, realizada 

em agosto de 197516 , principalmente no que o·; t8i'ere à. vigilancia epi 

demiolÓgica. O laboratório representa pa:t·a a e~idemiolugia, "da forma 

comparativa, o que a logística e a esp::..onagar::J. s~ gr ... ~ ficam para um exér 

cito em campanha n1 7. O êxito desta vigi1Éir c ia e".;tá r.ondi cio nado, den

tre outros fatores, a ü.m serviço uniforme de -~a".:.,ore.tórios de saÚde pÚ 

blica. 



Em Santa Catarina~ uma rede Jc,.: labor:.tf."'.LOS 1Jerr: planeJada 

e desenvolvida dentro de critérios coerentes com "'·'a ge ogra::'ia; sua 

divisão política e, principalmente, ajn.stado ?1. ol·.ganJ.zação de saúde.§. 

x:istente, ou seja, o Departamento Autônomo de Sm).de Pública, 

:P:.:eencher as funçÕes exigidas~ 

deverá 

Com 32 laboratórios instalados> c EctaJ.o SG a.vartaja em 

relação a outros u tem grandes perspectivas de expandir e aperfeiçoar 

a sua rede 37• Algumas modificaçÕes são !:.oc.es:-;8ri.8.'' p<::.ra 0UP 1:la."ia pro

dução atieq_uada, com eficiência e eficád.a ;:>l'e-~cen·~e."1. 

Partindo destas p:~o· _;:::,:;as e vi;_,a:'1do tão so1n,ente o aperfei 

Çoamento do sistema, é que faremos a proposlçáu qüe, e-riê.c;ntemente 
i ...... , ~ 

nao pretende ser a ultima palavra neste assunto. Se assim for, nao es 

taremos a descrever um sistema, que ~ dinârr,i~o. 
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3. OBJETIVOS: 

Dada a importância do laboratório no cist-=;ma de saÚde,nos 

propusemos a estudar especificamente o Estado de Santa Catarina. Em 

nível de região, ou seja, de qualquer Estado do :Brasil, 
N 

sao raros os 

trabalhos sobre lar..1oratórios de saÚde pÚblica., Par-~i.ndo é'testa si tua

ção ou condição fci que delineamos nossos c-.:>je·r;iv'Js, para q:u..e possa

mos fornecer subsíd:os não só ao Estado, nas à :>utros estudos posteri 

ores. são eles: 

- :Determinar a si tu,, ãc :"eal c•:-s laboratórios de saÚde pú 

blica vinculados, direta ou indirete.mente, :1 Se ore taria a_a SaÚde do 

Estado de Santa Catarina. 

-- Relacionar as atividades laboratoriais e sua distrib'.li-

"' çao geográfica. 
.., 

- Estabelecer a ligaçao ent:ce ~)C' s;;rv~ç os pre ;:- tados neste 
, N 

setor com os demais orgaos do sistema de >=>8Úd8 d:) .c_r':ado. 

-Delimitar os recursos fisiC'u3~ "r:r=do:'i_ç.J.S s J::1..unanos) le

gislação existente e as necessidades rea~s~ 

- Formular e propor uma red2 ~e laboratórios adeouada a~ 

Estado de Santa Catarina, interligaã.a a e; ::is-'cerna ele saÚde. 

- Propor sugestÕes para a arti·...:ulc.ç~o com laooratórios de 

outros Estados. 



C.ú.PÍTULO IV 



4. MATERIAL E ~TODOS DE ESTDTIO 

1 - Levantamento dos sistemas de ::.abe; :-atór1os de saÚdG pÚblica r_as 

Estados do Brasil: rede, nonnas téenic29, organograma e proje-

tos no 2º semestre do 1975o 

2 - Coleta de dados junto ao Laboratório Centro'L de Sa{:Je Pública 

do DAEP em abril de 1976. 

3 - Coleta de dados em formulário (anexe :::) jV.'': +;o aQs lab'J!'atór·ios 

das Unidades Sanitárias do DASP, de r;- r-;;:o :.1. ~.aio l..G 19~~)< 

4 - Coleta de dados dos laboratórios das 1:n.if1ades ( ho-:-pi tais e Cen 

( FHSC) em maio de 1976. 

5 - Levantamento bibliográfico ~unto à ~'3iblioteí!A. Regi.on::ü de Medi 

cina (Bireme) da Faculdade Pa,~lista de "edicina de são Paulo, 

bibliotecas da ?aculdade de Saúd"' -iJÚblica ,-i.3. TJS.:?, _' ~sti tu to A-

dolfo Lutz, curso de Faruácia e cu~'so de ~[edlcina 

e de Odontologia da Univ8-si.dade Feieral d~ Sac~a Catarina 

UFSC, desde o inÍcio ~o 2º semestr ~~ 1 ) 0 S at~ c , ~ de 1976. 

4.1 - PROCEDIMENTOS 

Às Secretarias de SaÚde de tc;O.os os Este.dos ~):."'aEi1Piros , 

oi endereçada solicitação para que enviassem ao Deya~~amento C8 SaÚ

e Pública do Cent!'O Bio-Médico ~-:..a Univer:3i.dade Feders.l de Santa Cata 

ina, informaçÕes da rede de laboratórios quant8 a: 

a) estrutura; 

b) organograma9 

c) normas técnicas. 

A coleta de dados junto ao Labora-:;6rio Central do DSP foi 

alizada através de entrevistas com o Diretor G0re.L e funcionários • 

anta aos laboratórios do interior, i.TÜ:d +;3ffioe nove deles para a cole 

a de dados. Pudemos obserrar "in loco", E.a cond~.çÕe., do f'.lncionamen

o e deficiêncj as, comparand.o-as entre s: o~ r3 ·;r"ais laboratórios ti-



lreram os dqdos cole ta dos pelos supe rvisOl't: j do l..;;bC.'G. tór:·.o Central , 

lla visita anual que realizam,, 

Precedendo a coleta de dad.:s jv.:u."cu av3 laaorat6rios do 

~nterior, enviamos pelo correio, nomlnaJ.msnte, u.:n q1.:.e s+;i onário a to

lfios os laboratórios (técnicos de nível supn't'ior). ii.s rosih'si;as devol 

llri.das foram inexpressivas9 além de verifj C8.rriJ.os faJ.he.s têcn: cas na 

~:!laboração do que sti oná.rio. Abana.onam.os o m.' sTJ:o e 9m c0nj1.::.:1tc com o 

leupervisor de laborat6r~. os do interior 1c "C. ;p! -3 .. abu:.'am~'s r' 01 1.e E! tio 
, . , 

11ar1o OL:t formularia consta:1tu do anexo ·-~",_ t":..l.lU .. 

Justificamos a vi q:L ;-J, ,-~_ somcn'lt; r.:.o,rc labo:rP.térios, por 

!estarem situados no oeste e extr!_~mo-oeete â.u Estado, q.:te J.escon:::ecÍ.§: 

IIlOs. Com esta vi si ta pudemos obsGrv-ar os n•eios de com.un1.caçao, a dis 

ttância média entre as cidades e formc.;_:-8.o Ct;..lL-u.'t:'nl d.·l população à.a

~uela área. Se bem que· o tempo disponívcú fo.::;se Jl'~.J.cu . .l/'-' élamos fazer 

hs observaçÕes desejadas. 

Nove laboratórios repreeen·tar:~ 2endo l'!.ma 

·amostra significativa. 

No levantamento b:ibliográfj co ·)ti.. ... zamos '; cerv·i·~o de c~ 

putador da Bireme. Nas bibliotec&s de. ~ia~uldac\e J.e .=Je:.r~t_. Pú_1,1~.8a c 

Adolfo Lutz consultamos o catálogo e nas •).a TJFG:; ef~tuou-se l-'J.sca d.J 

reta de publicaçÕes da OMS. 

Os J.ados dos laborat0rios hospita1ares si"t1.1ados na 
, 
a:r.·ea 

do I 2 CARS - Ce ntru Admi.nis tra ti v o Regi O'la:_ ã.c: SmÍ.dG foram obtid-: s 

pessoalmente. Na Secretaria da SaÚde obti.ve:nos os daclos !·eie::""ontes 

às demais unidades. 

Nas visitas aos laboratórios, SE:::ja c~o :JSP ou dq FHSC,seQ! 

pre que possível, escutávamos a opinião à.os euxiliares, laboro.toris

:tas e do chefe da unido.dc sanitária. 

_o __ _ 



CAPÍTULO V 

RESULTADOS E TI.J S CU~:L~_bü 



5e RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONSIDERAÇÕES DO AUTOR 

Delimitados os objetivos, procuraremos e:::.:vor os resulta dos encog 

trados e discutí-los, dentro éi.o possívo:l. 

Talvez pareçA. cansativo, e assim o é, A. leitu-ra. da lE::{:is:::..a-.;:ão 

função e listas de análises que vire.o a sep;J.ir. O f:J.to é :jue elas são 

essenciais para que se forme uma visão distinta 8 ~üara J..o q'W existe 

e do que propomos que exista. 

Outro fato substancial, o qual j ~ f:.2cmos re êerência, Ó 

ca.ue o material existente sobre o~ganizaqão 1~0 :.abora·côrio de saÚde p~ 

blica abrangem aspectos gerais. )corre que neste t.::·u.balho, estamos li 

dando com um f~to concreto, que é a rede lle laborat6rio pRra San-ta 'Ja 

tarina. 

Temos, pois, que estabelece .. ~ regras ' .e l!.e.o '::j~r:,. fixast 

mas que sejam dirigidas do que nos propuc·J'-' .~·:: .. 
, , "' 

Claro esta quo tambem n2~ che ··? .. cem os 10 r~ talhe~ porem as 

sugestÕes enunciadas proporcionarão meiof:> :.~C' chegar e o~o0 For c-

xemplo: quantos elementos c1ovo.r8. to r uma ;,)orclc::.a.d.o· 'i.:'.? ''3 va·~·iávois' 

a serem analisaJ.as são mui tas e doper.den tos. 

Também sabemos que as alogaç é>' E õ.a imposs~.b:: :J.iC..ct.d-. do .:c 

implant:::~.r tal ostru tu r a serão mui tas. Uma e.olas se~~·á do quo :·c ::ursos' 

financeiros e os servi~os laboratoriais são onero-

sos. 

Permitam-nos responder com duas perguntas~ os ro cursos 

não existem por quo a saÚde ó secundária? Os serviços de laboratório 

são caros porque são supérfluos ou a sua rela~,tão custo/validado Ó mí-

nima? 

são consideraçÕes que fazemos não para ov~ tar críticas ' 
mas para que elas partam à.o uma p·:-c:missF :r.oal,:1ente válida. Nossa in

tenção é colaborar para o aporfoiçoamonto iic -ü;:; Goma do laboratórios' 



13 não criar um sistema porfei to. As sugo2t~os 1:..'-c vi.~_rom serão h cJn 

tribuição ~ue esperamos. 

5.1 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ADT11INISTEAÇPO FJII SA1DE PELO ESTADO 

5.1.1 - Secretaria d~ SaÚde 

É o Órgão central ~ue est~belecs as uiretrizes op~ 

r-acionais do setor saúde em Santa Catarina. 1\ia sua estruture:~. está a 

Ooordenação de Plane j arnento com suas uni dado 8 e e·:.-:lJ-'J.n:i.dad~o: s ~ que lEf 

ID.i tem a decisão nos prog'l::"arnas d.e saúde ( 4LeL T-. ' .• ..L.,: " 

O DepartamE-~nto Autônorc0 ci? 6aÚd.e J?ú:::üir.a - J)2P,por 

ser uma autar~uia, está ligaà.c j __ tõ.J.:t:'etamenl;e à Ssc~:-eteY.la e a Fu.nda

tão Hospitalar de Santa Catarine. - YhSC, e:m.oora seja UL1a iundaç~o, é 

IJ!Upervisionada pela mesma Secrete.r~.a. 

5.1~ 2- Departamento Aut8n...:.ILC de Sél.CL:'k Púlli~a - DSP 

A política de saÚde d0 J<:stado 

oretaria à.a SaÚde e parte de sua execução s.r';=i afE. r_::C', c.;,.: :J~P, 

finalidades são35. 

C'J.jas 

I - Promover estl.A.dos e pes~ui .• :.s ;:;( ··-·rs u e2t.· A ' de daÚde 

(las comunidades e a situação do ambiente. 

II Executar a polÍtica à.e s::t{de forml.18.t 1a P<-~.::. fec.:retu-

ria da SaÚde. 

III .Administrar os serviços c:.e ;::;auà.EJ pÚ~lics., e. carc,::. c,_o 

Estado, a nível regional e local~ 

IV Exercer a fiscalização s2.nitári a. 

V F:..scalizar o exercício p:r-ofissional de ativ:ulaC.es re 

lacionadas com a saúde. 

VI Gerir as atividades laborato:::iai:."l. 

VII Zelar pelo cumpriment..:> dEi. :::.egislação, ·los regulamen-

tos, normas e especificaçÕes relaciona·Jas com a 3a{de. 

A estrutura organiza0ional J.c TISP fo: iY'.sti tuÍda pelo D§. 

ereto nº 346 de 26 de ma.'l::"ç o de 1976 (Anexe Il::L). 

BIBLIOTECA 
FACULDA'Bf-~ SA( .-.: PÚBUCA 
~DADE DE SÃO PAULO 



, ~ -
O LCSP, ccmo orgciv C;t::.I.L·:: al rle di~eçav ;~u-

. t , <1\, ,., 

per1.or na es ruttlra do DSP, esta subdividido om """;res divisoes: 

a) Divisão de Laboratórios de Saúde Pública. 

b) Divisão de Pesquisa e Desenvolvima~·~o. 

~) Divisão de Bromatologia. 

Da co::npetên'Jia do Laboratório C--;:-:.t.::..~aJ ~ destacs..m.or;: 

I - A progrrunação, organiznç~o, , ire~ao g coordenhy~o e 

~ontrole das atividades inerF_;ntes e o I,abore; .)ri c c'.e SaÚcl ~ Pública. 

II - A participação n;_;, formu].aç-S.o 6~1s prot;:I:amas do Labora 

;Ório de Saúde Pública. 

III - A articulação com os dema.l.s Órgãoe ~l.o :DSJ? 1 7.;.canélo 2. 

lecessária integração e mútua colabor~ção, ben. -JI1i'= c- c :-m entiõ.B.des li 

~adas à sua área de atuação. 

IV - A participação na pro~oç~J 
..... 

... .:.. '~'J . .r.J-:.~ dt> f .1rmaçao e g 

~arfeiçoamento do pessoal técnicv nenessá:-:_o às ~ iivi.·"".ddes do Lapo:C§ 

~6rio Central de SaÚde BÍblica. 

l8.da diretamentE; ao Laboratório CentrJ.l \~9 3a,~flp ;-,:,rJ::;_i~F. ~o:r:;-.~ete~ 

I- A programação, norrnaltsa~ão? a·~ta:.iaçs:> e b1'.)-:;rvi. . 
.... 

aao de todas as atividades pertinentes aos labo:--·at(rios das Un .dade;3 

5ani tárias ( US) loc~.:ts. 

II ·- O s,_;:.primento dos labO)'utÓrius d2.s Unidade3 Sani t§. 

rias locais de todo o equipamento c mate:ciais necessários à c·xscução 

!las análises. 

III - A emissão de parecer sobre os pr ,Jgr·amas ou sub-

~rogramas de instalação de novos labcratórios 7 bem como de sugestÕes 

~e reformas e/ou melhoria dos existen·~es" 

2 - À Di visão de Pe sq_1".i sa e - .?senvolvin·.ento tem como com 

t;>et~ncia: 

-.1.2-



I - A programe.ção, nonna~;_z'lcb.c., ; .vr l.:.açan P. S1J.pl:3rv t-· 

~tão da execução de todas as atividades oert:·_nent~c-' aos servi_ços de 

lic:robiologia, Micobactérias, Virologi 9., :Parasitologia , 

:Vrinálise, Hematologia, Imunologia, 1··1eio ~-e 0ultura 1 Esterilização e 

~outros q_ue vierem a ser criac.os em função das r, e:::~, .'lsidaô.:: .J de saÚde 

'piblica. 

II ·· O estudo da padronizaçe.o de té..::nicas di:.· la'borató-

rto. 

"' III - A organizRçao e ::.. q_uaà '17C dG pe sq_uisado-

.res. 

IV - A participação nr.. progrc.::-aç:.G 
N 

3 :r.e a"'.._;_ z. ~';]ao OP CUT' 

aos para pessoal de laboratório nos níveie superior e at:.xiliar e a 

organização de palestras, seminário2!. jorne.d9.:o, Vi8and.o a atua~.i'?ía

ção do pessoal de sua área de competência· 

V- O desenvolvimento das a~~vidad~s de 1~rJrat6rio , 

de apoio à Unidade Operacional da ProgJ:'aJL.e:. ãc 3aclcle ., 

3 - Divisão de Eromatologia 

Á N N 

Tem como competencia u pl·:~;;..:-ê:ir,EL;-.--;.-:> 1 :.lt:!.TI.-,ii.aça0 1 a-

valiação, supervisão e execução de torl.as éi.3 a ti v-i..c'ack s p, ~- .)il'.!cnte ~ 

aos serviços de Química dos Alimentos, ~.~·~ crr:!Lio=' ogis de úir.c::r··~ns t. 

Microsco:Jia de Alimentos, seja de natu:ceza :fisc2: 0'J. :.LL.álise :9:r·ev-i_a~ 

por solicitação do interessado. 

