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ASSISTENCIA PRIMÁRIA DE SAÜDE NO INAMPS EH SÃO PAULO 

E NO RIO DE JANEIRO - CONTRIBUIÇÃO DO ENFERMEIRO 

RESUMO 

xii 

Estudo realizado com o principal objetivo de verificar a exis 

tência de atividades de assistência primária ou cuidados básicos de 

saúde nos serviços ambulatoriais do Instituto Nacional de Assistência 

Mêdica da Previdência Social (INAMPS), nos Estados do São Paulo e do 

Rio de Janeiro. 

Todos os 394 enfermeiros lotados nesses serviços, no período 

de novembro de 1981 a agosto de 1982, foram incluídos no estudo. Houve 

retorno de 84;0% dos questionários enviados. 

Foram identificados diversos fatores institucionais e organÁ

zacionais que influenciavam favoravelmente o desempenho profissional 

do enfermeiro, tais como: a presença de enfermeiros nas coordenadorias 

regionai"s das superintendências, a existência de campo adequado para o 

enfermeiro desenvolver-se profissionalmente, o apoio da chefia, a exis 

tência de supervisão do trabalho de enfermagem e a realização de reu

niÕes de serviço. 

Os resultados obtidos demonstraram que muitas atividades que 

podem ser enquadradas como sendo de assistência primária ou serviços 

básicos de saúde já vinham sendo executadas por enfermeiros e equipe 

de enfermagem, porem de forma esparsa e assistemática. Essas ativida

des foram classificadas em assistenciais subsidiárias, assistenciais 

independentes, educativas e tenico-administrativas. 

Os obstáculos na execução de mais atividades de assistência 
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primária de saúde ·por esses profissionais eram, principalmente, falta 

de pessoal de enfermagem e falta de ârea fÍsica. Havia também existên

cia de médicos em tal quantidade que algumas atividades simples tais 

como: controle de gestantes ou crianças sadias, controle de portadores 

de moléstias crÔnicas comuns de evolução previsível ocupavam espaço co 

mo consulta medica. 

A contribuição do enfermeiro na assistência primária, ou nos 

serviços básicos de saúde, pode ser agrupada em três níveis, de acordo 

com o grau de necessidade de preparaçao adicional do profissional, bem 

como com providências administrativas em termos de recursos humanos e 

materiais. Nessas condiçÕes, esses três níveis de contribuição do en

fermeiro podem ser implantados, gradualmente, a curto, médio ou longo 

prazo. 

Os clientes portadores de patologias seriam encaminhados aos 

médicos para atendimento especializado. A esses clientes poderia ser 

dada assistência completa com a utilização total de recursos tecnolôgi 

cos disponíveis para diagnóstico e tratamento. 

Dessa forma, a assistência medica curativa ficaria concentra

da no paciente realmente necessitado; aos demais seria prestada a as

sistência primária, ou cuidados básicos de saÚde, podendo assim melho

rar sensivelmente a qualidade dos serviços assistenciais prestado a 

população que busca a Previdência Social. 
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PRIMARY HEALTH CARE AT THE INAMPS (NATIONAL HEALTI! SERVICE) IN SÃO PAU 

LO AND RIO DE JA.'iEIRO - THE NURSE'S CONTRIBUTION 

SUMMARY 

The study was carried out with the purpose of discovering 

what kind of primary health care was available at outpatients' 

departments of the INAMPS (National Health Service) in the states of 

São Pauio and Rio de Janeiro. 

All 394 nurses engaged in this service, from November 1981 

to August 1982, were included in the study. 84% of the questionnaires 

distributed were completed. 

Various organizational and institutional factors were 

identified which favourably influenced nursing performance such as the 

presence of nurses on regional boards, the chances of professional 

development, support lent by superiors, the supervision of nursing 

duties as well as periodic discussion of work related topics. 

Results show that much of the health care at community level 

is already being carried out by individual nurses and by teams, but in 

an unsystematic way and on an irregular basis. These activities have 

been grouped under the following headings: subsidiary and_independcrit 

care, educational and technical/administrative activities. 

These professionals were prevented from further deve loping 

health care at community level mainly due to a lack of trained nursing 

staff and of space, There were also so many doctors avaílalable that 

cer.tafn areas of health c are such as pre-natal checks, routine · 

pediatric visits and control of patients with controllable chronic 

ailments. were all carried out by doctors. 
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The nurse's role in providing basic health care may be 

~xamined at three levels and depends on the need for further 

professional training, as well as human and material resources. 

Bearing these conditions in mind, it is possible to put into practice 

these recommendations either in the short or medium term or even on a 

long term basis. 

Patients suffering from pathological conditions would be 

sent to doctors for specialized care. For these patients complete 

diagnostic and technologícal resources would be made available as well 

as complete medical assistance. In this way, the role of the doctor 

could concentrata on cases which required actual medical attention, 

whereas basic health care would be provided in all other cases, thus 

improving the quality of National Health Assistance. 
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ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA DE SAÜDE NO INAMPS EM SÃO PAULO 

E NO RIO DE JANEIRO - CONTRIBUIÇÃO DO ENFERMEIRO 

l. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Gerais 

Atividades isoladas de assistência primária de saúde foram, 

ou vem sendo, realizadas em unidades de atendimento ambulatorial do 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

26 
(IN~~S), criado pela Lei n9 6.439/77- , conforme constam em inúme-

ros relatórios de serviços. 

Tradicionalmente, a Previdência Social vinha se ocupando so-

mente da assistência curativa~ em detrimento da assistência preventiva, 

alimentando antiga dicotomia existente no setor saúde do pa1s. 

A Lei n9 6.229/75, que dispõe sobre a organização do Sistema 

Nacional de Saúde 25 , ao definir e delimitar, ainda que de forma impr~ 

cisa, os.campos de ação de cinco Ministérios (Saúde, Educação e Cultu-

ra, Previdência e Assistência Social, Trabalho e Interior) assim como 

dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, reservou para 

o Ministério da Previdência e Assistência Social "a atuação voltada 

principalmente ao atendimento médico-assistencial individualizado"; 

não lhe competindo "formular a política nacional de saúde e promover 

ou executar açÕes preferencialmente voltadas para as medidas e os a-

tendimentos de interesse coletivo", por constituir função precípua do 

Ministério da Saúde. 

Então, a dificuldade em determinar com prec1sao os limites 

de açao entre os Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência 

Social sempre decorreu principalmente da falta da integração entre es-
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ses dois grandes orgaos e da consequente duplicidade de comando no se-

tor saúde. 

Entretanto, um dos méritos da Lei do Sistema Nacional de Saú-

de, pode-se dizer, foi o de promover o início de estudos e de projetos 

entre aqueles dois Ministérios, que passaram a baixar, em conjunto, re-

soluções e portarias. 

A nível internacional, a Carta de Punta del Este- 33 
, em 1961, 

já recomendava aos governos a integração das -"funções de prevenção e 

tratamento . .. ". 

Em 1972, Ministros da Saúde e outras autoridades representan-

do vinte e oito países das Américas, aprovaram o Plano Decenal de Saúde 

• • 105 d n· • · d d d" d para as AmerJ.cas- , que recomen ava J.n1c1ar no ecorrer esta eca a 

a instalação de mecanismos que possibilitassem a cobertura total da po-

pulação pelos sistemas de serviços de saúde em todos os países da re-

gião". Desde essa época, a tônica de assistência primária vem permeando 

todos os discursos institucionais de organizações dedicadas à saúde, co 

mo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Organização Panamericana de 

Saúde (OPS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

1 .. o • 102 977 o A 30~ Assemb e1a Mund1al de Saude · da OMS, em 1 , cons1de 

rando que a saúde é um direito humano fundamental, resolveu que "a meta 

social dos governos e da OMS nos próximos decênios deveria consistir em 

alcançar para todos os povos do mundo o grau mais alto possível de saú-

de". 

Para atingir tal meta seria utilizada a estratégia de assis-

tência primária ou cuidados básicos de saúde, definida segundo a pro-

9 pria OMS como "o serviço essencial de saúde com cobertura universal, 

prestado na comunidade a indivíduos e famílias, através de sua partici-

pação integral, de forma que considerem aceitável, e a custo acessível 

para a comunidade e o país. Esse serviço é parte integrante tanto do 
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sistema nacional de saúde, do qual e núcleo, como do desenvolvimento so 

cio-econômico geral da comunidade". 

- 2 Na verdade, hâ, segundo ACUNA (1981), uma "situação parado-

xal: do ponto de vista ético, a meta e mínima - assistência primária de 

saÚde porque não e possível admitir níveis menores de serviços; por 

outro lado, com relação à di~ponibilidade de recursos, suas repercus-

soes sao máximas, pois o que se pretende e saúde para todos". 

Solução eficaz para os problemas de saúde requer, pois, orga-

nizaçao e coordenação de esforços de todos os grupos e setores que, de 

forma direta ou indireta, sao responsáveis pela promoção da saúde e do 

bem estar da população. 

No Brasil, a partir de 1974, com a elaboração e posterior 

• • 24 
aprovaçao do II Plano Nac1onal de DesenvolV1mento, 1975-1979 e com a 

realização da V Conferência Nacional de Saúde, 92 em 1975, o Governo Fe 

deral passa a se preocupar efetivamente com o problema dos sistemas de 

saúde, Reconhece também a urgência de adequar a política de saúde den• 

tro de novas prioridades e formas de prestação de assistência. 

O III Plano Nacional de Desenvolvimento, 1980-1985
29 

define 

sua politiea de saÚde enfatizando a ampliação e melhoria dos "serviços 

de saúde publica, intensificando o combate às endemias e fortalecendo 

as atividades relacionadas com a medicina preventiva", Estabelece ainda 

que será feito vasto esforço paralelo para redução dos custos dos servi 

ços prestados, agilizando-se e expandindo-se as atividades previdenciâ-

rias e de assistência social, inclusive as do setor privado, 

Dentro desse esforço paralelo, jâ vinham sendo e continuaram 

a ser desenvolvidos alguns estudos e programas, tais como o Plano de Lo 

calização de Unidades de Serviço (PLUS)
49 

, o Programa de Interioriza

ção das AçÕes de SaÚde e Saneamento (PIASS) 18 
, os Programas da Funda-
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çao Serviços de SaÚde PÚblica (FSESP)
135 

e, inclusive, a proposta de 

. . - . s -d 112 Programa Nac1onal de Serv1ços Bas1cos de au e Este Último tor-

nou-se conhecido como anteprojeto PREV-SAÜDE e havia sido elaborado em 

conjunto pelos Ministérios da SaÚde, da Previdência e Assistência So-

cial, do Interior e pela Secretaria de Planejamento da Presidência da 

RepÚblica. 

Estas sao algumas das mais conhecidas iniciativas de inspir~ 

çao governamental, com o objetivo de estender a cobertura dos serviços 

de saúde, 

Alem desses estudos e programas, inúmeras resoluçÕes e port~ 

rias interministeriais ou do Ministério da Previência e Assistência So 

cial, isoladamente, vem sendo assinadas, a fim de fixar diretrizes e 

normas, como por exemplo, para estabelecer diretrizes para execução 

- • - 87 -dos serviços bas1cos de saude ; para estender a participaçao do 

- - . - 89 INAMPS no Programa de Açoes Bas1cas de Saude ; para promover a par-

ticipaçao dos serviços de Assistência Médica na vigilância epidemiolÕ-

81 
gica para estabelecer a participação do INAMPS no Programa Nacio 

• - 88 nal de Imun1zaççoes ; para desenvolver recursos humanos adequados 

aos serviços básicos de saúde 90
; e, finalmente, para definir a natur~ 

za e portes dos serviços a serem prestados, em atendimento ambulatori

al por Órgãos governamentais e entidades filantrÓpicas 86 

O custo crescente da assistência à saÚde como fenÔmeno uni-

versal, requer a implantação de um sistema apropriado de atendimento 

que concorra para a diminuição de custos e, ao mesmo tempo, estenda a 

cobertura populacional. 

A formula para atender a essa necessidade seria a proposta 

internacional através da assistência primária de saÚde, como estraté-

gia para alcançar a meta de "Saúde para todos no ano 2.000". 
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Convem distinguir aqui o conceito de assistência primária de 

saúde do conceito de serviços básicos de saÚde, uma vez que os orgaos 

oficiais de saúde no Bras i 1 preferem adotar a expressao "serviços bási 

c os de saúde 11 
.. 

Segundo técnicos do Ministério da SaÚde 
10 

, o conceito de 

"atenção primária", como o prÓprio adjetivo ordinal especifica. contém 

uma explícita indicação de que ela (essa atençao ou assistência) cons-

titui o ·primeiro nível de atendimento, caracterizando-se como porta de 

entrada regular de todo o sistema de saúde, independentemente da com-

plcxidade dos recursos humanos e materiais que envolver. 

Por outro lado, afirmam esses técnicos, os serviços básicos 

de saÚde abrangem açÕes de outros níveis, igualmente necessárias para 

resolver a maioria dos problemas da comunidade. 

O prÓprio anteprojeto PREV-SAÜDE, elaborado com vistas a "im 

primir maior eficiência e eficácia ao setor saÚde 126 
", estabelecia 

que os serviços de saÚde incluíam, alem da assistência primária, recur 

sos para internação nas quatro areas básicas (clÍnicas médica, cirúrgi 

ca, pediátrica e toco-ginecolÓgica), abrangendo assim uma parte do ní-

vel secundário. 

Em consonancia com aquela proposta internacional, foi criado 

o Conselho Consultivo da Administração de Saúde Previdenciária 

19 
(CONASP) • Este, ao apresentar o "Plano de Reorientação da Assistên-

... .... .... .... • lt 85 
c1a a Saude no ambito da Previdencia Soc1al , aprovado pelo Minis-

tro da Previdência Social, salientou nos dois itens iniciais do ofÍcio 

de encaminhamento, entre os pontos principais para a ampla reforma su-

gerida, a "prioridade maior às açÕes primárias de saúde; integração 

das instituiçÕes de saÚde mantidas pelos governos federal, estadual e 

municipal, num mesmo sistema regionalizado e hierarquizado ••• 11
• 
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A implantação de um sistema regionalizado e hierarquizado i~ 

plica necessariamente na utilização de recursos humanos disponiveis, 

de acordo com o nivel de complexidade das açÕes. Haverá, portanto, ne-

cessidade de formação de equipes multiprofissionais para treinamento, 

supervisao e educação continuada no preparo de pessoal auxiliar de ni-

veis mêdio e elementar para execuçao dos cuidados básicos de saúde. 

Nessa equipe multiprofissional, o papel do enfermeiro sera 

fundame~tal, considerando-se que a maioria do pessoal auxiliar e repr~ 

sentada tradicionalmente pela área de enfermagem •. O enfermeiro, por r~ 

ceber preparo acadêmico adequado para atender às necessidades de saúde 

de pessoas, grupos e comunidades, nos vários niveis de assistência, p~ 

de atuar de forma polivalente e generalista, assim como treinar pesso-

as para prestar essa assistência. 

Caberá, pois, aos enfermeiros preparar pessoal auxiliar, em 

larga escala, para poder executar as atividades compreendidas nos ser-

viços básicos de saúde e, ao mesmo tempo, eles devem ser capazes de 

respeitar, valorizar e incorporar conceitos e práticas populares nas 

açoes de-promoção, proteçao e recuperação da saÚde. 

O modelo proposto pelo CONASP dá prioridade ã cobertura da 

população por meio de serviços básicos de saÚde, como já consta de pr~ 

. - 108 
posta internacional. O Conselho Diretivo da OMS na Resoluçao XIX 

de 19 de outrubro de 1981, "reconhecendo que o pessoal de enfermagem 

constitui o maior potencial de recursos humanos para a provisão de as-

sistência primária, recomenda aos governos que intensifiquem esforços 

para que as funçÕes ampliadas da enfermeira sejam definidas e oficiali 

zadas para que ela possa assumir maiores responsabilidades na presta-

ção de assistência primãria11
• 

Tal recomendação procede em razao da prÕpria OMS 
101

(1981) 

que reconhece "que a politica de saúde, nas Américas, ê estabelecida 
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direta ou indiretamente, pelos governos e estes, por sua vez, estao for 

temente influenciados por médicos, administradores e, em alguns paises, 

por poderosas associaçÕes profissionais, instituiçÕes e fundaçÕes". 

O Conselho Internacional de Enfermeiras (CIE)* entidade 
• 

representativa de enfermeiros do mundo todo, ao divulgar seu apoio ao 

conceito da OMS/UNICEF sobre assistência primária de saúde, assumiu, o 

compromisso de "estimular entre os paises membros, estudos que levassem 

à efetivação de mudanças. na educação, no exercicio e na administração 

. . - . .... . ... . 69 tf de enfermagem de modo a v1ab1lizar a prat1ca da assistencia pr1mar1a • 

A Associação Brasileira de Enfermagem, filiada ao CIE desde 

23 1929, ao traçar, ·em conjunto com o Conselho Federal de Enfermagem , o 

"Perfil do Enfermeiro" 43
, define-o como "profissional generalista a nl 

vel de graduação, preparado para atuar nos programas de saúde a niveis 

primário, secundário e terciário, com ênfase nas áreas matemo-infantil 

e médico-cirúrgica e com extensao a comunidade .•. " 

O fato é que, lÍderes e representantes de entidades nacionais 

e internacionais de enfermagem, todos concordam que a assistência prim~ 

ria de saúde e, ao mesmo tempo, um guia para a açao e um conjunto de 

principies que devem impregnar todas as atividades de enfermagem, den-

tro do sistema assistencial de saúde. A prestaçao da assistência primã-

ria, dentro desse conceito, torna-se uma extensao natural do exercicio 

da enfermagem, em particular no que se refere à saÚde da comunidade. 

Com base em documentos e experiências nacionais e internacio-

nais e nos aspectos racionais, histÕricos, administrativos, organizaci~ 

(*) O CIE, conforme consta na tradução oficial para o idioma espanhol 
do nome da ent:idade 11 lnternational Council of Nurses" (ICN), e a sigla 
de Consejo Internacional de Enfermeras. Por se tratar de nome prÓprio 
de entidade, foi mantido o termo enfermeira, no feminino, como consta 
no original. No restante do presente trabalho, adotou-se a denominação 
"enfermeiro", no masculino; salvo em citaçÕes onde o autor tenha empr~ 
gado a palavra no feminino. 
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nais e legais, foi realizado o presente estudo na Previ"dência Social, a 

fim de tentar caracterizar a contribuição que o enfermeiro poderia dar 

na assistência primária de saÚde junto aos serviços ambulatoriais do 

INAMPS em são Paulo e no Rio de Janeiro, 

1.2. Objetivos do estudo 

A partir dessas consideraçÕes apresentadas anteriormente, 

foram traçados os seguintes objetivos: 

1.2.1, Identificar: 

as características pessoais, profissionais e nível de preparo 

do enfermeiro que atua nos serviços ambulatoriais do INAMPS, 

nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro; 

, os fatores que influenciam o desempenho profissional do enfer

meiro; 

1.2,2, Verificar: 

que tipo de atividades de enfermagem o enfermeiro vem executan 

do nos serviços·ambulatoriais do INAMPS; 

que tipos de atividades de assistência primária de saúde vem 

sendo executadas nesses mesmos serviços; 

que obstáculos impedem o enfermeiro de executar mais ativida

des de assistência primária de saúde; 

que contribuição o enfermeiro pode oferecer na assistência prl 

mãria de saÚde naqueles serviços ambulatoriais. 



2. Assistência primária 

de saúde 
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2. ASSISTENCIA PRIMÁRIA DE SAÜDE 

2.1. Direito a saúde 

Durante a. Conferência Internacional de SaÚde realizada em No-

va York, de 19 de junho a 22 de julho de 1946, foi proclamada, segundo 

61 
HALTER & DILEN 1978, a Constituição da Organização Mundial de Saú-

de 100 ,.cujas operações foram iniciadas em 7 de abril de 1948. 

Essa Constituição, que contém em seu preâmbulo nove princí-

pios básicos para a felicidade, as relações harmoniosas e a segurança 

de todos os povos, declara expressamente em um deles: "o gozo do grau 

máximo de saúde que se possa desfrutar é um dos direitos fundamentais 

de todo ser humano sem distinção de raça, religião, ideologia política 

ou condição humana ou socia1 11
• 

Posteriormente, a Declaração Universal dos Direitos do Ho-

mem·. 47
, proclamada em 10 de dezembro de 1948, pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas, estando o Brasil entre os países signatários, dispôs no 

art. 25 que "todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de asseg~ 

rar a si e a sua família saUde e bem-estar~ inclusive alimentação, ves-

tuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis e 

direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 

velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circuns-

tâncias fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direito a 

cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas de matri

mônio, ou fora dele, têm direito a igual proteção social". 

Em maio de 1977, os cento e ,cinquenta e cinco Estados Membros 

da OMS, reunidos na 30~ Assembléia Mundial de Saúde, adotaram a Resolu 

- 102 - - - • • " çao WHA 30.43 • Essa Resoluçao sobre cooperaçao tecn1ca def1ne ser a 

principal meta social dos governos e da OMS, nos próximos decênios al-

Stnlçt ••l1lot1"''CI I UoC111111111111 
fACULDADE DE SAÚDE rúiLICA 
.,.1vn<IDlDE DE SlO PAUlO 
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cançar para todos os cidadãos do mundo no ano 2.000, um nível de saúde 

que lhes garanta uma vida social e economicamente produtiva". Esta é a 

ambiciosa meta social, amplamente divulgada sob a denominação de "Saúde 

para todos no ano 2.000". 

75-76 
Tão desejada meta nao significa, segundo MAHLER que 

no ano 2.000, os médicos e enfermeiros devam proporcionar remédios pa-

ra todos os males que afetem a todos os habitantes do mundo; nem quer 

dizer, evidentemente, que no ano 2.000 ninguém sofrerá os efeitos da do 

ença ou invalidez·. Significa que os recursos disponíveis estarão equi-

tativamente distribuídos entre os componentes da população e esta terá 

acesso aos cuidados primários de saúde e, por essa via, a todos os de-

mais níveis de assistência, dentro do sistema de saúde, incluindo tam-

bém a reabilitação. 

39 A Conferência Internacional de Alma-Ata· (1978) declara, en-

faticamente, que "a consecução do mais alto nível possível de saúde e a 

mais importante meta social, cuja realização requer a açao de muitos ou 

tros setores sociais e econômicos, além do setor saúde" .. E ainda, "que 

os cuidados primários de saúde constituem a chave para que essa meta se 

ja atingida, como parte do desenvolvimento, no espírito da justiça so-

cial". 

2.2. Elementos constitutivos da assistência primária de saúde 

Pela conceituação oficial da Declaração de Alma-Ata 39 
, os 

cuidados primários de saúde ou assistência primária constituem-se basi-

camente de: promoçao de nutrição apropriada e adequada provisão de água 

de boa qualidade, saneamento básico, saúde materno-infantil, incluído o 

planejamento familiar, imunização contra as principais doenças infecci~ 

sas, prevenção e controle de doenças localmente endêmicas, educação no 

tocante a problemas prevalentes de saúde e os métodos para sua preven-
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çao e controle, tratamento apropriado de doenças e lesÕes comuns, alem 

da promoção de saÚde mental e a provisão de medicamentos essenciais. 

Para desenvolver, operar e apoiar a prestaçao dos cuidados 

primários, segundo esse documento oficial de Alma-Ata, a organização 

de um sistema de saúde requer que cada paÍs formule um plano nacional 

de saÚde de acordo com as condiçÕes econômicas, políticas e peculiari

dades sócio-culturais, baseadas em pesquisa social, biomédica e de se~ 

viços de saúde. Requer também envolvimento de setores correlatos, como 

educação, agricultura, pecuária, habitação, alimentação, indústria, 

transportes e comunicaçao, além da participação do indivíduo e da cornu 

nidade, com apoio.dos sistemas de referência aos demais níveis de as

sistência ã saúde, abrangendo profissionais, como médicos e enfermei

ros, auxiliares, parteiras e agentes comunitãrios. 

A organizaçao dos cuidados primários de saúde numa comunida

de deve contar com a conjugação de esforços do governo, universidades, 

indivíduos e comunidade, bem como do apoio de organizaçÕes internacio

nais. Necessita-se estabelecer as prioridades, determinar a tecnologia 

apropriada de saÚde a empregar, definir a composição da equipe que irá 

prestar os cuidados primários; é mister decidir se agentes da comunid~ 

de integrarão ou nao as equipes; em caso positivo, fixar critêrios'·pa

ra seleção, treinamento, supervisão e avaliação, além de decidir se ha 

verá voluntariado ou se será criada a carreira para esses agentes com 

possibilidade de promoção, oportunidade de progressão ou ascensão. 

Para que seja possível a efetivação de sistemas de referên

cia e contra-referência, de forma integrada, funcional e mutuamente ~ 

parada, requer-se que a implementação dos cuidados primários seja des

centralizada com uma hierarquização e regionalização, considerando-se 

que a meta social deva possibilitar a acessibilidade da população aos 

serviços de saúde e, consequentemente, a sua total cobertura. Entende-
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se por acessibilidade a continua, organizada e eficiente prestaçao de 

"serviços a que toda comunidade tenha fácil acesso geográfico, financei 

• 39-114 
ro, cultural e func1onal ." 

A Declaração de Alma-Ata pode ser considerada como um impor-

tante documento de âmbito internacional pelo fato de ter sido originado 

de um conclave com autoridades governamentais de inúmeros paÍses. Entr~ 

tanto, alem de Alma-Ata, muitas outras assembléias, reuniÕes, jornadas, 

seminários e estudos sobre o mesmo assunto, isto é, assistência primá-

ria de saÚde, foram ainda realizados, com volumosa publicação, pelas en 

tidades internacionais promotoras desses eventos. 

Do mesmo modo, autoridad~s ministeriais brasileiras e Órgãos 

oficiais regioais vem promovendo conferências nacionais, encontros re-

gionais, seminários e estudos na tentativa de viabilizar recomendaçÕes 

internacionais para a implantação efetiva da assistência primária ou, 

segundo expressão preferida por essas autoridades brasileiras, dos ser-

viços básicos de saÚde. 

Como se verá mais adiante, essa modalidade de prestaçao de as 

sistência ã saÚde por agentes da comunidade, vem sendo realizada, há 

longos decênios, em quase todos os paÍses pelo sistema tradicional in

forma~ como demonstra VELIMIROVIC
131 

(1977). Mesmo no Brasil, esse sis-

122 
tema informal ainda subsiste, desenvolvido, segundo SEIXAS (1975). 

por meio de açÕes empÍrico-mÍsticas que inclui a medicina de "folk", o 

curandeirismo e outras técnicas curativas trazidas, no dizer de CAMPOS 

32 
(1978), de países de culturas milenares, tais como a acupuntura, 

a ioga e outras consideradas pré-cientificas como as dietas naturais, 

macrobióticas, balneoterapia, etc. 

2.3. A experiência internacional 

Considerando-se a extensao do assunto e a vasta bibliografia 

existente, para fundamentar o presente estudo foram selecionadas no cam 
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po internacional apenas as experiências que utilizavam basicamente recuE 

sos humanos da prÓpria comunidade, aquelas que contavam com enfermeiros 

atuando em qualquer fase de sua implantação e outras originais em que 

houve adaptaçÕes do sistema de atendimento tradicional ãs peculiaridades 

locais. Buscou-se tambem incluir experi~ncias de diversos continentes, 

dos países em desenvolvimento e exemplos também de paÍses desenvolvidos. 

Assim, hã a experiência relatada por SHARMANOV 
123 

(197 8~ de org~ 

nizaçao de um sistema nacional de saúde publica numa das repúblicas da 

União Soviética, onde o "povo conseguiu, virtualmente, do nada erigir um 

serviço de saÚde publica". 

SHARMANOV, Ministro da RepÚblica Socialista Soviética do Casa-

quis tão, em cuja capital, Alma-Ata, foi realizada a famosa Conferência 

Internacional sobre Assistência Primãria de Saúde, refere que desde a Re 

volução Russa de 1917, essa repÚblica passou por profundas alteraçÕes 

econÔmicas, sociais» culturais e sanitárias. De uma das províncias mais 

remotas e abandonadas da RÚssia Czarista, com baixo nível cultura, 2% de 

Índice de alfabetização, epidemias de febre tifÕida, cólera, varÍola, 

etc., transformou-se na sede daquela Conferência, após sessenta anos de 

experiência em organização de saúde publica nacional e serviços primãri-

os de saúde. Os serviços médicos e de saÚde, em sua fase inicial, foram 

prestados sob a forma de assistência primãria de saúde, na rede de pos-

tos de saÚde industriais e rurais. Quando era aguda a carência de medi-

cos e instituiçÕes de tratamento, a assistência primãria era a base do 

sistema de proteção da saúde por meio de ambulatórios e postos operados 

por parteiras e "feldschers" (auxiliares de saúde). 

Cada posto dispunha de um enfermeiro, uma "feldscher" e uma 

- • 123 parteira; sua tarefa bas1ca, segundo SHARMANOV . 1978, era ':'or,ganizar 

e aplicar medidas preventivas primãrias de saÚde (imunização, atendimen-

to a domicílio de pacientes e recém-nascidos, inspeção sanitãria da ter-
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ra e das instalaçÕes, medidas de controle primário de epidemiás, educa-

ção sanitária e outras)". O posto aplicava ainda medidas curativas pri 

márias que incluíam "o tratamento de pacientes, execução de instruçÕes 

do médico rural ou distrital e encaminhamento de pacientes ao médico". 

Outro ponto destacado: "no Casaquistão, como nas demais repÚblicas da 

União Soviética, a assistência primária de saúde vinculava-se estreita-

mente aos planos de desenvolvimento econômico e social dos distritos ru 

rais e aos serviços prestados por clínicos gerais; e, por seu intermê-

dio, aos especialistas dos diferentes hospitais distritais e provinci-

ais, centros de saúde e outras instituiçÕes de tratamento". 

124 
SIDEL &·SIDEL (1975) analisam a assistência sanitária na Re 

pÚblica Popular da China onde, desde 1949, os pequenos povoados ou com~ 

nas eram dotados de uma unidade de saúde com um encarregado primário de 

saúde (médico descalço) para educação sanitária, planejamento familiar, 

trabalho preventivo e curativo referente ~s doenças mais comuns. Nas f~ 

bricas e na periferia urbana existiam encarregados de saúde denominados 

trabalhadores médicos, escolhidos pelos colegas, como os médicos descal 

ços o eram pelos habitantes das vilas, e recebiam curtos perÍodos de 

treinamento. FERREIRA 
51

. (1975) também analisa o modelo de assistência na 

China, com médicos descalços que se "converteram no elemento principal 

para prevenir enfermidades nas zonas· rurais". Segundo esse autor, a 

"virtude essencial dos médicos descalços ê o estreito vínculo que man-

têm com seus pacientes", obtendo dessa forma uma quase total cobertura 

de saÚde da população. 

AROLE & AROLE 
8 

(1975) relatam a experiência de implantação 

de um projeto global de saúde rural, em Jamkhed na fndia, com utiliza-

ção de recursos locais. O Projeto abrangia assistência primária de sa~ 

de a crianças em idade pré-escolar, assistência pré-natal, obstétrica 

e pÔs-natal, planejamento familiar, imunizaçÕes, controle de doenças 
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crônicas, principalmente tuberculose e hanseníase, com participação ati 

va da comunidade local. Mulheres de meia idade, em geral analfabetas, 

foram treinadas para se tornarem encarregadas de saúde e passaram a tr~ 

balhar de forma integrada no Projeto com os vârios tipos de praticantes 

médicos, tais como os da medicina "ayuvérdica", homeopatas e as tradi-

cionais parteiras. O Projeto atingiu, em menos de quatro anos, cerca de 

40.000 pessoas em trinta povoados, e contou com a participação de enfer 

me1ros para preparo de pessoas da comunidade e para contato com esses 

praticantes médicos e trabalhadores de saúde. 

A Venezuela, como outros países em desenvolvimento, também 

apresenta grandes .contrastes entre as áreas urbanas, com densa concen-

traçao populacional, e as rurais, com povoados esparsos. 

Em 1948 teve início uma pequena experiência, num dos estados 

venezuelanos, onde o chefe regional de saúde pÚblica, apÓs curto perío-

do de treinamento, delegou algumas funçÕes medicas aos seus auxiliares. 

A partir de 1961, foi adaptado ao paÍs o sistema de assistência medica 

rural com o emprego de "feldschers" da União Soviética e de outros paí-

ses asiáticos e africanos. Foi denominado "medicina simplificada", con-

forme relata GONZALEZ 
57 

(1975), e destinava-se a oferecer assistência 

preventiva e curativa, além de apoio: técnico e encaminhamentos aos ní-

veis mais altos, em caso de necessidade. Os enfermeirrn venezuelanos 

selecionavam, treinavam e supervisionavam as atividades realizadas nos 

serviços hierarquizados e regionalizados, conseguindo com isso estender 

a cobertura assistencial a quase todo o paÍs. 

Na ColÔmbia, em 1968, foi implantado um sistema de "modulo de 

ampliação de cobertura", ou MAC, a partir de um programa pioneiro mate!: 

63 
no-infantil. HARRISON· (1978) relata sobre esse sistema, criado para 

,, t d '' d • • es en er uma ponte para ar acesso a grupos de m1grantes rura1s e ou-

tros que viviam em cinturÕes de miséria em torno das cidades. Segundo 
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esse autor, "essencial ao novo sistema e a versao colombiana do médico 

descalço, vale dizer, o promotor de saúde". 

O promotor, para ser selecionado, devia ter vivido durante p~ 

lo menos cinco anos na área em que iria servir, ter escolaridade de se-

te anos de instrução, além de curso de treinamento de quatro meses. 

63 . 
Esses promotores, segundo HARRISON (197.8), atuavam como pr!_ 

meiro elo de contato com o serviço de saúde. Desempenhavam funçÕes al-

ternativ:as de parteiro e enfermeiro, professor e assistente comunitário. 

Treinados em assistência medica elementar - socorros de urge~ 

cia e medicamentos básicos para as doenças mais comuns ·- podiàm também 

fornecer e administrar drogas receitadas por médicos. Aplicavam a maio-

ria das vacinas, colhiam sangue e outras amostras para análise de labo-

ratõrio no MAC. Outra tarefa era educar famÍlias na boa prática de saú-

de e higiene e em nutrição. 

1 ABARCA e col. (1980). descrevem o Plano Nacional de Saúde em 

Honduras, onde o governo empreendeu, desde 1973, uma série de açoes pa-

ra melhorar as condiçÕes de saúde da população. Dentre as prioridades, 

foram destacadas a extensao de cobertura com regionalização funcional 

baseada nos níveis de assistência, abastecimento de água e controle da 

desnutrição, desenvolvimento de recursos humanos e da prÓpria comunida-

de, além de melhoria e manutenção de assistência hospitalar e de insta-

laçÕes e equipamentos. 

Enfermeiros hondurenhos participaram em todos os níveis do 

processo;de implantação do Plano, elaborando o diagnóstico da situação 

de enfermagem, redefinindo funçÕes e assumindo maiores responsabilida-

des, especialmente quanto ã promoção, proteção e recuperaçao da saÚde, 

inclusive reabilitação e também quanto ao ensino, supervisão de pessoal 

e investigação. Os autores concluem o trabalho afirmando que "o setor 

de enfermagem constitui o pilar fundamental no modelo de prestação de 
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serviços de saúde para ampliar a cobertura que o governo havia iniciado 

em 1973", em Honduras, 

O Projeto de Chimaltenango, experiência realizada na Guatema-

12 
la e relatada por BEHRHORST (1975), refere a utilização de promoto-

res de saÚde. Afirma o autor que, umesmo nos países industrializados, a 

imensa maioria de enfermos não necessita, na realidade, de serviços mê-

dicos profissionais. Se os países desenvolvidos mal podem permitir-se a 

perpetuação do mito do medico indispensável, na zona pobre, como a ru-

ral guatemalteca, não podem em absoluto". Assim, o autor começou a cap_:: 

citar Índios das comunidades rurais a reconhecer e tratar doenças mais 

comuns. Esses Índios, denominados promotores de saúde, eram escolhidos 

pela prÕpria comunidade .que também determinava os honorários por visita 

ou serviços prestados. 

O programa de capacitaçao dos promotores de saúde previa, atem 

do treinamento inicial, reuniÕes semanais para~resolução de problemas e 

dificuldades durante todo o primeiro ano de trabalho, perÍodo em que 

não lhe era permitido executar tarefas médicas, mas participavam de ou-

tras tarefas de serviço pÚblico. Todos os medicamentos arrolados no pr~ 

grama podiam ser adquiridos e vendidos pelos promotores a preços reduzi 

dos. Os medicas mostraram-se céticos diante do Projeto, mas toleravam-

no por causa da escassez de assistência profissional nas coletividades 

pobres. O autor discorre sobre os males dos sistemas tradicionais de as 

sistência com monopÓlio do exercício da medicina. Acredita que o medico 

do f'uturo deixarii de ser um "curador" para passar a ocupar o posto de 

,. . . 
autent1co terapeuta que ensina seus pacientes a cuidarem de s1 mesmos e 

a recorrerem a ele somente quando a natureza nao possa curar e seja in-

dispensável a ajuda profissional. 

O sistema nacional de saÚde de Cuba, relatado por FERNANDEZ
50 

(1975), foi implantado a partir da revolução em 1959, como resultado 
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das profundas mudanças nas estruturas sociais~ econômicas e políticas. 

Todas as instituiçÕes de assistência medica ou hospitalar, pÚblicas ou 

privadas, as empresas farmacêuticas industriais ou comerciais, antes 

independentes, foram integradas em uma só organização de saúde: o Mi-

nistêrio de SaÚde Publica. Esse processo de integração só terminou em 

1970. Foi implantado um sistema de cobertura geográfica e demográfica 

total do país, regionalizando e hierarquizando os serviços, com centro 

le de referências e contra-referências centralizando a política e des-

centralizando a execução. 

A Federação de Mulheres Cubanas encarregava-se de preparar 

trabalhadores de saúde, em cursos de três semanas. Cada um deles iria 

serv1r a grupos de trezentos habitantes, no prÓprio local de origem. 

Entre as tarefas desses trabalhadores estavam incluídas a visita domi-

ciliãria a gestantes e puêrperas, o controle de crianças pós-alta hos-

pitalar após enfermidades diarrêicas, processos respiratórios agudos, 

etc.; encaminhavam gestantes para o pré-natal e crianças para imuniza-

çao e assistência; orientavam sobre a prescrição médica, alimentação, 

higiene geral e da habitação. 

113 
A OMS/UNICEF refere que "certos fatores têm <facilitado a 

eficiência dos serviços cubanos de saúde, tais como a elevada motiva-

ção dos serviços de saúde, a total alfabetização da população, a gran-

de proporção de medicas e outro pessoal profissional de saúde, boas fa 

cilidades de transporte, mobilização de massas e o elevado grau de paE_ 

ticipação do povo". 

71 
LIISBERG & TABIBZADEH (1975), em entrevista a Albert Ezba~ 

também relatam a experiência da revolução sanitária em Cuba, dizendo 

terem visitado areas bastante remotas e terem encontrado a mesma quall 

dade dos serviços de saúde oferecidos na capital. O jornalista e fotó

grafo britânico independente HARRISON 
64 

(1980), especializado em assun 
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tos de desenvolvimento, também descreve sobre a revolução cubana em ma 

têria de assistência a saúde. Relata que Cuba, por dispor de grande nu 

mero de médicos, decidiu não recorrer ao método dos "mêdicos descalços"; 

mas o sistema de assistência primária de saúde do país está apoiado 

consideravelmente na participação do povo nas atividades de saÚde. 

77-78 
MATHESON (1981), em duas matérias publicadas pela OMS no 

mesmo ano, descreve a utilização de agentes de satide da comunidade, no 

Sudão Ocidental, desde 1974. Esses agentes constituíam a coluna verte-

bral dos serviços médicos rurais do país que contava com uma grande 

parcela de nÔmades. 

O adjetivo "primário" aplicado a cuidado de saÚde, no Sudão, 

significava assistência mínima absoluta, compatÍvel com tratamento efi 

caz, porem com ênfase para a prevençao, especialmente por meio de ori-

entação sobre higiene e medidas de precaução para evitar as doenças 

mais comuns. Nas zonas rurais, onde os cuidados primários de saÚde fo-

raro implantados com êxito maior, menciona o autor, que ua experiência 

tem demons~rado que a supervisao e a maneira mais segura de se canse-

guir a máxima eficácia". 

Havia agentes que trabalhavam com nômades e viajavam monta-

dos em bois, camelos e burros; outros, com funçÕes mais sedentárias, 

faziam parte da rede de unidades de cuidados primários de saÚde espa-

lhadas por remotos oásis no deserto ou distribuídas ao longo das mar-

gens do Nilo. Cada conjunto de cinco ou de seis unidades de saúde pri-

mária estava vinculado a um dispensário de onde um assistente médico 

realizava a supervisão e o suprimento de material de consumo e medica-

mentos. Cada unidade atingia um raio de lSkm. e servia a uma população 

de cerca de 4.000 pessoas. Os agentes nÔmades não podiam ser supervis~ 

77 
onados tao de perto, segundo MATHESON. , que acreditava que eles pre~ 

tassem serviços a cerca de 1.500 pessoas, em media, jã que grande par-
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te de seu tempo era gasto em viagens. Contudo, cabia-lhes munirem-se de 

drogas e suprimentos nos dispensários por onde passavam fato que dava 

ao assistente médico a oportunidade de supervisioná-los. 

Esse aspecto da supervisão e enfatizado também por BENNE1
13 

(1979) que considera que "o serviço de saÚde usualmente deve supervisi~ 

nar os aspectos técnicos como a qualidade da assistência, uso de medi-

camentos, o conteúdo da educação para a saúde, a exatidão dos regis-

tros de qados e a educação continuadà~. 

Há ainda incont~veis experiências de implantação da assistên 

cia primária de saÚde adaptadas às peculiaridades de cada paÍs e reve~ 

tidas de sucesso, .tais como as da Costa Rica, relatada por HARRISON 65 

(1981), em Sri Lanka, por GIBSON-
55 

(1981), no Afeganistão, por 

79 ( ) 62 ( 9 ) - . MIAZAD 1978 , no Peru, por HARRISON l 77 , na Tanzan1a, por 

GISH 56 (1975), na ColÔmbia, por ECHEVERRI & SALAZAR 48 (1980), na MongÕ-

129 ( 9 6) - . li~ por THAPALYAL 1 7 , alem de mu1tas outras. 

2,4. A assistência primária de saÚde e o enfermeiro 

104 Na série "Salud para todos" da OMS ,_ n93 de 1981, ao descr!:_ 

ver a ação internacional em apoio ã ação nacional para o desenvolvimen 

to dos sistemas de saúde, estão relacionados os elementos essenciais 

para a assistência primária de saÚde, anteriormente referidos neste e~ 

tudo. Essa ação incluía programas para descobrir tecnologias apropria-

das para a saÚde por meio de investigações científicas e programas pa-

ra assistir melhor os grupos mais expostos, como maes, crianças, traba 

lhadores, que correm riscos especiais no ambiente ocupacional, e pes-

soas idos as. 

Esse mesmo documento, em outro capítulo referente ã aplica-

çao de polÍticas em que está baseada a estratégia de "SaÚde para todos", 
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declara que "as autoridades criarao incentivos para escolas de saúde p~ 

blica, medicina, enfermagem e outras ciências da saúde, para que inclu-

amem seus programas de ensino os princípios de saúde para todos, de a~ 

sistência primária, os elementos essenciais do processo de administra-

çao para o desenvolvimento nacional da saúde com treinamento apropriado 

aos alunos nesses aspectos 11
• 

Alguns anos antes da realização da importante Conferência de 

Alma-Ata, enfermeiros e medicas sanitaristas de diversos paÍses já ha-

viam se reunido, sob os auspícios da prÓpria OMS, para estudar o papel 

do enfermeiro e da enfermagem na saÚde da comunidade e na assistência 

primária de saúde, como bem atestam publicações oficiais da época des-

se evento. 

- .99 Assim, o Informe de um Comite de Expertos da OMS- de 

1974, recomenda o estabelecimento e desenvolvimento dos serviços de en 

fermagem de saúde comunitária que responda as necessidades da comunida 

de e assegure serviços adequados de assistência primária a toda a pop~ 

lação. Para tanto, condiciona entre outras, a necessidade de incorpo-

rar·o pessoal dos serviços primários de saúde ao sistema de assistên-

cia sanitária e de enfermagem e a necessidade de preparar enfermeiros 

de saúde comunitária para a prestaçao de assistência primária e para 

atuar no primeiro escalão de consulta dos serviços primários de saúde. 

38 
Em -1975, novamente a OMS- refere que "para alcançar a meta 

de que os serviços de saúde da comunidade cheguem a todos, e indispen-

sável modificar profundamente as atuais funçÕes de todo o pessoal de 

saúde. Se se utilizam cada vez mais os grupos locais e se lhes átribu-

em atividades tradicionalmente desenvolvidas por enfermeiros, médicos, 

educadores sanitários etc., todas as demais categorias- de pessoal te_; 

rão que desempenhar funçÕes mais elevadas que as atuais". 
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38 
Ainda, segundo esse documento da OMS , a modificação mais 

radical que se refere a enfermeiros de saúde pÚblica consistirá talvez 

nos novos encargos terapêuticos e diagnósticos que se lhes destinará, 

alem de ensinar ao pessoal de assistência primária muitas das suas fun 

çoes tradicionais. Os enfermeiros terão que levar a cabo tarefas gera! 

mente desempenhadas por medicas. Figuram entre elas o exame de enfer-

mos e inválidos, a determinação da origem dos problemas surgidos e o. 

tratamento dos processos agudos e das enfermidades mais prevalentes na 

comunidade. A função do enfermeiro de saúde pÚblica serâ, pois, a de 

um enfermeiro generalista, capaz de trabalhar em uma equipe e de diri-

gi-la, se preciso, de ensinar e estimular outros membros da equipe de 

saúde, de comunicar-se com os grupos da população e conseguir sua col~ 

boração, e ~oordenar a enfermagem da comunidade com outros sistemas. 

Na mesma epoca em que se reunia a Conferência de Alma-Ata, 

dezenove.enfermeiros ~ dezessete medicas de treze paises se reuniam em 

' - . 106· Costa Rica para um sem1nar1o .sobre as novas dimensÕes no papel do en 

fermeiro na prestaçao da assistência primária. Os participantes desse 

seminári'?' iàtern9-cional tambêm reconheceram que o enfermeiro "é um pr~ 

fissional subutilizado em comparação com seu potencial para assumir 

funçÕes mais diretas na prestação da assistência primária, que antes 

eram privativas do medico". Reconheceram ainda, no documento publicado, 

que o enfermeiro já alcançou "um grau de competência que lhe permite 

tomar decisÕes e compartilhar responsabilidades com os demais membros 

da equipe na tarefa de elevar o nivel de saúde da população a seu car-

go". Salientaram que o desempenho poli valente do enfermeiro permite 

"utilização racional e Õtima desse profissional para alcançar uma ma-

ior e eficaz cobertura a baixo custo sem aumentar o tempo de sua for-

mação básica". 

Para validar o papel do enfermeiro na assistência primária 
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de saúde, as entidades promotoras do seminário internacional considera 

ram necessário nao apenas o enfermeiro aceitar esta nova responsabili-

dade, mas principalmente, que as autoridades de saúde aceitassem e in-

corporassem essa mudança. 

Em 1961, como iniciativa pioneira, o Brasil incluía, no art. 

90, da Lei n<? 4.024'· 
22

, de 20 de dezembro de 1961, que fixa as Dire-

trizes e Bases da Educação Nacional, o seguinte: "em cooperaçao com ou 

tros Órgãos, ou nao, incumbe aos sistemas de ensino, técnica e adminis 

trativamente, prover, bem como orientar, fiscalizar e estimular os ser 

viços de assist~ncia social, médico-odontolÓgica e de enfermagem aos 

alunos". 

Já se pretendia, pois, prestar assist~ncia de enfermagem ao 

escolar, porem, essa medida legal relacionada à enfermagem permaneceu 

longo tempo sem repercussoes práticas. SÕ recentemente enfermeiros de 

saÚde ~blica preocupados com a saúde do escolar t~m desenvolvido estu 

·- . . . . 46 ( ) dos e exper~enc~as, ta~s como os descr~tos por COSTA 1974 , RODRI 
116 

GUES ~ · 
45 

(1983) e COSTA·. (1983) entre nõs, alem de outros e SILVER125 

130 
(1971) e. THOMPSON · (1977) em outros países. 

. d 19 7 • . - . d s - 91 -A part~r e 7 , o Min~ster~o a aude do Brasil em co-

laboração com a OPAS/OMS, convocava enfermeiros procedentes de todo o 

país para, em conjunto com assessores e consultores ~essas organizaçÕm 

internacionais, cons ti tuirem um grupo de trabalho para e laboração de 

"PadrÕes de Assist~ncia de Enfermagem à Comunidade". 

Esse Grupo de Trabalho estabeleceu doze padrÕes de assist~n-

cia de enfermagem: quatro de atividades de enfermagem propriamente di-

ta e oito referentes a elementos de infra-estrutura, que constituíram 

o documento publicado pelo Ministério da SaÚde. 

Entre os padrÕes relacionados com as atividades de enferma-
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a gem, saliente-se nesse documento oficial o padrão n? 111 referente 

prestaçao de assistência primária, especificando que "a enfermagem 

presta assistência primária, especialmente, ãs populaçÕes desprovidas 

de serviços de saúde, com a participação da comunidade". 

Essa publicação do Ministério da Saúde traz inúmeras suges

toes de atividades de enfermagem para três areas de cuidados de saúde, 

a saber: promoçao de saÚde, prevenção de doenças, manutenção e restau 

raçao da saÚde. 

Na area de promoçao da saúde sugere: 

desenvolver programas de educação para a saÚde, referentes ã nutri

ção, aleitamento materno, crescimento e desenvolvimento normal, pla 

nejamento familiar, doenças sexualmente transmissÍveis e saúde mental; 

divulgar informaçÕes sobre utilização dos setViços de saúde e pro

gramas relativos ã saÚde (desajustes fÍsicos, tratamentos, imuniza

ções, planejamento familiar); 

motivar e conduzir a comunidade em geral, ou grupos especÍficos da 

comunidade, para a avaliação de suas necessidades e problemas. 

Na area de prevençao de doenças, esse documento especifica: 

atuar e colaborar no planejamento e na implementação dos programas 

de imunização; 

atuar ou colaborar no desenvolvimento dos programas de detecção de 

deficiências auditivas e visuais, cancer, diabetes, hipertensão, ma 

nutrição; 

atuar ou ·colaborar no desenvolvimento dos programas para a preven

ção de acidentes e, em particular, na disposição de dejetos, no con 

trole de mosquitos e no abastecimento de água potável. 

Na area de manutenção e restauração da saúde inclui: 

provisão de serviços terapêuticos de enfermagem: 

- tratamentos das doenças comuns (diarréia, infecção das vias respi 



ratorias superiores e problemas da pele); 

auxílio nos primeiros socorros e cuidados de emergência (mordida 

de cobra, envenenamento, ferimentos, queimaduras); 
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seguimento e controle dos pacientes com alta do hospital (diabetes, 

psiquiatria, desnutrição) e doenças crônicas, como hipertensão, 

diabetes, etc, 

instrução e supervisão para a família no cuidado de um doente ou de

ficiente físico; 

assessoramento para famílias cujos membros têm problemas de saúde, 

tais como: alcoolismo, drogas, doença mental, gravidez em adolescen

tes solteiras; 

referências apropriadas aos outros serviços de saúde; 

coordenação do programa de enfermagem com o de outros profissionais 

de saúde, 

Em julho de 1983, o NÚcleo de Tecnologia Educacional para a 

SaÚde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Centro Latino Ame 

ricano de Tecnologia Educacional para a SaÚde da OPS, mais conhecidos 

pela sigla NUTES/CLATES, solicitaram recursos da .Fundação Kellogg para 

convocar um Grupo de Trabalho sobre a "Participação da Enfermagem nos 

programas de Atenção Primâria de SaÚde", com o propósito de contribuir 

para uma melhor compreensão dos problemas técnicos, clínicos, adminis

trativos e polÍticos. 

Esse Grupo de Trabalho?S considerou que, "em uma equipe har

moniosa de atençao primâria de saÚde deve haver diferentes categorias 

profissionais, que trabalhando em campo de interesse comum e em condi

çÕes de trabalho adequadas, no entanto, nao percam a respectiva especi 

fi cidade profissional". Declara que uma "nova di visão técnica do traba 

lho na equipe de saÚde é essencial e nela o papel do profissional de 

enfermagem é fundamental". 
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Os participantes do Grupo de Trabalho, que incluía enfermei-

ros, médicos, sociólogo~ psicólogos, educadores e nutricionistas, re-

presentantes de instituiçÕes nacionais e internacionais, identificaram 

entre outros problemas, a existência de política de pessoal inadequada 

na area, com distorçÕes funcionais, inclusive na area de enfermagem; 

pequena ou nula participação da enfermagem nos níveis de decisão, qua~ 

to aos programas básicos de saúde e a política de pessoal e preparo 

inadequado do profissional de enfermagem à realidade da prática levan-

do à reduzida participação nas decisÕes e açÕes terminais. Aliás, esse 

preparo inadequado ocorre em todas as profissÕes de saúde, pois a maio 

ria das instituiç~es de ensino nao adaptou seus currÍculos aos princí-

pios da assistência primária de saúde. 

O Grupo de Trabalho convocado pelo NUTES/CLATES identifica, 

entre outras, as perspectivas de "utilização efetiva da equipe de en-

fermagem para viabilização da implantação de projetos globais de saúde 

como o CONASP; apoio oficial e preparo de enfermeiros para os planos 

de revisão de funçÕes necessários à atenção primária de saÚde e dos 

instrumentos legais que possam impedir sua efetivação, bem como, rede-

finição dos papéis profissionais da equipe de saÚde". 

Por outro lado, o Hinistério da Previdência e Assistência So 

cial, juntamente com o Ministério da SaÚde, o INAMPS e o Governo do Es 

- f. - . 80 9 83 . -tado de Sao Paulo, 1rmaram conven1o em 1 para a 1mplantaçao e a 

execução do Programa de AçÕes Integradas de SaÚde no Estado de São Pau 

lo, convênio esse fundamentado nas diretrizes de ação do Ministério da 

SaÚde, no "Plano de Reorientação da Assistência à SaÚde no Âmbito da 

Previdência Social", do CONASP e no Plano do Governo do Estado. Esse 

convênio, que também vai estabelecer os mecanismos necessários ã im-

plantação e execuçao do referido Programa, destaca principalmente: 

• a articulação e a integração programática entre os diversos serviços 
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de saÚde desenvolvidos pelo MPAS, através do INAMPS, pelo MS, pela 

Secretaria Estadual de Saúde e pelos municípios, a partir do planej~ 

menta de suas açoes de saúde e com o objetivo de dar cobertura inte-

gral aos municípios do Estado, de maneira progressiva e gradual, ate 

completar-se com a organização do Sistema Estadual de SaÚde; 

a assistência básica ã saúde da população urbana e rural; 

a integração dos recursos financeiros, fÍsicos e humanos das respec-

tivas instituiçÕes envolvidas na programaçao conjunta; 

a regibnalização e hierarquização dos serviços de saÚde do Estado, 

com mecanismos claros de referência e contra-referência e adscrição 

de clientela aos serviços primários mais próximos ã moradia; 

o estímulo ao desenvolvimento, especialmente a nível local, de uma 

efetiva participação da comunidade em todas as etapas do processo; 

a valorização e ao desenvolvimento dos recursos humanos das insti-

tuiçoes convenentes; 

o desenvolvimento técnico-operacional dos orgaos e entidades envolvi 

dos no Programa; 

o desenvolvimento da integração ensino-serviço. 

O processo de controle e avaliação das atividades desse Pro-

grama, de acordo com o convênio, será baseado em parâmetros de cobertu 

ra, cumprimento das metas estabelecidas, produtividade e resolutivida-

de. 

A probabilidade de efetiva utilização da enfermagem para via 

bilizar a implantação do Plano CONASP, conforme identificou o Grupo de 

Trabalho do NUTES/CLATES, assim como esse convênio de AçÕes Integradas 

de SaÚde no Estado, vem consolidar e reforçar documentos oficiais das 

entidades de classe da enfermagem, como o "Perfi 1 do Enfermeiro" que 

encontra assim novo alento. 

I , U 43 O documento 'Perfil do Enferme~ro , elaborado pelo Canse 



30 

lho Federal de Enfermagem e Associação Bras i lei r a de Enfermagem, ao d::._ 

finir a competência esperada do enfermeiro a nível primário, inclui: 

assistência à mulher no ciclo grávida-puerperal, à criança 

no seu crescimento e desenvolvimento, ao pré-escolar e ao 

escolar, a indivÍduos com doenças transmissíveis, endêmí-

cas ou portadores de patologias mais frequentes; 

açÕes de vigilância epidemiolÓgica; 

prescrição e administração de medicamentos padronizados; 

primeiros socorros e aplicação de tratamentos padronizado~ 

medidas de saneamento básico; 

funçÕes administrativas de planejamento, organização, coor 

denação, supervisão, avaliação, treinamento e educação con 

tinuada; 

atividades de cns1no, alêm de levantamentos e estudos ope-

racionais. 

Há em tramitaçao no Congresso Nacional o Projeto de Lei n9 

60/82 
40 . - - ~ . , que d1spoe sobre a regulamentaçao do exerc1c10 da enferma-

gero e sobre a prestação da assistência de enfermagem nas instituiçÕes 

de saúde, pÚblicas e privadas, e dá outras providências. Quando aprov~ 

do, esse Projeto deverá substituir a atual Lei n9 2.604/55 
21 

do 

exercício profissional e respectivo regulamento constante do Decreto 

n9 50.387/61 
17 Aquele Projeto de Lei n9 60/82 prevê consulta de en-

fermagem e prescrição da assistência de enfermagem como parte das ati-

vidades privativas do enfermeiro. 

Alêm desses textos, o Conselho Federal de Enfermagem e a As-

sociaçao Brasileira de Enfermagem, ao se manifestarem atravês de um do 

cumento sobre o anteprojeto PREV-SAÜDE, que guarda semelhança com ·o 

Plano CONASP lembraram "experiências desenvolvidas pela Fundação SESP 

no Brasil e experiências de vários outros países" testemunhando o su-
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cesso do ereprego do enfermeiro como recurso nuclear na assistência pri-

má ria. 

Esse documento, denominado "Enfermagem no Projeto do PREV-SAQ. 

DE· 4211 , relata a importância da participação do enfermeiro "como eleme~ 

to de apoio e de complementação das atividades dos atendentes e agentes 

comunitários, principalmente no estudo da comunidade, na identificação 

dos grupos de alto risco, na vigilância epidemiológica e na assistência 

direta a,pessoas e grupos, com ênfase na promoçao da proteção ã saÚde, 

especialmente do grupo materno-infantil, e de indivíduos com danos redu 

tíveis e controláveis na comunidade". 

Prossegue o documento apontando outras diretrizes para a ple-

na utilização do enfermeiro nos saviços básicos de saÚde, afirmando que 

esse profissional poderia assumir "a responsabilidade de, observada a 

hierarquia programática, coordenar as açÕes de saúde para assegurar ade 

quada articulação deste nÍvel com a assistência que desenvolve o siste-

ma tradicional comunitário e com as açÕes de saúde correspondentes aos 

demais nÍveis do sistema que, de forma direta ou indireta, apeiam os 

serviços .de atenção primãria11
• 

Assim como já fora traçado no "Perfil do Enfermeiro", este d~ 

cumento dirigido às autoridades de saúde do pais, declara que "o profi~ 

sional de enfermagem está capacitado, ou pode7á, com uma curta capacit~ 

çao em serviço, assumir, com um custo bastante inferior do planejado, 

grande parte das consultas medicas primárias, principalmente no que se 

refere ao grupo matemo-infantil (controle de gestantes e crianças), as 

sim como às patologias, mais frequentes e de evolução previsível, de al 

gumas doenças endêmicas, além de açÕes visando a saúde escolar, atravês 

do levantamento de casos suspeitos de doenças transmissíveis, defeitos 

no apare lho locomotor, visual e auditivo e nos socorros de urgência". 

~ o mesmo documento oficial do orgao disciplinador da enferma 



32 

gem que ressalta a necessidade de treinamento, supervisao e avaliação 

de atendentes e agentes comunitários nos postos de saúde e unidades 

elementares, visto que o serviço de açÕes básicas de saúde estâ assen-

tado, principalmente, em atividades exercidas por esse pessoal. O en-

fermeiro encontra respaldo no currÍculo acadêmico para o desempenho 

eficaz daquelas funçÕes, eomo aliás já vem fazendo há várias décadas, 

conforme relatórios oficiais de Ministérios da SaÚde, da Previdência 

e Assistência Social, assim como de Secretarias de Saúde, que atestam 

a validade da utilização do enfermeiro no preparo formal de técnicos 

e auxiliares de enfermagem e no treinamento de atendentes, agentes, 

promotores e outros trabalhadores de saÚde do setor informal, urbano e 

rural. 

37 ( ) - " CHAVES 1982 refere que e fundamental que o pessoal que 

vai operar a nível de assistência primária tenha seus perfis funcio~ 

nais claramente definidos, os quais sirvam de base aos programas de 

treinamento". A falta dessa definição tem proporcionado ocorrenc~as co 

mo relata esse autor, em que se implanta um programa de cuidados pri~ 

rios com iniciativa e responsabilidade do enfermeiro, que coloca o au-

xiliar de enfermagem e o agente de saÚde nos níveis inferiores, com a 

participação medica mÍnima ou nula. Em contrapartida, quando esse pro-

grama é de iniciativa mêdica, os mesmos doiS níveis de auxiliares sao 

usados, sendo o enfermeiro corno que posto a margem. 

~ ainda o experiente e perspicaz medico Mário Chaves, da Fu~ 

dação Kellogg, quem especifica que, no fundo falta "uma definição ela-

ra de quem faz o que, e uma explicitação do papel importante que o en-

fermeiro pode, deve e tem que desempenhar na área de cuidados primári-

os de saúde". 

109 
A OMS (1982) afirma que "dentre as responsabilidades da 
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prática de enfermagem nos cuidados primários de saÚde figuram o treina-

menta, apoio e supervisao de pessoal auxiliar de enfermagem e outros a-

gentes de saÚde comunitários". 

Gill Walt 
137 

(1981), bolsista da Escola de Higiene e Médicina 

Tropical de Londres, ao escrever sobre "a função do agente de saúde da 

comunidade" para o Dia Mundial da SaÚde, de 1981, em certo ponto do seu 

texto pergunta 11quem deve ensinar ?", ao que ele .mesmo .responde "as pe~ 

soas encarregadas de adestrar os agentes de saúde podem influir, em 

grande medida, nas suas atitudes. Se os prÓprios instrutores não adotam 

uma atitude clara e favorável aos cuidados primários, o plano de ensino 

pode fracassar desastrosamente. o medico, frequentemente sobrecarregado 

de trabalho, e mais interessado na medicina clínica e nos casos indivi-

duais, não e a pessoa indicada para ensinar o agente de saÚde. Talvez 

possa chegar a sê-lo no futuro, caso se reoriente o ensino da medicina 

e se exija dos estudantes que adquiram parte de sua formação nas zonas 

rurais". 

Finalmente cabe considerar, dentro dos aspectos estudados an-

teriormente, que constitui prática universal a participação efetiva da 

mulher no processo de assistência a saúde, seja prestando o serviço ati 

vamerite, seja recebendo tal serviço para si prÕpria ou mesmo colaboran-

do para que outros o recebam, como e o caso da sua atuaçao junto as cri 

anças, aos idosos e aos inválidos. 

73 
MACEDO (1983), medico e Diretor da OPS, afirma que a "mu-

lher representa a· chave do êxito na assistência primária de saÚde" e 

que ela 11não só deve ser considerada como beneficiária ativa da assis-

tência ã saÚde, como e preciso desenvolver suas funçÕes como agente e 

promotora dos serviços de saÚde". 

Mesmo o' "Plano Quinquerial Regional de Ação sobre a mulher na 

s ... l!O •• llbllotua. Docu~Oftii!ÕO 
FACULDADE DE SAÚDE PUILICA 
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SaÚde e o Desenvolvimento"
111 

, reconhecendo que "as mulheres constitu-

em a metade da população em idade de votar mas representam apenas 3% 

dos legisladores, e a porcentagem é ainda menor nos órgãos executivos 

dos países da América Latina", recomenda a utilização a nível nacional 

dos esforços dos governos membros da OPS para realçar o papel da mulher 

na prestaçao dos serviços de saúde, aumentar o número de mulheres em 

postos que propiciem tomada de decisÕes em todos os níveis e estabele-

cer a igualdade entre os sexos na sociedade, entre outros itens. 

Essas recomendaçÕes têm especial significado no Brasil, onde 

a maioria absoluta (mais de 90%), dos que exercem a enfermagem ê consti 

tuida por pessoas do sexo feminino. 

2.5. AçÕes de enfermagem na assistência primária de saúde. 

Quando surgiu 'no Brasil o documento de Alma-Ata, com a estra-_ 

têgia da assistência primãria de saúde, o Ministério da SaÚde foi sur-

preendido em meio ã atividade de coordenar a execuçao do PIASS no Nor-

deste 18 

De fato, jã estava em curso o processo de extensao de cobertu 

ra, simplificação de tecnologias, promoção de facilidades para o acesso 

aos serviços de saúde, etc. 