5~1.2.2- Laboratório Inaustria~ 

Antes vinculado ao Laboratório Cen+,ral, o 

Laboratório Industrial constitui agora u'. ór:;ão c:entral c a d:l reção s~ 

perior, ligado diretamente. ao DSP. A desvincuJ qção do 1Jabor9.tÓrio In 

dustrial, defendida por uns e negada por out:..·c8:' p8.rece vir de ~,ncog 

tro à moderna organização laboratorial. O Laboratório :'..ndustrial cms 

titui uma atividade-fim dentro do ::ntor 
:1 ,, • 

;::;c:cuno.arl.o cu de transforma-

ção, ao passo q_ue o Labo.r·atório de SaÚde P('lJ1 J 0a e uma a t~.vidade-meio, 

-..L. ... -



setor terciário ou de serviçcs. 

5.1.2.3- Csntros AdmiHJ.st.rat;ivos Regiona~-s de Sa{ ~ 

de - CARS 

Os Centros Administr&~ivcs R8gionais de 

SaÚde- CARS, s~o .)s Órg~os executivos regionajs C:.; todas é::'S ativida 

des do DSP, compr~.:endendo a coordenaç. ;o, oi. ien·:-;aç '3.o, supe :-v-is~o, ava 

liaç~o e controle c:s.s a ti vida de s das Unin ::1des 82.ni tári as Locais ncs 

limites de sua jurisdiç~o. O Estado foi . .:;_:J_i,T:; -~~._do em Peis .:L"'esiÕem ea

ni tárias, cada uma com um CARS, .ssi::n e sp(c .-.J_ficadOf;: 

I2 CARS Microregi~o da Grande 
..... 

Florianópc::..is ( GR&~FPJ~,I3) e l'~giao 

do }[édio Vale do ItajaÍ (ALIMVI), com sede E::lli F·lorianópol:is; 

II2 CARS- lVIL .... roregi~o formada pelos mu.üicÍpio~· la Regi.~o da Fc~ do 

Rio ItajaÍ (.wVIFRI), Regi~o NoJ:·3.ests de ::;.c .. nt:a ~a·.8.ri.r.a (.FI

DESC) e Regi~o do Planalto Norte · :..~cr-.r,4.) ~ com se '.e em Joil .. -

vile; 

IIIQ CARS- Microregi~o formada pelos muni .<r~ 

( .A.Tv'IUREL) e Região Sul :l.e Sar..ta C i ,~ari.D..i ( )~·_:s.c.:s ·_ ·. _ com qe-

de em 0r:. ciúma 9 

IVQ CARS - MicroregiB.o formada pelos mun:,;,cÍp:~"'s J.a. 
.. 

3e~u:.c 

ItajaÍ ( J.J![AVI) e da Rer: ~o Serrana ( ,,A]!IURBS), cem sede em La 

ges; 

:vg CARS - Formado pelos municÍpios C.a Região do :r.lieio Oeste Cata:rine,!2 

se ( Al\/INIOC) e do Alto Ri o do Peixe ( .AIVIJRP), cmn sede em J oa-

çaba; 

fvrQ CARS - MunicÍpios da Regi~o de Santa C:ate.r·· .. na (AMOSC) e do Extr.§_ 

I mo Oeste de Santa Catar:Lna (ANIEOSC), com sede em Chapecó (A 

nexo IV). 

Unidades Sarü·cárias locais -US. 

Suo ordinadas r:. ·L1 ·~ GRmente ao CARS, compete 



às Unidades Sanitárias a execução, a nÍ'.,.eJ .l.OC'?-1 •• :ie: c3 atividades de 

saÚde pÚblica programadas pelo DSP. 

As US são classificadas em relação ao númerc de habitan

tes do municÍpio em A, B, C e D. 

:Uzüdade Sanitária tipo "A 11
- população entrC; 15.00') e 5G.·')OO habitan 

tes nas comunidade~ urbanas. 

!unidade Sanitária tipo 'IB" - população das con~uni:lades 1J.r·;.;anas entre 

5.000 e 15.000 habi taates. 

Unidade Sanitária tipo ''C" - localizada or: ~-"<.Le doR rr:u.nicÍpios ov 

outros núcleos com população er _·.:·p 2.00~) c 5~000 hs.bite,ntes. 

Unidade Sanitária tipo "D" -- locali::mda em :;om·:.1üdc.....des c•or1 população 

de 1.000 a 2.000 habitantes. 
,... 

A complexidade de servi,:;os e poseoal variE', em funçao do 

tipo de unic1e.de. A comparação entre o nÚmgro c,e ·,~u!JL-{;:-.:.vs e o deUS, 

pode ser observada na tabela abaixo. 

NOTA: Todas as funçÕes enumeradas até aq_::.l ~ :!'or&J.n 13:-: :;raidas da prop.Q. 

sição do Regimento Ge:::-~·.1 do DSP e ~cdel',,:·~' ;:.,·-f ·er aJ*iere;Ões. 

ITab. I - População do Estado üe Sa~1.ta CaL:,_'inc"' :::<eg".n·-.. o ~ CARS, 

número do municÍpio e US, 1976 .. 

_c_Ans ____ : I: PORJLAçÃo ~~~ !_º 
IQ 663,152 i 

IIQ 658.4~5 

IIIº 568.323 
IVº 499.832 

VQ 

VIº 

TOTAL 

436.468 
560.3 20 

-- --------- ~r~-----~--
MUN~?J' P~~~ l lTQ :JE ~ 

3'~ I 2 2 
.J I 

3~ .:4 

31 
35 

35 ( 1) 
27 
30 

(1) - Inclui um Posto de Puerim:ltura. 

11!:: Serão inauguradas ainda este an:J mais oi -:o US .. 

J.~ r. - -



5.1. 2.3. 2 - MunicÍpio-s se'l Dnilt:J.c~ ·s Sani tá:rias 

Os muni c{ pios rele.ci onarlos abc.ixo 
,_ 

naJ 

possuem nenhum tipo de US, soja na sede j_o municÍpio ou em distritos 

Antonio Carlos, Gov. Celso Ramos, R.ancho Qtb-iL.v:do:~ :Benedj_t.o Novo, A

grol~ndia, Agronôr.ica, Aurora, Lontras, Três :Da1:·r2. i 1 Arroiü Trinta , 

.Ibicaré, Ipil:·a, 1:.-ani, Itá, Ouro, Pir"lelro Pre~1o, ?residt.:~Te Castelo 

Branco, Águas de 0f,_s.pec6, Nova Erechim, Saudadr:;s ~ \rarge~o ~ C:::c.mpc Be

lo do Sul e S~o Ludgero. S~o ao todo 23 Iiil:;.n:) ,:'pios 8 cem 2.55.000 ba

bi tantes (aproximado) san assis·H~ 1.cia sani -:~:cia e CC'nsuquE:ntemente 

sem laboratório de saúde pÚblica. 

5.1.3.1 - ::fu.ndaç~o Hospi.·~alar Cl.e Santa Catarlna --'" FHSC 

Sob a supervisãc da Se c:r·0 -1::::tria da SaÚde e Jts. a 

FHSC, que possui as seguintes unidades rle serviç ": 

1 - Associaç~o Santa Catarina de Reabili t'lç ~o 

2 - Centro Hemoterápi co ~ .Floriaüé poJ i. s ~ 

3 - Instituto de Cardiologia ·- Florianópc'.'.:L8. 

4 - Hospital e Colônia Sant I Ar.~.a - são J. o c,, C• 

5 - Hospital e ColÔnia Santa Tereza - Sâu ·Jos0 r 

6 - Maternidade Carmela Tiutra - Florian6o0lib. 

7 - Mate~cnidade Tereza Ramos - Lages. 

8 - Maternidade Dar"i Vargas J oinville, 

9 - Hospital Infantil Edi th Gama Ramos - Florianópolis. 

10- Hospital Nereu Ramos - Florianópolis. 

11- Hospital Gov. Celso Ramos - Florianóuolis. 

12- Hospital Miguel Couto - I"birama. 

13--Maternidade Catarina Kuss - Mafrc .• 

5. 2 - HEI.JE DE LABORATÓRIOS DO ESTADO, EM SANTA CATARINA 

Com a elucidação das característio;_;_c, t8.si<;as organizacio 

nais das entidddes que intervém, atravé,~ :.. ' ..... s·;.edo, no setor saÚde 
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analisaremos os laboratórios de saúde pú~~ i cu e .w::-·L.::. talg,r, 

5. 2.1 - Rede laboratorial à.:; IJepal•tc:·meL:to AutÔ:':'lomo de 

SaÚde Pública 

5.2.1.1- Lal:>oratório Contrétl de Ea.Úde Pút-lica 

O Laboratório Centr9.l do TISP é ·vun labo:·atório de 

refer~ncia para e. rede estadual, eleJo emanando as normas técnicas 

q,ue nortearão o funrionamento de todos os :iar,ors·ü(:'ri(;s. ;~,A 1?.-oorató

rios regionais terão co1110 sedE" unidades ssi ... +:árlas do tipo A, vs 1g 

boratÓrios locais terão como se c;:; uni.C.9.des ~>tL~ ;2..'::'ias ti,t~o :B, segun-

do informaçÕes do Diretor Geral o A prev::J.2..cue:r :::ste r::.cltério, 0 Ests.-

do teria que contar com vinte lsboratórios regiona~o e vinte e dois 

locais, com a instalação das unidades san1. tárias J.·. ·3 :B provi3-:;as no 

Projeto CARS~ 

O LCSP, além das DivisÕes G~mnc::.adA.:::; -_n:crio·:'1o·.::··Jo~ está 

subdividido atualmente em secçÕes, que! c::L éi •. "'l~J._"l.tP.çào do novo Re 
..... N 

gimento Geral do DSP, passarao a Ser'riç os. 8ao p l·1.s: 

l Secção de Urinálise 

2 Secção de Parasitologia 

3 Secção ele Imunofluorescência 

4 Secção do Hematologia 

5 Jecçao de :Bioqumica 

6 Secção de S0~ologia 
..... 

7 Secçao de :Bacteriologia 

8 Secção de Mi cobac·Gérias 

9 Secção de Virologia 

10- Secção de Preparo de Meios de Cultura 

Secção 
..... 

11- de Esterilizaçao e Mor:tagem d~J ~~ateriol 

12- Secção de Colheita 

Secção 
..... 

Prot ')co2.o 13- de Recepçao e 
N 

14- Secçao de Almoxarifado 
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15 - Secção de :Microbiologia e Th1icl,.,ús•··o;):i.a <::.l:i..':anta."' 

16 Secção de Química Bromato:!..Ógi(.;P. 

17 Setor de laboratóriGs do interior. 

O pessoal relacionado na tabela a segui~, 6 na sua maio

ria, contratado pelo regime CLT. A dedi.caç:io pode eer int~'Sral ou pa!_ 

cial. Além do en1~nciado nesta tabela, existe urr,a forma d0 oontrat a-
"" .... 

çao por duas horas diárias q_ue c1ove!'á ser abollc::c, c0n r:. fo:r't:':cüaçao' 

dos contratos de trabalho. 

Tab. II - Total de funci onáric"' de Labur2 -':.-).:t.·il.:• ·:::'sntrs.1 1 • .io DSP, 

segundo a carga horér.:..a por ü.ia, 1'.)';6. 

PESSOAL 

Diretor Geral 

Chefes de Serviço 

Supe~visores 

Laborataristas 

Auxiliar de laboratório 

Auxiliar Serviços :Médico 

Atendentes 

Bolsistas (l) 

Escriturários 

Auxiliar ~le estat:Ística 

Serventes 

4 

1 

1 l 

4 

3 

1 ..... 1 

7 7 

--------------------------~~---------+--------------4----------
TOTAL 40 
----~~----------. -- --·----~ 

55 ' 95 
~------L-------

(1)- Bolsita =auxiliar técnico, estudo.nte u"!:li-.-e~c-sit&rL>, 

com vínculo de estágio remunerano~ 

Uma observação imediata, é a de ~ve o pessoal. de nível 

superior possui regime parcial de tempo em 011 a q_uase +.otalidade. Os 



auxiliares de laboratório se e qui valem f'lll :':l'~mern, · ·.JrÓm auu. cc.rga ho 
, . , . 

rarla e malor. 

Preencherá adequadamente 
..... 

s1o;,as 1anr.ce~' o E:tuxiliar sem o 

laboratorista? Se for bom treinado e suas funçÕes bem delimite das, § 

creditamos que sim .. Mesmo assiro. a defasage:w auxili ar/lai:Joratorista ' 

continua. 

Relaç~o de análises ~ealizadas pelo 1.C~E.P~ do TISP. 

A fim de atender a Unidade Sa;:-;.j_··~~:· 'ia seC...iada :1a ilha de 

Santa Catarina - Florianópolis, "1 LCSP ~:'e'JJ iza os exarJeS aqui relac':L 

onados. Há uma demanda consideY"áv·el do serviç;os em :c-el.r3ção à DS e o 

LCSP está se tornando pequeno para suas funçÕes. Funciona ainda jun

to ao mesmo, o Laboratório Industrial. 

são as seguintes, as análises que _Q,1Jpet,,m qo LCS~4 ~ 
..... 

Sangue: b:::Jaçao de VDRL 

Reação de Widal 

Reação para bruoelocc· 

Hematoscopia (Plasm(;§jwn s~) 

Tipagem sanguÍnea 

Fator lli .. 

Dosagem de uréia 

Uosagem de glicose 

Dosagem do crea7inina 

Dosagem de colesterol 

Dosagem globular 

Hemossedimentaçãc 

Hemograma 

Tempo de sangramento 

Tempo de coagulação 

Hemocul tura. 
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Urinálise: Parcial de urinn 

Teste precoce da gravidez 

Cultura. 

SecreçÕes: Mycobacterium tube1·culosis 

Líquo.r: 

a) exarc.e direto 

b) C1J.l mra 

~coba_pt3ri~ 

Cor~nebacterium di~eria~ 

a) exame direto 

b) cultura 

Neisseria gonorrhocae 

Tr,e_ponema pallidum. 

Hemo~hilus ~ucrey. 

Meningite 

Parasitologia 

Cu:t.tura. 

Virologia: Isolamento e identificação 

Isolamento e identi ficaç9.o v:Í.l.us d2. v·.=u {ola 

Titulação da vacina antipolio:;:r.~clite 

Titulação de antico.rpoR antirubéola, 

5. ?.,1.1.1 - Laboratórics du interio::-

O LCSP instalou no interior do Estado, 

nas US, 32 laborat6rios classificados em A o ::s, confor:tlio estejam ins 

talados em Centros de Saúde ou Postos de SmJ'•Je r?spectivBmonte, que 
, N , ~ i"'J 

e a divisao das US atualmente, ate a impla::1ta9é.0 da c'-c:.ssificaçac dQ 

talhada anteriormente~ 



Tab. III -Laboratórios do interior, segu:c:ic o -~j_p- e po.:c OARS 1 

junho, Santa Catarina, 1976 ~ 

LA13.TIPO A TIPO J3 TOTAL 
·-----~-+--------~--+ ----~~ 

Il:l 1 6 7 

II2 3 3 6 

IIIº 3 6 

IVº 2 3 5 

Vº 3 

VIº 2 

TOTAL 14 

) 6 
i .) I r 

j-·~--=---=t·, ---~c. ~ 18 32 
-------··- . - --------·--

FONTE: Setor de Laboratórios de; :nter:..or .. LCS1' ... 

Deverão ser instalados ainda e:-r 1976 r.2.i'::l or"J. lo.borató-

rios tipos A e B, nas localidades de Bigao.ç··t5., Ti.m'!:Jó 1 Pomo rode e Flo-

rianópolis Estreito (IQ C.AES), São Erc:t11cis::;~ üc S·~l e Balneário de 

Camboriú (II2 CARS), Turvo (III9 CARS), i:-".:<.nt2 .:ecÍl~a s FJ'aibul'go 

(VQ CARS), São JosÓ dos Cedros e :Pa~mj_·t.c:Js (VIQ Ci~PS)~ ')c- non·~rstiza~

i da esta meta, o Estado passará a contar oum 11.3 }_atoratÓ.:::ioE ..::1.e saÚde 

pÚblica. 

5. 2.1.1.1.:: ... Área f{si~a 

O espaço fÍsico ocup~do pelos ld

boratórios nas US va!'ia de 12 a 50 m2, e:'J1 salas geralmente adaptadas 

A tabela abaixo mostra outro aspecto, ou seja, o número de salas ocu 

padas. 



Tab. IV - Número de salas po:c laboratór-io, se.gv.::~dc o tipo no in 

terior, Santa Cat&~ina, 1976. 

1 

2 

3 

TOTAL 

4 (12,5) 

3 ( 9,4) 

7 ( 21,9) 

14 (43,8! 

+
f L~. TIPO "R ! CCOTAL 
--~---; ___ j_í':_L_~ 

1 15 (46,9) I 19 C59,4) 

2 ( 6. 2) I 
J. ( ') ·:_ ) 

1s ()6,2) I 32(loo,o) . _ _j.,.,_____ '"--.L.....-----

Quanto ao espaço fÍsico, no momento é satisfatório, com 

algumas exceçÕes. As unidades sanitcl..:-·l.as recém con2tr·lf.das 

com boas instalaçÕes. 

co::.-ttam' 

A iluminação, principalmente~ r' a ver.t:.ls.çãc; em geral , 

são deficientes, não permitindo uma disposl~~~.o rr" Clv,~ .. ql do equips.me_g 

t Em 1 1 . 11 . t , l' 1 J • d l ., ' ;• o. a guns oca1s a co 1e·L a e roa lZf•. · a rv,_ ;-" c:r c o 1=1 oo.ra· ... o.::o1o, .§. 