120 . 
SANTOS (1977) refena na ocasião que o PIASS era a "propo~ 

ta mais completa e abrangente de regulamentação do·.Sistema Nacional de 

SaÚde~ na prãticau ~ 

Em resposta a compromissos internacionais assumidos e atenden 

do a explÍcita recomendação da Conferência de Alma-Ata sobre "reorienta 

taçao do sistema existente no sentido de assegurar que todos os níveis 

do sistema de saúde apoiem os cuidados primários", foi criado o CONASP 

19 
pelo Decreto n9 86.329 , de 2.9.81. 
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Em agosto de 1982, o CONASP apresentou o "Plano de Reorienta-

çao da Assistência a SaÚde no âmbito da Previdência Social". Esse Plano, 

mais conhecido como Plano CONASP, veio substituir "o anteprojeto PREV-

SAÜDE", que não chegou a ser aprovado face às reaçÕes provocadas na co-

letividade. Conforme já foi referido, há semelhança entre o Plano 

CONASP e o anteprojeto PREV-SAÜDE pelo fato de que ambos enfatizam os 

serviços básicos de saúde como estratégia prioritária para a ampla re-

forma dos serviços de saúde, sobretudo a nível da Previdência Social. 

FONSECA 52 (1982), Presidente do CONASP e, posteriormente, 

também do INAMPS, participando de Mesa Redonda na Câmara dos Deputados, 

afirma com cautela.que esse Plano "tecnicamente viável, seguramente po-

dería também, em tese, responder a muitas necessidades sociais e polÍt~ 

cas. No entanto, a experiência tem demonstrado que estratégias dessa na 

tureza, com essa dimensão e complexidade, nao tem encontrado viabilida- . 

de no seio da sociedade brasileira. A magnitude da problemática de ate~ 

çao a saúde à população brasileira, a plurálidade de instituiçÕes envo~ 

vidas e os interesses em disputa, não parecem recomendar estratégias 

drásticas". O autor concluiu, afirmando que isso certamente acabaria 

por comprometer o Plano por mais justo que fosse. 

CHAVES
37 

(1982) cita que "a formação medica clássica, e a das 

demais profissÕes de saÚde condiciona os indivíduos a raciocinarem com 

uma forma de pensamento linear de causa-e-efeito: saúde-doença-diagnõs-

tico-tratamento-volta ã saúde, ou cronifícação ou morte". Refere que 

"os profissionais de saúde, em seu conjunto, são treinados medicamente 

para tratar de problemas cuja natureza e medico-social". resultando por 

via de consequência o sistema curativísta ora predominante. 

109 ( ) . " ~ A OMS · 19 82 afl.rma que em todos os pa1ses, mui tas pesso-

as atualmente estão privadas de seu direito fundamental à saúde e ao 

bem estar social. O pessoal de enfermagem, trabalhando como uma força 
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unida nos cuidados primários de saúde, pode efetuar mudanças no siste

ma de saúde para corrigir essas deficiências e fazer com que todos os 

povos do mundo consigam ter uma saudável vida produtiva". 

~1 
BURNs-· (1981) pergunta: "está a enfermagem pronta para pro-

mover e colaborar na pesquisa para o desenvolvimento de alternativas 

para a efetiva e eficiente utilização da enfermagem e pessoal auxiliar 

na prestação de serviços com enfoque de assistência primária de saúde?' 

132 
·VERDERESE (1977) refere que os futuros enfermeiros "prova:-

velmente serao generalistas encarregados de prestar assistência primá-

ria cont!nua a indiv!duos, grupos e a toda a população". Salienta ain-

da que o enfermeiro "em sua nova função realizará atividades vincula-

das tradicionalmente ao exercício da medicina". 

93 
Em 1968, MUSSALEM previa mudanças no papel do enfermeir~ 

referindo que "em uma ou duas décadas, esse profissional iria tornar-

se responsável pela saÚde da família", previa que esse novo enfermeiro 

poderia "mover-se .livrem'!nte do domicílio para o hospital e deste para 

o domic!lio, tornando-se enfermeiro da fam!lia". 

70 
LEININGER e col. já escreviam, em 1972, que o enfermei-

ro "estava preparado e pronto para alcançar e tomar uma ativa posição 

na linha de frente da prestação de cuidados primários de saúde de um 

modo altamente responsável para atender às necessidades de saúde do 

cliente ... Essas autoras consideraram que os enfermeiros .tinham "múlti~ 

plas oportunidades para atuar a n!vel de cuidados primários, identifi-

cando, avaliando e ajudando com muitos tipos de açÕes simples de saú-

de 11
• 

60 
Criado em Washington e descrito por HALL e colL . (1982)' 

o Serviço Medico Comunitário ·constituiu uma iniciativa particular de 

cuidados primários de saúde. Atendia bairros pobres situados a menos· 

de dois quilômetros do Capitólio. A enfermeira MASSON, co-autora desse 
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texto descrito, ao iniciar seu trabalho nesse Serviço, imaginava que 

ela precisava "ser a especialista em educação sanitária, orientaçao,, 

criação de um ambiente propicio ã cura e desenvolvimento de capacidades 

pessoais para a obtenção de um estado de saúde, ao passo que o medico 

deveria esmerar-se na aplicação de técnicas medicas para a solução de 

diferentes problemas médicos". Com o passar do tempo, percebeu que "não 

exis-tiam diferenças definidas" nas funções do. medico e dela; parecia, 

segundo ela, haver uma continuidade entre os cuidados de saÚde e a solu 

çao de problemas médicos. Constatou que suas aptidÕes tendiam para area 

dos cuidados de saÚde e as dele para a solução de problemas, o que re-

sultava numa complementariedade de modos de atendimento. 

. c . - d d 99 
Ass~m como o o~te e Expertos a OMS (1974) declarava ex 

pressamente que a "assistência de enfermagem 'a comunidade compreendia 

• - • - ~ • 11 14 ( 79) . a ass~stenc~a de enfermagem a f~l~a , BERGMAN- 19 refer~a que o 

enfermeiro, como o principal especialista em saúde da familia, terá en-

tre suas funçÕes: "localização de casos, a assistência em situaçÕes de 

emergência, a avaliação do estàdo de saúde, a formulação de determina-

dos diagnósticos e. a aplicação de certos procedimentos terapêuticos, a 

vigil'ância das gestantes sadias, dos casos de geriatria, a assistência 

continuada a pacientes crônicos dentro de limites estabelecidos e o en-

caminhamento a médicos e outros profissionais de saúde em caso de neces 

sidade 11
• 

95 
A brasileira NOGUEIRA (1977) também jâ referia que o enfe~ 

meiro de saÚde pÚblica "tem que trabalhar com a familia como uma unida-

de e não simplesmente com suas partes ou os individuos que a constituem, 

porque dentre todos os profissionais da equipe de saúde e_ ele que mais 

acesso tem aos lares das pessoas em todas as épocas de suas vidas e as 

- - • 11 44 ve em todas as fases da saude e da enfer~dade • Igualmente COSTA 

(1977) citava que a "familia é uma das principais, senão a principal a-
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rea de açao de enfermagem". 

Um dos fatos mais importantes na prestaçao de assistência a 

115 
saúde, conforme escreve ROBERTS (1980), tem sido o fortalecimento 

das funçÕes clínicas de enfermagem. Este conceito tem permitido aos en-

fermeiros uma melhor preparação para estender suas funçÕes na identifi-

cação de casos, diagnostico e tratamento de enfermidades prevalentes, 

traumatismos e problemas afins. Em outro trecho, essa mesma autora afir 

ma que "os estudos de pacientes que recorrem aos serviços de assistên-

cia primãria têm revelado que entre 75 e 80% das necessidades identifi-

cadas referem-se ã prestação de apoio, proteção do paciente, medicação 

e tecnologias simples comuns a enfermagem e que nao requerem a competê~ 

cia de um médico" .. 

O programa de educaçao para a função ampliada da enfermagem, 

. d . 121 ( ) . . . do Car1be, escr1to por SEIVWRIGHT 1979 , t1nha a f1nal1dade de de-

senvolver atividades que permitissem "formar enfermeiros capazes de as-

sumir responsabilidades clinicas maiores nos serviços de saúde". Refe-

ria a autora que se procurava "capacitar profissionais experientes, es-

pecialmente os da ãrea de enfermagem obstétrica, aprofundando conheci-

mentos em medicina e enfermagem para poder fazer frente a uma maior di-

versidade de necessidades de saÚde das famÍlias sadias ou enfermas". 

Alertava, porém, que essa "capacitação deveria ajustar-se rigorosamente 

ãs necessidades locais, uma vez que a missão desses .profissionais deve-

ria concentrar-se nos· cuidados primários, especialmente nas comunidades 

rurais e outros setores sub-atendidos da população". 

Referido programa do Caribe, ministrado em seis meses de teo-

ria e seis de prática, pretendia atingir enfermeiros com cerca de cinco 

anos de experiência profissional para capacitá-los a: observar e anali-

sar sinais e sintomas, realizar exame físico geral, avaliar resultados 

clÍnicos, fazer diagnósticos médicos comuns e diferenciais, realizar e 
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interpretar provas e procedimentos diagnÓsticos determinados, elaborar 

plano de asistência, prescrever, iniciar e aplicar tratamento (de acor 

do com protocolos estabelecidos), atender situações demergência, enca 

minhar ao médico os casos que requeressem assistência especializada, e 

fazer visitas domiciliárias. Em caso de dúvida, o profissional deveria 

orientar-se com o médico indicado e, ainda, orientar pessoal de enfer

magem e outros trabalhadores de saúde. 

ALMEIDA 6 (1979) apresenta um fluxograma dos atendimentos 

nos Postos de Saúde de Londrina, no norte do Paraná, onde demonstra 

que 86,0% dos casos foram resolvidos ou controlados por auxiliar de 

saúde (atendente) polivalente com três meses de treinamento; menos de 

5% foi encaminhado para Órgãos de retaguarda. 

De qualquer forma, apesar de todas as experiências aqui rel~ 

tadas, experiências essas de vários países e continentes com caracte

rÍsticas semelhantes entre si e com as do Brasil, não será tarefa fá

cil mudar métodos tradicionais de assistência à saúde de caráter cura

tivo bem predominante para um sistema marcadamente preventivo. Quais

quer argumentos ou justificativas, sejam racionais, sanitárias, econo

micas ou polÍticas, esbarrarão nos usos e costumes do sistema vigente, 

apoiado não sõ por poderosas organizações profissionais ou de saÚde, 

como por representantes da clientela que já vêm sendo atendida dentro 

desse sistema, com o qual já está habituado. 

Ainda que os procedimentos propostos sejam mais simples e de 

custo menor, nao é fácil implantar e, sobretudo, manter um sistema de 

saÚde de acordo com esses procedimentos dentro de determinados padrÕes 

de qualidade. Entre as razoes para essa dificuldade podem ser citadas 

a falta de adequação curricular para formação de profissionais de saú

de e a resistência dos prÓprios profissionais e docentes em aceitar e 

efetivar essas modificaçÕes. 
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O médico HABICHT 
59 

(1979) afirma que "enquanto a delegação 

de tarefas preventivas para não-profissionais e geralmente aceita pe-

los médicos de hoje, a delegação de tarefas diagnÕsticas e terapêuti-

-.. cas nao o e . 

ll 
Por outro lado, BEDOYA (1979), da ColÔmbia, refere que 

"nos núcleos urbanos de grandes cidades, existe uma forte predileção 

do individuo a solicitar a presença do médico quando ele requer servi-

ços pessoais de saúde catalogadas como 'cientÍficos'. A imagem do médi 

co é percebida como o Único que tem o conhecimento e poder de diagnos-

ticar, prescr~ver e curar 11
• 

Essa mesma autora afirma que "diversos programas vem propug-

nando mudança de funçÕes na equipe de saúde". Considera que, qualifimr 

um pessoal de educação elementar como "capaz" de exercer atividades me 

dicas, é uma investidura ainda não assimilada dentro dos valores da p~ 

pulação a que tem sido dirigido este tipo de serviço, nem dentro do se 

tor onde tem que funcionar como tal. ou seja.- no mesmo âmbito que O 

qualificou para essa função. 

"Ainda que o conhecimento cientÍfico nao seja propriedade e!. 

clusiva ~e um tipo de profissão", declara BEDOYA ll (1979) "parece que 

a estratégia e forma de introduzi-lo não têm sido adequadas". Assim, 

"um 'novo tipo de pratica que rompe tradiçÕes e valores de séculos não 

pode ser imposto sõmente através de decisÕes ministeriais. Tem que ob~ 

decer a polÍticas dinâmicas tendentes a mudar as relaçÕes sociais exis 

tentes", ê o que conclui essa autora. 

74 
MAHLER (1978), sentindo essa resistência, alerta que se 

devem "assegurar a formação e o funcionamento de equipes de saúde nas 

tarefas mais indicadas pará resolver problemas sanitários da comunida-

de sem tolerar a perpetuação e proliferação de clubes exclusivos de me 

dicos e enfermeiros e demais profissionais que sujeitam o bem-estar fi 

sico, mental e social do individuo, família e coletividade às regras 
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desse clube". 
119 

No Brasil, SANTOS (1978) apresenta três esferas de açao 

nos cuidados primários de saÚde, a saber: a esfera de atenção ã saúde 

das pessoas, a esfera de açao ao meio ambiente e a esfera de ação de 

apoio. ADAMI 
5 

(1981) relacionà na esfera de atenção ã saúde das pes-

soas: imunizaçÕes, controle de grupos biológica e socialmente mais vul 

nerâveis e de maior risco, isto e, gestantes, crianças, hípertensos e 

diabéticos; reconhecimento e tratamento de afecções e traumatismos 

mais comuns tais como gripe, tosse, diarrêia, febre, verminoses, algu-

mas dermatites, ferimentos e outras demandas para primeiros socorros; 

promoçao da melhoria de alimentação para os grupos de maior risco; co~ 

sulta medica geral e encaminhamento de clientes aos níveis mais compl~ 

xos do sistema. Dentre os serviços dirigidos ã esfera do meio ambient~ · 

>5 
ADAMI (1981) coloca o desenvolvimento de açoes destinadas ã melhoria 

do saneamento básico, visando soluçÕes de àbastecimento de água e des-

tino de dejetos a nivel domiciliar. Entre as açÕes na esfera de apoio, 

a autora entende a realização de alguns exames laboratoriais, quando 

possÍvel, a colheita e ·envio de material ao laboratório de referência; 

elaboração de relatórios diários e mensais de produção e realização de 

outras atividades burocráticas; e delimitação de cobertura da popula-

çao de referência do Posto, a. fim de possibilitai a operacionalização 

das atividades, sem queda da qualidade e de permitir avaliaçÕes periô-

dicas, utilizando-se indicadores apropriados. 

Enumerando os cuidados primários, secundários e terciários e 
5 

ate quaternários, ADAMI (1981) relata que o primeiro "e o nível ca-

paz de solucionar cerca de dois terços das necessidades de saúde de 

nossa população, dada a frequência de doenças simples, auto-curáveis e 

que exigem cuidados mínimos ou a aplicação de procedimentos pre-estab~ 

lecidos. 

NOGUEIRA
96 

(1983) informa que em muitos países, a lei na o 
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' autoriza o enfermeiro a diagnosticar e a medicar enfermos, mas jâ estã 

aceitando essas atividades executadas por outros profissionais da medj. 

cina tradicional, o que parece razoável por um lado, mas incoerente 

por outro. Diante disso e considerando que, em nosso país, "ate balco-

nistas de farmácia prescrevem diariamente, sob os olhos complacentes 

das autoridades sanitárias, desde uma aspirina ate antibióticos de lar 

go espectro", pergunta a autora, se o enfermeiro nao teria competência 

maior para usar, adequadamente, nao sÕ medicamentos farmacêuticos, mas 

também, ,outros recursos terapêuticos. 

Essa autora relaciona entre as terapêuticas alternativas em 

enfermagem a homeopatia, ,a fitoterapia, a acupuntura, massagens e exer 

cicios orientais. 

Com relação ao uso de plantas medicinais, em 1978, a 3la. A~ 

sembléia Mundial de Saúde 103 adotou a resolução WHA 31.33 que recomen-

da o estabelecimento de "métodos para o emprego inócuo e eficaz de pr~ 

dutos derivados de plantas medicinais, especialmente os galênicos, com 

inclusão do uso de etiquetas com instruçÕes para seu emprego e de cri-

terios para sua administração ou sua prescrição por diversas categori-

as do pessoal de saúde". 

No Brasil, no âmbito do Ministério da Saúde, já ocorre em c~ 

ráter oficial a delegação de açÕes, especialmente nas áreas de tuberc~ 

lose, hansenÍase, verminoses, imunizaçoes eO(ltras. Entretanto, no âmbi-

to do Ministério da Previdência e Assistência Social, a ênfase dada às 

açoes medicas limitou a expansão de outras profissÕes, notadamente de 

enfermeiros, cuja capacidade ainda nao está sendo plenamente aproveit~ 

da. 

Todos esses fatos sao reconhecidos pelo Grupo'de Expertos da 

OMS/OPS 
107 

(1978) que refere que "ainda se percebem os efeitos da falta 

de conhecimento da parte de outnsprofissionais e do pÚblico em geral, 

sobre o apoio que 'pode dar a enfermagem na solução de problemas sociás 
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e de saúde, em especial, com a consequente subutilização ou expectati

vas distorcidas sobre suas funções". 

Para o aproveitamento racional e pleno da capacidade profis-

sional dos enfermeiros e demais membros da equipe de saúde, suas respe~ 

tivas funçÕes precisarão ser redefinidas e as responsabilidades compar-

tilhadas. Assim, o enfoque da assistência devera ser transferidó da do-

ença para a saúde. 

- 36 
CASTRO e col. (1982) relatam que "as relaçÕes entre os 

integrantes da equipe de saÚde vêm tomando outro caráter, passando de 

uma situação de hierarquia à outra de co-responsabilidade com a adoção 

do conceito de liderança emergente, assumida alternadamente pelos dive~ 

sos integrantes da equipe e de acordo com as necessidades suscitadas p~ 

la situação problema enfrentada". 

Com base em todas essas experiências do mundo inteiro, reco-

mendaçÕes e textos contidos nos documentos oficiais de organizaçÕes na-

cionais e internacionais, especialmente o Plano CONASP e a publicação 

"PadrÕes de Assistência de Enfermagem à Comunidade", alem de subsÍdios 

oferecidos pelas entidades e autores brasileiros de enfermagem, jã e 

possível tentar definir, extraindo da teoria fartamente publicada, as 

açÕes praticas ou atividades especificas de enfermagem abrangidas pela 

assistência primária de saÚde. 

E importante salient'ar que, muitas açoes que sao desenvolvi-

das a nÍvel de assistência primária, não são exclusivas desse nível, p~ 

dendo ser, como são realmente, desempenhadas por enfermeiros e pessoal 

de enfermagem em qualquer outro nível. 

AçÕes típicas de assistência primária de saÚde sao basicamen-

~ - • 109 ( te açoes de enfermagem de saude publ1ca. A OMS 1982) ratifica tal 

afirmativa ao declarar que "a provisão de cuidados primários e uma ex-

tensão natural da pratica de enfermagem, especialmente a nível comunitã 
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rio 11
• 

' 133 
VERDERESE (1979), com base em relatório de um grupo de en-

fermeiros, mêdicos e odontÕlogos, "reafirma a responsabilidade que cor-

responde a enfermagem como coordenadora das ações de saúde no primeiro 

nível de atenção do sistema institucional, assumindo um compromisso com 

·a atenção primária de saúde". Salienta, também a necessidade de "refor-' 

mulação dos currículos com vistas ã saúde da comunidade e ã preparaçao 

de enfermeiros para a atençao primária, incluindo-se nestas a expansao 

de suas ·funçÕes em relação a medidas terapêuticas e diagnÕsticas". 

128 
TEJADA-de-RIVERO (1982) refere que o papel de liderança a 

ser assumido pela enfermagem "não e algo que pode ser obtido através de 

solicitaçÕes; tem de ser conquistado através de açÕes relevantes que, 

consequentemente, imponham respeito". 

Como se vê, aquelas açÕes ou atividades de enfermagem estão, 

geralmente, englobadas nos programas de saÚde, tais como as de controle 

de gestante ou criança sadias, de controle de pacientes portadores de 

patologias mais frequentes e de evolução previsível, etc. 

Em cada açao de assistência primária de saÚde prevista na De-

claração de Alma-Ata e em outros documentos da OMS/OPS/UNICEF, corrobo-

rada pelo Plano CONASP, pelas publicaçÕes do Ministério da Saúde e do 
' . 

Conselho Federal de Enfermagem, há correspondência com uma série de ati 

vidades especÍficas de enfermagem que podem ser desencadeadas. 

O quadro a seguir relaciona essas açoes de assistência primá-

ria de saÚde previstas nos três principais Ôrgaos de saúde, a nível in-

ternacional, nacional e especÍfico de enfermagem, respectivamente OMS/ 

OPS/UNICEF, Ministério da Saúde, PLANO CONASP e COFEN/ABEn. 



Quadro I 

CAMPO DE ATUAÇÃO 

1. Saúde materno-infantil 

incluindo planejamento 

familiar 

2: Imunização contra as 

principais doenças 

transmissíveis 

Demonstrativo da relação existente entre açÕes de assistência primária de saúde previs 

tas pelos Órgãos internacionais, nacionais e de enfermagem e atividades de enfermagem. 

OMS/OPS/ 

UNICEF 

SIM 

SIM 

MIN,SAÚDE 

PLANO 

CONASP 

SIM 

SIM 

COFEN 

ABEn 

SIM 

SIM 

ATIVIDADES PERTINENTES Ã ENFERMAGEM 

consulta de enfermagem 

pre e pós-consulta 

visita domiciliãria 

entrevista com cliente/paciente ou família 

palestra/orientação em grupo 

promoção de cursos específicos 

encaminhamentos 

verificação de sinais vitais 

verificação de dados antropometricos 

identificação de grupos de alto risco 

execução de programas de aleitamento materno 

aplicação de doses de vacinas 

entrevista com cliente/paciente/famÍlia 

palestra/orientação em grupo 

visita domiciliãria 

preparo e esterilização de material 

controle de conservação e prazo de valida~ das 
vacinas. 

-"' •l..n 



CAMPO DE ATUAÇÃO I . 

3. Controle e prevenção 

de doenças localmen

te endêmicas 

4. Tratamento apropriado 

de doenças e lesÕes 

comuns 

OMS/OPS/ 

UNICEF 

SIM 

SIM 

MIN .SAÚDE 

PLANO 

CONASP 

SIM 

SIM 

COFEN 

ABEn 

SIM 

SIM 

ATIVIDADES PERTINENTES Ã ENFERMAGEM 

entrevista co~ cliente/paciente/família 

palestníorientação em grupo 

visita domiciliâria 

consulta de enfermagem 

pre e pÔs-consulta 

encaminhamentos 

verificação de sinais vitais e dados antropometri 

c os 

notificação de doenças ao Ôrgão oficial de saúde 

vigilância epidemiológica 

medicação oral ou parenteral 

imobilizaçÕes 

curativos 

inalaçÕes 

instilaçÕes 

prescrição e administração de medicamentos padroni 

zados 

primeiros socorros e aplicação de tratamento padr~ 

nizado 

encaminhamentos 

identificação de grupos de alto risco 

,.. 
"' 



CAMPO DE ATUAÇÃO 

5. Saúde escolar e pré

escolar 

6. Assistência ao idoso 

OMS/OPS/ 

UNICEF 

SIM 

SIM 

MIN.SAÚDE 

PLANO 

CONASP 

SIM 

SIM 

COFEN 

ABEn 

SIM 

SIM 

ATIVIDADES PERTINENTES Ã ENFE&~GEM 

1evantameritn de casos suspeitos de doenças 

transmissíveis, defeitos no aparelho locomo

tor, visual e auditivo 

a.tendimento de urgências e aplicação de tra

tamentos padronizados 

entrevista com a criança/famÍlia 

palestra/orientação em grupo 

encaminhamentos 

controle do crescimento e desenvolvimento 

verificação de sinais vitais 

consulta de enfermagem 

pré e .PÓs-consulta 

controle de patologias crÔnicas e de evolução 

previsível 

aplicação de tratamentos padronizados 

identificação de grupos de alto risco 

encaminhamentos 

..,.. __, 



CAMPO DE ATUAÇÃO 

7. Saúde Ocupacional 

8. Saúde Mental 

9. Educação sobre problemas 

de saúde e dos métodos 

para sua prevençao e con 

trole 

OMS/OPS/ 

UNICEF 

SIM 

SIM 

SIM 

MIN,SAÚDE 

PLANO 

CONASP 

NÃO 

SIM 

SIM 

COFEN 

ABEn 

SIM 

SIM 

SIM 

ATIVIDADES PERTINENTES Ã ENFERMAGEM 

entrevista éom o trabalhador 

orientação individual ou em grupo 

controle da saúde do trabalhador especialme~ 

ee daqueles expostos a maior grau de risco 

encaminhamentos 

atendimentos de urgência 

aplicação de tratamentos padronizados 

participação na avaliação das condições do 

local de trabalho 

entrevista com o cliente/paciente/família 

orientação individual ou em grupo 

encaminhamentos . 

observação do comportamento. 

entrevista com cliente/paciente/família 

palestra/orientação em grupo 

consulta de enfermagem 

pré e pôs-consulta 

..,.. 
00 



CAMPO DE ATUAÇÃO 

10. Seleção e preparo de 

pessoal para os cui

des primários de saú · 

de 

11. Supervisão e avaliação 

do pessoal treinado p~ 

ra prestar cuidados 

primários de saúde. 

OMS/OPS/ 

UNICEF 

SIM 

SIM 

MIN,SAÜDE 

PLANO 

CONASP 

SIM 

SIM 

COFEN 

ABEn 

SIM 

SIM 

ATIVIDADES PERTINENTES Ã ENFERMAGEM 

elaboração de critérios para seleção de pes

soal 

planejamento, execução e avaliação de progra 

mas de treinamento de agentes de saÚde e tra 

balhadores da com~nidade 

entrevista e orientação de pessoal 

planejamento, execução e avaliação de progr~ 

mas de atualização e cursos formais para pr~ 

paro de enfermeiros e demais categorias de 

enfermagem 

estabelecimento de critérios para supervisão 

e avaliação. 

supervisão e avaliação do trabalho do pessoal 

que executa cuidados primários de saúde 

orientação e demonstração do procedimento cor 

reto 

..,_ 
"' 



CAMPO DE ATUAÇÃO 

12. Promoção de nutrição 

adequada, abastecime~ 

to de água potável e 

saneamento básico 

13. Provisão de medicamen

tos essenciais 

OMS/OPS/ 

UNICEF 

SIM 

SIM 

MIN.SA!lnE 

PLANO 

CONASP 

SIM 

SIM 

COFEN 

ABEn 

SIM 

SIM 

ATIVIDADES PERTINENTES À ENFERMAGEM 

participação em reuniÕes da equipe multipro

fissional 

observação das condiçÕes de higiene da habi

t.ação na visita domiciliária 

observação do estado físico e funcional e nu 

tricional de clientes/pacientes 

orientação individual ou em grupo 

encaminhamentos 

consulta de enfermagem 

pôs-consulta 

encaminhamentos 

aplicação de tratamentos padronizados das do 

enças e lesões mais frequentes 

v. 
o 



CAMPO DE ATUAÇÃO 

14. Processo de hierarqui

zação e regionalização 

da assistência 

. 15. Utilização do sistema 

de referência e con

tra referência de 

clientes/pacientes 

OMS/OPS/ 

UNICEF 

SIM 

SIM 

MIN,SAÜDE 

PLANO 

CONASP 

SIM 

SIM 

COFEN 

ABEn 

SIM 

SIM 

ATIVIDADES PERTINENTES Ã ENFERMAGEM 

participação em reuniÕes de equipe multipro~ 

fissional para planejamento, coordenação, 

execução e avaliação do processo de hierar

quização e regionalização da assistência 

participação em estudos sobre as caracteris

ticas e peculiaridades das comunidades 

participação em equipe para elaboração de 

critérios para hierarquização e regionaliza-
-çao 

entrevista do cliente/paciente/família 

orientação individual ou em grupo 

encaminhamento de cliente/paciente aos níveis 

mais complexos de assistência 

acompanhamento de clientes/pacientes contra 

referidos 

l..n, ..... 



CAMPO DE ATUAÇÃO 

16. Utilização de tecno~ 

logia apropriada de 

saúde 

OMS/OPS/ 

UNICEF 

SIM 

MIN.SAÜDE 

PLANO 

CONASP 

SIM 

COFEN 

ABEn 

SIM 

ATIVIDADES PERTINENTES Ã ENFERMAGEM 

entrevista do cliente/paciente/família 

pré e pÓs-consulta 

~rientação individual ou em grupo 

adaptação de técnicas e métodos de trabalho 

ã situação local 

utilização de fitoterapia e outras terapias 

alternativas aceitas na comunidade 

encaminhamentos 

"'· N 
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A partir desse quadro, já ê possível listar um conjunto de 

atividades pertinentes às açÕes de assistência primária de saúde que o 

enfermeiro poderia desempenhar na prática. Poder-se-ia dizer que algu~ 

mas dessas atividades são especificas de enfermagem comunitária ou pre

ventiva, outras, de enfermagem medico-cirúrgica ou matemo-infantil. 

Na verdade, porém, não existem limites rígidos entre elas, podendo a a

tividade ser simultaneamente de enfermagem preventiva e materno-infan

til ou médico-cirúrgica. 

·Muitas dessas atividades já vem sendo exercidas pelo enfermei 

ro em qualquer setor de trabalho, necessitando apenas atualizar a termi 

nologia e integrá-la no conjunto do sistema de serviços básicos de saú

de. Outras atividades não encontram campo para execuçao por problemas 

estruturais ou funcionais do serviço; são atividades que, em geral, não 

vêm sendo realizadas, especialmente no INAMPS, mas que, se forem defini

das, poderão ser desenvolvidas. Finalmente, há uma parcela de ativida

des para cujo desempenho os enfermeiros poderão ser capacitados em rápi 

dos programas de treinamento em serviço. 

Portanto, a assistência primária de saúde pode ser implantada 

com a participação do enfermeiro e equipe de enfermagem, que poderão 

dar sua contribuição realizando as seguintes atividades: 

1. consulta de enfermagem; 

2. prê e pôs-consulta; 

3. visita domiciliâria, incluindo análise e avaliação das condiçÕes de 

higiene da habitação; 

4, entrevista com cliente ou fam[lia; 

5, orientaçao em grupo; 

6. palestrase cursos especÍficos; 

7. vacinaçao; 

8. encaminhamentos; 

9, aplicação de medicação oral ou parenteral; 



54 

10. execuçao de curativos, imobilizaçÕes, inalaçÕes, instilações; 

11. prescrição e administração de tratamentos padronizados; 

12. atendimento de urgências, em caso de necessidade, incluindo, ou na~ 

tratamentos padronizados; 

13. identificação de grupos de alto risco; 

14. verificação de sinais vitais e dados antropometricos; 

15. algumas açÕes de· vigilância epidemiolÕgica; 

16. controle de doenças crônicas e de evolução previsivel; 

17, controle e tratamento padronizado de doenças e lesÕes mais comuns; 

18. controle de gestantes e crianças sadias, inclusive escolares; 

19. utilização de fitoterapia e outras terapias alternativas aceitas 

na comunidade; 

20. planejamento, execução e avaliação de programas de treinamento de 

agentes da comunidade e demais trabalhadores da saúde para prestar 

serviços básicos; 

21, participação no planejamento, execuçao e avaliação de programas de 

preparaçao de profissionais de saúde para serviços básicos; 

22, planejamento, execução e avaliação de programas e cursos formais 

de preparo de enfermeiros e demais categorias de enfermagem para 

serviços básicos; 

23. participação em projetos para adequação dos planos curriculares de 

enfermagem aos serviços básicos de saúde, para utilização da estra

tégia de integração docente-assistencial, para educação continuada 

e para redefinição de papeis profissionais da equipe de saúde; 

24, supervisão do pessoal treinado para prestar serviços básicos de sau 

de; 

25, participaçao em reunioes de equipe multiprofissional para planeja

mento, coordenação, execução e avaliação do processo de hierarquiz~ 

ção e regionalização da assistência; 
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26. participaçao em estudos sobre as características e peculiaridades 

das comunidades e elaboração de critérios para hierarquização e re-

gionalização; 

27. adaptação â situação local e simplificação de técnicas e métodos de 

trabalho; 

28. participação em níveis de decisão quanto aos programas de serviços 

básicos de satide. 