,.... ,...., 

carretando transtornos. Exiatem na mP.sme. üni c :=1.d.e, salc.t-J qr,o nao sao 

ocupadas todo o tempo e que, com oert<:J re.ci onali::aq~o ~ : n"l.erie..ln ser· 

vir como local Qe coleta. 

O laboratório de Blumenau apre9el:cta granã.es problerr·as de 
.... 

espaço, para cita1 um, ao passo y_tJ.e os de Cric:.ÚJr,s_ e Sao ]Hguel D' 

Oeste são os melhores instalados. O de Caçador, ap6s a conclusão das 

obras da US, ficar~ bem instalado. 

5. 2.1.1.1. 2 "' Pessoal 

OcorJ ·3 uma qv.ase eq_ui valên

cia entre o pessoal de nível superior c o pessoal auxiliar. A pirâmi 

de de recursos humanos, em que os auxiliares formam a base de suton

tação, inexiste, acarretando deficiências qu2 serão analisadas um 

pouco adiante. A tabela a scgu.ir mostra O":' l'c cursos bumanos existen-

...., ) 
-c....::.-



tes. 

Tab V R Ur h d ..... h , . • - ec sos umanos, segun o a ocupaçao e "" carga o::::-arJ.a, 

nos laborat6rios do interior, Santa Catar5.na, 1976. 

Laboratorist!J. 

Aux.de Laborat6rio 

Aux. Serv.Médicos 

Aux. Administração 

Escriturário 

Atendento S.Pública 

Servente 

Sucr-:J. ( 1) 

TOTAL 

5 41 

5 

~6 

1 

3 

1 

26 

5 

1 

3 

1 

(1) - Técnico de labor:t<;6rio do. Su.c·un c.J!.o ..:c:.. .ir: à dJ apos~ çã0 

de Laborat6rio ci:: DbP. 

Do total de 46 laboratori.stas no i:J.t.:;rior~ L:-: 0% trabe.

lham em regime de 4 horas e 11,0% em 2 tora:·~· com 100,0<){- de .~.e dica-
~ 

çao parcial. 
, 

Em algJlilas uni. da de s i::iani t&ri.s.s a demanda de se.:r:·vü; os e 

mínima, a produtividade é baixa, o q_ue aliado ao fato anima, nos rc_E 

mi te afi.rraar q_ue oco:-ro u..rn mínimo do 50, O% de ociosidade. Há labora

t6rios q_uo poderiam funcionar em tempo in.togra:t, .:~orno Criciúma e Jo

inville, ao passo q_ue alguns, embora poucos, tô:r1. p:codntivid.A.de quase 

nula. 

A contratação de laboratarista d0ve:~á .-1er no mínimo por 

quatro horas diárj.as e a do pessoal '3.U}:i.L.ar, poo:: c:ito horasJ em q_ue 
.. ..... 

ocorre maior produ ti vida de. Dos 3 2 laborcl"';ori os~ 13 na o posPuem auxi 
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liar de laboratório e o fato se reflete nos degu:.n:,as o<::.pc;ctos~ oade 

:existem auxiliares: 

a) Melhor organizaç~o 

b) Maior produção 

c) Racionaliz~ção de serviços de cole~a, preparo do ma~erial,etc 

d) Registres ~ficientes. 

5. 2.1.1 .. ~ .• 3 - Bq'.Ü1Jaméntos e materiuis 

-.:.ivel'POG 

Há uma peq_uena varia-;ão em tornc':l ,_;_u 8\LU.:.J:-emonto em labo 

ratórios do mesmo tipo e também! pouc::::. diferença e::1-:;re os tipos con

vencionados, seja A ou B. Mesmo alguns eg_uipamento<::, corr,o o riestila-

dor de água 1ue é exclusivo dos labora·tórios :-:_;,n .".., :1ão exis~.em em 

todos eleP. 

Tab. V- Eq_uipomentos e materiais diversos .. :O(.;_,~'nri:. 0 tlpo da labora-

t I' • d . t . s t c t . . -, Ci'l'~t o r~ o o ~n er1 o r, an A. s. arJ.;EI., .L_.~ . ::· .. 

~ab_<?l'. ··-.... ---+~~i_p:;- -1::.._-·-~r--~,- ==-··;.·~~~-o -~B -~~r-~- --~= 
· ConQ.,iç ao , & ) 1 - rr~. , • · · 0 ( ,ç 1 

Eg_uipf1!P.er:J..~. ~-------~~s_n_'l_·\ ,_co~--l·-~l~C _ ;_ 1o; __ s_:r~_·t-~1'~!~_ 1 _ ._NA __ .,...::~. 

Autoclave ·/ortical 12(38,8) I 2 (-:J,4) ll(35,5) 

J.7(~4~S) 

17(~418) 

Estufa esterilização 14(45,2) 

CoL~rifugador 14(45,2) 

Geladeira 10(32,3) 
Relógio de Al2rme 14(45,2) 

Destilador de Água 7( 22,6) 
Balança analítiua 6(19,3) 

Agitador do Kline 12(38,8) 

Microscóp.monocular l( 3,2) 
Microscóp.binocular 14(45,2) 

4(}2,9) i 3( 9,6) 
I lC i, 51,6) 

7( 22,6) 

8 ( 25' 9) 
2( 6, 4) 

13( 42, ';) 

Microhematócrito 

Estufa bacteriolÓgim. 

! 17(54,81 

114( 45' 2) ! 
7C 22,6) I 7( 22,6) I 2\ 6,4) 

Banho-maria 14( 45, 2~ I 1 ( 3, 2) 

Vidraria suficiente 113(42,J) 1( 3,2) 116(:51,6) 

Reativosecorantes ll3(4-2,0) l( .;,2) I ~G(5:C,6) 
Fi tas ~-J.'O_élm~~~--- l)_li.~LO_,_)~-~J~. _ .. .:_~_L ... _~6l5l:J 6) 
:R:- Não computado· c laborató:r i..o de E'.Jor'.U.J...m,::;ipo I·: 

tar montado na us~ 
-?4-· 

14(45} 2) 

l( 3' 2) 

17(54-:8) 

17(::4,8) 

17(54,8) 

17(54,8) 

17(54,8) 

15(48,4) 

16( 51 f 6) 

1(3,2) 
1( 3,2) 
1( 3' 21_ > -por rJ.ao os-



xistente supre as finalidades. De ce::.:-t::-t fo:-Ii>-a~ 
. 

pc~~m, apresenta oci-

osidade, como no caso das estufas. No r:;nta:r..tc, p:;r sE,r um serviço de 

saÚde pÚblica, cuja função é a atenção integral à coletividade, deve 

estar preparado para exames em maior escala do qus os existentes. Al 

~lns laboratórios :levem ter condiçÕes de roaliz2r do~agcns oioquÍmi

cas e culturas. J(io se fala em unidnd'~ snn:i tá::r.ia sem Go !r:zer refe-

r~ncia ao programa 1Laterno-infantil, pc: . .-ém Cl .l.a"'r:oraJ_;Ól'ios :r.'áo reaii 

zam o 0.iagnóstico precoce da gravidez. Nac .:O:!_' faz 1Jm a1iendimonto in·-

tegral de saúde nas unidades. r _,::.~r::_,_le se a.::'.agam serc;m ":...:asos sociuis•' 

Continual:'ão pois, a ser, já que se ·t;omam ml:didc:.s p:~rcia::~ .. 

Dever-se-iam padroniza::. os exames por t:':..po ele consulta , 
, , • • • • I"<J 

apos os quais o paciente retornaria :::o me dJ.. co~ 1.n1c1.a:::J.do-se ex.L·ti::-.o, o 

controle, avaliação e reavaliação do trat~Lento. Hf 01~ 2e prover os 

laboratórios para atender a estas necessic~·:- :ll"""S, e rr:.als E.: .1da, estinu 

lar o corpo clÍnico a utilizarem estes mn.i.u; Ci.e inq·..;;._•stionável ajuda 
"' , 

na atençao medica total. 

5. 2.1.1.1. 4 }1:1or : ... iário 

de mais fácil solução. As alternativas são ·.:.númeras e vz:>:>ia:rq de lo .. 

cal para local, sem prejuízo aparente dos serviços9 • Poder-se-iC:l. pa

dronizar o mobiliÓ.rio à medida cj_t<..o fossen constru:Ldas ou ampliadas rn 

unidades existen~es. 
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Tab • VI - Mobi1iári o exi sten1:e nos 1ab or·o.!, .S:ci 0s rlc :. nterior, se

gundo o tipo de 1atoratóriCJ, Su.lta Cnt::::rina, 1976 ~ 

MOBILI.ARI O 

Mesa de escritur~ç~o 

Mesa de trabalho 

BalcÕes 

Estantes 

Banq_uotas 

Armário 

Cadeiras 

Máq_uina do Escrever 

Braçadeira col.saague 

(l) _ r-- ;IPO~ ( ;;-: 
SIM NÃO t Sll\1 l NÃO 
------!,___·~~- "--t--

10 3 15 1 2 

3 I 11 ,

1

· f) lO 

12 

6 

-
.J •• .L 

11 

12 

l 

12 

: I i5 I •) 

0 ·-

l 

12 

I 
I 

2 

l "· 

3 

15 

1 

15 

3 

14 

2 

6 

I 1 :;..s , 1. 
-----...1.-~---.J. ----~" .l..-----

(l) - Níio computado o laboratório de C:·0~·~.'1r, '"or n~c estar 

montado na us. 

(2)- Idem o de São Joa~uim. 

Par~ ca~a tipo ~2 -R 

boratório, A ou B, o LCSP padroniza os exames n sc::1·om real:i.zados,con 

forme consta da :rcúação abaixo. Comparané.o com 2. tabela 7II a segu:..;-

• verifica-se imediatarr3nte q_uo as nurmas .r:.ão são obedecida8. Somente 1 

uma supervisão direta e contínua a nível regioLal ) q_ue poderia sa-

nar estas irregularidades a curto prazo5 

1 - Análises realizadas pelos laboratórios ti.J!O A. 

3angue: Reação VTIRL 

ReaçÕ.o Widal 

T
. , 
lpagem sa.ngulnoa 

~ . 
-c..·~)-



Fator Hh 

Dosagens globularos 

Hemossedimentaç~o 

Hemograma 

Hematócri to 

Tetnpo ao sa!'l..gramento 

Tempo de coagulaçf:o 

Hemocul tura 

Parcial de urina 

Teste precoce da gravidez 

SecreçÕes: 

Mycob_~cterium tuberculo.ê_i.s. 

a) :r::x:ame direto 

Mxcobacter~~~ le2rae 

porxnebac~erium diRhth~~iae 

a) Exame direto 

b) Cultura 

Neisscria ~o~orrhoeae ~~-'-· ____ __, ______ __ 
~ezes:Parasitologia 

Cultura 

2- 1'lllálises real: zado.s pelos laboratórios tipo J3. 

Sangue: Dosagens globulares 

Hemossedimentação 

Hemograma 

Hematócrito 

Tempo de sangramcnto 

Tempo de coagulação 

-27~· 



Urinálise: 

Parcial o urina 

SecreçÕes: 

I 

Fezes: 

M_ycobacterium mbcrculosis 

a) Exao.c direto 

~cobact~~ium leRrae 

Co~nebE0terium diRhtheriae 

a) Exame '--..:_reto 

Neisseyia gonorrh~~ 

Parasi tologia: mó toJos C! e :SaermanrJ. q Ji cllti3" 

FONTE: Laboratório Central do S&Úde PJblica do DSP. 

?ara que se possa compa:..~:','r' e v::;rl +-i car se as normas do 
..... 

LCSP sao obedecidas, slaboramos a tabela a seg1~1:; r: te: ~earla em :nossos 

levantamentos. 

Tab. VII - Exames efetivamente l'2&lizados nv& ls.~.ora;:<rioz do in"'::cri 
or se rundo o t1.· r.., do labo···· -;-; '> ..... c. c -'1··· :-r- l.i·· . .,-1 :rl· n..., ..L~ O"c ""'-J O .:.....) v .._. .L c... - - __ ..L 'I .._, .. ... J ._. '-"" v <......;. • LC. , :; , L .14 

abora orio-;~J==nPc~~~-~---[_._ ~:~1, 13 ----= 
EXAME --~---~--~ lçao SHT L. NÃO + _S]:..ff_ ___ ~.N'ÃO _ 

Parasi tolÓgico-Métodos: 1 i ! ! 
:Baermann I 11 3 .i..O I 5 

Richtie 10 4 13 

Wi1lis 

Hoffman 

Hemograma 

VHS 

Tempo sangramento coagul._ • 

Tipagem sangínea - Rh 

Uri.ná1ise 

Soro1ogia para 1ues 

:Sacterioscopia p/Gram 

Bacterioscopia p/Ncisser 

I 2 

2 

14 

14 

12 

ll 

14 

l3 
1~ 

8 

Pesguisa san~e oculto ____ --~------~ 
.., 

1 ...... 

1? 

12 

2 
-, 

l 

J. 

6 
13 __ j 

l 

l5 
15 
11 

3 
::' 5 

3 
3 
3 

15 
14 

4 
J.2 

12 

12 

12 

15 
lt - Não furam inc1ui·Jos os la'b oratÓrj_ nq r-:; .J. J oaq_uim, Jaragól.g do 

Sul e o do Indaia1 por n~o estsr ~~cionando na ocasiac do 
1evantanento. 
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Não ocorre unani.wi.daue de m•á ..... ieos J·:;:L'-rator-i.a:L.s, seja c..1 

II.aboratórios do tipo A, seja em la1)c,ratÓrios do tipo :8 o t31llbéiL. en

ttre os dois tipos. Somente nas análise;:~ tj_po .t.Lemogr31Ila, VHS e uriné.

~ise é que ocorre unanimidade en todos os lahorRtÓ~ios~ 

Os fomulários de solici taç;;;_o da ~:xo.mGs são os mesmos q,1e 

~ara os resultados. S~o padronizados~ O re~istro ~ f~itc em mapas ou 

~i vros para cada +;::i.:'JO de exame. 

Mensalmente os laboratÓrio.:; lJ :~; t,eri or rerr.etgr:~ à I:CSP 1 

bs resultados estatísticos, posf"io:"Llicand•J u_o setur d3 lc.boratóri.o s 

do interior acompanhar todas as dti vidad.u:::; c1<:.;:.s·:;nvoi7ida.s. são elabo-

rados os seguintes mapas mensai.~: 

1 - Análises, segundo o tipo. 

~ - Número total de exames. 
I 
B - Mapa rrensal com o númerc de análiso;:; oor esp, · ial;_da.·:!, Jogundo 

o resultado, mensal e acumulado. 

~ - Mapa das análises parositolÓgic&c se~ ~d~ J 

b - Mapa dos exames do E!{, para o qual ::;'":st; 

Nacional de Tuberculose. 

Este setor, para seu cont~ol~~ mx~[L qjnda: 

Ficha de supervj_são dos laboratórios, ·."'U""' ro,ve.::;_:i.açac y· ;.gi.st::.-·u iC; 

material e recursos humanos. 

Ficha de controle r'l.e mate:"ial enviado ~~os :ab,;rê:: tóri.os. 

A supervisão atualmente 8 fei t<:1 u..11a \rez por ano, cor.tan

ilo com dois supervisores. Um é responsável pelos laborr..t6ri.oc locali 

zados no I9, 112 e IIIº CARS e o outro, -:-vº, V'2 (; V19 C.AF.S. 0s rela-
, ~ ~ 

torios de supervisao sao encaminhados do Diret0~ Geral ~ara as provi. 

dências necessárias e possíveis. Não há avaL.e1c~ão da g_uali.dade dos 

~erviços e fidelidade dos resultados. 

A produtividade dos lé·bnrató:..~._os d.o inte.:::-i.or pode ser a

nalisada, na seguinto tabela: 



Tab. VIII - NÚmero de exames realizados peJ cs .Lc;"':J, 1 st5r-:_os do in

Jr terior, de janeiro a O') tubro de 19'15, Santa Catarir:a 

EXAME 

Hemograma 

VHS 

Sorologia para lLes 

Urinálise 

Parasitologia 

Bacteriologia da Tb 

Leprologia 

Bacterioscopia 

Tiifte1·la 

Menj_ngite 

Uro·cul tura 

GrupD sangíneo - Rh 

Tempo sangrarnento e coagul. 

11.467 

5.80.3 

~i.. O. 03S 

254 

3 •· 576 

12 

2'í 

13 

191 

10 

Tiiversos ~7~ ----"------'-'----------- -+--"-- •-··-~-----~ -~ ~-, 
T O T A L 

·---------~~- --··-------· ·---- ---------------
FONTE: Seto:c de Laboratórios do Interio~:' - r~cs.P 

li: - Compu ta dos 30 labora tóri .Js. O d0 tndaial ini 0i ou em é.Gor-to 

o de Co.ral, em setemb·~'·- e c de sã0 J;::;af}_nj_m fur;cl.onou até a 

gosto. 

5. 2.1~1.1.6 - Produt:::..vidade e Efic:L 
.... . encla. 

"' !~itos s20 os fatores 

que deven ser ccnsiderados para q_ue se :po3sa (-J'termine.r a :9rodu+ivi-

dade e eficiência laboratorial3 • O f.ndicc a_ue e:X:J;)EJ.Os abaixo podfl 

ser utilizado como indicador de produtividade. 