~ 36 
Finalmente, ha a considerar, conforme CASTRO e cal, que 

"a função de um profissional se explica por meio das atividades que ele 

desenvolve. Assim, o que importa não é o que ele sabe, ensina ou deleg~ 

o que importa g o que ele faz; o âmbito de sua ação autônoma, suas pre~ 

rogativas quanto ao exercício e as atividades que lhe são característi-

cas 11
• 

Portanto, o desempenho dessas atividades assegurará ao enfer-

meiro a manutenção de importantes açoes assistenciais como base de suas 

atividades profissionais. 



3. Material 

e método 
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3, MATERIAL E M11TODO 

3.1. ConsideraçÕes metodolÓgicas 

o presente trabalho e o resultado de um estudo que teve como 

meta principal verificar a existência de atividades de assistência pri-

mãria de saÚde nos Postos de Assistência Medica do INAMPS dos Estados 

de São Paulo e do Rio de Janeiro. Para tanto, foi feito um levantamento 

das caracteri'sticas da população-alvo, suas opiniÕes, conhecimentos e ~ 

tividades que realizavam, Não houve interferência alguma para modificar 

a realidade existente, tratando-se,--pois;--de um tipo de estudo descriti 

vo. 

O critério de escolha do tema baseou-se na Declaração de Alma 
39 

-Ata , segundo a qual a assistência primária de saÚde constitui a 

"chave para alcançar a meta de saúde para todos", conforme afirmado an-

teriormente. 

As autoridades brasileiras do setor saúde também adotaram es-

sa estratégia como alternativa para levar saÚde a toda a população, pr~ 

ferindo, porllm, a expressao "serviços básicos de saúde". 

O INAMPS, que já tinha papel destacado a desempenhar na saúde 

da população, tamhêm optou pelos serviços básicos de saÚde no momento 

que aprovou 9 "Plano de Reorientação da Assistência ã SaÚde no Âmbito 

da Previdência Social", considerando que os recursos materiais e huma-

nos nao estavam crescendo na mesma proporção das necessidades da popul~ 

çao, 

Se bem que na área hospitalar do INAMPS devam também existir 

atividades de enfermagem de saÚde publica, para o levantamento dos da-

dos apresentados neste trabalho optou-se pelos serviços ambulatoriais 

pelo fato destes estarem mais relacionados com os serviços de saúde pu-
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b li c a. 

Para a coleta de dados foram escolhidos somente os serviços 

prÓprios do INAMPS; os contratados ou conveniados foram excluídos, a fim 

de limitar o estudo e obter resultados mais especificas; mesmo porque se 

pretendia caracterizar a popylação de enfermeiros trabalhando na mesma 

instituição, regidos pelas mesmas normas e com salários ou vencimentos e 

condiçÕes de trabalho mais ou menos homogêneos. 

o· motivo da escolha dos Estados de São Paulo e do Rio de Janei 

ro, para a realização deste trabalho, fundamentou-se no fato de que es-

sas duas unidades federadas, pela sua elevada concentração industrial, 

deviam apresentar pr~blemas sanitários prÕprios de regiÕes desenvolvidas; 

por outro lado, ambos diferem totalmente da realidade dos demais Estados; 

denominam~se comumente eixo são Paulo-Rio ou Rio-São Paulo e integram a 

região sudeste do pais. 

Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), nesse 

eixo São Paulo-Rio estão concentrados quase 50% da população total de en 

fermeiros atualmente em exercicio. Ate março de 1982, conforme Tabela 1, 

. d d bl" - . . 1 . 41 
CUJOS·.a os constam de sua pu ~caçao of~c~a denom~nada COFEN-NN , es 

sa entidade tinha registrado 22.059 enfermeiros no Brasil, dos quais 

5,809 em São Paulo e 4.751 no Rio de Janeiro, o que totalizavam 10.560 

profissionais (47,9%) para esses dois Estaddo, contra 11.499 (52,1%) pa-

ra os demais 21 Estados do país. 

Nessa mesma ocasiao, isto ê, março de 1982, o INAMPS contava 

em todo o Brasil com 3.105 enfermeiros, dos quais 1.555 encontravam-se 

lotados no Rio de Janeiro e 218 em são Paulo, o equivalente a 57,1% do 

total, 



TABELA 1 

População de enfermeiros cadastrada no COFEN e ativa no INAMPS, 

Estados 

RJ 

SP 

Sub total 

Demais 

Estados 

TOTAL 

COFEN 

N9 enferm. 

4. 751 

5. 809 

10.560 

11.499 

22.059 

março de 1982 

Instituições 

INAMPS 

% N9 enferm. % 

21,5 1.555 50,1 

26,4 218 7,0 

47,9 1. 773 57,1 

52,1 1.332 42,0 

100,0 3.105 100,0 

Fontes: COFEN-NN Rio de Janeiro 5(1):2, mar.l982 

Depto. Adm. Médica - SMS/INAMPS Rio de Janeiro, 

março 1982. 
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Essas foram, pois, as razoes que motivaram a preferência pelo 

tema e sua limitação geográfica e setorial. 

3,2, População 

Embora a assistência primária de saúde deva ser desenvolvida 

por equipe multiprofissional, conforme prevêem documentos de organiza

çÕes internacionais e nacionais, a opção por uma única categoria profis

sional no presente estudo foi devido ã necessidade de delimitar o probl~ 

ma, bem como ã facilidade de realização da pesquisa pelo melhor conheci

mento das dificuldades e problemas dessa profissão e também porque há 

muito pouco estudo feito na área de enfermagem, se comparada com-outras 

profissÕes, Assim, a escolha do enfermeiro. como população-alvo no eixo 

são Paulo-Rio decorre da concentração dessa categoria profissional nessa 
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região; isso vem enriquecer quantitativamente a amostragem. 

Dessa forma, a população abrangida nesta investigação represen 

tou a totalidade de enfermeiros do INAMPS, lotada nos serviços ambulato

riais denominados Postos de Assistência Mêdica (PAM), Serviços de Primei 

ro Atendimento (SPA), Postos de Urgência (PU) e Unidades de Pacientes E~ 

ternos (UPE) localizados nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.Es 

sa população foi constituÍda por 394 enfermeiros, sendo 286 do Rio de Ja 

neiro e 108 de são Paulo. 

No Rio de Janeiro, havia 73 Postos com atendimento ambulatori

al, sendo 23 na Capital e 50 no interior. Desse total, 18 Postos não ti

nham enfermeiros e 12 estavam sem auxiliar de enfermagem, funciona~do 

apenas com médicos, agentes administ~ativos e atendentes. Estes, no ser

viço publico federal, são- denominados auxiliares operacionais de servi

ços diversos. 

Em São Paulo, havia 83 Postos_de Assistência Mêdica, dos quais 

15 estavam localizados na Capital e 68 no interior. Nesse Estado, funcio 

navam 38 PAM sem enfermeiros, 5 sem auxiliares de enfermagem e 4 sem ne

nhuma des-sas duas categorias profissionais de enfermagem. 

A Unidade de Pacientes Externos está, geralmente, vinculada 

aos hospitais pr8prios do INAMPS. Em São Paulo, havia na ocasião 4 hospi 

tais em atividade, com 4 Unidades de Pacientes Externos e, no Rio de Ja

neiro, 14 hospitais com 14 dessas Unidades. 

Em razao de nao estarem no exercício efetivo da assistência am 

bulatorial de enfermagem, foram excluídos deste estudo os enfermeiros lo 

tados nos hospitais prÕprios do INAMPS, exercendo atividades hospitala

res, bem como os que se encontravam em atividades administrativas nas se 

des das Superintendências Regionais e os que exerciam atividades em nÍ

vel de Direção Geral, nos Departamentos e Secretarias junto à Presidên-
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cia do INAMPS, no Rio de Janeiro. 

Em março de 1982, (data-base adotada para coleta de informa

çoes quantitativas de pessoal) havia um total de 394 enfermeiros lota

dos nos serviços ambulatoriais do INAMPS, em São Paulo e no Rio de Ja

neiro; foram excluídos 18 por terem respondido ao pré-teste realizado 

anteriormente, em função deste mesmo estudo; restaram, pois, na popul~ 

ção~alvo, 376 profissionais atingidos por esta investigação. 

Db total de 376 questionários enviados, foram recebidos 316 

respostas, ou seja, 84,0%, sendo 213 (77,6%) do Rio de Janeiro e 103 

(100,0%) de São Paulo. A proximidade entre a autora do estudo e os en

fermeiros de são Paulo, assim como o tipo de contato direto para a de 

volução, devem ter atuado para que ocorressem 100% de retorno dos que~ -

tionârios nesse Estado. 

Neste estudo foram sewcionados.e estabelecidos três conju~ 

tos de variáveis: caracterização da população, fatores institucionais 

ou organizacionais que influenciam o desempenho profissional e ativida 

des de ·assistência primâria de saÚde. 

3.3.1. Variáveis para a caracterização da população: 

a) sexo - com as devidas alternativas de respostas; 

b) estado civil - essa variável foi categorizada em cinco 

grupos: solteiro, casado, viúvo, desquitado e divorcia

do; 

c) idade - essa variável foi categorizada em anos comple

tos, agrupados em faixas etárias de 10 em 10 anos, a 

partir da idade de 20 anos; acima de 50, foram todas in 

cluidas numa faixa Única; 
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d) ano de formatura na escola de enfermagem - essa variã-

vel foi agrupada da seguinte maneira: os diplomados an-

tes de 1949 constituíram um grupo sõ, considerando-se 

que seriam poucos para formarem um grupo; pelo período 

em que foi realizado este estudo, esses profissionais 

jâ deveriam estar aposentados. Os formados na dêcada de 

1970 foram subdivididos em dois grupos: um, do perÍodo 

de 1970 a 1975; outro, do período posterior a 1975. Es-

sa divisão foi feita para identificar se as alteraçÕes 

ocorridas na legislação do ensino superior, no início 

da dÉ1cada de 1970, trouxeram, ou não, alteraçÕes signi-

ficativas na formação de enfermeiros; 

e) outros cursos com carga horária mínima de 500 horas ou 

um semestre letivo - por meio desse quesito, pretendia-

se identificar o nível de preparo formal dos enfermei-

ros, O critêrio de 500 horas foi considerado tendo em 

vista a legislação vigente sobre currículo mínimo do 

curso de enfermagem, que prevê habilitaçÕes com uma car 

ga horária mínima de 500 horas. Todos os cursos inclui-

dos nesse item eram, ou foram, ministrados em ~ais de 

500 horas; 

f) outras formas de educação continuada de que participou 

nos 12 meses anteriores ao preenchimento do questiona-

rio essa questao visava verificar se-enfermeiros dos 

PAM procuravam manter-se atualizados. Atividades cientí 

ficas ou culturais enumeradas eram as mais frequentes e 
. :. 

conhecidas pelos enfermeiros em geral, inclusive pelos 

do INAMPS; 

g) ano de admissão na Previdência Social - todos os profi~ 

sionais que tivessem ingressado antes de 1949 constitui 
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ram apenas um grupo, porque provavelmente seria pouco re 

presentativo o total desses enfermeiros; como o prazo 

normal para aposentadoria de homens e de 35 anos de ser

viço supunha-se que, na ocasião da coleta de dados, a 

maioria dos profissionais dessa época já estivesse apo

sentada. Profissionais admitidos no período de 1950 a 

1969: distribuÍdos em duas décadas. Os admitidos a par

tir de 1970 foram divi:lidos em dois grupos: de 1970 a 

1975 e de 1976 em diante. Essa divisão foi uma tentativa 

de identificar a influência das alteràçÕes curriculares 

no desempenho do enfermeiro; 

h) regime de trabalho - essa variável foi categorizada em 

quatro grupos: estatutário, CLT, precário e 11outro 11
• Os 

profissionais que ingressaram na Previdência Social ate 

o final da década de 1960 foram admitidos sob o amparo 

do Estat~to dos Funcionários PÚblicos Civis da União 

(Lei n9 1711/52). A partir da década de 1970, foi intr~ 

duzido o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), embora permanecesse a exigência de aprovação em 

concurso pÚblico para admissão. Em algumas situações 

consideradas emergenciais, foram criadas alternativas 

precâri'as para suprir necessidades de pessoal; esses 

profissionais foram aceitos para trabalhar, mas eram 

considerados "precários", até que fossem concursados e 

regularmente admitidos. A categoria "outro" foi inclui

da, na expectativa de que houvesse profissionais reman~ 

centes admitidos por terceiros, e portanto, sem vinculo 

empregatício com a Previdência Social, mas prestando 

serviço diretamente em seus orgaos de execuçao; 
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i) exercício de cargo ou função de chefia ou de confiança -

essa variável foi categorizada em dois grupos: o relacio 

nado com exercício atual e o relacionado com o exercicio 

passado, apenas para identificar quantitativamente a po

pulação de enfermeiros dos PAM que teve essa função ou 

estava nela, 

j) local de trabalho - foram indicadas duas alternativas 

principais: PAM e SPA, deixando-se espaço para outras al 

ternativas possíveis. Esse item tinha em mira confirmar 

a identificação do tipo de trabalho do enfermeiro que 

respondia ao questionário; pois ele poderia estar lotado 

em hospital, mas exercendo atividade na Unidade de Pa-.: 

cientes Externos (UPE), existente praticamente em todos 

os hospitais prõprios do INAMPS. O cõdigo numérico do 

PAM, previsto na questao nQ 1, permitiria a identifica

çao do Estado da Federação e do Õrgão de lotação, mas 

nao do tipo de atividade que estava sendo exercido na 

ocasião da coleta de dados; 

3,3.2, Fatores institucionais ou organizacionais que influenciam o 

desempenho profissional ~ foram categorizados em quatro grupos: existê~ 

cia de enfermeiros nas coordenadorias; possibilidade de desenvolvimento 

profissional; apoio·da chefia para implantação de rotina nova e satisfa 

çao no trabalho; existência de supervisão e de reuniões de serviço; 

a) existência de enfermeiros nas coordenadorias - a ques

tao previa três alternativas de resposta e visava conhe 

cer a opinião dos respondentes quanto ã presença de en

fermeiro como fator favorável, ou nao, ao desempenho 

profissional. Foi também incluída a resposta "não sei", 

face ã suposição de que enfermeiros lotados em Postos 
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distantes da capital, que nao mantivessem muito conta

to com aquele profissi~nal nas coordenadorias não tives 

sem opiniao formada ou nao conhecessem realmente a in

fluência deles no desempenho profissional da enfermage~ 

a nível de Õrgãos periféricos de execução. Essa mesma 

questao foi desdobrada em outras duas, para respostas 

abertas; assim o profissional poderia especificar um ou 

mais fatores, segundo seu prÓprio critério; 

b) possibilidade de desenvolvimento profissional a exem-

plo da variável anterior, foi também desdobrada em três 

questoes. Na primeira, entre três alternativas, deveria 

ser assinalada a opinião do respondente quanto ã exis

tência ou não de possibilidade para o profissional de

senvolver-se dentro do INAMPS. As outras duas, por me~o 

de respostas abertas, pretendiam identificar, a crité

rio de cada um, os fatores principais, que favorecesse~ 

ou não, esse desenvolvimento; 

c) apoio da chefia para implantação de rotina nova e satis 

fação no trabalho - essas duas variáveis foram inclui

das em duas questoes; a primeira com três alternativas 

de respostas; a segunda, com duas: positiva e negativa; 

d) existência de supervisao e de reuniÕes de. serviço - as 

duas variáveis foram desdobradas em três perguntas para 

cada uma; essas perguntas previam as seguintes alterna

tivas: existência, frequência e categoria profissional 

de quem exercia a supervisão ou coordenava as reuniÕes; 

3~3,3~ Assistênciâ primária de saÚde - essa variável constitui o 

objeto fundamental deste estudo. Foi distribuida em quatro tÕpicos: ti

pos de atividades de rotina do enfermeiro; atividades rotineiras de en-



66 

fermagem no PAM; motivos de sua nao execuçao e obstâculos na realização 

de algumas atividades ou programas de saúde. 

a) tipos de atividades de rotina do enfermeiro - foram ca

tegorizadas em cinco alternativas de resposta: o enfer

meiro deveria indicar apenas uma: a que tomasse maior 

parte do tempo dentro da rotina normal de trabalho; 

b) atividades rotineiras de enfermagem no PAM - em urna das 

perguntas do questionário foram listadas 44 atividades 

têcnicas, educativas e burocrâtico-administrativas mais 

frequentemente executadas nos Postos. A listagem previa 

ainda espaço para acréscimo de outras seis respostas a

bertas, Todas essas atividades listadas no questionário 

nao especificavam se eram, ou nao, atividades de assis

tência primária. Propositadamente, foi decidido não uti 

lizar a expressão "assistência primária de saÚde" no 

instrumento de pesquisa; assim, as respostas nao seriam 

viciadas pela idéia, certa ou errônea, que o profissio

nal poderia ter sobre a matéria. A fim de assegurar o 

correto significado das palavras, entre a autora do es

tudo e a população-alvo, procurou-se também utilizar 

linguagem usualmente conhecida nos PAM e de fácil iden

tificação pelos enfermeiros militantes sobre a extensão 

ou delimitação da sua atividade. Cada uma dessas ativi

dades deixava espaço para identificação de uma ou ma1s 

entre as quatro diferentes categorias especificas de 

pessoal que as estivessem executando isolada ou simulta 

neamente. Essas categorias eram: enfermeiro, auxiliar 

de enfermagem, auxiliar operacional de serviços diver

sos e médico. Se o executante não pertencesse a nenhuma 
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dessas categorias especÍficas, deveria ser assinalada a 

coluna 11 outro 11
, Tal fato ocorre com alguma frequência, 

não apenas no INAMPS, mas no serviço pÚblico de modo g~ 

ral. A questão previa ainda espaço para resposta "não 

realiza11 para cada uma das atividades. 

c) motivos da não execução das atividades rotineiras de en 

fermagem nos PAM - para as atividades .assinaladas com a 

resposta "não realiza'1
, o J?rofissional deveria assina

lar nesta questão o motivo principal entre os cinco es

pecificados: não e atribuição da enfermagem; falta de 

preparo; falta de tempo; falta de material e falta de 

pessoal. Nessa questão foi previsto também espaço para 

outro motivo a ser preenchido, a critério do respondeu-

te. 

d) obstáculos na realização de algumas atividades ou pro

gramas de saÚde - foram listadas sete atividades, ou 

programas de saúde, a saber: notificação de doenças a 

Secretaria de Saúde; programa de controle de gestante 

sadia, da criança sadia, de cardÍacos compensados, de 

hipertensos compensados, diabéticos compensados e de e~ 

quistossomÕticos, e espaço para ser acrescentado outro 

não especificado. Cada uma dessas atividades dispunha à 

frente, em seis colunas, a especificação de motivos pr~ 

vãveis, além de outra coluna para outro motivo nao esp~ 

cificado e a resposta inexequivel. 

Essas sete atividades seriam aquelas conside

radas pelos enfermeiros dos PAM como exequÍveis, mas 

que não vinham sendo realizadas face a um dos obstácu

los especificados. A alternativa uinexequÍvel 11 foi ~n

cluida porque ha postos especializados nos INAMPS, como 
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o de psiquiatria em são Paulo, onde essas atividades ou 

programas realmente nao fazem parte das atribuiçÕes do 

Posto. 

Propositalmente, no questionário, nao foi uti 

lizada a palavra "obstâculo11 , cujo sentido de barreira, 

impedimento ou dificuldade poderia reforçar idéias ou 

interpretaçÕes negativas, que viessem, mais tarde, JUS

ficar a não realização daquelas atividades entre os 

que jã a executavam. Foi preferida a palavra "motivo", 

com significado de causa ou razao. Na prática, dentro 

do conteúdo deste trabalho, motivos ou obstáculos têm 

o mesmo sentido. 

Por meio do levantamento de atividades de en

fermagem que já vinham sendo realizadas, e outras dete~ 

tadas como exequÍveis pelos próprios profissionais nos 

respectivos Órgãos, seria possível identificar a contri 

buição que o enfermeiro poderia dar em termos de assis

tência piimãria de saÚde nos PAM. 

O instrumento para coleta de dados foi constituído por um 

questionário (Anexo 1) que contem sete folhas, incluindo a pâgina de 

rosto; o questionário e composto de 30 perguntas relativas às variáveis 

selecionadas e codificadas para apuração eletrônica. 

A folha inicial de cada questionário apresenta alguns consid~ 

randos cujo objetivo era explicar e sensibilizar a população para res

ponder ao mesmo; cont~m também instrUçÕes de preenchimento, prazo e en

dereço para devolução. 

Apresenta predominantemente questoes para "respostas fechadas" 
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gens para respostas evasivas. 
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Para caracterizaçao da população foram elaboradas 11 questoes 

relativas a dados de identificação pessoal e profissional, incluindo-se 

a localização regional do respondente, sexo, faixa e_târia, ano de forma 

tura na escola de enfermagem, frequência a cursos formais de habilita

çao ou especializaÇão, atividades de educação continuada realizada pe

los respondentes, ano de admissão na Previdência Social, regime de tra

balho, titularidade atual ou passada de cargo de chefia ou de confiança 

e identificaçao dei setor ou tipo de Posto de lotação do respondente. 

A variâvel· sobre fatores que influenciavam o desempenho pro

fissional foram desdobradas no questionário em 14 questÕes. Os fatores 

satisfação no trabalho e apo1o da chefia foram apresentados em duas pe~ 

guntas estrategicamente distribuÍdas de modo a que a resposta de uma 

pergunta não influenciasse a resposta de outra. 

O fator existência de enfermeiros e influência no desempenho 

da profissão foi representada por 3 perguntas do questionário, sendo 2 

delas para respostas abertas. 

O fator desenvolvimento profissional e influência no desempe

nho foram tambem representadas por 3 perguntas, 1 fechada e 2 abertas. 

Os fatores supervisao do trabalho do enfermeiro e existência 

de reuniÕes de serviço foram desdobradas em 3 perguntas fechadas, embo

ra com previsão para acréscimo de alguma resposta nao prevista. 

Quanto ã variável sobre atividades de assistência primária de 

saÚde, foram elaboradas 4 questÕes: uma com 5 alternativas de respostas 

fechadas; uma contendo a listagem das 44 atividades de enfermagem e es

paço para outras 6 abertas; outra com 5 alternativas e espaço para uma 

aberta e, finalmente, uma questão com 7 atividades, cruzadas com 7 obs-
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táculos que poderiam existir. 

3.5. Pré-teste 

A fim de testar o instrumento de pesquisa, foi realizado um 

prê-teste; para isso, utilizou-se uma amostra do tipo intencional, com

posta pela população total de enfermeiros de dois grandes Postos de As

sistência Médica, em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, localizados 

ambos na regiao central das respectivas capitais; ambos eram dotados de 

enfermagem em porte de Serviço; o primeiro contava com 5 enfermeiros e 

o segundo com 13; todos com jornada de 8 horas diárias de trabalho. Es

ses 18 enfermeiros foram excluídos da pesquisa definitiva porque, tendo 

participado do pré-teste, já tinham tomado prévio conhecimento do ques

tionário. 

Apôs o resultado do pré-teste, foi necessária uma reformula

çao parcial do instrumento a fim de torná-lo mais compreensível e fá

cil para tabulação, através do fechamento das respostas. 

No pré-teste, a entrega dos questionários foi feita pessoal

mente pela autora do estudo, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. 

3.6. Procedimentos para coleta, tabulação e tratamento estatístico dos 

dados 

A folha inicial de cada questionário distribuÍdo em são Paulo 

foi assinada pela Chefe de Equipe de Enfermagem, da Coordenadoria Regi~ 

nal de Administração Médica; a dos questionários distribuídos no Rio de 

Janeiro, pela Chefe de Equipe de Enfermagem do Departamento de Adminis

traçao Médica, da Direção Geral, 

As assinaturas dessas Chefes de Equipe de Enfermagem v~savam 

facilitar o trânsito desses papéis nas vias burocráticas da instituiçã~ 
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alem de, com a autoridade que detinham, assegurar implicitamente o re

torno do maior numero possÍvel de questioriârios. 

Assim, a entrega dos instrumentos, tanto em São Paulo como no 

Rio de Janeiro, foi feita por essas Chefias de Equipe de Enfermagem; aro 

bas utilizaram o recurso do malote da instituição para efetuar a distri 

buição dos questionários, na capital e no interior do Estado, usando 

ainda a via telefÔnica para explicações, se ·necessário, controle de re

cebimento pelos destinatários e respectiva devolução. 

A distribuição dos questionários em São Paulo foi feita no p~ 

ríodo de novembro de 1981 a junho de 1982 e, no Rio de Janeiro, de feve 

reiro a agosto de 1982. O perÍodo em São Paulo foi maior, por ter abran 

gido perÍodo de ferias de fim de ano. 

A partir de setembro de 1982 foi feita a codificação de res

postas abertas e a transcrição dos dados do questionário para as folhas 

do impresso "Esquema para perfuração de cartÕes", da IBM. 

ApÕs a transcrição e revisão, o material foi para digitação 

em cartoes; cada questionário necessitou da utilização de seis cartoes 

para poder conter todas as respostas. Enquanto isso, foram preparados 

os programas para computador pelo tecnico especializado. 

A primeira prova dos resultados foi entregue em fevereiro de 

1983, quando foi feita revisao do material para correçao de erros ou fa 

lhas de digitação. 

Quando o técnico reprogramou, incluindo as correçoes, o Cen

tro de Computação Eletrônica da Universidade de são Paulo entrou em re

forma para troca dos aparelhos por outros mais potentes. Esses aparelhos 

passaram a operar com fitas magnéticas, tendo que se redigitar todos os 

dados do questionário novamente para poderem ser processados; isso ge

rou novos atrasos nos resultados finais. 
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Com a nova digitação, nova revisão e novas correçoes, o resul 

tado definitivo foi entregue em dezembro de 1983, com margem minima de 

erros. 

Quanto ao tratamento estatÍstico, foram utilizados percentu-

a1s e medias; na elaboração das tabelas, as fraçÕes foram arredondadas 

de acordo com as "Normas de apresentaçao tabula r", da Fundação IBGE. As 

questoes não respondidas não foram incluídas nas linhas ou colunas, mas 

o número total de respostas em branco foi registrado no rodape das res-

pectivas tabelas. 

3.7. Definição de termos 

Considerando~se a existência de alguma nomenclatura especÍfi-

cano âmbito da Previdência Social, alem de termos comuns com conota-

çoes prÔprias, o estudo apresenta uma explicação sumária de termos, a 

fim de assegurar correto entendimento. Todas as explicitaçÕes sao con

ceitos e definiçÕes baseados em Portarias, ResoluçÕes e outros atos ofi 

ciais do Ministério da Previdência e Assistência Social e em Orienta-

çÕes e Ordens de Serviço do INAlWS ou do antigo Instituto Nacional da 

Previdência Social (INPS), publicados em Boletins de Serviço (BS) des-

sas autarquias. 

DIREÇÃO GERAL (DG) - refere-se ao orgao central de administração do 

26 
INAMPS - entidade criada pela Lei n9 6.439 de 19 de setembro de 

1977 como autarquia integrante do Sistema Nacional de Previdência e As-

sistência Social SINPAS - vinculada ao Ministério da Previdência e As 

sistência Social - MPAS. 1:: dirigida por um Presidente e sua sede está 

situada na cidade do Rio de Janeiro. são orgaos de assistência direta e 

imediata do Presidente, alem dos setores de Consultoria Juridica, Comu-

nicação Social e Assessoria de Segurança e InformaçÕes, as Secretarias 
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de Medicina Social, de Planejamento e de Administração. As duas primei-

ras Secretarias abrangem três a quatro grandes Departamentos que, por 

sua vez, estao desdobrados em Coordenadorias (ver organograma básico no 

Anexo 6). 

SUPERINTEND~NCIA REGIONAL (SR) - refere-se ao Õrgão de direção regional, 

subordinado à Direção Geral, dirigido por um Superintendente Regional, 

com jurisdição limitada a regiÕes que reunem características geogrãfi-

cas, sócio-econÔmicas ou administrativas homogêneas. Corresponde, em g~ 

ral, aos limites de um Estado da Federação, em cuja capital se encontra 

- 83 -a sua sede. A estrutura basica de cada Superintendencia Regional in~ 

clui as Secretarias Regionais de Medicina Social, de Planejamento e de 

Administração. A exemplo do que ocorre na DG, as Secretarias Regionais 

de Planejamento e de Medicina Social estão desdobradas em Coordenado-

rias Regionais, e estas em Equipes. Cada Coordenadoria Regional tem 

vinculação técnica com o Departamento correspondente da Direção Geral; 

da mesma forma a Equipe, com a respectiva Coordenadoria da DG. Assim, 

na DG existe, por exemplo, a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 

que tem projeção nas Superintendências Regionais através das Equipes de 

Assistência Farmacêutica. 

COORDENADORIAS REGIONAIS - constituem o terceiro escalão da direção re-

gional, abaixo do Superintendente e Secretários Regionais. Os cargos de 

Coordenador Regional na Secretaria de Medicina Social são denominados 

"direção e assessoramento superior" ou DAS e podem ser exercidos por 

qualquer pessoa, servidora de carreira do INAMPS ou não, designada pelo 

Secretário Regional; este, também de livre provimento do Superinten~me 

Na Secretaria Regional de Planejamento e de Administração, com exceção 

dos respectivos Secretários que são também de livre provimento, todos 

os cargos que correspondem a "direção e assistência intermediária" ou 

DAI só podem ser ocupados por servidores de carreira da instituição. Na 
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área de Medicina Social, as Coordenadorias Regionais efetuam adequa-

çoes de programas medico-assistenciais, de modelos de funcionamento pa-

ra unidades prÓprias e implementam, coordenam, orientam, supervisionam 

e avaliam o desenvolvimento de programas, procedimentos técnicos, nor

mas e princÍpios básicos e sistemas de controle traçados pela Direção 

Geral. 

POSTO DE ASSISTÊNCIA ~DICA (PAM) - e uma unidade medico-assistencial 

própria do INAMPS, destinada a prestar atendimento ambulatorial a seus 

beneficiários. Os Postos são classificados em cinco categorias: la. ca-

tegoria ou especial, aquele dotado de mais de 65 consu1tÓrios (medicas 

e odontológicos); 2a. categoria- 41 a 64 consultórios; 3a. categoria: 

25 a 40 consu1tÓrios; 4a. categoria - 11 a 24 consultórios e Sa. cate 

goria - de 4 a 10 consultÓrios. Constitui, pois, uma unidade ou orgao 

de execução do INAMPS, juntamente com os hospitais prÓprios. 

SERVIÇO DE PRIMEIRO ATENDIMENTO (SPA) - e a unidade independente, ou 

viculada a um PAM ou hospital prÓprio, que realiza atendimento inicial, 

sem exigir do paciente qualquer prova da condição de segurado ou depen-

dente; presta assistência médica ao paciente, solucionando o caso, sem-

pre que possível, do ponto de vista técnico e administrativo. Deve aLn-

da prestar assistência médico-ambulatorial aos beneficiários registra-

dos nos setores especializados do PAM, que se apresentarem acometidos 

por intercorrência médica de caráter fugaz. O SPA encaminha às clÍnicas 

os beneficiários portadores de enfermidades que requeiram tratamento e~ 

pecializado e providencia internaçÕes nos casos de urgência. A comprov~ 

ção da qualidade de beneficiário serã exigida apenas para continuação 

do tratamento nas clinicas ou para internação, ressalvadas as situaçÕes 

de emergencia. 

POSTO DE URGÊNCIA (PU) ~ é a unidade independente ou vinculada a um PAM 

ou hospital prÓprio, que realiza atendimento emergencial, onde não há 
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abertura de prontuário para continuidade de tratamento. são remanescen

tes dos antigos Postos de Urgência do ex-SAMDU (Serviço de Atendimento 

Medico Domiciliar de Urgência) e a maioria destes Postos estão transfor 

mados em SPA. 

UNIDADE DE PACIENTES EXTERNOS (UPE) - e a unidade ambulatorial ligada a 

um hospital prÕprio do INAMPS, subordinada administrativamente ao Dire

tor de Divisão Medico-assistencial do hospital. Realiza assistência a 

pacientes de retorno apÕs a alta ou prepara-os para a internação. 

DIVISÃO REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS - constitui orgao subordinado ao De 

partamento Regional de Pessoal da Secretaria Regional de Administração. 

Tem por função programar e coordenar atividades relativas a recrutamento, 

seleção e aperfeiçoamento de pessoal, de acordo com diretrizes emanadas 

da DG; propor celebração de convênios e contratos com instituiçÕes educ~ 

cionais, tecnolÕgícas e cientÍficas para a consecução de atividades de 

treinamento e aperfeiçoamento de servidores. O Serviço de Treinamento 

dessa Divisão promove levantamento de necessidades de treinamento e ape~ 

feiçoamento e executa projetos especiais de treinamento para servidores 

da Superintendência regional. 

EQUIPE - constitui o quarto escalão da direção regional. Cada Equipe e 

composta de um chefe de equipe, de encarregados de análise e de encarreg~ 

dos de setor tennico. A Equipe tem por competência estudar e formular 

projetos e planos de trabalho, em função das diretrizes emanadas da DG e 

das conjunturas regionais,; realizar estudos e trabalhos para o desenvol-· 

vimento de atividades das unidades; emitir pareceres e informaçÕes sobre 

assuntos submetidos a seu estudo. o chefe de equipe e ocupante de cargo 

DAI que mantem correlação com categorias de nível superior. Na Superin

tendência do INAMPS em São Paulo, um cargo desse nível era ocupado, na 

Coordenadoria Regional de Administração Medica por um enfermeiro que foi 

incumbido de coordenar atividades de enfermagem. Em outros Estados, em 
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geral, inclusive no Rio de Janeiro, essas atividades eram exercidas, na 

época da coleta de dados, por enfermeiros ocupantes de cargos de encar-

regados de análise, sem poder decisório ou, o que era pior, sem ocupar 

cargo algum de chefia ou DAI; portanto, sem competência legal ou funci~ 

nal para exercer atribuição de comando, coordenação ou supervisão de en 

fermagem. 

ENCARREGADO DE ANÁLISE participa da formulação de projetos e planos 

de trabalho; coordena atividades ligadas aos encarregados de setor têcni 

co; participa de trabalhos para o desenvolvimento de atividades da Unida 

de e aprecia, preliminarmente, assuntos submetidos a estudo da Unidade. 

O preenchimento desse cargo deve ser feito por profissional de nível uni 

versitário, embora não lhe confira poder decisório algum. Agentes admi-

nistrativos e outras categorias de nível médio podem ocupar cargo de en-

carregado de setor técnico e de chefia de serviço ou seçao que mantenham 

correlação com cargos de nÍvel médio, de acordo com normas emanadas do 

Departamento Administrativo do Serviço PÚblico (DASP). 

AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (AOSD) - de acordo com a Porta 

ria do Departamento Administrativo do Serviço PÚblico (DASP) n9 179, de 
28 

3.12.73 , publicada no Diário Oficial da União, n9 244, de 21.12.77, 

que dispÕe sobre o Plano de Classificação de Cargos - Outras Atividades 

de NÍvel Médio, AOSD, área "C" - de atendimento, AOSD ê aquele que reali 

za atividades de nível médio de natureza respectiva, que envolve a execu 

çao qualificada de trabalhos complementares simples de atendimento aos 

enfermos, compreendendo, inclusive, higienização de ambientes e de paci-

entes, bem como serviços operacionais de infra-estrutura hospitalar e de 

20 
outras unidades. O Decreto-lei 299/67 extinguiu a categoria "atenden-

te" no serviço pÚblico federal. Desde essa época, são utilizadas denomi-

naçoes diversas para identificar o executante das atividades elementa-

res de enfermagem, e que normalmente correspondem às do atendente de en-
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fermagem. Com a aprovaçao do Plano de Classificação de Cargos, ficou o

ficializada a denominação Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, ca 

tegoria amplamente utilizada em todas as unidades de execução dos servi 

ços prÓprios do INAMPS, ai incluídos os hospitais e Postos de Assistên

c1a Médica. 



4. Apresentação 

dos resultados 



79 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Caracterização da população 

No universo de 316 enfermeiros incluídos neste estudo, preva-

leciam os profissionais do sexo feminino. Em sua maioria casados, encon 

travam-se na faixa etária de 30 a 49 anos e haviam sido admitidos na 

Prev~ência Social a partir da década de 70. Era composta predominante

mente de servidores em reg~me trabalhista e nao exerciam função de che-

fia. 

Tabela 2 

NÚmero e porcentagem de enfermeiros do INAMPS, 

por tipo de serviços ambulatoriais em SP e RJ, 1982. 

ENFERMEIROS 
Serviços 

ambulatoriais SP RJ TOTAL 

N9 % N9 % N9 % 

l. PAM 94 91,3 176 82,6 270 85,4 

2. PU 4 3,9 17 8,0 21 6,7 

3. UPE 2 1,9 11 5,2 13 4,1 

4. SPA 3 2,9 9 4,2 12 3,8 

Total 103 100,0 213 100,0 316 100,0 

Conforme pode ser observado nesta tabela, 85,4% dos enfermei

ros estavam lotados em Postos de Assistência Medica (PAM); as demais mo 

dalidades de serviços ambulatoriais eram caracterizadas por serviços 

emergenciais como o Posto de Urgência (PU) ou o Serviço de Primeiro 

Atendimento (SPA) e a Unidade de Pacientes Externos (UPE) vinculada a 

hospitais prÓprios. Havia 21 enfermeiros (6,7%) em PU, 13 (4,1%) em UPE 
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e 12 (3,8%) em SPA. 

Apesar das diferentes denominaçÕes para caracterizar o tipo 

de assistência prestada ã clientela, todos os serviços eram prestados 

sem internação. Considerando-se que, efetivamente, a grande maioria dos 

serviços ambulatoriais foi constituída por PAM e era onde estava lotada 

a maioria da população investigada, o presente estudo adotou a denomina 

ção PAM ou Postos para identificar todos esses serviços. 

Tabela 3 

NÚmero e porcentagem de enfermeiros 

dos.PAM de SP e RJ, por sexo,. 1982. 

ENFERNEIROS 

SP RJ TOTAL(l) 
Sexo 

N9 % N9 % N9 % 

Feminino 94 96,9 182 85,8 276 89,3 

Masculino 3 3,1 30 14,2 33 10,7 

Total 97 100,0 212 100,0 309 100,0 

· (1) 7 enfermeiros, isto e, 2,2% não responderam esse item. 

De acordo com esta tabela, da população de 316 enfermeiros, 

309 profissionais (97,8%) responderam ã pergunta 2 do questionário. De~ 

se total, 276 (89,3%) eram do sexo feminino e 33 (10,7%) do sexo mascu-
• 

lino. Não responderam a essa questão 7 enfermeiros (2,2%). Por esta ta-

bela, observa-se que nos PAM do Rio existiam, relativamente mais profi~ 

sionais do sexo maculino do que nos de são Paulo. 



Estado 

civil 

Solteiro 

Casado 

ViÚvo 

Desquitado 

Divorciado 

Total 

Tabela 4 

Número e porcentagem de enfermeiros dos 

PAM deSPe RJ, por estado civil, 1982. 

ENFERMEIROS 

SP RJ TOTAL(l), 

N9 % N9 % N9 % 

35 36,5 49 23,5 84 27,5 

54 56,2 140 67,0 194 63,6 

5 5,2 5 2,4 10 3,3 

2 2,1 13 6,2 15 4,9 

o 0,0 2 0,9 2 0,7 

96 100,0 209 100,0 305 100,0 

(1) 11 enfermeiros, isto e, 3,5% não responderam esse item 
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o estado civil da maioria, isto e, de 194 (63,6%) e casado e 

de 84 (27,5%), solteiro. De acordo com esta tabela, os Índices de sol

teiros e casados, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro eram apro

ximados. Não responderam a esse item 11 enfermeiros (3,5%). 



Faixa 

etária 

20 H 29 

30 H 39 

40 ~ 49 

50 e mais 

Total 

Tabela 5 

Numero e porcentagem de enfermeiros dos 

PAM de SP e RJ, por faixa e·tãria, 1982. 

ENFERMEIROS 

SP RJ TOTAL(l) 

NQ % NQ % NQ % 

10 10,3 17 8,0 27 8,8 

22 22,7 81 38,2 103 33,3 

.38 39,2 73 34,4 111 35,9 

27 27,8 41 19,4 68 22,0 

97 100 212 100 309 100 

(1) 7 enfermeiros (2,2%) não respOnderam esse item. 
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A faixa etária de 111 enfermeiros (35,9%) situa-se entre os 

40 e 49 anos, seguidos de perto pelos de 30 e 39 anos, com 103 profis

sionais (33,3%); com 50 anos de idade e mais encontram-se 68 (22,0%). 

Por esta tabela nota-se que a soma de enfermeiros das faixas de 40 e 

50 anos e mais resulta maior em são Paulo, com 67,0% do que no Rio de 

Janeiro, que está com 53,8%. 



83 

Tabela 6 

NÚmero e porcentagem de enfermeiros dos PAM de SP e RJ, por 

ano de formatura de curso de graduação de enfermagem, 1982. 

ENFERMEIROS 

Ano de 
SP RJ TOTAL(l) 

formatura 

N9 % N9 % N9 % 

ate 1949 3 3,1 8 3,8 11 3,5 

1950 H 59 34 34,7 52 24,4 86 27,7 

1960 H 69 31 31,6 48 22,5 79 25.4 

1970 H 75 19 19,4 75 35,2 94 30,2 

1976 em di-

ante 11 11,2 30 14,1 41 13,2 

Total 98 100 213 100 311 100 

(1) 5 enfermeiros (1,6%) não responderam esse item. 

Considerando a variável "ano de formatura", pode-se verificar 

nesta tabela que em exercício nos PAM havia mais enfermeiros diplomados 

(43,4%) da decada de 70 do que formados em decadas anteriores. Entre os 

enfermeiros incluídos neste estudo, o número de profissionais em São 

Paulo formados na decada de 60 era percentualmente maior do que no Rio 

de Janeiro. Entretanto, o numero de diplomados na decada 70, no Rio, 

era bem maior do que em São Paulo. 
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Tabela 7 

Número e porcentagem de enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 

por ano de admissão na Previdência Social, 1982. 

ENFERMÉIROS 

Ano de SP RJ TOTAL(l) 
admissão 

N<? % N<? % N'? % 
--- ~--·---- -- - --~ 

ate 1949 1 1,0 3 1,4 4 1,3 

1950 H 59 22 22,7 38 18,0 60 19 '5 

1960 H 69 -30 30,9 34 16,1 64 20,8 

1970 H 75 15 15,5 57 27,0 72 23,4 

1976 em di-

ante 29 29,9 79 37,5 108 35,0 

Total 97 100 211 100 308 100 

(1) 6 enfermeiros (1,9%) não responderam esse item. 
' 

A relação entre "enfermeiros" e 11 ano de admissão na Previdên 

cia Social", apresentada na Tabela 7, identifica uma maior população 

de enfermeiros que ingressaram depois de 1976, isto e, que contavam 

com menos de 10 anos de serviço por ocasião da coleta de dados. De um 

modo geral, observa-se certo equilíbrio na distribuição de pessoal por 

antiguidade, desfazendo antiga ideia na instituição de que os enfermei 

ros mais cansados da faina hospitalar iam, na fase de pré-aposentado-

ria, terminar seus dias de atividade profissional num serviço ambulato 

rial. 
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Tabela 8 

NÚmero e porcentagem de enfermeiros dos 

PAM de SP e RJ, por regime de trabalho, 1982. 

ENFERMEIROS 

Regime de 

trabalho SP RJ TOTAL 

' 
N9 % N9 % N9 % 

Estatutário 41 39,8 54 25,4 95 30,1 

C.L.T. 54 52,4 157 73,7 211 66,8 

Precário 8 7,8 2 0,9 10 3,1 

Total 103 100 213 100 316 100 

Esta tabela evidencia que a maioria dos enfermeiros consulta-

dos (66,8%) era contratada com base na legislação trabalhista; apenas 

30,1% eram funcionários pÚblicos estatutários. Havia ainda um pequeno 

grupo de 10 profissionais (3,1%) contratado para trabalhar a título pr~ 

cãrio, enquanto aguardava a realização de concurso pÚblico. 
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Tabela 9 

Numero e porcentagem de enfermeiros dos PAM deSPe RJ, 

segundo exercício de cargo ou função de chefia, 1982. 

ENFERMEIROS 

Cargo SP lU TOTAL(l) 
ou 

função de 

chefia 
N9 % N9 % N9 % 

Sim 38 36,9 36 17,4 74 23,9 

Não 65 63,1 171 82,6 236 76,1 

Total 103 100 207 100 310 100 

(l) 6 enfermeiros (1,9%) não responderam esse item. 

De acordo com esta tabela, exerciam cargos ou funçÕes de che

fia, no momento de responder ao questionário, 23,9% dos enfermeiros, 

numa proporção de cerca de 1 enfermeiro com chefia para 3 sem chefia, 

1:3, Pode-se observar que a proporçao entre detentores de chefia e não 

detentores, no Estado de são Paulo era 1:1,7. 



Tabela 10 

NÚmero e porcentagem de enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 

segundo exercício anterior de função de chefia, 1982. 

ENFERMEIROS 

Exercício ante 

rior de função SP RJ TOTAL(1) 

de chefia. N'? % N'? % N'? % 

Sim 45 44,5 65 30,5 110 35,0 

Não 54 53,5 147 69,0 201 64,0 

Não sei 2 2,0 1 0,5 3 1,0 

Total 101 100 213 100 314 100 

{1) 2 enfermeiros (0,6%) na o responderam esse item. 
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Quanto ao exercício anterior de chefia, verifica-se que o nu

mero de enfermeiros que jã haviam exercido funçã~ de chefia anteriormen 

te era de 35 ,0%, e os que a exerciam no momento de r.esponder o questio

nário era de 23,9%, conforme tabelas 9 e 10. 

Havia, pois, uma relação de 1,8 enfermeiros sem chefia para 

um com chefia, ou seja 1:1,8, proporção bem menor do que a existente no 

momento da coleta de dados, que era de 1:3,1. 

4.2. NÍvel de preparo dos enfermeiros 

De um modo geral, a grande maioria de enfermeiros incluídos 

no presente estudo era constituída de profissionais que procuravam man-
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ter-se atualizados. Assim, de acordo com as respostas obtidas, 71,57. 

eram portadores de titulas de conclusão de cursos formais de habilita

ção ou de especialização com carga horária superior a 500 horas ou um 

semestre letivo. Esses cursos são realizados após o denominado tronco 

profissional comum do curso de graduação em enfermagem, o qual já pos

sibilita ao concluinte exercer a profissão. E 82,97. dessa mesma popul~ 

ção jâ participaram de atividades de educação continuada. 

Tabela 11 

Número e porcentagem de enfermeiros dos PAM 

de SP e RJ, segundo conclusão de curso com 

carga horária superior a 500h., 1982. 

ENFERMEIROS 

Conclusão SP RJ TOTAL 

de curso N'? 7. N'? 7. N9 

Sim 59 57,3 167 78,4 226 

Não 44 42,7 46 21,6 90 

Total 103 100 213 100 316 

----

% 

71,5 

28,5 

100 

Esta tabela oferece uma visão do numero de enfermeiros dos 

PAM de são Paulo e do Rio de Janeiro que concluíram cursos diversos com 

a carga horária minima de 500 horas. Em geral, a duração dos cursos es

pecificados no questionário era de um ano letivo (embora a legislação 

permitisse que se o fizesse em um semestre) e a carga horária estava em 

torno de 1.000. horas. 

O numero de enfermeiros dos PAM de São Paulo que frequentaram 
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cursos com os requisitos mencionados era, relativamente, menor do que 

do Rio de Janeiro, De São Paulo,59 (57,3%) do total de 103, e do Rio de 

Janeiro, 167 (78,4%) do total de 213 enfermeiros constituíam a popu1a-

ção de 226 profissionais (71,5%) que participaram desses cursos. 

Tabela 12 

Cursos de habilitação ou especialização concluídos 

por enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 1982. 

ENFERMEIROS 

Cursos de habilit.a- SP RJ TOTAL 
çao ou especializa-
-çao. N\? % N9 % N9 % 

Enfg. SaÚde PÚbl. 19 19 76 28,3 95 25,7 

Adm. Hospitalar 26 26 52 19,3 78 21,1 

Enfg. Mêd. Cir. 8 8 31 11,5 39 10,6 

Enfg. Obstétrica 12 12 24 8,9 36 9,8 

Li c. em Enfg. 11 11 25 9,3 36 9,8 

Adm. aplic. Enfg. 6 6 22 8,2 28 7,6 

Pedag. Did. Apl. Enfg. 8 8 14 5,2 22. 5,9 

Enfg. Pediãtrica 7 7 8 3,0 15 4,1 

Planejam. SaÚde o o 6 2,2 6 1,6 

Outros cursos 

univers. ( 1) 3 3 11 4,1 14 3,8 

Total 100 100 269 100 369 100 

(1) cursos de jornalismo, psicologia, odontologia. 

Os 226 enfermeiros (71,5%) indicados na Tabela 11 frequenta-

ram 369 cursos, conforme se vê na Tabela 12. Entre os cursos mais cita 
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dos por essa população estavam o de SaÚde PÚblica com 95 respostas e o 

de Administração Hospitalar com 78. 

Essas 95 respostas representam 25,7% do conjunto de todos os 

369 cursos levantados na pesquisa. Entretanto, em relação ao total de 

226 enfermeiros acima referidos, essas mesmas 95 respostas assumem um 

significado muito maior por indicar que 42,0% daqueles profissionais 

dos dois Estados eram formados em Saúde PÚblica. O mesmo acontece com 

relação ã Administração Hospitalar; as 78 respostas indicam um percen

tual de 21,1% para o total de 369 cursos, mas representam 34,5% de en

fermeiros de PAM que eram portadores dessa formação especializada. 

Cotejando-se as Tabelas 11 e 12, verifica-se que, proporcio

nalmente, a porcentagem de enfermeiros que teve oportunidade de freque~ 

tar cursos era menor em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Entretanto, 

o grupo de 59 enfermeiros de são Paulo havia feito 100 cursos; enquanto 

no Rio ~67 haviam concluído 269 cursos; isso dã uma mêdia de 1,69 cur

sos por profissional em são Paulo e 1,61 no Rio de Janeiro. Essa dife

rença representa uma ligeira superioridade da mêdía de cursos por pro

fissional. para os enfermeiros de São Paulo. 



Tabela 13 

NÚmero e porcentagem de enfermeiros dos 

PAM de SP e RJ, segundo participação em 

atividades de educação continuada, 1982. 
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A Tabela 13 demonstra que 262 enfermeiros (82,9%) participa

ram de uma ou mais atividades de educação continuada. Apenas 54 (17,1%) 

nao participaram de atividade alguma nos 12 meses anteriores ao preen

chimento do questionário. Novamente o número de enfermeiros do Rio de 

Janeiro supera o de São Paulo. 

Da população-alvo de 103 profissionais de São Paulo, 79 

(76,7%) responderam ter participado de uma ou mais atividades entre as 

relacionadas na questão 7 do questionário, e 24 (23,3%) não participa-

ram. Do total de 213 profissionais do Rio de Janeiro, 183 (85,9%) ass1-

nalaram positivamente a referida questão. 



Tabela 14 

Atividadesde educação continuada frequenta

das por enfermeiros dos PAM deSPe RJ, 1982. 

ENFERMEIROS 

Educação SP RJ 
continuada N9 % N9 % 

Conf. /pal. I Enfg. 37 16,1 121 25,9 

Encontros Enfg. 33 14,3 75 16,1 

C. Treinam. INAMPS 27 11,7 71 15,2 

Jornada Enfg. 49 21,3 41 8,8 

C. Atualiz. Enfg. 21 9,1 50 10,7 

Outros cursos nao 

Enfg. 17 7,4 46 9,9 

Outras conf./ pa-

lestras 19 8,3 31 6,7 

Cong. Bras. Enfg. 19 8,3 21 4,5 

Enfg. Trabalho 8 3,5 8 1,7 

LÍnguas estrang. o 0,0 2 0,4 

Total 230 100 466 100 
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--'----

TOTAL 

N9 % 

158 22,7 

108 15,5 

98 14,1 

90 12,9 

71 10,2 

63 9,1 

50 7,2 

40 5,7 

16 2,3 

2 0,3 

696 100 

Do total de 316 profissionais, como demonstra a Tabela 13, 54 

(1~,1%) não frequentaram atividade alguma de educação continuada, tais 

como: congressos, jornadas, encontros, cursos de treinamento do prÓprio 

INA}WS, palestras, conferências, etc. Os 262 enfermeiros restantes 

(82,9%) participaram de 696 cursos ou programas dewucação continuada, 

com uma media de 2,65 atividades educativas por profissional. Os 79 en

fermeiros de São Paulo participaram de 230 programas educativos, com 

uma media de 2,91 por profissional, e os 183 do Rio de Janeiro partici-
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param de 466 atividades, com uma media de 2,54 por enfermeiro. o grupo 

de são Paulo, em relação aos enfermeiros do Rio de Janeiro, apresentou 

uma pequena vantagem quanto à atualização e reciclagem. 

4.3. Fatores que influenciam o desempenho profissional de enfermagem. 

Entre os diversos fatores institucionais ou organizacionais 

que poderiam influenciar o desempenho profissional, foram estudados: a 

existência' de enfermeiros nas coordenadorias, a possibilidade de dese~ 

volvimento profissional, o apoio da chefia para implantação de rotina 

nova, a satisfação no trabalho e a existência de supervisão e de reu

nioes de serviço. 

4.3.1. Existência de enfermeiros nas coordenadorias regionais 

Entre os profissionais de enfermagem, existia uma generali 

zada suposição de que a presença de enfermeiros com poder de decisão e 

a nível de Superintendência, nas coordenadorias regionais em cada Esta 

do da Federação, seria um poderoso fator de influência positiva no de

sempenho de atividades de enfermagem. 

As perguntas 20, 21 e 22 buscavam exatamente averiguar essa 

suposiçao; assim, por meio dessas perguntas, foi possível levantar as 

opiniÕes que pudessem investigar os fatores favoráveis e os desfavorá

veis. 
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Tabela 15 

Número e porcentagem de enfermeiros dos PAM de SP 

e RJ, segundo opinião favorável, ou nao, ã exis-

tência de enfermeiros nas Coordenadorias Regionms 

do INAMPS, 1982. 

ENFERMEIROS 

Opinião SP RJ TOTAL(l) 

N9 % N9 % N9 % 

Favorável 85 85,9 177 83,5 262 84:i2 

Desfavorável 2 2,0 9 4,2 11 3,6 

Não sei 12 12,1 26 12,3 38 12,2 

Total 99 100 212 100 311 100 

(1) 5 enfermeiros (1,6%) -na o responderam esse item. 

Sondada a opinião de enfermeiros, observou-se que, de fato, a 

grande màioria deles (84,2%) reconheceu que a presença de colegas nas 

coordenadorias regionais influenciava favoravelmente o desempenho das 

atividades de enfermagem a nível de PAM; apenas 3,6% da população-alvo 

não concordavam com essa opinião. Quanto a esse aspecto, houve muito 

equilÍbrio entre os resultados de são Paulo e Rio de Janeiro. Cabe sali 

entar que o levantamento acusou um número grande de profissionais 

(12,2%) que não sabia se aquela presença de enfermeiros favorecia ou 

não o desempenho profissional. 
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Tabela 16 

Fatores favoráveis ao desempenho profissional, se-

gundo enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 1982. 

ENFERMEIROS 

Fatores 
SP RJ TOTAL 

favoráveis 
N9 % N9 % N9 % 

Apoio e orientação 54 45,8 72 32,0 126 36,7 

Defesa de interes- 24 20,3 38 16,9 62 18,1 
ses 

Repr. reg. enfg. 17 14,4 35 15,6 52 15,2 

- trabalho 6 5,1 26 11,6 9,3 Integraçao/ . 32 em equ~pe 

Cursos treinamento 5 4,2 21 9,3 26 7 ;6 

Uniform, de assist. 4 3,4 14 6,2 18 5,2 

Superv./avaliação 5 4,2 11 4,9 16 4,7 

Valoriz. p/adm. 3 2,6 8 3,5 11 3,2 

Total 118 100 225 100 343 100 

A identificação dos fatores favoráveis ao desempenho profis-

sional das atividades de enfermagem foi explicitada pela população-alvo 

numa das questÕes abertas do questionário. Esses fatores, após análise 

e classificação, foram agrupados pelo critério de semelhança de idéias. 

O fator "apoio e orientação" apresentou o maior volume de respostas: 

36,7%, Isso significa que os profissionais consideraram a presença de 

enfermeiros nas coordenadorias como um respealdo que influía de forma 

positiva as atividades de enfermagem. 

Procurando-se manter ao mãximo a linguagem utilizada nas res-

postas encontradas, foram agrupados os seguintes fatores: 

. a enfermagem tem uma representante e fica mais valorizada em nível re 
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gional; 

sõ enfermeiros têm conhecimento de causa para ajudar a resolver pro

blemas de enfermeiros; os lotados nas coordenadorias 'regionais podem 

servir de apoio e orientaçao para os que se encontram em nível de exe 

c:uçao; 

os interesses da enfermagem podem ser mais bem identificados e defini 

dos; 

possibilita a existência de supervisão tecnica, avaliação e fiscaliza 

çao das a'tividades de enfermagem por quem entende da profissão; 

possibilita a realização de cursos de treinamento mais adequados as 

necessidades locais; 

favorece a integração. e trabalho em equipe; 

uniformiza a assistência de enfermagem a ser prestada à clientela; 

essa presença favoreceria mais, se a enfermagem fosse mais valorizada 

pela Administração. 

Dessa feita, grande parte dos enfermeiros que se encontravam 

nos Postos via os colegas que atuavam nas coordenadorias regionais das 

superintendências, principalmente, como elementos de apoio e orientação 

como defensores dos interesses da enfermagem e representante da catego

ria a nível de administração regional, conforme se pode observar nesta 

tabela 16. 



Tabela 17 

Fatores desfavoráveis ao desempenho profissional, 

segundo enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 1982. 

Fatores 

desfavoráveis 

Falta de coordenaria;, 

de Enfg. 

Falta de autoridade 

administr. 

Falta de profis. qua

lificados 

Total 

SP 

NQ 

3 

2 

o 

5 

ENFERMEIROS 

RJ 

NQ NQ 

5 8 

5 7 

3 3 

13 18 

97 

TOTAL 

Conforme foi demonstrado na Tabela 15, do total de 311 enfer

meiros que responderam ã pergunta 20 do questionário, apenas 11 (3,6%) 

opinaram que a presença de enfermeiros nas coordenadorias não favorecia 

o desempenho profissional das atividades de enfermagem. As respostas 

abertas da pergunta 22 do questionário ensejaram a identificação de va

riados fatores. As idéias predominantes foram agrupadas em três fatores: 

inexistência de um sistema de enfermagem coordenado por um Órgão prÓ

prio ou coordenadoria de enfermagem; 

falta de autonomia administrativa do enfermeiro e do próprio setor de 

enfermagem existente nas coordenadorias; 

falta de profissionais qualificados para ocupar cargos nas coordenado 

rias. 

A Tabela 17, na verdade, desdobra a opinião desfavorável da 
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Tabela 15, onde os enfermeiros consultados explicitaram aquelas idéias 

que foram agrupadas em três fatores. 

Esta Tabela 17, somente com as respostas de 11 enfermeiros, 

demonstra que 44,4% deles indicam a falta de coordenadoria de enferma

gem como o principal fator de influência negativa no seu desempenho 

profissional. Os 18 fatores desfavoráveis apontados por esses 11 enfer 

meiros dão uma media de 1,6 registros por profissional. 

4.3.2. Possibilidade de desenvolvimento profissional 

A existência de campo adequado para o profissional desenvol

ver-se suscita a suposição de que isso influi positivamente no seu de

sempenho. 

A partir dessa suposiçao, foram incluídas as questoes 23, 24 

e 25 no questionário para sondar a opiniao dos enfermeiros lotados em 

PAM a respeito do assunto. 



Tabela 18 

NÚmero e porcentagem de enfermeiros dos PAM de SP e RJ se

gundo opinião favorável, ou não, à possibilidade de desen

volvimento profissional no INAMPS, 1982. 

ENFERMEIROS 

Opinião SP RJ TOTAL(l) 

Favorável 

Desfavorável 

Não sei 

Total 

N9 

56 

38 

. 7 

101 

% 

55,5 

37,6 

6,9 

100 

N9 % N9 

137 66,2 193 

54 26,1 92 

16 7,7 23 

207 100 308 

(1) 8 enfermeiros (2,5%) não responderam esse item. 

% 

62,6 

29,9 

7,5 

100 

99 

Do total de 316 enfermeiros consultados, 308 (97,5%) respond~ 

ram ã pergunta 23 do questionário. Desse. universo, 193 (62,6%) opinaram 

que o enfermeiro no INAMPS encontrava campo adequado para se desenvol

ver profissionalmente, porem, 92 (29,9%) responderam que não havia cam

po e 23 (7,5%) não souberam informar. Houve equilíbrio entre as respo~ 

tas dos enfermeiros nos dois Estados considerados, como se pode verifi

car na tabela acima. 
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Tabela 19 

Fatores favoráveis ao desenvolvimento profissional, 

segundo enfermeiros dos PAM de SP e RJ' 1982. 

ENFERMEIROS 
Fatores favoráveis ao 

desenvolvimento SP RJ TOTAL 
pro-

fissional. N'? % N'? % N'? % 
-. 

Diversid. campos trab. 16 27,1 39 26,4 55 26,6 

Treinam. aperfeiçoam. 16 27,1 24 16' 2 40 19,3 

Orient. trab. em equipe 8 13,5 26 17,6 34 16,4 

Clientela diversificada 5 8,5 20 13,5 25 12,1 

Bom relacionamento 8 13,6 7 4,7 15 7,2 

Bons rec. humanos 2 3,4 11 7,4 13 6,3 

Possib. aplicar proc.enf. 1 1,7 11 7,4 12 5,8 

Bons rec. fis. e mat. 2 3,4 9 6,1 11 5,3 

Possib.realizar pesq. 1 1,7 o 0,0 1 0,5 

Boa organ~z. serv. o 0,0 1 0,7 1· 0,5 

Total 59 100 148 100 207 100 

A população de 193 enfermeiros respondeu ser possível encon

trar, no INAMPS, campo para o seu prÓprio desenvolvimento profissional. 

Foram especificados 207 fatores favoráveis, numa média de 1,07 por res-

pondente. 

As respostas apresentadas livremente no espaço da questao 24 

foram agrupadas de acordo com a semelhança de idéias e constituíram as 

seguintes: 

a} existência de diversidade de campos de trabalho nos PAM; 

b} oportunidade para participar de cursos de treinamento e aperfeiçoa-



101 

mento; 

c) possibilidade de receber orientação, supervisão e de trabalhar em 

equipe; 

d) clientela diversificada; 

e) bom relacionamento existente entre colegas; 

f) bons recursos humanos; 

g) possibilidade de aplicar processo e consulta de enfermagem; 

h) bons recursos fÍsicos e materiais; 

i) possibilidade de realizar pesquisa em enfermagem; 

j) boa organização do serviço. 

Os fatores- mais frequentemente citados foram: existência de 

diversidade de campos de trabalho nos PAM e oportunidades para partici

par de cursos e programas de treinamento e aperfeiçoamento. Cumpre sal~ 

entar ainda as citaçÕes: boa organizaçao do serviço e possibilidade de 

fazer pesquisa em enfermagem nos PAM, como fatores favoráveis ao desem

penho profissional. Embora com uma resposta apenas, a possibilidade de 

pesquisa começa a ser motivo de interesse e. preocupação dos profissio

nais de campo. 



Tabela 20 

Fatores desfavoráveis ao desenvolvimento profissi~ 

nal, segundo enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 1982. 

ENFERMEIROS 
Fatores desfavoráveis 

ao desenvolvimento SP RJ TOTAL 

profissional. N<;> % N9 % N9 

Politica administr. 10 16,9 30 42,9 40 

Falta de rec. hum. 16 27,1 13 18,6 29 

Falta valoriz. enf. 9 15,3 13 18,6 22 

Deficiência de area 

fÍsica 
13 22,0 3 4,3 16 

Baixo salário 4 6,8 5 7,1 9 

Falta de coordenad. 1 1,7 4 5,7 5 

Isolam. enf. inter. 4 6,8 o o,o 4 

Má distrib. pessoal 1 1,7 2 2,8 3 

Acomodação do enf. l 1,7 o 0,0 l 

Total 59 100 70 100 129 

102 

% 

31,0 

22,5 

17,0 

12,4 

7,0 

3,9 

3,1 

2,3 

0,8 

100 

Conforme foi demonstrado na Tabela 18, 92 enfermeiros (29,9%) 

referiram não encontrar campo adequado para se desenvolver profissional 

mente. Essa população preencheu a pergunta 25 do questionário com indi

caçoes dos fatores que, a seu prÕprio critério, influíam negativamente 

no desenvolvimento profissional. Esse total de 92 enfermeiros revelou 

129 fatores desfavoráveis, numa media de 1,4 indicações por profissio

nal. As respostas foram analisadas e agrupadas por similaridade, passa~ 

do a constituir os seguintes fatores: 
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a) tipo de política administrativa, excesso de rotinas administrativas 

e falta de integração; 

b) falta de recursos humanos; 

c) falta de valorização do enfermeiro por parte da instituição; 

d) deficiência de área física; 

e) baixo salário que obriga o profissional a ter outro emprego e difi-

culta participação em programas de aperfeiçoamento; 

f) falta de coordenadoria de enfermagem; 

g) isolamento do enfermeiro em cidade do interior do Estado; 

h) má distribuição de pessoal; 

i) acomodação do prÓprio enfermeiro ou sua prÓpria nao valorização co

mo profissional universitário. 