Somando-se os meses ã.e atiTTid.ades elos laboratórios e con. 

siderando-se vinte dias de atividades po~ m(s (cinco dia0 por seman~ 
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pela Tab. VIII 1 temos 6.100 Jiao/ a ti vidad._ s. D:~ vi.- :.ndo-se 1)elo totaJ 

de exames realizados, teremos uma r;.édic.. diária le 25,J. exames por :a 

boratório. 

Outro Índice' á tenpor· JJ.édi o por exame reali7.ado.. roma-a e o nú 

mero total de horg.s laboratarista e o n1imerc d.e e"ccmes rs2llzados ror 

dia/laboratório, dividindo-se um pelo ontro-, U .. ~ili:anão os dados da 

Tab. V e Tab. VIII 9 e~~·etuando c ::álculo, ·cE::rÍar. -.. J U.""YJ. Í::d.l.cc a-:!roxi-

mado de 14 minutos por exame. Convém :ref;sa·~ -=1.1· c~ue 3starue:~ u..··~-~-' i"\an- · 

do o tempo de trabalho e nãG o toli'po reaL. 

Poder-se-ia fazer VJ1 trabalr.0 e~_,tc-,tísticl.. q_ue levasse em 

consideração cada laboratório, )ropo.l·cionando urna !:.édia. Calculando

se os desvios aceitáveis, estaria estabe:::..ecids. uml. avaliaça() q_u8.nt:i.

tativa dos serviços de laboratÓrio. 

2"e ~ (:, 0.e i~ ~)oratórios do j_n-

~e:.c.' o:· .. 

~ell~o acorüp~.nhau.o a vis.L t&' 

"' de supervisao dos laboratórios do i:r:.c:cior no I"v~ç,. Y~ (:- 'TIQ C!iRS, ~-: 

demos verificar "in loco" o f'unci onamer to, t)ré,;an:!. zaçao P LJ.tL~ais as-

pectos destes. 

Os resultados esta-+;.J~s"ticos 'it"' to:ito. a ~e de foram. expostos 

nas páginas anteriores e sua interprete.çao e 8.nálise e'ridenciam .:tl

gu.ns fatos que pode.'::'ão ser corrigido~. 
"' "' , A classificaçao de laboratÓ:bJ..os -:::Lpo A e "tipo B nao e a-

dequada ao Estado porque as unidades sani -c.:..ri&~ n.~cessi t~:m do uma o-

ferta de exames coerentes com suas necessi.d-:::.des. AinrJa assilp., os la

boratórios tipo A, di to regionais, não o s~o C.~ u- ode algum 7 porq_ue § 

tendem somente a US local. A roalizaç8.c àe slgr'ns exames a mais, n;io 

torna um laboratÓrj_o r?gional. A sua área geogr~fica de at9ndimento' 
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laboratorial, aliado aos demais labcratór~.os locaj .__, é !J.Ue o torna 1 

regional. 

Observou-se ainda g_ue mui tos auxLL.ia.".'en nao foram sufici 

entemente treinados. Isto ·deveria caber ao laboratoristra, em seu Ja 

boratÓrio de serv·:..ço. O treinamento coT.Lt:fnuo de pEssoa:. a.ux:i.l1ar 
, 
e 

mais do g_ue necedsário. Por esta J:'éV·~.o 1 or0rrc grutdt-.; dc..::"::i.ciência na 

manutenção e opera1.ã.o Cios aparelhos. As au tocl_a'7b d n~o s:io v.·uil:i..zaaas 

para a esterilização sj..g_uer do materüü c01~ i, nir ... e.do. As es"'.J11fas d.e oo 

terilização também, nem mesmo n~ l'a a secef'-:J.lL l:o materla_;_, sem falar' 

na deficiente .. esterilização do material, r:u.lu ser.J..ngas de coleta. O 

descarte de material é realmontd fora de normas para 1.u1 laboratório. 

Outro fato g_ue influi na organização ',-~- s serviç0s é g_ue 
..... 

nao existe uma sub-chefia no laboratório, já c~"-t-~· o "Yl;;sm0 está su-oor-

d.inado e:: Chefe de. US. Ela se faz necef::lsl.ria, p-'_:: .. 'lcJ-ralG;I-:lrjc, nos g_ue 

contam com mais de um laboratarista .. Cab~~~J.a h sl.ú· chefia cumprir e 

fazer cumprir as normas de serviço G :lo :'·J3:P .. 

~nos laboratórios do inter~0~ .~~~~ais 2e faz no+ar a 

• "' d . " . d d ; ( r. b 'T '. ~ ' - ~ " -1nversao a p1ram1 e e pessoa~ _1'8 ..• v 1 . . h :r:-e.·-<:'.Çe .. c e c.., quase 2 : l 

;- t , . de pessoal de c1vel superior e pesaoal ouxil:~r, 1ua~Jo c co~ rarLo, 

no mÍnimo, é g_ue deveria ocorrere 

"' 
St: :r? a :rv-u~ 8.0 

..... ... 
A ITelh0rjs da supervisao a 

~rto prazo, deve ~er através de delegagão de ~oderes decis6rios aos 

supervü.ores. A longo prazo, será com a dnscer:+:ralização, através de 

laboratórios regionais. Com laboratórios a-õ. ~;uc.,à )S a rr..ais de 700 km e 

a. td Etd '· ./' l .'""'. l 1spersos em o o o s a o e 1mposs1 ve uma s·~ .. perv1sac a n1.v-e cen-

tral. A definição preci~a do g_ue ~eja s1lperYisão e suas atribuiçÕes' 

deve ser resolvida pelo Laboratório Central. 
..... 

5. 2ol.l. ~- - Re:::-1.uno e obeervaçoes da re 

a.- .. o 
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1 - Utilização parcial dos equipamentos. 

2 - Ausência de planejamento e de critérios pa:r·a a impls.ntqção de no 

vos laboratórios. 

3 - Capacidade ociosa. 

4 Deficiência quantitativa e qualitativa de pessoal auxi~-iar. 

5 - Deficiente integração entre o ls.boratório e o :::orpo clÍnico e ad. 

ministrativo das unidades. 

6 - Supervisão anual. 

7- Lista restrita de análises. 

8 - Não padronização da carga ho;.~,ária do pesE.:oo.l. 

9 - Reciclagem inexistente e tre:i.namento deficiente. 

10- Ausência de um sistema de coleta e remessa de x1ostras. 

11- Espaço fÍsico inadequado em e.J.gurw laborat~··í<.cs~ 

12- Salários inferiores ao mercado de t1·a·:::Jalhor. 

13- Necessidade de assessoria técnica. 

14- Inexistência de pesquisas à níveJ. cen~c'r'91~ 

15- Falta ou incxist~ncia de livros técnicos :ti~lioteca). 

5. 2. 2 - Laboratórios dE: Fl1.nda< ;~o Horc;pitalal."' _. Santa 09.-

tarina - F.tiS C 

A Fundação Hospitalar ue Lanta Catarin9. prestE'. 

serviços de assistência médica e : aabili tação atr&vés d.e suas unida-

des. Algumas destas uniu9.des possuem laborc:;tÓrio de análises clíni ,. 

cas dirigidos especificamente aos seus serviços e sem qualquer Yinc:9:. 

lação com os demais Órgãos e/ou unidades. 

Segue-se alguns dados de car&ter geral sobre os 

laboratórios da FHSC, tendo procurado relacioná-los com os liados re

~erentes aos laboratórios do DSP. Utilizamos o mesmo questionário ro~ 
' ' I ...., , 

ltante no anexo I, com algumas observaçoes necessarias. 
! 

A enunciação das característic~s de cada laboratÓrio tem 
' 
1como objetivo a utilização das dados, impc·te.~.~.~::cs individualmente e 
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-nao no_conjunto. Servirá também para futu:ras re-rer~:J.cias. 

5. 2.2.1 ... Associação Santa Oatarir.s. de f~aabLL:itação - FloriA.n0-

polia (I 2 CARS) 

Não possui laborató~io. 

5, 2. 2.1 - Centro Hemoterá:pi co - :Fl orianÓpo~is 

Laborat6r1a especializ&do para ~anco de 

sangue. 

1 - NQ de salas~ 1 

2 Área fÍsic~~ 80,0 m2 

3 Pessoal: 

Técnico em transfus~o de sangue - 2 

4 - Exames realizados: Tipage1n sanguÍnea direta e re 

versa, provas de compa ti b:i.li :~ace ~n .3-transf'usio

nal de l&rgo espectro,teste de Coombs dirc"to e inL1.irE::,oj '.itulação ce 
~ 

anticorpos naturais, sorologia para lues~ 9ntígeno A strália, reacao 

de Ma.ohado Guerreiro, hemat6cri to e prep;~ro 
. ; . 

·:..;.f, rl-~s: .a e pa de nemac]:_ 

ias. 5. 2. 2. 2 - Instituto de Cardiolot:-)- a - _,'J..orienÓ-:9oli s 
! 

5. 2. 2.j 

ls. 

Não possui laboratÓY·io. 

Hospital e ColÔnia Sant I A"L.a ~- s9.o José (_c(~ CARS) 

Hospital psiquiátrico co1J. 1.029 lsi·ccs dieprmíve-

1 Nº de salas: 2 

2 Área fÍsica total: 35 m2 

3 Pessoal: 

Laboratarista 

A tendente 

4 - Exames realizacos: 

,., 
L 

('~ latorat6rios da FHSC rea-

.izam todos os exames ne.Jessários à ro"uina hcspi·:;ala:..~. Procuramos a-



penas denotar a ocorrência de análisss 11Êl0 cc:>:11r .. rs O'--' de equiparr~en·3o í 

diverso do comumente encontrado,, Nos laborA.tÓrioe :~.os};ü·calares "' sao 

realizados culturas e exames biog_uÍmicos, o que não ,;corre com os la 

boratórios do interior do TISP. 

lizados). 

ças. 

5. 2. 2. 4 - Hospital ColÔnia Santa Tereza - s'ao José 

Lo prosaria ~om 34 7 leitos disponíveis ( sub-uti 

1 N2 de salas: l 

2 !rea fÍsi~a: 30,0 m2 

3 - Pessoal~ 

Laboratarista - 1 

5.2.2.5- Maternidade Carmela Dutra- Florianópolis 

:Possui 84 leitos disponj~\"cis 9 90 berços. 

1 - Ng de salas: 3 

2 Área fÍsica totai: 3u~0 :L2 

3 Pessoal: 

Laboratori ~+:u .. l 

Aux. de labcl:'ató:ci.o 2. 

Es cri turári o - 1 

Servente 1 

5.2.2.6 - MaternidadP Tereza Ramos -Lages (IVQ CLBS) 

Possui 150 leitos pa'17a aóu1tos e 44 para crian 

Não possui laboratório. 

Maternidade Tiarci Vargas - Joinville (IIº CARS) 

:Possui 70 leites 

Não possui laboratóriog 

5. 2. 2.8 - Hospital InfantiJ Eili th Garr..a Ramos - FJ.orianó-

polis. 
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Possui 117 leitos disponiveia 

1 - NQ de salas: 5 

2 Área fÍsica to-~al: 45 m2 

3 Pessoal: 

Laboratoris-~a 4 

Auxi1iar de labcratÓrj_o- F 

4 - Equipamento: Corning 165 •"'omr:u ts:c ( p<:' . .ra dOS§. 

tens automáticas de pH, po 2, pC0 2 , HC0
3

:, ~(·"·., B·1sG2 Excess e nGmo

llobina). 

Hospital l.~sreu Ramos -· E~..orian5polis 

Hospital ele Tisiologia (96 leitos) o outras do 

hças infecto contagiosas (45 leitos). 

1 - N2 de salas: 7 

2 - Área fÍsica tot2.l: 100m;..' 

3 - Pessoal: 

Lab cn'lto;.lsf;~ 

Serven-:-~ -
-· ..L 

4 - Exames realizado,~~ 

Além dos exB:cnes de rJ0ir.t.e.~ oxecu~..;a cultura 

~m determinação da resistência aos medica""!entos de. ::' nr~a antJ 1i~ber

llínica. 

5. 2. 2.10 Hcspi tal Gmrernad,lr Cels:::. F,amos - Fpol1.s. 

Hospital geral cOill 231 lei tos disponíveis. 

1 Nº de salas: 10 

2 - Área fÍsica total: ~80m2 

3 Pessoal: 

Laboratarista 14 

Auxiliar de labJratório 3 

Auxiliar Serv~M8dicos 8 

Escri tu r~_·: __ o 6 

S2rve~tes 3 
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4 - Equipamentos~ 

Mic;rosc6p~ 'J 1\,U. ( :pesy_uisa) 

Observação importante: 

A 
O Hospit8.1 Governad.or Celso Ramos possui conve-

nio com a Universidade Federal de Santa Ca·0arina. No seu .~8.borat6r:i..o 

estagiam os acadêmicos de Farmácia e Bi c)qu..i:JJ.iC2. das 1.Íl tim.m:; fases. T.Q. 

dos os laborataristas são~-pra:f'attaores do. U:::..i-re .. cs.i :'aJ.8 FC'd61'8J de San 

ta Catarina, Departamento de :?roce ss os J)í.a,:: r ~sti. ~(jf] Terap81J. Gi: cs e 

Complementares do Centro Bio-M8dico, senc.l,~ p.•r assim à.~. zer~ um labo 

ratório-escola. 

5. 2. 2.11 Hospital Miguel Couto- Ibir~a (IV~ CARS) 

Hospital geral cem 92- lei-l.l:s. 

l NQ de salas: 1 

2 .Lrea fÍsica: ·~o m2 

3 Pessoal: 

5. 2. 2.12 Maternidade Cat-::.ri.o.a Ku.:>s - .i'~afr~ (II!2 CAfu:l) 

Possui 40 leitos. 

Não forneceu os ã.ados so'!_ict tqC.os. 

5. 2. 2.13 -· Associação Santa 'J8.tarir1a de Reabj li tação. 

Não possui laboratório. 
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Tat., IX-· ~aboratórios, laboratarista e a1xiliJ"<l:'e~. da la.bo):'atório, 

·::~agu:v:.do o CARS, da .Ftlndaç8.o Eospi tal8.:." de Santa Catarina 

1'076 o 

UNI TI,, COM LAB. ·r A "D p· I AB ORA'I' C' 
.u.~ • PIS TAS 

-----t---~-----

UNID.SEM 

6 3 25 

2 

1 l 

V .L· vlL'c:.) 

AtJXILI
ARES 

11 

---c r ., --.,-. 11 I' 

---~--~---+·-----+---~-+----1----
1 ü .: A '- 7 6 26 . 11 

-·--- ----···-··-··----------~----------1------~· _..._ _____ !, ___ _ 

Comentários sobre os laboratórios ie FriS1_;. 

'"" Como se evidencia na tabela e .. :. L -~r~_o::-o ~· a ..::ur ... d.açao Hospi 

+:ala::-· o.e Sa!;.:ta Catarina concentra as suas a:t.i viJ~_.:.rJes Y,_a, regi'9.o da 

(Iº CAR5), onde e stã~> 3i. ;;l 3 las r ... o v.;; ..1.8.S s"J .. a s 

De todos os laboratórios, o melhor em to Cio e; ..::s as:;;'ecto!J, 

€ o õ..c :.r oq::i·tal G-overnador Celso Ramos. A Únioa ressalva é c e<::;aç o 

f{Ei0o ç1e por ter que atender ao ensino Univereit&rio, ~ ins~fic~eB 

O Hospital Infantil, a Maternidade Carreela Dutra e o Hos 

I:Pi tal :;-overnador Celso Ramos estão si tuaà.os nas proximidades ·.Ãm do 

~u-~.ro. Cada U..'ll deles possui o seu laboratório sem qualquer ligação 

~:'lh:'e os mesmos, em q_ualquer sentido. A pouco8 passes também se si-
I 

~a o I r:st:J.. "JU to de Cardiologia e o Centro Herrwterápi co, totalizand o 

~inco ,..:nic.ades nc mesmo local. 

Não existe nenhum convênio ou -Ligaqão d:;_reta ou indireta 

~::1tre estas ,_;..nidades e as do DSP, mesmo em te·.::'~'tt02 de l8.boratório. Se 

-38-



ri a provei toso se h ou v·es se uma vin cu l ação p or <::; xr- :,.plo, nas unida

de s de J oi m"i.lle e Mafra (IIº C~ .. RS) e o r~ :;_ab or r::L t Ól't os das unidade ::: 

sanitárias lo '"'a :i . s ~ O c ontrário deveri a ocorrer- e1.1. I birama ,(IVºCARS) 
. . 

onde o l abo:r."a t ório J o bos pi tal Migue l Couto p oderia s e rvir à nnida-

UG sanitária do D@Po 

Gu~r o aspe cto a c onsiderar é a unif icação dos J.abora tó-

ri GP c'to LlOs ~:'.. t al Gover!i ador Cels o Ramos , I ·~.fantil e Mat e:r-.c..ida de Ca_r 

mÓla Lu t rn . J.\ e la"bora çao de es tud os para. q_u P a.e"te ..cminad& .3 s 3o-:; Ões ' 

do hospital Gove r nador Celso R~os passass ~~ para . o HoPpital Infan 

·jjJ.J.. ou !Viate ~.:J.::_ dade e a s funç c a e à. ·stes f ossem oonGent r adas n o Celso 

hr..;.n o,c; ~ ~> o ssib.;litaria mai or uti l .izaç ã. o do espaç o fÍsi co e c oncentra 

~n 0 i 3 ~e s sJal e r e curs os . Para os tr~s h ospitais poder~ exis t i r SQ 
~ 

:::"l e ~c :, v.ma se cç a de parasi tol ogi a , hematol ogi :?~: e tc . Esta é u:rr:a so-

- -l uç a o '-'- ç _;_ rt c pr azo . A l ongo praz o e st2 ,__,_nifi ca~,_g_,) se~·i.a pr ece di da 

a.e :i n ôtala ç õ.;; e pl a nej a das realmente pa ra 1 .- ."b _,:..,até :r ·~ . o , ó.e a cor·d.o com 

EiS norm c.:,s -=: e :i.n s talação e segurança5 
to 

~-?SlJ..illi ndo e c omplementando a ~rJ.áli . E parclGÚ ::..:; s l all ora 

t ô:".-j os J.a F c êL S c 0 . , p 1 de rí amos dizer g_..:t.e ~ 

J..R O eq_1. ... ~ . pa:~le nt o~ d.e ma ne ira , é adecr~ado e mlfi"Jient e~ :.·om. pJuca 

2º Pou ca o·..; ~ue.s a :no r.illuma oci os i dade., 

39. Pi l'âmide de pes s oal invertida , com :~e c e ssida d.e àe mais auxili.§: 

r es e téc 1.li~;os de lab oratório. 