Os fatores desfavoráveis ao desenvolvimento mais citados fo

ram; o tipo de política administrativa, excesso de rotinas .administra

tivas, falta de integração e falta de recursos humanos. O fator valori 

zação do enfermeiro foi apresentado sob duas Óticas; sob a Õtica da 

instituiçao que nao valoriza o profissional (item c acima) e sob a Óti 

ca do prÓprio enfermeiro que nao se valoriza como profissional (item i 

acima). O salário nao aparece com a frequência que se poderia esperar; 

na opinião dos enfermeiros, são mais importantes os problemas de ordem 

administrativa da prÓpria instituição. 

4.3.3. Apoio da chefia e satisfação no trabalho. 

Quando os profissionais, administrativamente subordinados, 

percebem o apoio explicito ou implÍcito de sua chefia, procuram corre~ 

ponder trabalhando com ma1or afinco e criatividade e podem inclusive 

encontrar maior satisfação no trabalho. 



Tabela 21 

Opinião dos enfermeiros dos PAM de SP e RJ> 

quanto ã obtenção de apoio da chefia na im 

plantação de novas rotinas de enfermagem, 

1982 

ENFERHEIROS 
Apoio SP RJ TOTAL(l) 

Sim 

Não 

Não sei 

Total 

NQ 

84 

2 

17 

103 

% 

81,5 

2,0 

16,5 

100 

NQ % NQ 

163 81,5 247 

6 3,0 8 

31 15,5 48 

200 100 203 

(1) 13 enfermeiros (4,1%) não responderam esse item. 

% 

81,5 

2,6 

15,9 

100,0 

104 

De acordo com a Tabela 21, do total de 316 profissionais con

sultados,- 303 (95,9%) responderam ã pergunta 30 do questionário. Desse 

total, 247 (81,5%) afirmaram que contariam com apoio da chefia imediat~ 

se quisessem implantar rotina nova. Apenas 8 enfermeiros (2,6%), sendo 

6 do Rio de Janeiro e 2 de são Paulo, responderam taxativamente que não 

teriam tal apoio. Um contingente de 48 profissionais (15,9%) alegou não 

saber se teriam esse apoio. 



Tabela 22 

Número e porcentagem de enfermeiros dos PAM de 

SP e RJ, segundo satisfação no trabalho, 1982. 

ENFERMEIROS 

Satisfação SP RJ 
TOTAL(l) 

Sim 

Não 

Total 

N9 

79 

18 

97 

% 

81,4 

18,6 

100 

N9 

197 

14 

211 

% 

93,4 

6,6 

100 

N9 

276 

32 

308 

(1) 8 enfermeiros (2,5%) não responderam esse item. 

% 

89,6 

10,4 

100 
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~ndependentemente de qualquer motivo, enfermeiros incluídos 

na população-alvo manifestaram sentir satisfação no trabalho que reali

zavam nos PAM do INAMPS. 

A Tabela 22 mostra que 276 enfermeiros (89,6%) do total de 

308 respostas, afirmaram estar satisfeitos com o seu trabalho, contra 

32 (10,4%) que não manifestaram essa mesma satisfação. 



-Tabela 23 

Relação entre satisfação no trabalho e apoio 

para implantação de rotina nova de enferma-

gem, segundo enfermeiros dos PAM de SP e RJ. 

1982(1) 

SATISFAÇÃO NO .. TRABALHO 
Apoio 

da 
SIM NÃO TOTAL(2) 

chefia N9 % N9 % N9 % 

Sim 223 75,5 16 5,4 239 81,0 

Não 4 1,4 4 1,4 8 2,7 

Não sei 37 12,5 11 3,7 48 16,3 

Total 264 89,5 31 10,5 295 100 

(1) Os percentuais desta Tabela foram calculados so 
-bre o total de 295, e nao por coluna. 

(2) 21 enfermeiros (6,6%) não responderam a um des

ses dois itens. 

Cruzando dados de satisfação no trabalho com os dados de 
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apoio da chefia para implantação de rotina nova, observa-se pela Tabe-

la 23 que, do total de 316 respostas, 223 (75,5%) manifestaram simulta 

neamente satisfação no exercício profissional e existência de condi-

çÕes favora'Veis para aquela implantação. Embora 41 profissionais ale-

gassem satisfação, 4 (1,4%) acreditavam que não teriam apoio; outros-

sim, 37 (12,5%) nao sabia se teriam esse apoio. 

Entre os 31 enfermeiros (10,5%) insatisfeitos no trabalho, 

16 (5,4%) acreditavam que encontrariam apoio e 11 (3,7%) não sabiam. 

Apenas 4 profissionais (1,4%) responderam que não estavam satisfeitos 

e nem teriam aquele apoio. 
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4.3.4. Supervisão do trabalho de enfermeiros 

A supervisão do trabalho e um recurso técnico-administrativo 

muito utilizado na manutenção de um determinado padrão de serviço. 

Nos PAM do INAMPS, segundo dados obtidos neste trabalho, essa 

atividade existia na maioria dos serviços e era realizada principalmen-

te com frequência diária pelos prÓprios enfermeiros. 

Tabela 24 

Existência de supervisão do trabalho, segu~ 

do enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 1982. 

ENFERMEIROS 

Supervisão SP RJ TOTAL(l) 

N'? % N'? % N'? % 

Sim 46 47,4 185 86,9 231 74,5 

Não 49 50,5 25 11,7 74 23,9 

Não sei 2 2,1 3 1,4 5 1,6 

Total 97 100 213 100 310 100 

-(1) 6 enfermeiros (1,9%) nao responderam esse item. 

Quanto ã existência de supervisão de trabalho do enfermeiro, 

exercida pelo Chefe de Enfermagem do Posto sobre o pessoal de enferma-

gem, ou pelas coordenadorias regionais sobre todo o Posto, foi verifi-

cado que a maioria dos enfermeiros (74,5%) respondeu que essa ativida-

de realmente existe, conforme mostra a Tabela 24. Entretanto, pode ser 

observado que, enquanto no Rio de Janeiro a resposta positiva e de 

86,9%, em São Paulo e de apenas 47,4%, isto ê, menos da metade dos en-



108 

fermeiros da população-alvo nesse Estado informou receber supervisão do 

trabalho que desempenhava. Esse contraste talvez seja resultante da 

existência de muito maior número de enfermeiros no Rio de Janeiro, o que 

possibilita a exist~ncia de mais profissionais nas coordenadorias regi~ 

nais para supervisão e ma1s enfermeiros nos Postos. Dos resultados obti 

dos, verificou-se ainda que 74 enfermeiros (23,9%) não recebiam superv~ 

são do trabalho e 5 (1,6%) não sabiam se havia ou não essa supervisão. 

Tabela 25 

Exercentes da supervisao segundo 

enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 1982. 

ENFERMEIROS 

Exercentes SP RJ TOTAL(l) 

N9 % .N9 % N9 % 

Enfermeiro 40 86,9 167 90,3 207 89,5 

Medico 3 6,5 6 3,3 9 3,9 

Equipe mul 

tiprof. l 2,2 8 4,3 9 3,9 

Diretor 1 2,2 1 o,s 2 0,9 

Aux. enfg. o o,o 2 1,1 2 0,9 

Aux. port, 1 2,2 l 0,5 2 0,9 

Total 46 100 185 100 231 100 

(1) corresponde ao total de enfermeiros que responderam 

existi.r supervisão do trabalho (Tabela 24). 

De acordo com esta tabela, a supervisao do trabalho do enfer-

meiro era exercido também por um enfermeiro, na maioria dos casos 
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(89,5%). 

Como agentes de supervisao do INAMPS, o medico e a equipe mul 

tiprofissional aparecem com igual frequência, isto e, 3,9% cada um, nos 

resultàdos da coleta de dados realizada. Cabe salientar ainda: duas res 

postas indicaram que a supervisao era exercida por diretor; duas outras 

indicaram auxiliar de enfermagem e as duas Últimas apontaram auxiliar 

de portaria. 

O cargo de diretor de Posto é, geralmente, ocupado por um me

dico; porem, por ser cargo DAS (direção e assessoramento superior); e 

de livre provimento, podendo ser ocupado por qualquer pessoa, indepen

dentemente de qualificação profissional. 

E possÍvel que as respostas que identificaram como sendo auxi 

liar de enfermagem ou auxiliar de portaria as categorias profissionais 

dos supervisores, quisessem indicar pessoas ocupantes. de cargo DAS. 



Tabela 26 

Periodicidade de supervisão do trabalho, 

segundo enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 1982 

ENFERMEIROS 

Periodicidade SP RJ TOTAL(l) 

Diária 

Semanal 

Mensal 

Esporádica 

Qdo. nece!. 

sãria 

Total 

N<? 

29 

1 

5 

11 

o 

46 

% N<? 

63,0 124 

2,2 7 

10,9 12 

23,9 41 

0,0 1 

100 185 

% N<? % 

67,0 153 66,2 

3,8 8 3,5 

6,5 17 7,4 

22,2 52 22,5 

0,5 1 0,4 

100 231 100 

(1) Corresponde ao total de enfermeiros que responderam 

existir supervisão do trabalho (Tabela 24). 

llO 

A Tabela 26 apresenta a periodicidade da supervisao. A maio-

ria dos enfermeiros (66,2%) referiu que a supervisão era diária. A su-

pervisão era mensal apenas para 17 profissionais (7,4%) e esporádica 

para 52 (22,5%). SÕmente um profissional informou que a supervisão era 

feita quando necessária. 

4.3.5. Existência de reuniÕes de serviço. 

As reuniÕes de serviço constituem atividade têcnico-adminis-

trativa bastante difundida, tanto em Ôrgãos pÚblicos como em estabele-

cimento privados. 

Nos PAM, essas reuniões eram coordenadas por enfermeiros e, 
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de acordo com os resultados, realizadas mensalmente na maioria dos ca-

sos. 

Tabela 27 

Existência de reuniÕes de serviço nos respectivos locais de 

trabalho, segundo -enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 1982. 

ENFERMEIROS 

Reunião SP RJ TOTAL(l) 

N9 % N9 % N9 % 

Sim 76 76,8 196 92,0 272 87,2 

Não 20 20,2 17 8,0 ;n 11,8 

Não sei 3 3,0 o o,o 3 1,0 

Total 99 100 213 100 312 100 

(1) 4 enfermeiros (1,3%) não responderam esse item • 

. De acordo com a Tabela 27, 272 enfermeiros (87,2%) responde

ram existir reuniÕes periÓdicas de serviço sobre assuntos de enferma

gem. Apenas 37 (11,8%) responderam negativamente e 3 (1,0%) assinala

ram a alternativa "não sei". Curiosamente, foram somente de são Paulo 

os enfermeiros que informaram desconhecer a existência de reuniÕes de 

serviço. 



Tabela 28 

Categoria profissional que coordena reuniÕes de ser 

viço, segundo enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 1982. 

ENFERMEIROS 
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Categoria SP RJ TOTAL(l) 
profissional 

N<? % N<? % N<? % 

Enfermeiro 74 97,4 193 98,5 267 98,2 

Médico 2 2,6 3 1,5 5 1,8 

Total 76 100 196 100 272 100 

(1) corresponde ao total de enfermeiros que responderam existir 

reuniÕes de serviço (Tabela 27). 

Conforme respostas de 272 enfermeiros incluídos no estudo, as 

reuniÕes de serviço eram realizadas nos PAM. Desse total, 267 (98,2%) 

referiram que tais reuniÕes eram coordenadas pelos prÓprios enfermeiros 

e 5 (1,8%), por médicos, apesar da especificidade do assunto. 



Tabela 29 

Periodicidade de reuniÕes de serviço nos locais de tra 

balho, segundo enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 1982. 

Periodicidade 

Semana,1 

Mensal 

Bimestral 

'Trimestral 

Esporádica 

Qdo. necessário 

Total 

ENFERMEIROS 

SP 

N9 7. 

2 2,6 

35 

3 

36 

76 

46,1 

3,9 

47,4 

100 

RJ 

N9 7. 

4 2,1 

118 

11 

62 

1 

196 

60,2 

5,6 

31,6 

0,5 

100 

TOTAL(1) 

N9 7. 

6 2,2 

153 

3 

11 

98 

1 

272 

56,3 

1,1 

4,0 

36,0 

0,4 

100 

(1) corresponde ao total de enfermeiros que responderam existir 

reuniÕes de serviço (Tabela 27). 
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Segundo enfermeiros consultados, a periodicidade mais citada 

foi a mensal (56,37.). Das respostas, 98 (36,0%) informaram que essas 

reuniÕes de serviço eram realizadas esporadimamente, isto ê, sem data 

pre-fixada, de forma esparsa e não planejada. As menos referidas foram 

as reuniÕes que seriam convocadas quando necessário~ ou aquelas realiza 

das com maiores intervalos de tempo, tais como as bimestrais ou trimes

trais. Apenas 6 (2,2%) indicaram a frequência semanal para essas reu-

niÕes. 



4.4. Atividades de assistência primária de saúde e obstáculos na sua 

execuçao 
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No questionário constavam quatro perguntas sobre os vários ti 

pos de atividades, geralmente identificadas como parte da rotina de 

obrigaçÕes que os integrantes da equipe de enfermagem deveriam executar. 

Entre essas atividades listadas constavam atividades técnicas, educati

vas e burocrâtico-administrativas, que eram bãsicamente da ãrea de en~ 

fermagem de saúde publica e que também poderiam ser consideradas como 

de assistência primária de saúde, conforme estudado na conceituação teõ 

rica na revisão da literatura. 

4.4.1. Atividades rotineiras' do enfermeiro 

A pergunta 26 do questionário pretendia obter dos enfermeiros 

a indicação de apenas uma atividade entre as relacionadas: administrati 

vo-burocrâticas; educativa (incluindo-se orientaçÕes .ou palestras a pa

cientes e familiares e treinamento do pessoal de enfermagem); assistên

cia direta .ao cliente/paciente; e, supervisão do pessoal de enfermagem. 

A atividade .a ser. assinalada pelo enfermeiro deveria ser aquela desemp~ 

nhada diariamente e que tomasse a maior parte do tempo dele. 
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De acordo com os dados contidos nesta tabela, observa-se que 

-muitos enfermeiros assinalaram mais de uma alternativa, razao porque 

os totais apresentam numero superior ao da população em estudo. De qu~ 

quer forma, esta tabela demonstra que a atividade mais realizada nos 

PAM era a de supervisão do pessoal de enfermagem (39,4%) seguida de 

perto pelas atividades de assistência direta ao cliente ou paciente 

(32,8%), As menos citadas foram as de treinamento e as administrativo-

burocr~ticas. Estas úitimas provavelmente porque estivessem atribuídas 

aos que exercia. chefia e estes constituíam apenas 27,3% da população. 

4.4.2. Atividades de assistência prinÍaria de saÚde 

Foram especificadas atividades técnicas, educativas e admi-. 

nistrativas de enfermagem de saúde publica, ou também as enquadráveis 

como sendo de assistência primária de saúde. Foram incluídas também 
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aquelas atividades que, na maioria dos PAM localizados em grandes cen

tros urbanos, nao costumam ser executadas por falta de sistematização 

e previsão de recursos. ~ o caso da visita domiciliãria que não têm 

tradição nos serviços ambulatoriais da Previdência Social; existem ap~ 

nas experiências esparsas de pouco significado no conjunto pelas limi

taçÕes prÓprias de sua execução. 



Total de atividades realizadas, e não realizadas nos Postos de Assistência Médic~ 

Tabela 31 - segundo enfermeiros desses PAM de SP e RJ, 1982. 

CATEGORIAS DE PESSOAL ---- - -- -
ATIVIDADES 

Não rea 
E AE AOSD Médico Outros (1) Total liza . ---- -- - - ---

,1. Administrar medicação oral 186 274 86 1 6 553 30 

2. Administrar medicação parenteral 240 295 44 o 4 583 10 

3. Acompanhar paciente em ambulância 43 161 146 37 4.7 434 63 

4. Auxiliar o médico no exame físico 142 252 163 1 11 569 15 

5. Auxiliar paciente na deambulação 100 187 190 4 41 522 66 

6. Auxiliar paciente em cadeira de rodas/maca 99 193 219 4 71 586 24 

7. Colocar goteira de gesso 18 85 33 32 9 177 190 

8. Colocar aparelho gessado 16 81 38 43 8 186 196 

9. Colocar e retirar comadre/compadre 100 192 177 5 6 480 83 

10. Executar imobilizaçÕes 118 216 80 41 4 459 73 

11. Executar curativos 184 289 68 37 5 583 5 

12. Executar retirada de "pontos" 172 243 46 93 3 557 17 

13. Executar sondagem vesical 164 181 25 46 g 416 74 

14. Executar inalaçÕes 131 231 70 7 3 442 62 ,... ,... 
(1) Inclui agentes administrativos e agentes de serviços complementares. " 



Tabela 31 - continuação 

--- --·-·~----
15. Executar instilações (ocular/ORL) 89 179 58 62 4 392 79 

16. Fazer colheita de material p/laboratório 34 68 34 36 76 248 148 

17. Preparar ambiente p/exame médico 112 257 215 2 12 598 8 

18. Preparar paciente para exame médico 119 264 194 2 7 586 12 

19. Preparar material p/esterilização 101 271 196 1 15 584 7 

20. Observar paciente em repouso 227 270 86 10 6 599 25 

21. Aplicar doses de vacina 188 233 30 2 1 454 60 

22. Realizar consulta de enfermagem 157 6 o 2 o 165 152 

23. Realizar pré consulta 169 91 34 1 o 295 106 

24. Realizar pós consulta 193 81 16 3 o 293 104 

25. Realizar visita domiciliária 25 24 6 11 7 73 255 

26. Realizar entrev.c/clíente/paciente 209 40 12 22 12 295 88 

27. Realizar entrev.c/família do paciente 189 41 11 25 38 304 99 

28. Realizar palestra/orient. grupo 209 30 3 18 20 280 97 

29. Realizar encaminhamentos 178 125 91 108 40 542 20 

30. Retirar goteira/aparelho gessado 25 114 37 27 4 207 174 

31. Verificar peso/altura 143 241 159 13 11 567 37 .... .... 
00 

32. Verificar PA 220 282 77 77 3 659 7 



Tahe1a 31 - continuação 
---·~-- -

33. Verificar TPR 193 :;!82 139 35 5' 654 9, 

34. Administrar Unidade ou Setor do PAM 261 9 l 44 36 351 18 

35. Coletar dados estatísticos 256 104 67 9 57 493 10 

36. Controlar material 276 120 59 2 27 484 4 

37. Controlar entorpecentes 269 42 6 4 13 334 26 

38. Coordenar reuniões e/pessoal de enf. 296 o o 9 2 307 17 

39. Requisitar material (perm. e consumo) 298 22 9 5 19 353 5 

40. Requisitar medicamentos 299 22 10 4 17 352 3 

41. Supervisionar pessoal de enfermagem 307 3 o o 1 311 5 

42. Ministrar curso (ex.prep. p/parto) 118 3 o 28 10 159 173 

43. Orientar estagiários de enfermagem 122 o o 2 o 124 189 

44. Realizar treinamento de pessoal 257 1 o 3 3 264 55 

45. Notificar doenças à Secretaria da Saúde 113 10 1 31 5 160 1 

46. Controle de gestantes sadias 36 4 o 14 2 56 

47. Controle de crianças sadias 42 9 O· 18 2 77 

48. Controle de cardíacos 42 o o 2 o 13 

49. Controle de hipertensos 21 5 o o o 32 

50. Controle de diabéticos 37 7 o o o 66 
,... 

51. Outros: gin.infantil/crônicos/Ap.resp./ ,... 
36 18 5 9 7 75 -o 

psiquiatriª/o~):_OU\Ízados ___________ 
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A Tabela 31 apresenta o total de atividades de enfermagem re~ 

lízadas ou não conforme opíníao de enfermeiros incluídos na população

alvo, independentemente da categoria profissional do executante. 

O mesmo quadro e apresentado no Anexo 2, com especificação re 

latíva ã procedência das respostas de cada ítem e de cada categoria pr~ 

fissional, para eventual interesse na comparaçao dos resultados entre 

os dados de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

As atividades mais realizadas ou aquelas menos realizadas nos 

PAM, segundo opinião dos enfermeiros, serao analizadas em tabelas post~ 

riores, assim como as atividades mais executadas por enfermeiros e pes

soal auxiliar. 

Os profissionais inquiridos citaram os médicos como executan~ 

tes de quase todas as atividades relacionadas na questao 27. Foram assí 

nalados ate mesmo como executantes de consulta de enfermagem, pre e pÕs 

consulta e no desempenho de atividades auxiliares de preparo de materi

al para esterilização, do ambiente e do prÓprio paciente para consulta 

medica, medicação oral, controle de material, etc. 

Alem de uma possível falha conceitual dos 2 enfermeiros que 

atribuíram ao médico a atividade de "consulta de enfermagem", essas re~ 

postas podem estar caracterizando a reiterada "falta de recursos huma

nos em enfermagem" e, ao mesmo tempo, a colaboração que alguns medícos 

podem estar prestando nos PAM para assegurar atendimento aos clientes, 

e para isso realizam pessoalmente atividades típicas de pessoal auxílí-

ar. 

A coluna "outros", incluindo principalmente agentes adminis

trativos e agentes de serviços complementares foram citados pelos enfeE 

meiros também cOmo executantes de quase todas as atividades, não só ta

refas técnicas de enfermagem como medicação, curativos, inalaçÕes, veri 
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ficação de sinais vitais e medidas antropométricas, como tarefas admi

nistrativas. A colheita de material para laboratório foi a atividade 

em que maior número de enfermeiros informou estar sendo executada pe

las categorias englobadas nessa coluna. 



Total de atividades mais realizadas nos PAM de SP e RJ, pelo pessoal das diver-

Tabela 32 sas categorias profissionais, segundo enfermeiros desses mesmos PAM, 1982. 

ATIVIDADES CATEGORIAS DE PESSOAL 
' -----------------------------

E AE AOSD ·Médico Outros Total 

1. Verificar PA 220 282 '--- - 77 --- - ir 'f =-~-~-g-_sg= -

2. Verificar TPR 193 ·282 139 35 5 654 

3. Observar paciente em repouso 227 270 86 10 6 599 

4. Preparar ambiente p/exame médico 112 257 215 2 12 59_8 

5. Preparar paciente p/exame médico 119 264 194 2 7 586 

6. Auxiliar paciente em cad.rodas/maca 99 193 219 4 71 586 

7. Preparar material p/esterilização 101 271 196 1 15 584 

8. Executar curativos 184 289 68 37 5 583 

9. Administrar medicação parenteral 240 295 44 o 4 583 

10. Auxiliar o médico no exame físico 142 252 163 1 11 569 

11. Verificar peso e altura 143 241 159 13 11 567 

12. Executar retirada de "pontos" 172 243 46 93 3 557 

13. Administrar medicação oral 186 274 86 1 6 553 

14. Realizar encaminhamentos 178 125 91 108 40 542 

15. Auxiliar pac. na deambulação 100 187 190 4 41 522 --------- ---·------ -----

Não 
realiza 

7 

9 

25 

8 

12 

24 

7 

5 

10 

15 

37 

17 

30 

20 

66 

.... 
N 
N 
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A Tabela 32 foi elaborada a partir do total da Tabela 31. Fo

ram listadas as 15 atividades de enfermagem mais executadas nos Postos. 

Considerando-se que a consulta medica constitui o termo para 

medir a grandeza e o funcionamento dos Postos, os serviços de enferma

gem estao diretamente relacionados com a execuçao daquela atividade de 

consulta. Assim, o preparo ambiental do consultório e do cliente para a 

consulta, ajudando-o a se desvestir e expor as ãreas do corpo para o 

exame médico, constituem atividades repetitivas que ocupam grande parte 

do tempo do pessoal de enfermagem, conforme pode-se observar pela anãli 

se da Tabela 32. A prÓpria verificação dos sinais vitais constitui um 

tipo de preparação para a consulta medica. Pode-se comprovar também nes 

ta tabela a existência de outras atividades decorrentes de consulta me

dica ou que a antecedem, tais como: observação do paciente que jã chega 

debilitado, ou aquele que, enquanto espera o momento de consulta, sofre 

mal súbito e de alguém que, apõs consulta, necessita de repouso enquan

to aguarda a remoçao. 
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Tabela 33 

Atividades menos realizadas nos PAM, pelo conjunto de pe~ 

soal, segundo enfermeiros, desses PAM de SP e RJ, 1982. 

ENFERMEIROS 

SP RJ TOTAL 

Atividades N9 % N'? % N'? % 
- - - ~ ~------ -

l. Controle de cardiacos 103 33,9 201 66,1 304 100 

2. Controle de hipertensos 98 J3,4 195 66,6 293 100 

3. Controle de diabéticos 92 33,0 187 67,0 279 100 

4. Controle de gestante sadia 92 33,6 182 66,4 274 100 

5. Controle de criança sadia 93 34,2 179 65,8 272 100 

6. Visita domici1iâria 94 36,9 161 63,1 255 100 

7. Colocação de ap. gessado 72 36,7 124 63,3 196 100 

8. Colocação de goteira de gesso 66 34,7 124 65,3 190 100 

9. Notificação de doenças 65 34,2 125 65,8 190 100 

10. Orientação de estagiários enfg. 78 41,3 111 58,7 189 100 

11. Retir. de goteira/ap.gessado 51 29,3 123 - 70.7 174 100 

12. Cursos 70 40,5 103 59,5 173 100 

13. Consulta de enfermagem 66 43,4 86 56,6 152 100 

14. Colheita de mat.p/laboratÕrio 64 43,2 84 56,8 148 100 

15. Pré consulta 29 27,4 77 72,6 106 100 

16. PÕs consulta 29 27,9 75 72,1 104 100 

17. Entrevista c/fam.de paciente 35 35,4 64 64,6 99 100 

18. Palestra/orientação de grupo 39 40,2 58 59,8 97 100 

19. Entrevista e/cliente/paciente 31 35,2 57 64,8 88 100 

20. Colocação/retir. com. /comp. 38 45,8 45 54,2 83 100 
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A Tabela 33 apresenta as 20 atividades menos realizadas nos 

P&~ pelos funcionários, independentemente de sua categoria profissio

nal. 

Alem das 44 atividades listadas, que se supunham ser as rea

lizadas com ma1s frequência, havia no questionário espaço em branco p~ 

ra o respondente acrescentar outras, a seu critério. A grande maioria 

(84,8%), em media deixou de preencher esses espaços. 

Qs acréscimos efetuados pelos enfermeiros de São Paulo foram: 

execuçao de eletrocardiogramas e de botas de una, orientação a clien

tes/pacientes e familiares sobre higiene oral em odontopediatria, sobre 

planejamento familiar, aleitamento materno, hidratação, prevenção de ce 

gueira, cuidados com idosos, controle e tratamento de sÍfilis, doenças 

vasculares, câncer ginecológico, doenças transmissíveis em geral, cuid~ 

dos com colostomias e outras ostomias ,. esquis tossomose, doenças neuro

psiquiátricas e diabetes. 

Os entermeiros do Rio de Janeiro adicionaram as seguintes ati 

vidades: orientação a pacientes ou familiares em casos de ginecologia 

infantil; psiquiatria, doenças crÔnicas do aparelho respiratÓrio, tubeE_ 

cu los e, asma brÔnqui ca, câncer gine·cologico, hipertensão, cardiopatias, 

odontopediatria e puericultura. 

Todas as atividades adicionais foram agrupadas pelo critério 

de similaridade e, apõs codificação, apssaram a integrar o conjunto de 

51 respostas da questao 27. Esses acréscimos, livremente feitos pelos 

enfermeiros, com um baixo ondice de respostas, completaram o resultado 

geral da tabulação. Esse pequeno nÚmero de acréscimos talvez seja resul 

tante do questionário ter sido suficientemente agrangente nesta questao 

27, ou pode refletir ainda que essas atividades eram efetivamente pouco 

realizadas nos Postos. Não deve refletir indecisão, desconhecimento ou 

mesmo indisposição para responder, como pode ter ocorrido nas respostas 
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de outros itens. 

De acordo com a Tabela 33, as atividades menos realizadas nos 

PAM foram: programa de controle de pacientes crÔnicos, que inclui cardÍ 

acos, hipertensos e diabéticos; programas de controle de gestante sadia 

e de criança sadia. Esses programas foram exatamente todas aquelas ati

vidades que os enfermeiros acrescentaram no espaço em branco da questão 

27. Além dessas, também apareceram como menos executadas: visita domici 

liãria, notificação de doenças, consulta de enfermagem e outras ativida 

des educativas e técnicas diversificadas. 

A pouca incidência de atividades relacionadas com goteiras de 

gesso e aparelho ges·sado pode ser explicada pelo encaminhamento desses 

casos aos hospitais prÕprios ou de convênio, que dispÕem de melhores r~ 

cursos para o atendimento especializado. Também a colheita de material 

para exame laboratorial e frequentemente realizada pelo prÕprio labora

tório que vai proceder à analise. Mesmo existindo laboratÓrio nos servi 

ços ambulatoriais do INAMPS, como ocorre em alguns Postos, essa colhei

ta é geralmente feita pelo técnico, sem linha de subordinação com a en

fermagem •. Como houve algumas respostas indicando que essa atividade era 

realizada como rotina de enfermagem, apesar de ser prÕpria do técnico 

de laboratório, isso vem traduzir a deficiência crônica de pessoal tec"' 

mco nos laboratórios prÓprios do INAMPS, acarretando "empréstimos" de 

auxiliar de enfermagem para executar as atividades de colheita de mate-

rial. 
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Tabela 34 

Atividades mais executadas por enfermeiros 

nos PAM de SP e RJ, 1982. 

ENFERMEIROS 
------ --- ----

Atividades SP RJ TOTAL 
.... ··----

NÇI % N9 % N9 
% 

-------
l. Supervisao de pessoal enfg. 101 32,9 206 67,1 307 100 

2. Requi·sição de medicamentos 96 32,1 203 '67' 9 299 100 

3. Requisição de material 96 32,2 202 67,8 298 100 

4. Coord. reuniÕes c/pes. enfg. 94 31,8 202 68,2 296 100 

5. Controle de material 85 30,8 191 69,2 276 100 

6. Controle de entorpecentes 80 29,7 189 70,3 269 100 

7. Admin. de unid. ou setor PAM 88 33,7 173 66,3 261 100 

8. Treinamento de pessoal 75 29.2 182 70,8 257 100 

9. Coleta de dados estatísticos 90 35,2 166 64,8 256 100 

10. Medicação parenteral 77 32,1 163 67,9 240 100 

ll. Observar paciente em repouso 70 30,8 157 69,2 227 100 

12. Verificação de PA 72 32,7 148 67,3 220 100 

13. Entrevista c/cliente/pac. 70 33,5 139 66,5 209 100 

14. Palestra/orient. grupo 60 28,7 149 71,3 209 100 

15. PÔs .consulta 68 35,2 125 64,8 193 100 

16. Verificar TPR 63 32,6 130 67,4 193 100 

17. Entrevista e/famÍlia do pac. 60 31,7 129 68,3 189 100 

18. Vacinação 47 25,0 141 75,0 188 100 

19. Medicação oral 60 32,3 126 69,7 186 100 

20. Curativos 64 34,8 120 65,2 184 100 

21. Encaminhamentos 74 41,6 104 58,4 178 100 

22. Retir. 11pontos 11 cirúrgicos 58 33,7 114 66,3 172 100 

23. Prê consulta 59 34,9 110 65,1 169 100 

24. Sondagem vesica1 37 22,6 127 77,4 164 100 

25. Consulta de enfermagem 36 22,9 121 77,1 157 100 
---- -·------ --·-·---
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Verifica-se por esta Tabela 34 que a supervisao de pessoal 

de enfermagem pelo enfermeiro foi a atividade mais assinalada na ques

tão 27 pelos profissionais consultados. Nesta mesma tabela e possivel 

observar também que os enfermeiros, tanto de são Paulo como do Rio de 

Janeiro, eram muito ocupados em atividades técnico burocráticas e admi 

nistrativas. 

Urna análise mais pormenorizada da tabela mostra igualmente 

uma série de outras atividades realizadas por enfermeiros, mas que po

deriam ser·executadas por outros profissionais sem o mesmo nivel de co 

nhecimento do enfermeiro; alguns exemplos: atividades mecanicas sim

ples, tais como controle de material, coleta de dados estatisticos, re 

quisição de material e medicamentos; atividades técnicas de simples 

execuçao, tais como verificação de sinais vitais, medicação oral e pa

renteral, curativos e retirada de "pontos" cirúrgicos. Essas ativida

des simples poderiam ser delegadas respectivamente a um agente admini~ 

trativo as tarefas administrativas e as técnicas a um auxiliar de en 

fermagem, de custo menor que o enfermeiro. 