L~º - Inexiste ncia de um r e lacioname nt o cu vinculaç ão direta co:u1 os 

laborat órios do DSPa 

5º - · Nece s s i c1e.1e de automação da :s análi ses r ... o l s.borat 5ri o d.o Hospi-

tal Gov-erna dor Cels o Ram os. 

6G - Po1co ou nenhum relacionamento entr e si dos l~boratórios da 

fundação ,, 

-39-· 



5.3 -LABORATÓRIOS DE SAÚJJE PÓJ3LI CA EM .ALGUNc ::_,.:: TA:OOS DO BRASIL 

Atravé s de consulta e nderegada E'. toda s as Secreta

ias de Saúde dos Es tados brasileiros , prc·curamos de tectar o que e

:..ste nesta área em relação à r ede s de labora tório s ele ~a~1e p1.Íbli-

9.· Alguns Estados f oram prÓdigos em suas r8s po:::~cao e ou:troe ~nac 

a manifestaram. Com exce ção do Paraná , cuj C'1S ·lA.dos são deste ano, 

s demais dados são de 1 97 5 . 

Como já dissemos ante ri OY.lL.r:;n·~ e, r~o 13.casil, o A da

os e informaçÕes .sobre rede a.e ~.Cll:~ratÓri u a n i .vel de Bstado, s a o 

9.ros. Por esta razão é que nos e.longaremos um pouco n e s ~: .:: explan.a-

9.0, na certeza de estarmos f ornecen 'io subsÍdios a oatros intereSS.§!: 

ps. Além do que, mui tos dos dados q_l.l.e u til 'l z amos f' C' .~a'1i. os sub s Í cl.i

El desta relação. 

) ~ 3.1 - Espíri to Santo. 

A rede de Lab or a tÓrios de SuÚde .Z.2bl::. c a do Estac1u 1 

o EspÍrito Sant o está distri·uuÍda em doi 1-:l pl a r:. 'E' . sãu C [j :L a !Jora tó-
1 

t
os Regionais, integrados à IJire tori G.. de :L ~:Lbo .r·g tóri 0 s d ~ Saúa. -3 Pú-

ica - DLSP e os Labora tórios dos Ce ntres de SaÚi·? e dr 2 ~Jn.i. á.ades 

~nitárias pertencentes à Divisão de Unica de s Sani ~f~ias. 
Além desses lab oratórios, a DLSP p os zu e um Ls.bor a-

prio de referência ~ para pe s qui sa ele mol.3stias 

~olÓgi co e para me di da de controle da poluição 

de interesse epide-

ambie!ltai . 

593.:.1 - Lab orat ór io s F.egionais 

5e3 .l.l. l - Distribuição Beográfica: 

- ~ . -Sao tres e suas lor::al j.z aç oes ob ede cem a 

- ~ -a di vis ao do Estado em tres regioes, fi ~anã. o um ~-w norte , com se-

em Colatina , um no su l , com sede em Cachoeiro de Ita pemirim e ou 

o no centro, com sede em Vi t ór:i.a . 



Ca da La-o0r e.t ó.rio RegionalP>.ê, 

e um chefe, que deve ser médico ou f arma cêuti co-oiug_uímico e está 

iretamente subordinado à Chefi a da Dire t ori a C1.e La ;JoratÓri C>s éi.e SaÚ 

e Pública que, por sua vez, é parte integrante Ja Divisão de Servi 

os Gerais. 

O ob jetivo de cada um de sse ;;;, .;.abora·t 5rios varia s~ 

"' ndo a regiao. O Lab oratóri o Reg:· .onal de V-J_·tóri c que c.3 .. .:obertur a 

uma área mais populosa, apresenl,a um ob jeti·ilo superior aos de-

is. O contrário se dá com o J.Jab oratór io Regional de Colatina. 

5.3.1.1.3 - Objetivos e a t i vi dades 

Os l aborat Ó: ios r egicnais têm 

- Realizar análises diagnó s t i cas . 

Realizar análises d6 controle sani tii1·:i .·'. 

- Auxiliar no treinamento ao pessoal. 

Preparar e padronizar reativos e me j ·Je de cul-:-ura (I~. .R., Vi tÓJ."ia) 

5.3. 2 - Bahia 

A rede de L n.~ · oratórios (!a SaÚde do Es tado da. 

i a , : anoot~.tra-se erii fas e de expansão. 

Vincula do à Fundação de t>aúde do Estado :ia 

ia (FUSEB) está o .J..Jabora t ório Centra l Gonçalo Moniz (LACEN) , que 

ém de unidade executora de serviços, é c: oord.e na c ora do Frograma de 

, , , - , +. d boratorios. Como t al , e o orgao tecnico e no:>.:'!Il a. .ivo qu 2 coar ena., 

pervisiona e controla os demais laboratórios man t j_dos pelo Es t a-

"' ' , , os quais, no entanto, sao admini.strativamenT.e subordinados as 

retorias Regionais de SaÚde. 
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O LACEN prevê a implantaç ~o d.:: ·-1.m ~ aboratório lo 

al para cada 100.000 e um lab oratório zonal pala 500.000 habi tan-

es. 

Todos os l aboratórios J.-Jcais realizarão análises 

l{nicas e coleta de material para citopato~ ogia e para ou~~os exa

e3 a serem re a l izados nos labora tórios maiores. Seiz ( ce .r. ca de 1/3) 

os laboratórios zona i s terão secç ã o 1e Bromatoiog:. &, e ou tro tan

o, de citopatologia. 

Compete ao Laboratóri o Gen+; :.::al ,Js exam.e 8 de valor 

m saúde pÚblica e ao laboratório local, exru:llt:: s de va:.:;.or na assis

ência individual e o laboratóri o zonal associa os .J.üis tipos de e

ames. O LACEN está localizado em Salvador, capi t al do Esta do:. 

5.3.3 - Paraná 

Neste Estado, o Lat 0~c t6ri0 Geral - IG as

á ligado ~ Co ordenadoria de Epidemiologia e O on~r~le ~e Doenças 

ue, por sua vez, está vin cul dda à Secretc.. ::: ia li· · Sa-Li.C.e . C !..:;.borató

io Geral localiza-se em Curiti ba, cari ~al C. o .>~ stado. 

5.3.3.1- Estrutu.ra a.rlm:i.n:'_strati·v· <:,~ do L.C. 

Dire t or 

Se cção ~':.dministrati va 

Secção de Bromat Jlog i a 

Sacção de Pat ol ogia . 

5e3w4- Distrito Federal 

O Laboratório de Sati de PÍblice. e pesq_u ~_sas 

eve rá funcionar junto ao Instituto de Sml.de do Distrito Fs deral 

uando este for concluÍdo e estiver funcionand o i nt e gralmente. 
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5.3.5 - Rio Gra nde do Norte 

O Estado do Ri o Grande do Norte nao pos

mi rede de Laborat6rios de Sa1Íde Pú'blicae Existc; , no e ntanto, o La 

>oratório Central de SaÚde Pú'blioa, vinculad o à Se c:cetlflria ã.e Esta

ia da SaÚde PÚ:blica , o q_ual tem como ativida des básicas: 

Exames microbiolÓgicos 

Exames parasi t ol Ógi cos 

EÀames sorolÓgicos. 

O LCSP locali z L-s8 em Natal , c ~pital co Estado. 

5. 3. 6 - Ri o Granü ':l do S'.ll 

O Lab orat ório Cent:r·c..:... d. a SEJÍde Pú'blica -
1
PB, vinculado à Secretaria da Saúde, e s t { sendo :roo:-:."ge.ni ·;: _co, pos-

ibili tando uma nova estrutura, razão pe l e. ~-A.C-- dci:.- -'31IlGS de apre-

entá-la. 

O I.P.B. esté. l ocalizad. c srw. P c- ,-·'to Alegre , -:.1apita J.,. 

5.3.7 - Ri o de Jane i l ' J (exceto Cl-nana.b t-·.,:· . ~ . ) 

O esq_uema exp c·s t-:-· faz par t e d t-; um en t udo 

a OPS/OMS - Brasil3l_ , realiza0o para a Secretaria da SaÚde do 

"" tigo Estado do Ri c de Janeiro. Acre di tc~.:n os que a fusao com a Gua-

bara venha a acar reta r alteraçÕes na e s t rutura ~.ncional, pe1man~ 

endo no.-'·cnto.nto o mesmo esq_uema de funcioname nto para aq_uela 
,. 
are a 

o gráfica. 

O Instituto Estadual de SaÚde nUblica- IESP era/ 

,. "" ,. d o orgao central d o sistema estadual de labül'Fi<~orios. Suborrl.ina os 

IESP estão os labora tóri os regionais 8 l ocai s. 

1. Tiivisão de Patologia 



1.1 Serviço de Bacte:eiologia 

1.2 Serviço de:: Sorologia '::: Hematologia 

1.3 - Serviço de Parasitologic. 

1.4 SerVlÇú de Vi:r:·ologic;. 

1.5 Serviço de Anatomia ?atol6gic& 

2. Divis~o de Controle Sanit&rin 

2. J_ - Serviço de Bro:,~a toJ ')f.Ü:. 

3. Serviço Assistencj_a.__ c1.e -:-Je.1:; orp_ tórios Regionais 

e Locais 

4. Serviços :ia Admirl:Lstrc..:;:ão 

5. Serviços Técnicos Aux:Uir:>.l'es 

6. Lnboratório Miguelote Viane. 

7. JJab oratório Regionn1 Ct_(: 1;-- ·'-':'Ó-:.clis 

8. Labore. tório Regi c-:l'3.1 ~.- d r.'llü ":• ,) ' ' 

g. LaboratSrio Regional 'l \Ji:-3 ~i:-~ a Frjbu:r.?,~ 

10. Laboratório Regicr:s.l úe BalrB. Ma'1qa 

Estrn.":JU.ra dvs Laboratór1cs Re-

gionrüs. 

1. Serviço de :iacteriolc-gia 

2~ Serviço de Sorologia e Hematologia 

3· Serviço de Paraeitologia 

4· Serviço de Bromatologia 

5. Serviço de Bioqu:Í.mic& 

Secção 
#\ 

Laboratórios Locais 6. de Assistencia aos 

1· Secção de Administrnçao 

Setor de Expe0i::<.lt•c 
., 

Setor d'l f:.;; .:~epçao ("e l.c2',l(utra~j 
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5. 4 - PROPOSIÇÃO DA REORGANIZAÇÃO DA RE:LJ:S })E :í.ABOR,;,TóRIOS DE 

SAÚDE PÚJ3LI CA EM SANTA ~3.ü.'IAitiNA 

Em Banta Catarina tendo sm vista a estrutura exis.;;.; 

tente no DSP, formularemos sugestÕes que a nosso v:::r podel:;c aper

feiçoar a rec.e de laboratórios. A geografia do .Cstdà.o, pop-:1Jação, di 

visão microregional, a legislação do DSP, o L.'3.b0:c:::ttÓrio Ceatral e os 

laboratórios do inte.:::'ior, bem come a orp:3.r.i 'U('ç 8.u l'!n .:;ü tro'3 ErJtC'_dos' 

e as re JomendaçÕes da OMS fo1 am anal isafls.s -j ~~:_;n'3iG.er3.das nesta. for 

mulação (.ANEXO IV). 

8.1.3 - FunçÕes: Definido o ::iaboratório 1 estabe19cida a sua im

portância, antas de formulaçãc do sistema é n.§_ 

cessário esclarecer as funçÕes e finaJ.idades. ::~_bP ':'e?'sal tar q'le IBQ. 

ta parte será delineada, de forma geral, c• ~atur~ 'Z :J. riop f-''t'\'"j_r,:os ' 
visto que "não existem regras fixas, nem se -: .. ··1 e,·::.-.beieci:io 11ormas 

definidas. É impossível adquirir .:~u recome:•:..da:r·~ C'._,:;no s::; se tY.'atas.:ie 

de um artigo confeccionado, um serviço do ~~s.bnv "'-t;Órl.o de ..,&::.de 
, 

pu-
')(• 

blica pronto a funcionar em qualquer ·~;a.sc• 
, -f' • 11 ,_ . q_v.e . .!...c;_J.e. _JJn .. 

FunçÕes: 

1 - Participação na formulação dos progrc;n8s e y,roj~ C"S .:.esonvo::.vi~· 

dos pelo Sistema Estadual de RaÚde. 

2- Fornecer às UniC.e.des Bani tá.vias:~ aos Hospi trüs e outras er ... tida-
, N 

des, os meios laboratoriais de diagnostico para prevençao, tra-

tamento e reabilitação. 

3 - Fornecer dados laboratoriais que perrri tam à :Di\risão da Epidemi.Q. 

logia e identificação, confirmação, delimitqção e outros dados' 

iUe possibilitem o mapeamento de áreR.s endêm~.C~l.3 e estabelecer e. in 

cidência e prevalência de determinadas doenças. 

4 - A execução de exames prévios CJ. de ns.~.·J..reza fisval tle alimentos, 

articulado com a fiscalização de alimertos do DS:P. 
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5 - A realização de exames de poluiçco d.e :c'i. os o :'~: s. ,&3, o uso d3 

defensivos e inseticidas agrícolas o outros po:-:.J..entes ambien 

tais, quando necessário e desde que não haja la.borató.rio esp8-

cÍfico (tipo Centro TecnolÓgico de Sanes.men·co Básico). 

6 - O treinamento o reciclagem do pessoal AUxiliar 9 técni.e;o em to 

dos os níveis. 

7 - A realizaç;io d8 pesquisas e investi<',açÕE':.:l rn sua á:r:·ea de comp.§_ 

tê!1.cia. 

8 - Outras atividades especÍfic :~ -:;m ser:i. C :ibito de s.tus.çao. 

5.4.1.1 - A red'?. propriamen-t:;e d:Lta~ 

Inicianà.o pelo "llaborc.tÓor.Lo Cent:rs.l, PY'Q 

poremos todo o sistema para Santa Catarina, f•_.:r~J.omr-ntados nos re-

sultados já descritos anteriormente. 

Para sermos mais precisos, :o o "'2'?rr. 'j 1le .1m J!OUco car.. 

sativo para n leitor, esplanaremvs t;oda a o::·gan.i.::a.ça.c• proposta e 

somente ao final é que justi:t'icaremos as ''~!- t.::-'" r- Ões .. 

aliar a estru tu:"s e recursos existentes ·~em o mn, p: ororr. ,.; • Alg1_,-

mas vezes isto não é possível. Um laborA::JÓric dr:; ;:;'a'~de T ú:o1.:..0r-~ terr. 

b "l"d d . t d 'r1 , - , -p ,_. uma responsa l l a e no sls ema e sa'J.~e ç:_ue so pcc.el.'a ber o. e ;l\Ta 

com o preenchimento de todas as suas fun(",·Ões o li.lg.,Jmas proposiçÕes' 

serão inviáveis a curto prazo ou mesmo a :médio praz-o .. A longo pra

zo muito se poderá fazer e oxalá uma visão cr{tica de nosso ~raba-

lho possa contribuir para realmente encurta!' a dü-Jt~ncia que sepa

ra a intenção da ação efetiva. 

5.4.1.1 - Laboratório Central 

O Laboratório Centra.l d.E: SaÚde Pública do 

DSP, sediado em Florianópolis, capital d.o EstA.d0, deve continuar a 

ser o Órgão centralizador de toda a ~ed~, "' 
'31) "s flinç o e s ds vem ser 
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ampliadas para quo possa a tender às ne ce s ;_dõuclc?. s c_ tu ais~ 

A implantação da D~ visão U.e J?esqv.isa e :)esenvo1 vi-

mento, conforme consta do a.tual. Rogimento, prc:en.:;herá uma lacuna 

que ainda existe em termos de pe sq_uisa. 

(1 Laboratório CentrB.l, no csq~J.ema proposto, terá 

ainda as funçÕes de Laboratório reglons.l s.tenr'l::::nd0 ao I~ CARS e t~ 

bém de laboratÓrio ::.ocal, atendendo à Unid3.d9 S~.ü::..·liá.L':Ls. -:ls. Uapi-

tal. Esta áltima localiza-se adjacente se ~~ ·or~tÓlio 0entr~~. 