4.4.3. Atividades de enfermagem mais executadas por pessoal auxi

liar 

As duas Tabelas apresentadas a segu~r estabelecem um confron 

to entre as atividades do auxiliar de enfermagem e do auxiliar opera

cional de serviços diversos com as atividades do enfermeiro e de "ou

tras categorias 11
• 
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Tabela 35 

Atividades mais executadas por Auxiliar de Enfermagem e 

outras categorias de pessoal drn PAM de SP e RJ, 1982. 

Atividades 

l. Medicação parenteral 

2. Curativos 

3. Controle de PA 

4. Controle de TPR 

5. Medicação oral 

6. Prep.de mat.p/esteriliz. 

7. Observ.pac. em repouso 

8. Prep.pac. p/ex. médico 

9. Prep.de amb. p/ex.mêdico 

lO.Aux.mêdico no ex.fisico 

ll.Retir. "pontos" 

12.Verificar peso e altura 

13.Aplicar doses vacina 

14. InalaçÕes 

15.ImobilizaçÕes 

CATEGORIAS DE PESSOAL 

Aux. Enf. Enf. 

N9 % N9 % 

Outras (1) TOTAL 
Categor. 

N9 % N9 % 

295 50,6 240 41,2 48 <8,2 583 100 

289 49,5 184 31,6 110 18,9 583 100 

282 42,8 220 33,4 157 23,8 659 100 

282 43,1 193 29,5 179 27,4 654 100 

274 49,6 186 33,6 93 16,8 553 100 

271 46,4 101 17,3 212 36,3 584 100 

270 45,1 227 37,9 102 17,0 559 100 

264 45,1 119 20,3 203 34,6 586 100 

257 43,0 112 18,7 229 38,3 598 100 

252 44,3 142 25,0 175 30,7 569 100 

243 43,6 172 30,9 142 25,5 557 100 

241 42,5 143 25,2 182 32,3 567 100 

233 51,3 188 41,4 33 7,3 454 100 

231 52,3 131 29,6 80 18,1 442 100 

216 47,1 118 25,7 125 27,2 459 100 

(1) Inclui médico, AOSD, agentes administrativos e agentes de serviços 

complementares. 
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A Tabela 35 apresenta a lista das 15 atividades mais executa

das pelo auxiliar de enfermagem. Verificando-se por meio da tabela que 

nenhuma dessas atividades listadas e exclusiva de uma so categoria pr~ 

fissional, o quadro mostra o grau de par.tic~pação do enfermeiro e das 

outras categorias nessas atividades. Na presente tabela, "outras categ~ 

rias" englobam: médico, auxiliar operacional de serviços diversos e ou

tros profissionais. 

Como se pode observar, as atividades mais realizadas pelo au

xiliar de enfermagem eram relacionadas principalmente com açoes curati

vas ou vinculadas ã consulta médica, incluindo execução de imobiliza

çoes. Os dados mostram que eles faziam 47,1% das imobilizaçÕes, isto e, 
quase a metade de todas as realizadas nos PAM. De acordo com os resulta 

dos, segundo os enfermeiros consultados, a aplicação de vacinas era ba

sicamente realizada por enfermeiros e auxiliares de enfermagem, pois 

apenas 7,3% estariam sendo aplicadas por outras categorias. 
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Tabela 36 

Atividades mais executadas por Auxiliar Operacional 

de Serviços Diversos (AOSD) e outras categorias pr~ 

fissionais nos PAM, segundo enfermeiros, de SP e Ri, 

Atividades 

.:: 

1982. 

CATEGORIAS DE PESSOAL 

AOSD Enf. 

N9 % N9 % 

Outras {I) 
categot. 

N9 % 

TOTAL 

N9 % 

1. Aux.pac.em cad.rodas/maca 219 37,4 99 16,9 268 45,7 586 100 

2. Prep.amhiente p/ex.médico 215 36,0 112 18,7 271 45,3 598 100 

3. Prep.mat.p/esteriliz. 196 33,6 101 17,3 287 49,1 584 100 

4. Prep.pac.p/exame medico 194 33,1 119 20,3 273 46,6 586 100 

5. Aux. pac. na deamhul. 190 36,4 100 19,2 232 44,4 522 100 

6. Colocar e retir.com./comp. 177 36,9 100 20,8 203 42,3 480 100 

7. Aux. med. no ex. fÍsico 163 28,6 142 25,0 264 46,4 569 100 

8. Verif. peso/altura 159 28,0 143 25,2 265 46,7 567 100 

9. Acomp. pac. amhul. 146 33,6 43 9,9 245 56,5 434 100 

10. Verif. TPR 139 21,3 193 29,5 322 49,2 654 100 

!!.Encaminhamentos 91 16,8 178 32,8 273 50,4 542 100 

12.0bserv. pac. em repouso 86 14,4 227 37,9 286 .47,7 599 100 

13.Medic. oral 86 15,6 186 33,6 281 50,8 553 100 

14.ImobilizaçÕes 80 17,4 118 25,7 261 56,9 459 100 

15. Verificar PA 77 11,7 220 33,4 362 54,9 659 100 

(1) Inclui médicos, auxiliares de enfermagem, agentes administrativos e 

agentes de serviços complementares. 
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Ã semelhança do que ocorreu na tabela anterior, nesta tabela 

aparecem as atividades mais executadas pelo auxiliar operacional de ser 

viços diversos confrontadas com essas mesmas atividades executadas por 

outros profissionais. A tabela estabelece um confronto mostrando o grau 

de participação desses outros profissionais. 

Nesta tabela, "outras categorias" abrangem: auxiliar de enfer 

magem, médico e outros profissionais. 

Como se pode comprovar pela tabela segundo os enfermeiros con 

sultados os auxiliares operacionais de serviços diversos realizavam 

principalmente atividades auxiliares de transporte de pacientes, de pr~ 

paraçao de material e de ambientes de trabalho e conforto do paciente, 

alem de atividades curativas como imobilizaçÕes e medicação oral. 

O percentual de vezes em que o auxiliar operacional de servi

ços diversos foi citado pelos enfermeiros como executante rotineiro de 

imobilizaçÕes (17,4% Tabela 36) e o percentual atingido pelo auxiliar 

de enfermagem (47,1% Tabela 35) somam o elevado Índice de 64,5%. Ex

cluindo-se 73 enfermeiros, do total de 316, que assinalaram que essa 

atividade não era executada nos PAM, os restantes 243 fizeram 459 indi

caçÕes, distribuindo-as simultaneamente entre as diversas categorias de 

pessoal. Conforme se pode extrair da Tabela 31, o médico foi citado 41 

vezes (8,9%) como sendo executante rotineiro de imobilizaçÕes. Assim, 

segundo opinião de enfermeiros, essa atividade ê executada principalme~ 

te por pessoal não medico (64,5%). 

4.4.4, Obstáculos na execuçao de atividades de assistência primá

ria de saúde. 

A consulta medica ê uma atividade muito valorizada nas unida

des de atendimento ambulatorial do INAMPS; em torno dela giram, pratic~ 
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mente, todas as demais. Assim, ê natural que atividades de outros pro-

fissionais não tenham igual prestÍgio e não recebam o mesmo apoio e fa-

cilidade para serem desenvolvidas. 

Conforme foi mencionado, no questionário foi utilizada a pala-

~ 

vra "motivo" como causa ou razão pela nao realização de atividades e 

nao "obstãculou, de conotação mais forte. Os motivos levantados neste 

estudo constituem, entretanto, verdadeiros obstáculos na execução dos 

serviços básicos de saúde. 

Tabela 37 

Obstáculos citados para justificar a nao -execuçao de algumas a ti 

vidades de enfermagem, segundo enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 

1982 
-------- -·----· ----

Obstáculos 

N'? 

Não e a ti vid. do Posto 44 

Falta de pessoal 29 

Falta de ãrea física 19 

Não e atrib. da Enfg. 7 

Falta de tempo 8 

Falta de material 9 

Dificuld. e/chefia 7 

Falta estrut. adm. 6 

Falta de preparo 5 

Total 134 

ENFERMEIROS 

SP RJ 

% N'? % 

32,8 73 27,2 

21,7 84 31,3 

14,2 33 12,3 

5,2 22 8,2 

6,0 15 5,6 

6,7 12 4,5 

5,2 12 4,5 

4,5 9 3,4 

3,7 8 3,0 

100 268 100 

-------

TOTAL 

N'? % 

117 29,1 

113 28,1 

52 13,0 

29 7,2 

23 5,7 

21 5,2 

19 4,8 

15 3,7 

13 3,2 

402 100 

·---

Strtlço de Biblioteca e DocumtntaçGD 
FACULDADE DE SA0DE P0BLICA -------·---- _ .............. ... 
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Uma vez assinalada na l:i.stagem da pergunta 27 a atividade nao 

realizada, o profissional deveria indicar na pergunta 28 o motivo prin

cipal, ou o obstáculo, que impedia essa realização. O espaço deixado p~ 

ra resposta em aberto foi livremente preenchido pelos enfermeiros que 

indicaram outros obstáculos. Para fins de tabulação, esses foram agrup~ 

dos e codificados em mais quatro obstáculos. Assim, os motivos ou obst~ 

culos pela não execuçãO acrescentados a essa resposta do questionário 

foram: não constitui atividade prÓpria do PAM, dificuldade com a chefia 

imediata, 'falta de área fÍsica e falta de estrutura administrativa. 

Conforme se pode verificar na Tabela 37, os dois obstáculos 

mais frequentemente alegados foram: aquelas atividades não eram pro

prias do Posto (29,1$) e falta de ·pessoal (28,1%). Outros 2 motivos ci

tados: falta de área física (13,0%) e tais atividades nao constituíam 

atribuição específica da enfermagem (7,2%). Saliente-se que 19 enfer

meiros alegaram também dificuldades com a chefia imediata como obstácu

los na realização daquelas atividades (4,8%). As menos citadas foram: 

falta de estrutura administrativa (3,7%) e falta de preparo do enfermei 

ro (3,2%). 



Tabela 38 
Obstáculos na execução de atividades de assistência pri~ 

-
ria de saúde pelos enfermeiros dos PAM deSPe RJ, 1982. 

- ~-~-----•-- r~-----~--- --- -·-·-------- --- ~- --
OBSTÁCULOS 

Falta Falta Médicos Falta Falta Falta Inexe-ATIVIDADES de de ãrea em n9 su de de de Outros Total 
pessoal física fi ciente preparo tempo material quÍvel 

N9 % N'? % N9 % N9 % N'? % N9 % N9 % N9 % N9 % 

Controle card.cron.comp. 93 20,9 41 13.7 29 13,9 16 20,5 
' 

9 21,4 3 12,5 33 12,6 224 16,5 38 12,6 

Controle hipert. comp. 91 20,5 46 15,4 28 13,4 14 17,9 9 21,4 2 8,3 30 11,5 220 16,2 34 11,3 

Controle diab. comp. 83 18,7 53 17,7 18 8,6 16 20,6 6 14,3 3 12,5 35 13,4 214 15.8 43 14,3 

Controle gestante sadia 48 10,8 57 19,1 57 27,3 6 7,7 5 11,9 7 29. 1 51 11,9 211 15,5 39 13,0 

Controle criança sadia 61 13.7 63 21,1 36 17,2 2 7,7 5 11,9 4 16.7 27 10,3 202 14,8 34 11,3 

Controle esquistossom. 58 13,0 33 11,0 20 9,6 7 8,9 4 ~.5 5 20,8 47 18,0 174 12,8 91 30,2 

Notific. de doenças 10 2,2 5, 1,7 21 10,1 13 16,7 3 7,2 o o 56 21,6 108 8,0 21 7,0 

Outros(2) 1 0,2 1 0,3 - - - - 1 7,4 - - 2 0,8 5 0,4 1 0,3 

Total 445 100 299 100 209 100 78 100 42 100 24 100 261 100 1.358 100 301 

(1) Não era atividade do Posto; não era atribuição da enfermagem, dificuldades com a chefia, etc, 

(2) .Inclui programas de prevenção de câncer, de doenças sexualmente transmissíveis e de assistência a idosos. >--' 
w 
Ln 
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Os enfermeiros incluídos na população-alvo indicaram, de aco~ 

do com esta tabela que o motivo principal pela não execução de certas 

atividades, ou programas de assistência primária de saúde, era a falta 

de pessoal, que foi citado 445 vezes. Falta de área f!sica e existência 

de médicos em numero suficiente no local também foram obstáculos cita

dos, 299 e 209 vezes, respectivamente. 

No item "outros, não especificado claramente pelos enfermei

ro nesta.pergunta do questionário, provavelmente estão incluídos os 

motivos acrescentados na questão anterior e coficiados na Tabela 37. 

Tais "outros" motivos especificados 261 vezes talvez possam ser: nao e 

atividade do Posto, ·não é atribuição da enfermagem, dificuldades com 

chefia e falta de estrutura administrativa. 

Os programas de controle de saúde de pacientes crÔnicos, como 

cardÍacos, hipertensos e diabéticos, foram considerados os grupos de 

atividades mais exequíveis pelos enfermeiros; porém, obstáculos organi

zacionais, institucionais e outros estariam dificultando sua execução. 

Os obstáculos: falta de material e falta de tempo foram os me 

nos citados, 42 e 24 vezes, respectivamente. 



Relação entre obstáculos pela não execução de programa. de controle da gestante sadia e 

Tabela 39 ~ 

execução de atividades rotineiras, segundo enfermeiros dos PAM deSPe RJ, 1982. 

--··-·"----···-- -- ·- -:---~----· --,.---~-- -----~--- - ·-- -
ATIVIDADES 

OBSTÁCULOS --------
Supervisão Assist. Admin. Educação Treinam. TOTAL direta burocr. 

N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % NQ 
---------- -- - - ~-- --·-··---- - . - -- -

Falta de ãrea fÍsica 30 28,0 18 20,5 7 18,9 6 20,7 2 40 63 

Médicos em número suficiente 29 27,1 17 19,3 5 13,5 8 27,6 2 40 61 

Falta de pessoal 17 15,9 17 19 '3 8 21,6 8 27,6 1 20 51 

Falta de preparo do pessoal 2 1,9 3 3,4 1 2,7 2 6,9 o o 8 

Falta de material 2 1,9 4 4,5 o o,o 1 3,4 o o 7 

Falta de tempo do enfermeiro 1 0,9 3 3,4 1 2,7 o o,o o o 5 

Outros 14 13,1 10 11,4 4 10.8 4 13,8 o o 32 

Inexequível H! 11,2 16 18,2 11 29,8 o 0,0 o o 39 . 
------· --- ·- -··---------~------·- ----- ---·--· -· -
Total 107 100 88 100 37 100 29 100 5 100 266 

------~-------· ----· --

% 

23,7 

22,9 

19' 2 

3,0 

2,6 

1,9 

12,0 

14,7 

100 

..... 
w 
-.J 
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Considerando-se que o grupo materno-infantil ê prioritário em 

qualquer programa de saÚde, a Tabela 39 apresenta uma listagem dos obs

táculos da não execução de atividades de controle da gestante sadia, r~ 

lacionando-os ao grupo de atividades de rotina mais desempenhadas pelo 

enfermeiro. 

Como se ve nesta tabela, entre os enfermeiros que responderam 

que a atividade de assistência direta ao cliente era a que tomava a 

maior parte do seu tempo diário, os obstáculos mais citados foram: fal

ta de área fÍsica, (20,5%) falta de pessoal (19,3%) e existência de me

dicos em nÚmero suficiente (19,3% respectivamente). Para os que se ocu

pavam primordialmen'te com a supervisão do pessoal de enfermagem também 

foram falta de área fÍsica (28,0%) e a existência de mêdicos em numero 

suficiente (27,1%) os motivos principais pela nao execuçao daquela ati

vidade de controle da gestante sadia nos PAM. 



Relação entre obstáculos pela não execução de programa de controle da criança 

Tabela 40 
sadia e atividades rotineiras, segundo enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 1982. 

OBSTÁCULOS ATIVIDADES 

Assist. Supervisão Adm. Educat. Treinam. Total direta buroc. 

NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % NQ 7, 

Falta de área fÍsica 28 29,2 31 33,7 6 18,2 3 11,1 2 2,2 70 27,7 

Falta de pessoal 25 26,0 18 19,6 10 30,3 10 37,1 1 1,1 64 25,3 

Médicos em número suficiente 13 13,5 17 18,5 4 12,1 6 22,2 1 1,1 41 16,2 

Falta de preparo do pessoal 4 4,2 1 1,1 o o,o 3 11,1 o 0,0 8 3,2 

Falta de tempo do enfermeiro 2 2,1 2 2,2 o 0,0 o 0,0 o 0,0 4 1,6 

Falta de material 2 2,1 1 1,1 o 0,0 1 3,7 o o,o 4 1,6 

Outro 7 7,3 12 13,0 4 12,1 4 14,8 1 1,1 28 11,0 

Inexequivel 15 15,6 10 10,8 9 23,3 o o,o o o,o 34 13,4 

Total 96 100 92 100 33 100 27 100 5 100 253 100 

·---- -~··- --- - ·- -~-----

,.... 
w 
"' 
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A Tabela 40 apresenta a listagem dos obstáculos da não execu 

çao de atividades de controle da criança sadia e relaciona-os com o 

grupo de atividades de rotina mais desempenhadas pelo enfermeiro. 

Tal como sucedeu na Tabela 39, os mesmos motivos relaciona

dos com área fÍsica (27,7%), quantidade de pessoal (25,3%) e existên

C1a de medicas em nÚmero suficiente (16,2%) foram citados pelos enfer

meiros consultados como obstáculos na realização de programas de saúde 

para assi~tência ã criança. Consideraram inexequível a realização des

se programa em seus Postos 34 profissionais (8,8%). 



Tabela 41 

Relação entre obstáculos pela não notificação de doenças ã Secretaria de Saúde e 

execução de atividades rotineiras, segundo enfermeiros dos PAM de SP e RJ, 1982. 

ATIVIDADES 

Assist. Adm. 
OBSTÃCULOS Supervisão Educação Treinaxron TOTAL 

direta buroc. to 

N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

Médicos em número suficiente 11 21,6 8 15,7 1 5,3 2 13,3 1 33,3 23 16,5 

Falta de preparo do pessoal 5 9,8 5 9,8 2 10,5 2 13,3 o o,o 14 10,1 

Falta de pessoal 4 7,8 4 7,8 3 15,8 o 0,0 o 0,0 11 7,9 

Falta de ârea física 2 3,9 2 3,9 2 10,5 o 0,0 o 0,0 6 4,3 

Falta de tempo do enfermeiro o o,o 2 3,9 o o,o 2 13,3 o o,o 4 2,9 

Falta de material o 0,0 o 0,0 o o,o o 0,0 o 0,0 o 0,0 

Outro 22 43,1 21 41,2 6 31,6 9 60,0 2 66,7 60 43,2 

Inexequível 7 13,8 9 17,7 5 26,3 o 0,0 o 0,0 21 15,1 

Total 51 100 51 100 19 100 15 100 3 100 139 100 

-----
,.... ,. 
.... 
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Do total da população-alvo, 113 enfermeiros (35,7%) jâ reali 

zavam pessoalmente a atividade de preenchimento ou encaminhamento da 

notificação de doenças ã Secretaria de SaÚde. Havia tambem outros pro

fissionais que, em concomitância com o enfermeiro, ou em sua substitui 

ção, estavam encarregados dessa mesma tarefa, conforme pode se obser

var na Tabela 31. 

Excluindo esses 113 enfermeiros, restaram 203 (64,3%) que 

apresentaram diversos motivos _para o não preenchimento da notificação 

de doenças à Secretaria de SaÚde. Assim: 21 (15,1%) consideraram a ati 

vidade inexequive1 nos respectivos Postos; 23 (16,5%) não preenchiam 

a notificação justificando-se com a existência de nÚmero suficiente de 

medicos; 14 (10,1%) alegaram falta de preparo do pessoal. 



5. Análise e discussão 

dos resultados 



144 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1. ConsideraçÕes gerais 

Nem tudo o que foi registrado e documentado de outros paises 

pode ser simplesmente transplantado para o Brasil; hã experiências r1-

case admiráveis mas inaplicáVeis entre nos~ devido $caracteristicas 

sócio-culturais, politicas e econômicas do prÓprio povo brasileiro. 

·o sistema do medico descalço, desenvolvido na China, ou o mo-

délo do Sudão, de Cuba, da Índia, etc, não comporta repetições; mesmo 

porque no Brasil jâ estava em pleno curso o PIASS, como sistema para am 

pliação de cobertura, quando surgiu a Declaração de Alma-Ata. Vãrias ex 

periências isoladas haviam sido também desenvolvidas, tais como as de-

Caruaru (PE), Montes Claros (MG), Londrina (PR), Natal (RN), Vitória de. 

Santo Antão (PE), Campinas (SP), alem de outras na Bahia, Cearã, Rio de 

Janeiro, etc. 

Embora reconhecendo que "saúde para todos no ano 2.000 11 é, S.!:_ 

gundo HELLBERG 66 (1983), "a .. mais dificil de todas as ·metas",· especial-

mente por causa da longa tradição curativista do INAMPS, centrada na fi 

gura do médico, a aprovação do Plano CONASP poderia ser a prova da in-

tençao governamental de tentar mudar os rumos dessa assistência curati-
53 

vista. Segundo FONSECA (1984), a "implantação do Plano CONASP consti-

tui-se no maior esforço de reformulação da assistência à saúde que jã 

se fez no pais ... 

"Cinco anos depois da Declaração de Alma-Ata, os cuidados pri 

mârios de saúde são um conceito reconhecido, quase um lugar-comum", 

110 
afirma a OMS .. · , empenhada em avaliar os seus progressos no fortaleci-

menta dos serviços nacionais de saúde. Porém, considerando que o aumen-

to populacional foi precisamente nas ãreas onde não houve desenvolvimen 



145 

to dos cuidados primários, HELLBERG 
66 

(1983) afirma que a "situação é 

pior do que há cinco anos". Refere ele ainda que "muitos paÍses fize

ram mudanças em termos de planejamento, mas, quando chega a hora da 

execuçao, os recursos para os cuidados primários são desviados face as 

pressÕes imediatistas em favor de hospitais". 

5.2. CaracterÍsticas da população e nível de preparo 

O universo dos 316 enfermeiros ativos, nas diversas unidades 

de atendimento ambulatorial do INAMPS, era constituído predominanteme~ 

te de profissionais do sexo feminino (89,3%), casados (63,6%) e na fai:_ 

xa etária de 30 a 49 anos (69,2%); encontravam-se, pois, em fase de 

plena maturidade, embora 58,4% deles tivessem sido admitidos na Previ

dência Social na década de 70, contando, entao com cerca de 10 anos de 

serviço na epoca da coleta destes dados. Na sua maioria, isto é, 68,8% 

os profissionais eram diplomados das décadas de 60 e 70. 

Parte considerável desses enfermeiros(67,2~havia sido con

tratada em regime de CLT, restando 30,3% de estatutários remanescentes. 

Do total de profissionais que responderam aos questionários, 

23,9% eram titulares de cargos de chefia e 76,1% não oéupavam esse ti

po de função. Todavia, entre enfermeiros de São Paulo, observou-se um 

grande contingente de ocupantes de cargo de chefia (36,9%), numa rela

çao de 1:1,7 entre chefes e não chefes. Essa grande desproporção pode 

ser explicada pela deficiência quantitativa de profissionais nos PAM. 

Na ocasião da coleta de dados, havia no Rio de Janeiro 286 enfermeiros 

para 73 Postos, enquanto em São Paulo havia 108 para 83 Postos. Assim, 

enquanto neste Estado, a relação enfeDmeiro versus Posto era de 1,30, 

naquele era de 3,91, isto é, uma diferença três vezes superior. 

Quanto ao exercício anterior de função de chefia, os dados 
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da Tabela 10 demonstram que muitos enfermeiros haviam ocupado essa fu~ 

çao, numa proporçao media de 1:1,8. Ainda era em São Paulo que a media 

dessa proporção era menor, isto e, 1:1,2; provavelmente por haver pou-

cos enfermeiros para os muitos PAM estruturados com chefias de Serviço.· 

ou Seção de Enfermagem. 

Em todo o Brasil, de acordo com o tamanho fisico das instala 

çoes e a ~lintela a ser atendid~ os PAM estão classificados em cinco 

categorias, de la. a 5a. Nos Postos de la. a 4a. categoria, a enferma-

gem está estruturada em porte de Serviço ou Seção. Por exemplo, em São 

Paulo, a grande maioria dos Postos, tanto na Capital como no • interior, 

contava com apenas um enfermeiro lotado, alem do pessoal auxiliar. Ne~ 

se caso, esse único profissional era indicado para assumir a chefia 
' 

desse Serviço ou Seção. Nos Postos de 5a. categoria, isto e, aqueles 

que contam com 4 a 10 consultórios médicos, não há estrutura formal 

nem para a enfermagem e nem para os demais setores. Esses Postos assim 

classificados contam na estrutura com apenas dois cargos: o de Diretor 

de Posto, usualmente preenchido por medico e o de Administrador, ocur. 

pado," em geral por agente administrativo. 

Em todo o Brasil, somente um Posto dispÕe de enfermagem es-

truturada em porte de Divisão. E o PAM Várzea do Carmo localizado na 

Capital de São Paulo, com mais de 100 consultÓrios. Outro Posto de ta-

manho equivalente e o de São Francisco Xavier, situado na Capital do 

Rio de Janeiro. São dois Postos de categoria extra; porém, só o de São 

Paulo conta com a enfermagem em nivel de Divisão. 

Como se observa, a organização-de serviços pÚblicos federai~ 

especialmente em nivel de execução nos PAMs, apresenta forte centrali-

zação de poder na figura do Diretor de Posto. 

Quanto ao grau de preparo profissional, a maioria dos enfer-

meiros (71,5%) era possuidora de outro curso relativamente longo, rea-
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lizado apos a conclusão do tronco profissional comum do curso de gradu~ 

çao. 

O currículo mÍnimo previsto pela Resolução MEC n9 4/72 
30 

contém três partes sucessivas: pré-profissional, tronco profissional c~ 

mum, que leva ã graduação do enfermeiro, e as habilitaçÕes. Estas, pela 

seleção de matérias adequadas, conduzem à formação do Enfermeiro Medico 

-Cirúrgico, da Enfermeira Obstétrica ou Obstetriz e do Enfermeiro de 

SaÚde PÚblica, a partir da formação do Enfermeiro. Apôs o cumprimento 

de 2.500 horas das duas partes iniciais do currículo regular, a parte 

de habilitaçÕes, que é opcional, deve ser ministrada em 500 horas, no 

~ . 
mn1mo. 

Por ocasiao da elaboração do questionário, supunha-se que a 

modificação curricular ocorrida em 1972 traria também modificações na 

formação .técnica e profissional do enfermeiro, que poderiam ser detect~ 

das facilmente no exercício da prática de enfermagem institucional. Por 

essa razão, a década de 70 foi subdivida em duas partes: de 1970 a 75 e 

de 1976 em diante nas perguntas 5 e 8 do questionário e assim também 

aparecem-nas Tabelas 6 e 7. Entretanto, face ã realização de concursos 

pÚblicos pelo DASP para seleção de enfermeiros para o INAMPS, de forma 

esporádica e sem periodicidade constante, não foi feito estudo mais a-

profundado quanto a esses aspectos, o que demandaria maior tempo e ul-

trapassaria ao âmbito deste estudo. 

27 
O Conselho Federal de Educação , ao definir a pÕs-graduac 

çao "lato .sensu11
, estabeleceu a carga horária mÍnima de 360 horas para 

cursos de especialização. Na enfermagem, ·hã bons cursos de especializa-

ção com carga horária de 400 a 450 horas, como os de Enfermagem do Tra-

balho, de Terapia Intensiva e outros, que não foram considerados para 

os fins do item 6 do questionário. 

Todos os cursos listados nas respostas fechadas dessa pergun-
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ta do questionário sao ministrados, via de regra, em um ou dois semes

tres letivos. 

Mesmo incluindo 90 profissionais que nao assinalaram item al 

gum referente à frequência de curso com essa carga horária, o nivel de 

preparo dos enfermeiros incluídos no estudo pode ser considerado bom, 

pois, entre os enfermeiros que atuavam na linha de frente dos Õrgãos 

de execução dos PAM, verificou-se que cada profissional realizou em me 

dia mais de um cu~so desse tipo. 

Em termos de educação continuada, a população-alvo também p~ 

rece ter um bom preparo cultural, pois 82,9% desses enfermeiros fre

quentaram voluntariamente atividades e programas diversos de recicla

gem e atualização de conhecimentos e apenas 17,1% acusaram não ter par 

ticipado de atividade alguma nos doze meses anteriores ao preenchimen

to do questionário. 

Independentemente desses programas de educação continuada, 

de livre e voluntária participação, a Divisão Regional de Desenvolvi

mento de Recursos Humanos do INAMPS realiza periodicamente cursos de 

treinamento para chefes de enfermagem e demais enfermeiros. São cursos 

e palestras de muita utilidade para todos e ministrados por professo

res e especilistas de universidades. Os cursos são desenvolvidos em 

pequenos grupos de 20 a 25 treinandos e repetid~ tantas vezes quantas 

forem as necessidades de todos os profissionais. 

Alem dessas sistemáticas oportunidades de aquisiçao de novos 

conhecimentos e de reciclagem, os profissionais ainda possuem relativa 

facilidade para frequentarem cursos formais de especialização ou ou

tros de pÓs-graduação; desde que o programa do curso esteja relaciona

do com a atividade profissional do servidor, este pode ter a dispensa 

do ponto e a instituição pode ate arcar com o custo do aperfeiçoamento. 
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5.3. Fatores que influenciam o desempenho profissional de enfermagem 

' 
Espaços fÍsicos, recursos materiais e recursos humanos sao fa 

tores preponderantes na consecuçao de determinados objetivos. Entretan-

to, se são preponderantes, não são exclusivos. E importante que haja a 

interação de outros fatores que possam influir na dinâmica dos serviços 

e, dessa maneira, as metas dos Postos sejam alcançadas. Assim, nos 

itens seguintes são apresentados aqueles fatores que, segundo a opiniao 

dos enfermeiros consultados, podem influenciar o seu desempenho profis-

sional~ 

. - . . " " 67 De acordo com a publ1caçao of1c1al INAMPS em dados . , do 

ano de 1981, os recursos humanos em são Paulo e no Rio de Janeiro, para 

atender aos 165 Postos de Assistência Medica, com 3.507 consultórios me 

dicos e 909 leitos de repouso (observação), eram constituídos de 8.224 

medicos, 390 enfermeiros, 2.106 auxiliares de enfermagem e 3.253 auxi-

liares operacionais de serviços diversos. Esses dados de 1981 encontram 

-se no Anexo 3 do presente estudo. O Anexo 5 traz o mesmo quadro com 1n 

formaçÕes atualizadas do ano de 1982 
68 

, para eventual interesse em 

avaliar e comparar o desenvolvimento quantitativo do P,essoal. Entretan

to, neste trabalho considerou~se a situação apresentada no quadro do 

Anexo 3, cujos dados referem~se a novembro de 1981, data mais próxima_ 

do período em que os questionários da pesquisa foram preenchidos. As 

novas contrataçÕes de pessoal havidas no 29 semestre de 1982 alteraram 

o quadro apresentado neste estudo, que se refere a março de 1982. 

As informaçÕes contidas no Anexo 4 dão conta de que, nos dois 

Estados pesquisados, os serviços produzidos totalizaram 25.074.372 con 

sultas medicas. 

Entre as atividades executadas principalmente pelo. pessoal 
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de enfermagem, e levantadas no presente trabalho, apenas os curativos, 

as vacinaçoes, as imobilizaçÕes e a inaloterapia aparecem inseridos na-

quela publicação oficial. A quimioterapia e a hemoterapia, também rela-

cionadas na estatistica do INAMPS, embora nao aparecendo nas respostas 

do questionário, podem ter sido incluídas em atividades entendidas como 

parte de medicação parenteral em alguns Postos. Muitos serviços realiz~ 

dos por outros profissionais de nível úniversitãrio, com exceção dos 

serviços odóntolÓgicos e fisioterapêuticos, nao constam nas estatísti-

cas do INAMPS; isso deixa bem caracterizado como aquela atividade mêdi-

ca é mais valorizada do que -as demais. 

5.3.1. Existência de enfermeiros nas coordenadorias regionais. 

Este item pretende mostrar o quanto e importante para a comu-

nidade de enfermagem a presença-de um enfermeiro em um nível superior 

da escala hierárquica do INAMPS. As respostas obtidas na presente in-

vestigaçao vieram comprovar essa importância". 