Algumas das :f;Jn"Õos espeC'~-~.~.cc:c.c.·.a 3.b2ixu constam à) 

Regimento Geral do DSP, referen-i.J<J ao L.C.3,?v Ü;J.tres atividades de 

vem ser acrescidas, como as CJ.ná:.ises cito e histopa-GolÓgicaP e as 

pesquisas entomológicas que relacionamos abaixo. 

1 - Programar todas as atividades d3. re.dr, '/i.::o1_UC.,_, .. s a ti v-idades do 

DSP. 

2 - Supervisionar, coor'lenal', dirigir cJ c ~;n-:~-~,~--1 1.r todos os le:.bo.:ra-

tórios da rede. 

3 R 1 . ,. ") . 1 , . b t 1 , . ea lzar ana-.lses c lnlcas e roda (J oglr:~c~ 

4 Realizar exames ci topatolÓgicos e r_j .::;tológ.:..cos e 

5 Pro.tn.over pe sq_ui sas de interPsse na Patld8 pS. bll c a~ 

6 Produzir e/ou ~;:<Jnter a:-ümais para U;\O c:lentíf:..co~ 

7 Produzir e distribuir aos laborató.r:.os regionais e locais, me-

ios de cultura e reativos e reagentes pac.ronizados. 

8 Colaborar no treinamento do pessoal, 

9 Promover estudos e sugerir conv2nios com f1.ospi cais e entidades 

afins. 

10- Montar um serviço estatístico em cclaboração com a DiviFtão de 

Epidemiologia do DSP e Direç -:o Je A;. ,üiac,;ão e Controle da Se

cretaria da SaÚde 
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11 Possibilitar est~gio t6cnic0 e ciont~fiuo. 

12 Padronizar os exames, técnicaz; 1 prucedlffierlu,'•S e eq'lipamentos 

dos laboratórios do inte~ior. 

13 Manter intercâmbio técnic:::; e óe pessoal corr1 ls."borntórios na-

cionais e do ~xterior. 

14 Manter uma "'ÍJ:Lbli,Jteca especicüizadc... 

15 Promover semi::.J.ri os, sirnpÓsi os, jornadas. r. r. :;01YcrcE-. r:: p:;.le s-

tras. 

16 Realizar estudos operaci :mê·is d.:::, :·e.~ e. 

17 I d t . , ,1 'b . en lficar os vetores d.:' -:\ r-'-t,)rosse em ~c.1.uu.e i 1U ..LlCa e pro1n·:)-

ver pesquisas estJmolÓg~.Cb..:i. 

18 

19 

~ , 
Acumular as funçoes de laboratorio regional ·" local. 

Integrar-se cr)m o Laboratório Geral elo -r· ·' 
.t

,~ r.,...., ... ,-. 
-:.... ._· . .:.J.Q. e o Laboratório 

comuns à regiãu Sml do Brasil. 

20- Outras atividades de sua comfot~ncic-

5.4.1.1. 2- Sugestão .]a .~ s-:-;:.::·u-t;ura do Y·abo~a.tÓ-

1 Diretoria 

2 Assessoria do Coordenação e Es~atísti2~ 

3 Secretaria 

4 Sub-almoxarifado 

5 Divisão de Laboratório de SaÚde Púb~1 .ica 

5.1 - Serviço do Laboratório do Int0rior 

5.2 Serviços técnicos-auxiliares 

6 - Divisão do Posg_uisa e Desenvolvi~ento 

6.1 Serviço do lUcrobiologia 

6.2- Serviço do Micologia 

6.3 Serviço do EioquÍmica 



6. 4 - Serviço de Vir<?.logia 

6.5 Serviço de Parnsitologia 

6.6 Serviço de Urinálise 

6.7 Serviço de Hematologia 

6.8 Serviço de Citologia e Histologla 

6.9 Serviço de Entomologia 

6.10- Serviço d.8 Meios de eu::;_ tura 

6.11- Serviço de Esterilizaçio 

6.12- Serviço de Reativos e R3Rgontos 

7 - Divisio de Bromatologia 

7.1 - Serviço de Microbiologia e Microscopia de J~,limentos 

7.2 Serviço de Química BromatolÓgica 

8 - Biotério 

9 Coor~enadoria de estágics e pesquisas 

lO- Biblioteca e divulgação. 

5~4.1.1.3- j)s_s p"·:ivida1le~ C\ :f'u"l.çÕes no 

5.4.1.1.5.1- Di_t'p-:-;()J.:·:i_a: C ':argo ele 

Diretor deve ser ocupado por especialista em latoratóric de s~ide 

pública. Além das atividades previstas no Regimentc Cerul, res,3aJ.

tamos: 
.., Administrar o LCSP. 

Indicar o pessoal do LCSP em todos os níveis 

- Adequar o LCSP à programação do DSP 

- Apresentar e divulgar o relatório de atividades 

- Participar da programação orçamentária do TISP 

- Estudar e propor convênios com entidades similares 

- Autorizar estágios e posquisaFl 

- Estabelecer e retificar normas e reguJ..anL;n-Gc:.:, iL.ternoB 
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Realizar periodicamente : ... euni~o com Direto:;- ·,e Je Di vi s8.o e la

boratórios regionais 

Propor modificaçÕes e ampliaçÕes na estru.-t;:.."a do LCSP. 

5.4.1.1.3.2- Lasessoria de Coordena 

çao e Estatístl:]a; assessora::: e. Dire 

""' çao at•'a•rés n.as CJeguintes ::.;.tivldades 

Elaborar e avaliar o fluxograma de e ti v-'3.. d8.c..e ~ 

Verificar a coordênaç;o 3etorial e inGv~~etcrial~ 

El b r r t t , t. . . -, , . .:J t . d d a o a as es a lS 1cas ~:~J::.~.c:.,uJ.o.l..ogJ.t.;aS e ue a J.V'L a es. 

Proceder a avaliação contínug, do I1CSP. 

Propor medidas ~ue julgar necee8árias~ 

Responder pelo expediente 

Manter um sub-serviço de protocclo 

Demais atividades da sec~etaria 

5o4elol.3~4 ~· ScdJ-almGX&r:.._;·ldO 

Proceder a es~ocagem e distribviç;o do ma~o:~~l 

Encaminhar os pedi dos de compra ao s.J.irj GYarifad.o 
N 

gao ~entral de compras 

, 
o r-

Estabelecer nor::1'l_s, sistema de contr,üe e élem::-,is atividades. 

5 • 4. 1 .1. 3 • ') Divisão de Labors.tó1:io 

de SaÚde P5blica 

Programar, coordenar, supervisionar e ava.li8.r cs laboratórios 

do interior e postos de coleta de amostras 

Padronizar e supri:.:., os laboratórios de eq_ui).'aru~:;ntos, meios de 

cultura, reativos e reagentes. 

Promover reuniÕes a nível regional e local, com os laboratÓrim 

do interic.:."'. 



Integrar os serviços do interior com o··tt:r·a e!l.tinades pe.raleias 

ou afins 

Sugerir à Direção o quadro de pessoal 

Propor convênios na área de suas atividades 

P - ~ rever a assessoria de coordenaçao e estatlstJüa dos Jaf..os ne-
, . 

cessarlos. 

Elaborar e sugerir normas de serviços internos 

Padronizar formulários, mapas, requ:.siçÕ2-s ,_, ('utr~'S papeis nE'!-

, . 
cessarlos 

Estabelecer o sistema de no~.JYt.J., aconêi.icionamQ.Ilto e transporte 

de amostras 

Demais atividades comuns às Div:i.sÕes. 

1 - Serviço de Laboratório do .~::1.ts.rior 

Super~risionar os Laboratórios e PosTos <le Co __ ~,ta ri..:J ..:::í:.0;3-f:ra.s 

(PCA) do interior 

Encaminhar às DivisÕes as soJ..icit'lçÕes c1o in"tt>rio~:· 
,.._. 

Regulamentar as normRs técnicas · el~bcr~d~2.pelas Di~lsoes 

Proceder a estudos para ampliação à.e :!.abo.::a-~i )rics 

- .! 1 Promover, periodicamente, reunioe.:J a n..Lve. rsé:)-onal 

Fazer cumprir as normas e determinaçÕes do ~CSP. 

l(a) -Laboratório Regj_onal do IIQ CARS (.Join

ville) 

Realizar análises ele interesse da US 1ocal 

Realizar análises encaminhadas pelos laboratórios locais e PCA 

Realizar análises da Matarnidade Darci Vargac, da FHSC 
~ 

Supervisionar os laboratórios de sua regiao 

Prestar assistência técnica 

Proporcionar estágio e treinamento ao pessoal técn::.co e euxili

ar dos laboratórios e PCA 

Outras atividades solicitadas pelo LCSl? e/ou DSF 
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l(b) - Laboratório Re,:,io!la:_ c.· IIIQ CARS (Cri

ciúma) 

Todas as atividades do Laboratório Regi 

onal do IIº CARS, com exceção do ítem nº 3. 

1( c) - Laboratório Regional do IVº CARf1(Lages) 

los laboratÓrios da US do Centro e a à.o ~a~·-· ~o C-Jre.J .• Além dB;:;, ati 

vidades comuns aos Laboratórios regionais, :.:·C.t'€,='C3ntarLmos~ 

- Realizar análises da Maternic1ade Tereza Ra1nos, da FHSC .. 

l(d) -Laboratório Regional do Vº GARS (Joaç§ 

ba) 

Idem ao Ít2m l(b) 

1( e) - Laboratório R9g~_onaJ d-:. VIº CARS ( Cha 

pecó) 

Idem ao ite~ antarjor9 

2 - Serviços técnicos-auxil3.ares 

M 

Constitui os setores de recepçao~ regist:r.o e 

distribuição de amostras e resultados, além de outros serviços ne-

cessários ao LCSP. 

Divisão de Pesquisg, e De 

senvolvimento 

-Realizar a programaçao de serviços de accrdo cem o Programa de 

atividades do DSP 

Coordenar, supervisionar e avaliar todas as atividades dos Ser 

viços 
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. - Padronizar as técnicas de laboratório 1.e co:r.-:um &cordo com a Di

visão de Laboratório de GaÚde PúblicR 

Sugerir o quadro mínimo de pessoal 

Propor a aquisição de livros técnicos 

Encaminhar os relatórios de estágios e pesquisg,s à r-especti'\ra ' 

Coordenadoria 

Assessorar técnicamente os laboratórios elo interio.:- e PCP.. 

Propor a aquisição d0 equipamento neces~.;tio 

Demais atividades comuns à D:.vi.sÕes. 

1 Serviços de Microbiolcgia, Micologia, Viro

logia~ :B:!.oquímica, Paraài tologia, Urinálise 

Hematologia, Entomologia e .Ji tologia e His-

tologia. 

Suprir o DSP, através da US, dos exames de lc.tJr3.t6ri:... c.::senci

ais estabelecidoE 

Estabelecer a lista de exames mí~~-mos ·le ce.d8. Ser•.; .LÇO 

Proporcionar meios de realização de pGS~'is~s afetas aos res~ 

pectivos serviços 

Estabelecer o número de estagiárics c:om.pa+{~ro.ia em cc.23. serviço 

Sugerir a aquisição de equipamento necessário ao ogs:.npb"L.1.:~ de 

suas funçÕes 

Encaminhar os resultadoe de análises recebidas do interior 

Outras atividades de suas respectivas competências. 

2- Serviços de Meios de Cu~tura, de Esteriliz~ 
.... 

çao e de Reativos e Peagentes 

Preparar, acondicionar e distribuir os meios de cultura, reati

vos e reagentes ao LCSP s laboratÓ~ios do interior 

- Preparar e esterilizar o mater~.al de · ~30 nas Di ~."'isÕes do LCSP 

- Demais atividades de EUas respectivas alcsdas. 
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~· 5.4.1.1.3.7 - Div:~s·:.;., de :;Jromatologla. 

Realizar a programação dos Serviços de acordo com a Programação 

Anual de atividades do DSP 

- Coordenar, Supervisionar e avaliar todas as a ti vida eles dos Ser

viços 

Estabelecer os procedimentos para coleta em 
,_ . 

ann1.1ses :.:'i.scais 

Realizar exames fisuais e prévios de alimentos 

Encaminhar à fiscalização de alimentos o :r'esul tad.o das análises 

Sugerir o quadro mínimo de p0ssoal 

Proporcio~ar estágios e pesql::.isas em seus :i.aborató.r-ios 

Realizar e encaminhar o resu~tado de análises dnviadas pelos la 

boratórios do interior 

Demais atividades de sua competência. 

1 - Serviço de Mic!·obiologia e Microacoyia de 

Alimentos 

2 S d .... , . 'n . ]'. - erviço e í_t·c;.J.m1c::l .orom;;;.To og1ca 

Realizar exames prévios solicitados ~cor· it, .. :::~strias do gênero 

- Realizar análises fiscais de alime~toe encamic.hados :pela fiSC§ 

lização do DSP e laboratórios do interio.':'.' 

Outras atividades distribuÍdas pela Divisão. 

Providenciar a aquisição e manutenção de animais de laboratório 

de acordo com as necessidades 

Controlar o estado geral dos animais 

Encaminhar aos laboratórios os animais necessários 1 segundo no~ 

mas internas 

Exercer outras atividades de sua corrpetência. 



e Pesquisa 

Analisar e dar parecer técnico ' as pesquisas 

Selecionar as pesquisas para divulgação 

- Elaborar normas de seleção e seleciona::..-- os est1',giários 

- Determinar as pesquisas prioritár~as 

Propor o quadro de pesquisadores 

E t d "" . , - ;:s • t• ' . s u ar e propor conven1.os com orgaos -8 :l . ..:lcen 1vo a pesqu1.sa 

- Promover a vinda de pesquise:-: •)r as conv::i.lados de outras institui, 

-çoes 

Propor a realização de pesquisaE conjuntas com instituiçÕes uni 

versitárias 

- Sugerir incentivo fUncional aos pesquisadores 

- OutraL atividades de sua competência. 

Manter de acordo com as técnicas moO.err1e.s c:'.. bibliotaca de LCSP 

- Sugerir e organizar a compra de li\''.T'ús, revistas, b;:.Jl,:;J_:ins e 

similares, bem como a assinatura de periÓdicos 

- Manter um serviço de xerox e mimeógrafo para divulgação de nor

mas técnicas e pesqu~sas do LCSP 

-·-Sugerir convênios co:w. outras bibliotecas 

- Assessorar os pesquisadores na elaboração de relatórios e prot2 

colos de pesquisa. 

5.4.1.2 Estrutura dos La-boratórios Regionais 

Maiores estudos são necessários parare 

terminar exatamente a estrutura de um laboratÓrio regional em San

ta Catarina. Limitação várias, principalruante de á.rea fÍsica, dete,r 

minarão a estrutura possível a curto prazo. P&ra que suas finalida 
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des e metas sejam atingidas, a longo praz), o -::...ab rat6rio regional 

deverá ter a seguinte estrutura: 

Serviço de Análises ClÍnicas 

Microbiologia 

Paras i tolog:_a 

E i oq_u:ilnica 

Urinálise 

Micologia 

5.4.1.2,2- Serviço de Labo?ató.:r:-ios Lo-

cais e PCA - FunçÕes 

Supervisão e controle dos laborat6rios locais e PCA 

Recepção, distribuição ao Serviço de Análisr:3 cn ·[rd oas das a -

most:~,as recebidas dos laborat6rios lo09..:..s e ::cA 

Acondicionamento e remessa de amostras ao LOS:? 

Registro das atividades 

Sugerir o sistema de t~einamcnto e E:.s~ágJ ~ do pessoal auxiliar 

Prestar assistência técnica em sua região. 

Pessoal ~os L. Regionais 

Poderá sofrer variáveis e deve ser 

determinado em funç8.o dos seguintes fatores~ 

a) População da sede 

-b) Número de laborat6rios locais na regiao 

c) Demanda de serviços 

d) Carga horária do pessoal. 

mínimo: 

Laborataristas 

Aux. de Laborat6rio 

Serventes 
Aux.estatística/escrit. 

3 

1 



Observação: A 

5.4.l.l - Área fÍsica 

MÍnimo: 2 salas 

Área 50, O m~ 

5. 4.1. 5 - Equipamento e mate:r~_ais ãi· .... e.!'sos 

MicroscÓpio com campo escuro 

Microscópio simples 

CentrÍfuga 

Microhematócrito 

Geladeiru (LO p~s cribiccs) 

Autoclave 

Estufa de esterili7.ação ou secagem de materi 
al 

Estufa bacteriolÓgica 

- Balança analÍtica 

Fotocolorímetro 
, 

Destilador de ag~a 

- Eanhc-maria 

-Agitador de Kline 

- Lavador de pipetas 

- RelÓgio de alarme 

Máquina Cc'"' '- escrever 

Câmaras conta-glÕ'!:>ulos 

Pipetas para contagem 

Estantes 

de 

Densitômetro para urina 

glÓbulos 

- Albumin~metro para urina 

Hemoglobinômetro tipo Hellige 

Vidraria em geral? 

quantidade para cada laboratório será equaciona~a em 
...... ' relaçao a demanda de serviç0·~ <.' psssoal exL:Jtente. 



5.4.1.6 - Exames mínimos 

a) Microbiologia 

Pesquisa direta do M. -ruberculosis 

Pesquisa direta do M.leJ2.::..-ae 

Pesquisa direta do C.diuhtheriae 

Pesqu.Lsa direta de Ne isse.J.:o~as 

Pesquisa direta de tr~ nhc:-:: .. nas 
--·---- ....... ·0;-

Cultura para g~r.nes 0nmun;: 

:Bacterioscopia -para germes ccmur:s 

b) Parasitologia 

Exames de fezes 

Pesquisa de Plasmodium sp. 

c) BioquÍmica 

Tios agem de glicose 

])os agem de 
, . 

ureJ.a 

Tiesagem de proteínas 

Tios agem de colesterol 

d) Urinálise 

Parcial de uriLa 

Diagn6stico precoce da gravidez 

Cultura para germes co:nuns 

e) Hematologia 

Tieterminação do g~~po sanguíneo 

Fator Rh 

Reação de VDRL 

Reação de Widal 

Hemossedimentação 



Hemograma 

Hematócrito 

Tempo de sangramento 

Tempo de coagulação 

Teste de Coombs 

Dosagem de Hemoglobina 

f) Micolcgia 

Exame dire~lio de pelos e p:?J.e :rara d.iagnóstico de 

dermatÓfi to~..: 

Diagnóstico de Tirilias de couro cabeludo. 

5.4.1.7 -Mobiliário 

Será determ.inar1o pt::la área fÍsica 

e equipamento existente. No momento cada TJS possui urr1a I 

8.1 ea :li ver·-

sa uma da outra, não permitindo uma homogeneidade c:J mobiliário. 

Os Labo~·atórios Lccais. diretame,a 

te subordinados aos Laboratórios Rag:;,.onais dvb C.hRS 1 com exceção 1 

dos laboratórios situados no Ig CARS q_uç ficarão sot a aupervíaão 

direta do Laboratório Central, t"lm como atribuiçÕes: 

a) Realizar análises de interessG da US local 

b) Pealizar as análises e encaminhar os resultados 

dos PCA ligados à sua área de influência 

c) Cumprir e fazer cumprir as normas do LCSP e L. 

Regional 

d) Estabelecer o sistema de recepção, análise e r~ 

sultados dos PCA~ 
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Os LaboratÓrios Loca:;_s estar~.u Pi tualos nas Unida-

des Sanitárias tipo A e tipo B, sem diferenciação de funçÕes. Os~ 

~oratórios já instalados serão mantidos. 

O Projeto CARs32 prevê a implartação de 218 US dis 

tribuÍdas da segv.inte maneira: 

RE.GI7..o TIPO A 

I2 CARS 5 

IIº CARS 5 

IIIº CARS 5 

IV2 CARS 2 

Vº C.ARS 3 

VI2 CARS 2 

TOTAL 20 

TIPO B I rn-.-....... ~IP0 D 

6 
-r--~. 

6 

24 l 

3 

1 I 

3 

3 

22 
_L_ ___ 

23 

29 

3 o 

29 
r 

3 

3 

5 

='.6 4- 1 ~- 2 
-----·- _j -· ---

TOTAL 

3ó 

37 

38 

33 

40 

34 

218 

5.4.1.3.2- Sede ·le L~:úJorc.uÓ:Ciü _::.,ocal 

Tendo por base o Projeto CARS, os laboratÓrJ.0S lo

cais estariam assim distribuÍdos: 

Iº CARS: 

Estreito (Florianópolis) 

Barreiros (são José) 

Biguaçú 

Blumenau 

Brusque 

Indaie..l 

:Palhoça 
.... , 

Sao Jose. 
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Tijucas 

TimbÓ 

Anitápolis 

IIQ CARS: 

Balneário de Camboriú 

Canoinhas 

ItajaÍ 

Jaraguá do Sul 

Mafra 

Porto União 

Rio Negrinho 

São Bento do Sul 

são Francisco do Sul 

Boa Vista (Joinville) 

IIIº CARS: 

Araranguá 

Imbi tuba 

Laguna 

Siderópolis 
.... 

~ubarao 

Lauro Mu'll.er 

Imaruí 

IVº CARS: 

Rio do Sul 

são Joaq_uim 

Ibirama 

Rio do Oeste 

V2 CARS: 

Caçador 

Campos Novos 
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Concórdia 

Curitibanos 

Videira 

VIº CARS: 

JYonÍsi o Cerque ira 

Itapiranga 

sã.o Miguel D' Oeste 

Xanxerê. 

Obedecido estr~ :::x·l·iJério, te:~emos 41 1e."boratórios lo 

cais, (5 regionais) o que representa um acréscimo de 30,0% à rede 

atual, haja vista que os regiona~s seriam apenas ampliados. Na re

lação acima foi incluído o municÍpio G.e Ibirarno. .. pois lá existe tma 

unidade da Fundação Hospitalar (Hospital Iviiguel k•J. to), clj o labo-

ratório mediante acordo, servirá à Unidade 3?ni.tá:r.i9. l0ca: .• Os la·

boratórios já instalados em US tipo c, ser:Í.o ma: .. t:: dos •? excepcional 

monte poderão ser instalados laboratórios ';.m ur ~-C-3.1iea C.P:.:.. ...... <e tipo, 

se houver necessidade co.oprovada. 

Ainda em relação aos loe:ais onde <i.eVP.ID sr~:.- irJ.stal_ê: 

dos os laboratórios, segundo nossa proposiçãc.· 1 temos as c'3gu i.n+.es' 

US atualmente sem laboratório: Estreito, Bi~laçú e TimbÓ (I2 CAnS) 

Balneário de Ca.mboriú, Porto Uni8.v, Rio N"lgrinho, 3ão Francisco do 

Sul e Boa Vista (Joinvi:le) (II2 CARS); Imbituba e Side:cópolis 

; (III2 CARS) 9 Ibirama (IVº CARS); Dionísio Cerqueira, Itapiranga e 

Xanxerê (VI2 CARS), num total de 14 laboratórios. 

Temos ainda no municÍpio de ~ã.o José, e. sede ur"ba

na que não tem Unidade Sani 'bária. Trê8 laboratórios estão instala- . 

dos em unidade tipo C, ou seja, Anitápolis, Laurc M1.'Hler e Imaruí. 

No municÍpio de Ibirama 7 err ra7Jão de. existência de 

um laboratório no Hospital Miguel Coutoi dq FHSC, o TISP po~erá uti 

lizá-lo como laboratório local mediante acc :-d.' c·u convênio .. 

-62-



O Laboratório Local 1.:::.tilizará a área fÍsica 

existente nas atuais US, com as adaptaçÕes necessárias e possíveis 

A sala utilizada deverá ter no mínimo 12 m2o 

5.4.1.3.4 - Pessoal mínimo: 

Laboratarista 1 

.A.ux. de Laborat ... _·., l 

Servente l 

5.4.1.3.5 - Equipamento e materiais diversos 

MicroscÓpio simples 

CentrÍfuga 

Geladeira 

Autoclave 

Estufa de esterilizaç~o e SJCa~P~ 

Banho-rr_aria 

Agitador de Kline 

RelÓgio de alarma 

Máquina de escreve.'.."' 

Câmara conta-glÓbulos 

Pipetas para cpntagem de glóbulos 

Estantes 

Densitômetro 

Vidraria em geral 

5.4.1.3.6 - Exames realizados por L.Local: 

Microbiologia 

- Pesquisa direta do M.leprae 

- Pesquisa d::.reta do M, tubercu.losis 
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Pesquisa direta. de Neisssrias 

- Pesquisa direta de tricnomonas 

Parasitologia 

- Exames de fezes 

Hematologia 

Determinação do grupo saLJ.guineo 

- Fator Rh 

Reação d.e VDHL 

- Hemossedimentaçãu 

- Hemogr5.-na 

- Hematócrito 

- Tempo de sangramento 

- Tempo de coaguleção 

5. 4.1. 4 - Postos de Coleta G.e .A.l!lostrar:: - PCA 

Paro. que todo o E;stad,::; 2>eja pela 

rede laboratorial, torna-se n8cess~rio a ~nplsntaçãn gr2~ativa da 

PCA nas unidades sani táriq,s tipo c. Se instaladas todas r:'~· u;:3 (ver 

quadro na pág. 60), teremos no Estado 161 US tipo c. A tu&lmsnt9 ~e~ 

cetuando as US que possuem laboratório 1 temos lt.~2 ttni.dades ou PCA 

necessários. DistribuÍndo-se os PCA pelos Laboratórios Locais e Re 

gionais teremos u~a média de 4 PCA para cada laboratÓrio com no mí 

nimo dois e no máxim& quatro PCA por laboratório. 

A determinação de quais os PCA que cada laboratÓ

rio terá a seu cargo deverá ser precedida dos seguintes es·rudos: 

a) Demanda de serviços 

b) Pessoal existente no PCA e Laboratório Local 

c) Transporte 

d) PCA prioritários. 
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~tribuiçÕes dos PCA: 

1 Coletar, acondicionar e expedir o material de análise 

2- Encaminhar os resultados 

3 - Seguir as normas do LCSP. 

5.5 - REDE sryL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE FúBLICA 

O ~e..boratório Central de SaÚo9 P.ít·lice. do Estado de 

Santa Catarina deve articular-se com os Laboratórios de SaÚde Pú-

blica dos Estados sulinos, sob : chancela J.o Ministério da SaÚde-

6rgão formulador da polÍtica nacional de ,, l3 f sr.na.e " .. ., integração dos 

laborat6rios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, permi

tirá adequá-los ao sistema nacional de vigilância epidemiolÓgica a 

Possibilitaria também: 

- Desigração de um laboratório padrão ou de referência c'L ativida 

des comuns. 

Intercâmbio de informaçÕes 

Intercâmbio de pesquisadores 

Realização de pesquisas conjuntas. 

Às respectivas Secretarias de SaÚd.e caberia B. ela

boração de convênio ou protocolo de colaboraç~o mútua e, ao Minis

tério de SaÚde, a destinação de !'•~cursos1 , que possibilitem o de-

senvolvimento do sistema integrado. 

Á elaboração das funçÕes comuns deverá ser delineª 

da por uma comissão mista que também poderá ter atribuiçÕes de c2 

mi tê Consultivo Regional19, com no mínimo d0i.s representantes de 

cada Estado. Á coordenação das reuniÕes poderá ser de competência' 

do Ministério da SaÚde. 

Os componentes do sistema ou rede sul de laborat6-

rios devem ser: 
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Laboratório Geral - LG; Paraná 

Laboratório Central de Saúde Pública 

Laboratório Central de SaÚde Pública 

5.6 - JUSTIFICATIVA DO MODELO PROPOSTO 

LCSP' Santa Catarina 

LPB; Rio Grande do Sul. 

á importância dos laborató:cios n0 sistema de saúde 

é inquestionável. A OMS diz que "a saÚd'3 é. -::Jor 6.afiniçãu, ·..ll'D tod.o 

indivisível e em princípio, qualquer atividade 9anitárie, por espe 

cializada que seja, deve consic...:;.r·ar-se como pa':"te int-:grante de um 

programa nacional "8 • 1~ necessária integração dos serviços de saú

de deve realizar-se em dois planos~ um técnico e outro administra

tivo, sendo no primeiro caso, a integração t~c~~ca de aç~es preveg 

tivas e curativas e no segundo, a ordenação metédica 1.::..0 ;·so de to

dos os recursos humanos e materiais disponJ.Ye:i s it:.:~~ ·dífcrantes in.ê_ 

ti tuiç ~es pÚblicas e provadas para o cu idade de. s 1Údc:; 8 ~ Esta inte

gração buscaria anular a "cor.petição, as :_.:-iva:::..' d.éldt:s e !:>,~ '!.'..ltas eg 

- . ~~ tre as insti tuiç oes que prestam serviços (ls Se·:: i de • ~'ü: "Ç>o·cque su 

gerimos a formação da rede sul de labore.tÓrios de se.i.Íd, ,::.'~'bl:.ca. 

Uma rede nacional de laboratórios implantade. de a

cordo com normas emanadas do Ministério da Saúde é a co~plemen~d·

ção necessária ao sistema proposto. O Bre.sil todo, obedecidas as 

divisÕes regionais estat·ia coberto pela :::.·e de, sigr..ificand.o q11e cp.al 

quer brasileiro, dentro do alcance dessa rede, teria a cobertul'a 1 

do mais simples ao mais sofisticado exame de laboratório. 

A formação da rede sul facilitaria também a colab.Q. 

ração internacional prestada por organismos como a OPS, através de 

assessoria técnica, treinamento de pessoal, troca de informaç~es 1 

gerais e pesquisas4• 
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' 
saÚde nào só para uma efetiv2 prestação de sarviç~0 cu~o também Ia 

ra o processo de planejamento de saÚde. 

Antes de serem implantados em Santa Catarina, um 

estudo elaborado pelo DSP - o Projeto de Reorganização d.Js Servi

ços de Saúde Públ.1.ca32 aponta, dentre outras caus<:cz, como obstácu

lo a um melhor de Jenvol vimento doe se-~s ss.rviç os: 

- A ausência de nma equipe a nível intermediário, c.ificul tou o .ê: 

justamente das normas técnicas e adminis~;ratJ. \ras cen-I:Jrais, à nível 

local; 

- A inexist~ncia de serviços intermediárj_os •)rganizado8 7 sobre -

carrega a Administração Central co~ problemas de or~em administra; 

tiva, os quais poderiam ser decididos à ní~rel reg1onal' 

- A impossibilidade de treinamento de 
-~ ~... ..- , 

pessoal. :.t nl·; ~- :regional o 

brigando a Administração Central, como Única s~terna~~va. . a cus

tos elevados, desenvolver esta atividade, sãc eotea '-'.lgu.ns dos as

pectos do diagnóstico do lJGP antes da i:;l;ú.mrcé.::.çÔ.o d•JS C.ARS e -rae , 

por extensão, aplica-se hoj2 aos laborg,tDrios" Vale reesaltar -1ue 

os labo.ra tórios tipo A, di to regionais~ nâo são em t.i pÓt; se alguma. 

Nossa proposição não é estáticg, pcrque~ à rnf:H'l.ida ' 

que novas US forem enquadradas dentro do tipo A ou B, deverão -ter 

o seu la1Joratório prÓprio. Isto s'!m falar nas modificaçÕes que a:>n.ê_ 

tantemente ocorrem, obrigando os laboratórios a se atualizarem, se 

ja em termos de equipamento, maior número Je análises ou mesmo na 

automatização gradativa, ~nde os custos o permitem40 • 

Outra vantagem será o 1ncrem..:mtc da vigil~cia epi 

demiológica, visto que a mesma prescinde de ~m serviço uniforme de 

laboratórios18 ~ Alguns autores, como Falcon e coleboradores6 , ad

vogam a presença de Ulli epidemiologista nos labo~atórios regionais, 

que seria o elemento de coordenaçao entre o leboratório e os epid.§. 
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5 .. 6.1 - Centralização e regionelizaç·,;o -~Js la·ooratórios 

"Antes ã.e tudo, é preciso con~rencer os dirigentes 

polÍticos da necessidade de planificação. O expe~to em saúde pode 

contribuir para que o polÍtico compreenda, aceite e apoie ati~ramen 

te o planejament<) sanitário. Uma vez p:ceparaüos c:.:J planos sani tá-
. , , . , 

r~os, e necessar:-r..o coloca-los rapiã.e.mente ao r~onheciment.•') dos diri 

gentes polÍticos e fazê-los ver que reu~esentam a melhor i6rmule. 

para atender às necessidades sanitárias Qe ~~us eleitores e àistri 

buir e qui tativamente os recurc0 ". Os eeper:ial:.stae em saúde pÚbli

ca podem utilizar técnicas de educg,ção em s:tÚ"l.e p?ra fs.zer com que 

os polÍticos tenham no planejamento sanitário e elevem a participª 

ção da comunidade 1124. 

A ampliação das atividades do Lc.bo~PtÓr~_o Central' 
, 

é uma ne-:!essidade imediata. Embora não h.:1ja estu _·.os, o :r.::•to e que 

a presença do LCSP e mais recentemente, Jos ~ao0rqcf~ios locais 

têm sido de notável valia ao Estado Je Sc::..i.1t'-? Cc:.. ~f __ r~ :.:1a. 

A centralização e regio,:'~--tLL:,c-;:?.o é um& opção s_t:.e o 

apresentada por vários estudos, como o ·'"0 Kat:'.J e 0olal>· ~adores 11 

o qual prevê um esquema de implantação grad&ti "J8. de um labo!·ató-

rio regional. Além de mais, se o próprio TlSP regicr1a:: iZ·JU os aeua 
.... 

serviços, atendendo a um levantq,.,_ento das necessidades, porque :nao 

regionalizar tambérL os laboratórios? Também nãu se fizeram estudos 

sobre o funcionamento dos CARS no Estadc·, visto que foram impla.ntª 

dos há pouco mais de dois anos, e, s6 neste ano foram regul~enta

dos em lei estadual. O estudo poderá mostrar al~as falhas, no en 

tanto, o funcionamento dos CARS parece estar eiequado à nossa es-

trutura. 

Na Bahia, Araújo e colaboradores 2 concluíram pe

las nítidas ·v-antagens que oferece a regionalizaçã.o dos serviços de 
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miologistas dos programas de controle de i.oençr;.8 .. ontagiosas e pa

raBi tárias. Para Falcon, os laboratórios regiorj.ais são cor:sidera

dos em termo8 de paÍs, sendo portanto, os nossos Laboratórios Ce_g 

trais de cada Estado. A ausência do epidemiologista tem se refleti 

do nas estatísticas epidemiolÓgicas pois muitas ã.Denças são notifi 

cadas após o diagnóstico clÍnico e não são confirmadas pelo exame 

laboratorial, porém o J:·egistro permanece. O fato 0corre. Resta sa

ber em que extensão e até quando! 

A . 1' - l- , • ' '-' ,:;] • t .... 
v~zua ~zaçao ··Jeor~cc-pra·_:..ca. :...~.e um s~r· ema nao o 

torna perfeito e nem se pode all1>ejar que hs.ja alcance imediato dos 

objetivos na implantação e func::Lonamento. liPara assuntos de polÍti 

ca, que quer justamente dizer legislação e administração, o livro' 

da vida é ar~tologia insuperável (Antonio Maur:=;_J 4). 

A retroalimentação peL: nvaliaç~.o con'jÍLia é que 
~ ""J - , 

permitira a correçao e melhoria do procesa<: v ~Teste:. avc..~iE.çao e in-

dispensável que haja comunicação d.e cima ~?a:.."a "L~:üxo ll'.t hierarquia, 

e vioe..:.versa'f parE} que cada funcionário, i:Y) ;i a -1.,.-,al for 21. b.A.a cate-

- - )(j goria, possa formular observaç oes e r:;uger-~·~;oes-

Para complementar, esc::arecemos cr1-a o mou ;lo pro·

posto não necessitará de imediatl" de al·Leraç'oes no Regü1ent~ Ge-

ral do DSP. Os Serviços poderão ser estabelecidos em regimento in

terno do LCSP. Quanro aos laboratíÓrios regiona~ .. s, estão previstos' 

tr u ~-limine" no Regimento Geral e nas atri-buiçÕes específice.s do 

Diretor do LCSP. Os ?CA neste caso são parte do sistema e não de 

um subsistema, pois sua importância é fundamental dentro da propo-
.... 

siçao. 

5.6.2- Recursos humanos 

5. 6. 2.1 - Nível Superior: Algumas dificulda

des poderao ocorrer em I·aboratórios 

Regionais para completar o quadro mínimo ,, e ni>.rel superiur. O fato 



é que existem no Estado de Santa Catarir.B 6 ~8 p::.- o.~-~ ssio:1ais Farma

cêuticos Bioquímicas. Isto Rem contarmos os outro..; profissionais ' 

que também podem exercer análises clÍnicas. Segc.ndo o Conselho Re

gional de Farmácia de Santa Catarina - CRl!' J..l, 219 profissionais 1o 

~alizam-se na Capital e 409 no interior. Para complemer..ta:::-, exis

tem 128 laboratórios de análises clÍnicas particulares e 40 locali 

zados em hospitaj.s. Pode se deprender da{, que a distribuiç~o irr~ 

gular de profissionais no Estado poder8 ser ~e:.:;r,= vide.. com m1a rem~ 

neração condizente pelo Est~do. 

5.6.2.2- l.ÍvelméCiio c1 s:.milar: Os auxilia-

ros à.e laboratório q1;.e atu.aln..ente tra 
..... 

balham no DSP, sao na maioria de nível primárjo e J_Q gr2.u ou equ.i-

valente33. 

Segundo a OMS 23 poderi2.m ser cl~c e si fiuac ~1a como a-:

judantes técnicos não diplomados - nível ~-

Os laboratórios .~egionais r.c8CeEit:::!.tam .~.e auxiliares 

tipo técnico diplomado - gra-1 B e de ajW.cbnte : 6 :.::nl co à.i~ J.. Jinado 

grau C. Os laboratórios locais, de t8cnir:; di:ç].omad0 :"rau C ou o 

ajudante técnico não diplomado - grau D. 

Em Santa Catarina, o Estado :::onside~a err se'"!. cJUa-· 

dro de p'l::'ofissÕes o auxiliar de laboratório e o técn: co de lab')l'a-

tório, que poderá ser mantido, desde que se prepare e se incentive 

a valorização profissional dos técnicos •3 auxiliares de laborató-

rio. 
5.6.2.3- Treinamento e reoiclagem: Ao nSP ca

beria a participação na elaboração 1 

de cursos para o pessoal técnico, bem como o e~~tágio p.":'ático. A 

reciclagem dos técnicos de nível superior de""e ser da alçada do 

LCSP. 

Os laboratórios regionais devem proporcionar está-
, ,.. ~ , 

gio ao pessoal auxiliar de sua are a. A f o :r uar:ao, duraçao e conteu--
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do devem ser precedidos de estudos g_ue (1_e -+Jer·.i:rúrv.m 9.6 :ne r_~es sidades 

d d . fi'W ' • t a re e, po1s nao existem regras fixas a .rçspe1-G0. 

Alguns recursos terão que c e r ir;."tensi vos e de cur

ta duração., enquanto outros demandarão ms.io:c tempo e maior especi§ 

~ izaç ão 25- 26 • 

5.6.3 -.0 Laboratório do Hos:pital 3 o :LaburatÓr::!.c le SaÚde 

Bí-::li c a 

A t "' " . 1 L suges ao eLe conven1.o;::; ou R.cordos entr"' a guns a 

boratórios Regionais (IIQ e :Cv~,,_ 0J>.RS) com os h'Jsp~~_tai~ da FHSC, a-

presentam 'ta priori ", estas van+;agene: 

a) Proporcionar os serviçoA de laboratório não existentes 

se.ja no hospital, seja na DS 

b) Evitam El dur::licação de fu.nçÕos, multi1L.cid.::.de de locais 

e instalaçÕes. 

c) Maior integração da :pa:r.te curati.v<:. 2 p:L3\rerFiVay em ter-
... 21 

mos de açoes e de pJssoal • 

A nível central, o LCS~ poder~ arti cuJg_:···-se P.rinci - -
palmente com o r.aboratório do Hospital Governado:' Celso ,:,,;:no.:.;, vis 

to que o mesmo está ligado diretamente à Universic'.ade Fecera~!- ã.e 

Santa Catarina. Esta ligação não se faria e1n te:rmoe <"i.e eel".riç 08, 

10 mas em pesquisa e ensino, devidsn1ente pre.ceã.icla de estudos • 

5.6.3.4- Sistema de Informação 

A complementação de sistema dar-se- á 

com o funcionamento correto da tríade inforrr:·:-:tção-decisão-con·trole. 
r"J , - , 

A assessoria de Coordenaçao e estat1stica deve proporc·tonar nao ao 

ao LCSP mas ao prÓprio DSP e Secretaria ua Smide cs elementos que 

pe.rmi tam o desenvolvimento contínuo do s:Lstema. A coleta, registra, 

análise e avaliação das informaçÕes em fluxo cor..s·t;ante, facilita-



rão, em qualquer nível, as decisÕes~ 

Esta assessoria não deverá deeen7olver atividacles 

paralelas à Sub-Unidade de Avaliação e Controle da Secretaria da 

SaÚde ou da Assessoria de Planejamento do TISP 1 mas proporcionar a 

estas as inforrn.aç· '5es necessárias, além de servir <.t.O aperfeiç oamen 

to da própria re ,'l.e, sem interrupção elo ·'fE'ed-l:lack '~ .. 

'7 .-. -, ,.:.-



C.àl?!TULO VI 

CONC~USÕES 



6. CONCLUSÕES 

1 - A atual rede de laboratórios de Saúde PS.b1ica em Santa Cat.ê: 

rina não abrange todo o Estado. 

2 - Existe falta de pessoal auxiliar treinados a lista. de exa

mes oferecidos não corresponde às necessidedes, as :Lnstala-
,.., ~ ,..., , ' 

çoes, nem 3empre sao adeque.da2 e a supE:rv-tsao e feita a di.ê, 

tância. 

3 - O Laboratório Central de SaÚde Públicr~ - LCS1:': precisa ser 

ampliado em área fÍsica~ pessoal e '-ttividadGs de assessoria, 

coordenação e biblioteca~ 

4- Há necessidade de se implan+.arem laboratórios regionaisnas 

sedes dos CARS, ou seja, em Joinville. Crioiúma, Lages, ,Joa 

çaba e Chapecó. 

5 - O ::c laboratórios locais devem ser iluplantac.;.os eomen-+;e em uni. 

dades sanitárias tipo A ou B e mar.tidos os .J? instalados. 

6 - 1~. cobertura total U.c Estado deve scn~ f':l i ::.a c·).m a instalação 

e funcionamento efettvo dos Poetvs de C.'Jleta de l.m ostre.e, si. 

tuados nas: unidades sanitárias tipo C. 

7 ~ , . f ., . ""' t 
- .c, necessa.r~o que se aça uma r 'i::;...Ll'::<.(~f"'-0 en l'e os laboratóri 

os do DSP e os da FHSC. 

8 - A formaçã.o da Rede Sul de Laboratório~ de Saúde Pública, jun 

to com o Parané. e Rio Grande do Snl d.eve ser viabilizada a 

médio prazo. 

9 - Formulação de convênios, ou -:, -, acordos com insti tuiç.Ões de 

ensino e pesquisa e com entidades patrocinadoras de pesqui-

sas básicas em saÚde. 

10 - Há necessidade de estudos e levantamen-+;os especÍficos que 

determinem prioridades, realizem estudos de custos, prazos' 

e viabilidade da expansão dos serviços de laboratório de mú 

de pÚblica no Estado de Santa Cata~·iPa. 
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ANEXO I 

LEVANTAMENTO Di~ REDE LJJ30RATORI/u:J DO ESTADO 

DE SAN~ CATARINA 

1 - Laboratório l;ipo 

2 Área Física~ 

•••• Localidade •.••••••••• " ••••• o •••• CARS 

2. 2 Área total: •• ,.. 

2.1.1 Sala de colheita: Sim I ) Não ( ) I 
\ \ 

2.1.2- C~ara asséptica~ ( ) ( ) 

3 - Pessoal: 

3.1 - BioquÍmica N2 • • • Hs/sem ••••••• 

3.2- Auxiliar de Laboratório • • e ••••••• 

3.3- Outros funcionários(especifique) •• ~ • ' e • • • • 

4 - Equipamentos e materiais diversos~ 

4.1 - Autoclave Quantidade: ••••• •. • 

Estufa de seàagem de material~ "" . . . . . . . 
4.3 Banho-maria: .... ~ ... 

• ,.:, ..... , 

, 
4.4- Centrifugador: 

4? 5 - GelRdeira: lft., ••• l). •• pes 

4.6 RelÓgio de alarme: 

4.7 - Destilador de água: 

4.8 - Balança analÍtica, sensibilidade-, ••• e ~g 

4. 9 Agi ta dor de Kline: 

4.10- Vidraria: Suficiente ( ) 

4.11- Reativos e Corantes Suficiente ( ) 

4.12- Fitas reagentes tipo Labstix Sim ( ) 

5 - Mobiliário: 

41 ..... 6 .... 

' O· e • e ll ;) 8 

••••••••• 

•••••••• 

Insuficiente ( ) 

Insuficiente ( ) 

Não ( ) 

5.1 -Mesa de escrituração: Quantidade: •••••••• 

5.2- Mesa de trabalho: 

5. 3 - BalcÕes: 

5.• 4 - Banquetas: 

•••••••• 

•••••••• 

...... ·• ·• . 
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5-5 Cadeiras: '-'uan ti à.a Ci.E:': .. ~ .... 
5.6 Braçadeira p/ coleta sangue: • • • • • • • 

5.7 Estantes: ••••••• 

5.8 Ji'ichári o ( armá ri o) : ••••••• 

~j ·9 Máquina de escrever: ••••••• 

Exames realizados: 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10-

6.11-

Parasitologico:M8todo de Richtie( ) Método de Bae rmann( 

Hemograma ( ) Sim \ ) Não ( ) 

V.H.S. ( ) ( ) 

Tempo sangramento e coagulação: ( ) ( ) 

Ti pagem 
, 

~:ator Rh: ( ) ( ) sangu~nea e 

Urinálise: ( ) ( ) 

Sorologia p/lues: ( \ ( ) I 

Bacterioscopia p/Neisser: ( ) ( 
\, ) 

Bacterioscopia p/Gram: ( ) ( ) 

Bacterioscopia da Tb.e Hansen~ ( ) ( ) 

Outros exames( especifique) .,o o e!) "• ,a. •••• e se.,. ••••••e•!lõ 

8 • 0 • • e 0 • 0 0 • 0 0 • e • 0 0 e ~ 0 • • • • 0 0 O a ~ D e 0 • • ~ ~ 0 • 0 • 0 0 t ·) ~ • • • 0 • • • 0 • 

e • o o • o o o • • • o • • • • • e • e • • e • o ~ • o a • o e e ~ ~ o • • • • • • • o • • • • • I e • • I • 

Nome do informante: ••••••••••••• , ••• 0 ••••••••••••••• • • 

Entrevistador: •..•.. ~._:, .......... ,? o • • o •••••••••••••• o •• 

Data: • a. a/ ..... • /1976. 

Adendo: 

Microsc6pio bimocular 
Espectofot~metro 

Fotocolorimetro 
Microhemat6crito 
Estufa bacteriol6gica 

Outros- especifique ••••••••••• 

. . . . . . . ~ . . . 
• • • • • o • ~ ~ e q 

Quantidade 

. . ~ . . . . . . . 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • c • • • 

• • e • • • ~ • • • 

) 



ANEXO II ESTRUTURA OR'tANIZACIONAL DA êECRETARIA DA SAU:D:Fl 
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ANEXO III 

DECRETO N2 34o de 26 de março de 1976e 

DispÕe sobre a estrutura organizacional básica do 
Departamento Autônomo de Saúde Pública (DSP) e dá 
outras provid~ncias. 

O GOVERNADOS DO ESTADO DE SAJ:ITTA Cl~TARINA, usando' 
da compet~ncia privati~a que lhe confere o artigo 93, itens I e 
III, da Constituição do Estado, e tendo em ·.:-ista o que disp'oe os 
artigos 39 e 159, da Lei nº 5. 989, d.e 30 .. le a~:1r::.1 de 1975. 

DECRETA: 

CIDTULO I 

Da Natureza 

.. '\.rt. lQ - O IJepartamento Autônomo de Ss.Úd.e P.S.blil"'a (DSP), é 
uma autarquia instituÍdo pelo artigo 42~ Ítem Vl da Lei n2 4.547 , 
de 31 de dezembro de 1970, vi~culado à Secretari2 da Saúde na for
ma do artigo 4º do Decreto nQ 487~ de 6 de junho de 1975, com per
sonalidade jurídica de direi to pÚblico ::_nter:-:o~ autoncmia adminis
trativa, operacional, financeira e pat:::--imorrLal, com sede e foro na 
Capital do Estado. 

CAP:f TUL O I I 
Da f~ea de Compet~ncia e Finalidade 

l~rt. 2Q - Compete ao Departamento l~utônomo de SaÚde Pública 
I - Promover estudos e pesquisas sobre o estado de saÚde 

das comunidades e situação de ambiente9 
II - Executar a polÍtica de saúde form~lada pela Secreta

ria de Saúde; 
III - Administrar os serviços de saÚde pÚblica, a cargo do 

Estado, a nÍvel regional e local; 
IV- Exercer a fiscalização sanitária; 

, V - Fiscalizar o exercício profisslonal de atividades r~ 
lacionadas com a saúde; 

VI Gerir as atividades Laboratoriais; 
VII -Promover a educação sa~itária; 

VIII - Zelar pelo cumprimento da legislação, dos regulamen• 
to·y , normas e especificaçÕes relacionadas com a saÚde~ 



CAPÍTULO III 

Da Estrutura Organizacional Básica 

Art. 3!2 - A estrutura organizacional básica do Departamento 1 

Autônomo de Saúde PÚblica: 

I - Órgão de Deliberação Ccletiva 
Conselho de Administração 

II Órgãos Centrais de Direç~o Superior 
Direção Geral 
Gabinete 

Assessoria de Planejamento 
Serviço de Fiscalizagão do ExercÍcio Profissional 
Serviço de Biometria Médica 
Procuradoria 
Unidade Operacional de Programas de SaÚde 
Divisão de Epidemiologia 
Divisão de SaÚde Mental 
Divisão de Assistência Médico-Sanitária 
Divisão de Odontologia Sanitária 
Divisão de Saneamento lll!lbiental 
Divisão de Enfermagem de SaÚde Pública 
Divisão de Educagão em SaÚde Pública 
Laboratório Central de Saúde PÚbJ_j_ ca 
Laboratório Industrial 
Unidade de J~.poio Administrativo 

- Unidade de J~.dministração Financeira 
- Unidade de l~dministração de Pessoal 

III - Órgãos executivos regionais 
Centros Administrativos Regionais de SaÚde 
Unidades Sanitárias Locais 

IV- Mecanismos Especiais de Natureza transitória constitui -
dos para fins especÍficos: 
Grupos de trabalho e Grupos de ta1•efa 
Programas, Projetos e Campanhas 

CAP:ÍTULO IV 
Da Organização Sistêmica 

Art. 4º - As atividades rcln 'íivas ao pessoal civil, planejame_!! 
to e orçamento, administração financeira, contabilidade e audito
ria são organizadas operativamente sob a forma de sistemao 



Parágrafo rtnico - Os Órgãos dos sistemas de que trata este ar
tigo vinculam-se aos correspondentes Órgãos sistêmicos das.SecretQ 
rias de Estado, para efeito de orientação normativa e o controle ' 
técnico. 

Cii.P:ÍTULO V 

Das DisposiçÕes Gerais 

Art. 5g - A organização operacional, competência e funciona
mento dos Órgãos previstos no art. 3g serão definidos em regimento 
a ser elaborado pelo prÓprio Departamento Autônomo de Saúde Públi
ca, no prazo de 60 (sessenta) à.ias e aprovado por Decreto do Chefe 
do Poder Executivo. 

Art. 6Q - Este Decreto entra em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposiçÕes em contrário. 

FlorianÓpolis, 26 de março de 1976. 
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