O Relatório do Grupo de Trabalho(*), instituído pela Portaria 

82 2 • . INAMPS-PR n9 851- · de 11.11. 8 , para estruturar a Enfermagem e s1stemat1 • 
zar suas atividades na Secretaria de Medicina Social relata que "sem 

acesso aos orgaos decisórios e ressentindo-se de diretrizes para um tr~ 

balho produtivo e harmÔnico, os enfermeiros, dispersos em equipe, têm 

um papel subsidiário, com um rendimento muito aquém de suas possibilid~ 

des, pois que estão sub-utilizados e contidos em limites injustificâ-

veis'.'. 

No INAMPS, as Superintendências Regionais dos Estados manti-

nham enfermeiros simplesmente distribuídos de maneira desorganizada nas 

diversas coordenadorias; dentro da estrutura formal não havia previsao 

(*) Apresentado ao Presidente do INAMPS, Dr. Aloysio Sales da Fonseca 

pelo Grupo de·Trabal~o referido 1 1983. 
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de um orgao prÓprio de enfermagem, com competência para dirigir, coord~ 

nar e orientar. Em São Paulo, entretanto, havia um cargo de Chefe de 

Equipe na Coordenadoria Regional de Administração Medica ocupado por en 

fermeiro com designação para exercer açoes de orientação e de comando 

especÍfico do setor de enfermagem, a nível regional. No Rio de Janeiro, 

essa mesma atribuição foi cometida a enfermeiro com cargo de Encarrega

do de Análise. Esse cargo, sendo o Último degrau de comando dentro da 

escala hierárquica de correlação com categorias profissionais de nÍvel 

super1or, nao tem competência decisória. 

Toda essa situação, mostrando de uma forma ou de outra a exis 

tência do profissional nesse nível da hierarquia, ficou reforçada e foi 

percebida pelos enfermeiros pesquisados neste estudo. Com efeito, 84,2% 

das respostas informando que a presença de colega na coordenadoria re

gional favorece o seu desempenho profissional, significam que a presen

ça dele numa escala superior é realmente importante. Se não fosse ~mpo~ 

tante, nao seria fator de influência positiva. 

Cumpre salientar que, em janeiro de 1984, como resultado da

quele Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria INAMPS-PR 

851/B2,foi criada a Coordenadoria de Enfermagem no INAMPS a nível de Di 

reção Geral que trouxe como decorrência um perÍodo transitório de im

plantação e de organização dos serviços, a exemplo do que ja existia na 

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica e no Departamento de Assistên 

cia OdontolÓgica. Estes contavam, desde 1978, com Órgãos de representa

ç~o estrutural projetada nas Superintendências Regionais, para agiliza

çao das atividades específicas. 

Nos orgaos de execuçao, os serviços ambulatoriais do INAMPS 

estao todos dotados de estruturas formais rígidas, aprovadas e publica

das na imprensa oficial. 

Para a enfermagem, esses sistemas pÚblicos de organizaçao for 
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mal a nível de execuçao, têm demonstrado que dificultam inovaçoes, res

tringem a area de atuação, desestimulam a criatividade, criam obriga-·· 

ções e responsabilidades burocráticas em detrimento da atividade assis

tencial direta. Tudo isso porque os recursos humanos e materiais e toda 

a dinâmica do funcionamento dos Postos têm como ponto de referência, ou 

como têrmo de mensuraçao, apenas a consulta medica em si, dando margem 

ã excessiva valorização de açÕes curativas imediatas. Atividades pre

ventivas, ou mesmo educativas da clientela. só encontraram campo na bóa 

vontade individual de profissionais isolados, sejam enfermeiros ou medi 

cos. A não ser em Postos de categoria extra ou em alguns de la. catego

ria não há na estrutura formal espaço fÍsico ou funcional para a reali

zação de atividades educativas. 

O grau de consciência dessa realidade e das necessidades que 

eles sentem está refletido no alto percentual de respostas dos profissi 

onais consultados: 84,2% declararam que a presença de enfermeiro nas 

coordenadorias regionais favorece o desempenho das atividades de enfer

magem (Tabela 15), conforme foi apresentado anteriormente. 

. Ao lado da grande maioria das respostas indicando que a pre

sença de enfermeiro nas coordenadorias regionais favorecia o desempenho, 

os dados apresentam 12,2% de respostas manifestando nao saber se essa 

presença favorecia ou não; simplesmente informaram: 11não sei". 

Essas respost~s 11não sei" relacionam-se, não com a inexistên

cia de enfermeiro nas coordenadorias regionais, mas sim com o desconhe

cimento da influência que esse profissional pudesse ter sobre os demais 

colegas dos Postos. Tal desconhecimento pode significar que os colegas 

ainda não sentiram ou não haviam sentido aquela influência; muitas ve

zes a simples presença fÍsica numa escala superior, sem nenhuma partici 

paçao nas decisÕes, sem competência para elaborar planos, programas e 

projetos específicos, sem autoridade para coordenar, avaliar e supervi-
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sionar açoes de enfermagem, nao tem significado e nem repercussao no 

exercicio de enfermagem. 

67 
Conforme a publicação "INAMPS em dados" , jã citada ante-

riormente, havia em 30 de novembro de 1981, nos 38 hospitais prÓprios 

e SOl Postos de Assistência Médica de todo o Brasil, um total de 

74.835 servidores, dos quais 25.396 eram médicos e 27.921 pertenciam a 

equipe de enfermagem. Esta era composta de 2.859 enfermeiros, 10.971 

auxiliares de enfermagem e 14.091 auxiliares operacionais de serviços 

diversos. A enfermagem constituía, pois, 37,3% de toda a força de tra-

balho atuante nos Õrgãos de execução .do INAMPS. Entretanto, na estrutu 

ra organizacional da instituição não existia Órgão prÓprio de enferma-

gem com competência decisória e linha de vinculação com os níveis regi 

onais. Isso trazia como consequência a inexistência de um comando esp~ 

cífico para esse enorme contingente (37 ,3%) de profissionais. Essa rea 

Üdade pode .ter motivado respostas do tipo "falta de coordenadoria de 

enfermagem" e "falta de autonomia administrativa" de 15 enfermeiros 

(83,3%), como fatores limitantes ao desempenho profissional, conforme 

se observa na Tabela 17. 

Mesmo as 3 respostas (16,7%) indicando como fator desfavorã-

vel a "falta de profissionais qualificados" nas coordenadorias, pode 

ser resultante de confusão entre qualificação profissional e competên-

cia funcional. 

Entre os fatores favoráveis ao desempenho profissional, es-

tes foram os aspectos mais citados na pesquisa: possibilidade de rece-

ber apoio, diretrizes especificas, orientação quanto ã política de tr~ 

balho e normas institucionais, e de se sentirem representados na cúpu-

la administrativa regional para defesa dos interesses da Enfermagem. 

Outros profissionais da população-alvo responderam que a pr~ 

sença de enfermeiros na coordenadoria possibilitava realização de cur-
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sos de treinamento mais adequados, melhor uniformidade da assistência a 

ser prestada com distribuição mais racional e tecnica dos recursos, 

alem de maior integração e trabalho em equipe. Outros 6 enfermeiros re 

feriram ainda que aquela presença de enfermeiros nas coordenadorias fa 

voreceria mais se a enfermagem fosse mais valorizada pela Administra

ção; tal afirmação corrobora aspectos já ressaltados sobre o quanto e 

generalizado o sentimento de frustração pelo tratamento desigual dado 

ao enfermeiro pelos sucessivos atos normativos, sejam do Departamento 

Administrativo do Serviço PÚblico (DASP), do Ministerio da Previdência 

e Assistência Social ou do prÕprio INAMPS. 

5.3.2. Possibilidade de desenvolvimento profissional 

Alem da presença de enfermeiros nas coordenadorias, a possi

bilidade de desenvolvimento profissional seria um outro fator institu

cional que poderia influir no desempenho de atividades de enfermagem. 

Mais da metade da população-alvo, isto e 62,6%, Tabela 18, 

respondeu que o enfermeiro no INAMPS encontrava campo adequado para se 

desenvolver profissionalmente; Os motivos mais citados, em ordem de

crescente de registros, foram: existência de diversidade de campos de 

trabalho nos PAM, oportunidades de frequentar cursos e programas de 

treinamento e aperfeiçoamento, possibilidade de receber orien~ação, su 

pervisão e de trabalhar em equipe, clientela diversificada e bom rela-, 

cionamento. 

A existência de diversidade de campos de trabalho poderia r~ 

presentar para o enfermeiro a viabilidade de atuar em diferentes seto

res, aprendendo pela assistência direta em cada área ou especialidade 

de trabalho, encontrando assim oportunidade para aprofundar conhecimen 

tos. Os outros dois fatores seguintes estão tambem relacionados com o 

primeiro, pois constituem formas de aprendizagem e de crescimento tec-
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nico. 

Um outro fator, clientela diversificada, mencionado por 25 

enfermeiros (12,1%), constitui tambêm reflexo do primeiro, pois a di

versidade de campos de trabalho nos PAM traz diversidade da assistên

cia a ser prestada ao cliente, via de regra um usuário da Previdência 

Social, em geral, conhecedor de seus direitos, mas permeável a orien

taçoes. 

'Fato positivo foi a resposta de um enfermeiro de São Paulo: 

possibilidade de fazer pesquisa ê fator favorável ao seu desenvolvi

mento no INAMPS. Embora não seja tão frequente na literatura específl 

ca de enfermagem a publicação de trabalhos de enfermeiros do INAMPS, 

a prÕpria lembrança e ~itação desse fator já significa estar havendo 

preocupaçao a esse respeito por profissionais de campo. 

Um total de 92 profissionais (29,9%) assinalou que o enfer

meiro nao encontrava campo para seu desenvolvimento no INAMPS, Tabela 

18. Os fatores negativos mais alegados foram: tipo de polÍtica admirr' 

nistrativa, excesso de rotinas administrativas, falta de integração, 

falta de· recursos humanos, falta de valorização do enfermeiro, entre 

outros. 

Apesar de ser reconhecido que o salário no serviço pÚblico, 

em geral, nao costuma ser compensador, esse fator recebeu apenas 7,0% 

das indicaçÕes negativas. Parece que o enfermeiro, na área de execu

çao,sente de forma mais aguda as consequencias da política administra 

tiva e de um sistema de trabalho que enfatizam a assistência médico

curativa. 

Todos esses fatores parecem afigurar-se como reais Õbices 

institucionais que, acrescidos a outros sociaiss culturais e organiz~ 

cionais, continuavam a influir negativamente nos Postos. Nestes õrg-~ 
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a assistência curativa era prioritária e as atividades educativas e pr~ 

ventivas- eram acessórias, apesar da nova orientação dos serviços bási

cos de saúde que estava em fase de implantação. 

Do ponto de vista legal, a assistência de enfermagem ainda 

nao constitui uma atividade~fim no INAMPS e, para a instituição, a mai~ 

ria dessas atividades assistenciais não ê levada em conta estatística-

mente, 

5,3,3, Apoio da chefia e satisfação no trabalho 

Jâ foram afirmadas no item anterior as oportunidades que o 

proxissional tem na instituição de participar de cursos formais de ape~ 

feiçoamento ou de especialização e atê mesmo de progr?mas de educação 

continuada, Foi verificado tambêm que essas oportunidades se constituem 

fator positivo de influência no seu desempenho. Disso necessariamente 

resulta maior competência e segurança no exercício das atividades den

tro do INAMPS. 

Em geral, o profissional nessas condiçÕes sente que seu trab~ 

lho ê gratificante, o que lhe traz satisfação interior. Daí porque 

89,6% da população-alvo, ao ser índagada sobre sua satisfação no traba

lho, responderam afirmativamente (Tabela 22). E 81,5% desse universo 

tambêm responderam positivamente que teriam apoio da sua chefia imedia

ta no caso deles implantarem nova rotina de trabalho (Tabela 21). 

Em 75,5% dos casos, foram revelados que havia enfermeiros que 

demonstraram simultaneamente satisfação no trabalho e apoio da chefia 

(Tabela 23). 

Outro fator que poderia explicar esse alto Índice de satisfa

çao profissional ê a facilidade com que enfermeiros e todas as demais 

categorias podem obter remanejamentos de local de trabalho. Na verdade, 

o INAMPS possuí uma rede de unidades ambulatoriais e hospitalares dis-
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tribuÍda nao so dentro da mesma cidade, especialmente nas capitais de 

São Paulo e Rio de Janeiro, como também em cidades do interior desses 

Estados e de outros-Estados; os servidores, de acordo com seus interes-

ses, têm possibilidade de deslocar-se de um Estado a outro ou··de um Pos 

to a outro dentro da mesma cidade. Tais facilidades devem contribuir, 

de certa forma, para ajustar o servidor ao local de trabalho. 

Finalmente, o fator estabilidade no emprego ou na função deve 

tambêm influir psicologicamente para gerar satisfação no trabalho; a ma 

ioria absoluta de pessoal que se encontra em atividade nos Órgãos de e-

xecuçao ê constituída de pessoal concursado, para cuja dispensa hâ ne-

cessidade de inquérito administrativo que caracterize a irregularidade 

;funcional, 

Diante de toda essa situação positiva que existe no ambiente 

profissional dos PAM, corroborada pela expressiva porcentagem das res-

postas, não seria excesso de otimismo prever-se uma perspectiva favorâ-

vel ã introdúção de certas mudanças. Mesmo levando em conta a longa tr~ 

dição de assistência predominantemente curativa nas unidades prÓprias 

de atendimento do INÀMPS, diante desse quadro animador, fica fâcil a a-

plicação de novas metodologias de trabalho com a contribuição e o acom-

panhamento de enfermeiros. 

5,3.4. Supervisão do trabalho e reunioes de serviço 

A existência de supervisão-de enfermagem nos Postos do INAMPS 

pode ser identificada pelo percentual muito alto de respostas 74,5% -

de profissionais ativos doPAM (Tabela 24); e o resultado do levantamen 

to consignado nas Tabelas 30 e 34 indicam que a supervisão do pessoal 

de enfermagem e a atividade mais desempenhada pelos enfermeiros. 

97 
Essa atividade vai de encontro ao que afirma NOGUEIRA (1982> 
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Refere ele que a "atividade de capacitaçao inicial e continuada de to-

dos os que estao sob a linha de supervisao, com o objetivo de desmono~ 

polizar o conhecimento, ê condição indispensável a descentralização d~ 

cisBria". O autor, ao enumerar princípios técnico-administrativos num 

programa de extensão de cobertura, no que diz respeito ã função de su-

pervisao, considera~a como função ou atribuição e não grau de carreir~ 

deve ter car~ter participativo e polivalente, alem de utilizar-se de 

apoio logístico (fornecimento de insumo) como parte integrante do tra-

balho de supervisão, 

97 
Argumenta NOGUEIRA que "o supervisor obterã uma visao pl~ 

ridimensional das metas propostas e dos procedimentos operacionais, se 

participar do planejamento das açÕes de saúde e dos recursos humanos". 

A polivalência destacada por ele contrapoe-se a supervisão "especiali-

zada", embora esta possa existir em areas especÍficas como tuberculose, 

hanseníase, materno-infantil e outras. 

··7 
Supervisão em enfermagem de saÚde publica, segundo ANDRADE 

(1974) ê função administrativa que se caracteriza por "manter o desen-

volvimento das açÕes de enfermagem .de acordo com determinadas bases co 

mo padrÕes, normas estabelecidas para o alcance dos objetivos da orga-

nização, mediante a motivação, a orientação, a ajuda proporcionada ao 

pessoal de enfermagem, tendo em vista obter adequado, eficaz e eficien 

te trabalho". 

3 
(1976) corrobora afirmando tarnbêm que essa supervi ADAMI 

sao ê 11 funçao administrativa porque se preocupa em verificar como as a 

çÕes de enfermagem estao sendo desenvolvidas, tendo por base padrÕes 

de trabalho determinados institucionalmente. Requer na sua dinâmica, 

principalmente relacionamento pessoa a pessoa, observação do trabalho 

executado e orientação imediata, quando necessário; esses asepctos, sem 

dÚvida, diferenciam~a do controle, da avaliação e das atividades de 
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educação continuada, especificas da função de ensino". 

Cumpre ressaltar pois que, de acordo com autores e articulis-· 

tas anteriormente mencionados, conforme a Declaração de Alma-Ata e doeu 

mentos brasileiros, a supervisão de pessoal executante das açÕes de cui 

dados primârios de saúde constitui a função mais importante para asseg~ 

rar a correta execução das atividades programadas. Hã, pois, consenso e 

unanimidade quanto a supervisao, como meio de manter a integração e fun 

cionamento dos serviços nos níveis pretendidos. 

A supervisão tradicional do pessoal de enfermagem, realizada 

por enfermeiros, constitui atividade técnico-administrativa que comumen 

te inclui orientação e apoio ao supervisionado. ~. em geral, um proces

so de observação direta para conferir se estão realizando e como estao 

sendo feitas as açÕes ·de enfermagem e corrigir, se necessário, a condu

ta, de acordo com os princÍpios técnicos ou normas administrativas.~ c~ 

mum utilizar-se também a supervisão indireta, que consiste em observar 

ou entrevistar o cliente assistido pelo supervisionado, e também pela 

verificação da quantidade e tipo de material consumido, alem de dados 

relativos ã produção do serviço. A fim de minimizar o aspecto coerciti

vo e incrementar mais a idéia de apoio e persua4ãõ; alguns enfermeiros 

utilizam frequentemente um tipo de supervisão que poderia ser denomina

do participativa; nesta, os profissionais trabalham juntamente com o s~ 

pervisionado, podendo corrigir, no momento exato, as falhas, omissÕes 

ou erros que estão sendo por ele cometidos. 

Portanto, a parte educativa da supervisao pode ser realizada 

de forma permanente ou incidental; treinamento incidental e aquele mi

nistrado quando se aproveita de uma necessidade que aparece no momento 

ou por ocasião da ocorrência de fatos ou problemas. 

O treinamento em serviço inicia-se com um embasamento teOrico, 

como preparação para a atividade prática. Entretanto, nos casos de uma 
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situaçao emergente, o processo se inverte, isto ê, o supervisor, aten-

dendo a essa emergência, faz o treinando participar do atendimento co-

mo parte do processo de aprendizagem; cessada a emergência ou o probl~ 

ma, o supervisor vai fundamentar o atendimento realizado. 

Quanto ~ periodicidade da supervisão que havia no INAMPS, os 

dados da Tabela 26 mostram: supervisão diária ~ 66,2%; supervisão esp~ 

radica ~ 22,5%. A supervisão diária era feita pelo enfermeiro - chefe 

de Serviço ou Seção de Enfermagem - sobre os demais enfermeiros e pes-

soal auxiliar. A esporádica, sem data pre-fixada, era realizada por n 

uma equipe multi-profissional formada eventualmente na coordenadoria 

regional, Cada membro dessa equipe devia observar o seu prÓprio setor 

especÍfico de trabalho ou colaborar na observação conjunta do funciona 

mento geral dos serviços. 

Em 89,5% dos casos, o enfermeiro era a categoria profissio-

nal que fazia a supervisao; e em 3,9% a supervisão era feita por medi-

co·. ou equipe multiprofissional. 

o medico foi tamhêm citado como supervisor porque, em alguns 

casos de-tratamento altamente especializados, o enfermeiro recebe dele 

uma eventual delegação para executar a tarefa; nesse caso, nacessaria-

mente deve estar sujeito ã orientação do medico responsável. 

No caso da citação do diretor do posto que igualmente exer-

ceu supervisão, com toda a certeza tratou-se de uma supervisão geral 

sobre o seu chefe subordinado administrativamente, sem interferência 

no campo técnico e especÍfico da enfermagem. 

Somente nao seria compreensível a existência de auxiliar de 

enfermagem e de auxiliar de portaria no exercício da função de supervl 

Sionar enfermeiros, conforme 
21 

levantado na Tabela 25, pois 
17 

de acordo 

com a Lei n9 2.604/55 e o Decreto n9 50.387/61 que regulamentam 

o exercício profissional de enfermagem, ambos em vigor, "são atribui-
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çoes dos enfermeiros, alem do exercício da enfermagem em todos os seus 

ramos, a administração dos serviços de enfermagem nos estabelecimentos 

hospitalares, para-hospitalares e de saÚde pÚblica ••• " entre outras. 

Aos auxiliares, a lei reserva atividades de enfermagem "sempre sob a 

orientação de médico ou de enfermeiro". Assim, onde houver enfermeiro, 

este, por ter preparo técnico maior entre os integrantes da equipe de 

enfermagem, êqt~ deve assumir de direito a atividade administrativa 

do serviço, aí incluída a supervisão de pessoal. 

Na época da coleta de dados, havia Postos menores localiza

dos no interior d~Estados de São Paulo e do Rio em que, os diretores 

tinham indicado auxiliar de enfermagem para a chefia da Seção de Enfer 

magem, porque o quadro de pessoal não contava com enfermeiros. A car

reira correlata para preenchimento desses cargos, segundo o Departame~ 

to Administrativo do Serviço PÚblico - DASP, e a do enfermeiro. 

Ainda que a chefia constitua cargo de confiança de diretor, 

a designação de qualquer categoria de nível médio, seja auxiliar de en 

fermagem, seja de portaria ou qualquer outra, mesmo que de nível supe

rior, representa transgressao inaceitável ao dispositivo legal referi

do e merece firme desaprovação e devida comunicaçao ao Conselho Regio

nal de Enfermagem, que tomará as providências necessárias. 

Ap~sar do pessoal de enfermagem estar rigidamente contido 

dentro das estruturas formais do Posto, assim mesmo os enfermeiros pr~ 

curavam organizar-se internamente. De acordo com dados levantados, e~s 

realizavam reuniões de serviço de periodicidade mensal (56,3%) para 

tratar de seus assuntos específicos, conforme responderam 87,2% dos en 

fermeiros integrantes deste estudo (Tabela 27 ). 

Essas reunioes de enfermeiros e/ou pessoal auxiliar, em sua 

maioria (98,2%), eram presididas pelo prÕprio enfermeiro, ocupante de 

cargo de chefe de Serviço ou Seção de Enfermagem. Por sua vez, esses 
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chefes poderiam ser convocados, periódica e eventualmente, para parti

cipar de reuniÕes nas coordenadorias regionais, nas sedes de Superin~ 

tendências Regionais em São Paulo ou no Rio de Janeiro, para trato de 

assuntos gerais e de enfermagem, presididas por enfermeiros - chefes 

de equipe ou encarregados de análise. Esses enfermeiros, encarregados 

de anâlise nas coordenadorias, mesmo sem competência legal decisória 

específica, pois não exerciam uma chefia compatível com o grau de res

ponsabilidade, promoviam reuniÕes para estudos, discussão de problemas 

e propostas de trabalho. Essa dinâmica de funcionamento, mantida nos 

Órgãos de execução, determinava o grau de organização da enfermagem 

nos PAM e nas coordenadorias e no mútuo relacionamento entre elas. Ha

V1a um esquema de reuniÕes periódicas; e a supervisão dos enfermeiros 

de coordenadorias sobre chefes de Serviço ou Seção de Enfermagem nos 

Postos e destes sobre os demais enfermeiros e outras categorias de en

fermagem, proporcionavam, ainda que precariamente, um certo nível orga 

nizacional do setor para planejamento, execução e avaliação da assis

tência de enfermagem prestada aos usuários da Previdência Social. 

Tal uniformidade e sistema de trabalho de enfermeiros, deco~ 

rentes do tipo de preparo. formal das escolas de enfermagem, podem ser, 

desde logo, utilizados com proveito para implantação e/ou manutenção 

de novos modelos de trabalho. 

Fica, pois, fácil supor que a criaçao da Coordenadoria de En 

fermagem na Direção Geral e sua projeção organizada nos Estados, assim 

como a possibilidade de desenvolvimento·profissional, o apoio das che

fias identificado pelos enfermeiros consultados, a facilidade para 

participar de cursos de aperfeiçoamento ou especialização ou em progr~ 

mas de treinamento ou de educação continuada, são condiçÕes instituci~ 

nais que poderão atenuar progressivamente aquela centralização da as~s 

téncia em torno da consulta médica. 
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Outro fator institucional positivo, segundo enfermeiros dos 

PAM, seria a suficiência de material; desde que haja previsão e requi

sição com especificação corret~no INAMPS, não ocorre usualmente a fal 

ta de material permanente ou material de consumo. 

5,4, Atividades de Assistência Primária de SaÚde 

5.4.1. ConsideraçÕes gerais 

As açoes específicas de assistência primária de saúde estao 

fundamentadas em recomendaçÕes internacionais da OMS/OPS e UNICEF, bem 

como em documentos legais nacionais, como por exemplo, o Plano CONASP; 

fundamentam-se também em documentos tais como "PadrÕes de Assistência 

de Enfermagem ã Comunidade'', oriundos apenas do Ministério da SaÚde ou 

em outros atos vindos desse Ministério em conjunto com os Ministérios 

da Previdência e Assistência Social e da Educação e Cultura. Podem 

igualmente essas açoes basearem-se ainda em resoluçÕes e recomendações 

do Conselho Federal de Enfermagem, autarquia federal vinculada ao Mi

nisterio.do Trabalho. 

Confrontando-se tais açoes de assistência primária de saúde 

com as atividades de enfermagem realizadas nos Postos de Assistência 

Médica do INAMPS, verificou-se que muitas delas já vinham sendo execu

tadas rotineiramente; havia outras que eram executadas não com a mesma 

frequência, mas que mereciam ser incrementadas; e outras, ainda, que 

seriam exequ!veis, segundo enfermeiros, mas não vinham sendo realiza

das por falta de ârea fÍsica e pessoal ou porque havia médicos em tal 

quantidade que atividades comuns de um programa de controle de saúde 

de gestante, de criança sadia ou de controle de crÔnicos, portadores 

de moléstias comuns de evolução previsível, estavam sob os cuidados di 

retos de médico, onde se explica a volumosa cifra de 25.074.372 consul 
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tas médicas em um ano para esses dois Estados, de são Paulo e Rio de Ja 

neiro. conforme jã enunciado antes. 

Essas informações levantadas na investigação deixam claro que 

o profissional de enfermagem não pode limitar-se a desenvolver ativida-

des apenas em função da consulta medica; estão preparados para desenvol 

ver outras tarefas ligadas à assistência à saúde. Assim, no caso da efe 

tiva implantação e da manutenção dos serviços básicos de saúde, dentro 

de um sistema hierarquizado e regionalizado, com uma dinâmica de refe-

rência e contra-referência que possibilite o requerido trânsito da cli-

entela nos vários níveis de assistência, o enfermeiro pode contribuir 

em todas essas etapas. Tal contribuição processa-se nas várias fases do 

sistema: seja na fase de planejamento, como na execuçao e na avaliação. 

Por meio do convívio com a clientela e no dia-a-dia de traba-

lho com o pessoal auxiliar o enfermeiro com experiência profissional de 

campo tem condiçÕes de interpretar para a equipe as dificuldades de exe 

cuçao e as necessidades da área, bem como está preparado para ter umavi 

sao mais exata dos princípios, metas e procedimentos técnicos ou opera-

cionais; transmitindo essa visao para a sua equipe de execução, ele es-

tará atuando como elo de ligação entre os vários níveis da administra-

çao. 

A Declaração de Alma-Ata e o documento "Cuidados Primários de 

SaÚde", da OMS e UNICEF, mencionam em conjunto, a palavra "enfermeiro" 

em sua forma feminina, apenas quatro vezes e, assim mesmo, apenas para 

enumerá-la entre as diversas categorias profissionais ou para recomeffiar 

necessidade de melhor prepará-lo e motivá-lo para servir ã comunidade. 

16 
A esse respeito, o eminente medico Ernani Braga , que foi 

Professor e Diretor da Escola Nacional de·Saúde PÚblica, do Rio de Ja-

neiro, escrevia em 1983, ter chamado a atenção nos debates, durante a 

32a. Assembléia Mundial de SaÚde da OMS, em maio de 1979, para "a exces 

• 
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sivamente discreta importância concedida ao medico e ã enfermeira - ele 

mentos-chave de qualquer equipe de saúde". Prosseguindo em outro trecho, 

afirma "como aparentemente começa a prevalecer a idéia de que a presta-

çao de cuidados primários de saúde cabe primordialmente a pessoal de nf 

vel auxiliar e aos denominados agentes comunitãrios, mister será deixar 

bem claro que, embora deva ser ressaltado o papel que cabe a esse pes-

soai desempenhar - pois serã impossível estender a cobertura de saúde 

sem seu imprescindÍvel envolvimento nas mais diversas tarefas - sempre 

caberâ aqueles dois profissionais, particularmente ã enfermeira, a lide 

rança e, especialmente, a supervisao do conjunto de açÕes que visem a 

elevação do nÍvel d.e vida e de saÚde da coletividade". 

Outro aspecto a ser considerado e o da tecnologia apropriada 

para a saÚde, ou seja, tecnologia mais simplificada, de menor custo e 
72 

adequada eficâcia. Tal simplificação de meios, segundo MACEDO (1980), 

corresponde ã "simplicidade de problemas e nao ã simplicidade das pes-
134 

soas". Ou, como descreve VIDAL (1977) deve destinar-se "a solucionar 

problemas substantivos de saúde". Portanto, tecnologia apropriada deve 

ser entendida como o conjunto de métodos, técnicas e recursos materiais, 

equipamentos, drogas e plantas medicinais, ajustados às necessidades lo 

cais, cientificamente fundamentadas, socialmente aceitáveis, comprovad~ 

mente Úteis e financeiramente acessÍveis ã comunidade. Enfermeiros e 

equipe de enfermagem poderão estudar melhor a matéria e incentivar a 

127 
sua ampla utilização nos setores de execução, mesmo porque TAYLOR 

(1983) afirma que "a OMS mostra claramente o fato de que boa saúde sig-

nifica mais do que boa medicina". Escreve essa articulista ainda que 

"em cuidados primários de saÚde, procura-se praticar algo em benefÍcio 

de todos, e não todos os tratamentos para uns poucos. Isso implica o 

abandono radical·da medicina centralizada no medico, em favor de uma p~ 

lítica de saÚde que encare a igualdade em geral como a base da boa saú-

de individual", 
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5.4.2, Atividades de enfermagem nos Postos de Assistência Médica 

Nos Postos de Assistência Medica do INAMPS, em são Paulo e no 

Rio de Janeiro, a enfermagem atuava subsidiariamente em torno da consul 

ta medica, que e considerada a atividade principal e a mais importante. 

Assim, quase todos os enfermeiros incluídos neste estudo mencionaram a 

execuçao de tarefas que precediam a consulta medica, tais como a prepa

raçao de material, o arranjo de ambiente, o preparo do cliente ou paci

ente, a cOlocação em posição ou a exposição das áreas necessárias ao 

exame físico e funcional, a verificação de sinais vitais e dados antro

pornetricos, alem de auxílio ao medico e apoio ao cliente durante o exa

me clínico, Outras atividades mais executadas nos Postos eram aquelas 

que sucediam ã consulta, isto ê, curativos, medicação, retirada de "po~ 

tos" cirÚrgicos. 

Havia também serviços que, quando realizados nos PAM, ocorri

am de forma independente de prescrição medica, mas com base em orienta

çoes gerais da administração, como nos encaminhamentos; em orientaçÕes 

de outros Ôrgaos, como no caso da vacinaçao e vigilância epidemiolÕgic~ 

em conhe~imentos técnicos especÍficos como na consulta de enfermagem, 

visita domiciliãria, observação de paciente em sala de repouso com pre~ 

tação de cuidàdos de ccnforto, pre e pós-consulta. 

Uma atividade bastante citada.nas respostas foi a observação 

do paciente em repouso, Com certeza esse fato era decorrente da existên 

cia de 909 léitos de repouso (Anexo 3) nos PAM dos dois Estados conside 

rados, 

Com relativa frequência, pacientes debilitados chegavam aos 

PAM, ocasião em que qualquer membro da equipe de enfermagem devia colo

câ~los em maca ou cadeira de rodas e transportá-los para o leito da sa

la ou ârea de repouso, para atendimento prioritário; outros sofriam mal 
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subito enquanto aguardavam consulta ou tratamento; havia ainda aqueles 

em quem, apos consulta medica, ficava patente a necessidade de interna

ção hospitalar imediata. Todos esses pacientes eram conduzidos ã sala 

de repouso, onde permaneciam sob vigilância e observação do pessoal de 

enfermagem, enquanto aguardavàm remoçao por ambulância ou por outro 

meio, Nesse setor, alem da identificação de clientes necessitados de as 

sistência imediata, prioritária ou de maior complexidade e da conseque~ 

te observ~ção, o pessoal de enfermagem atendia o paciente em suas nece~ 

sidades básicas relacionadas com o conforto físico, tais como: elimina

çÕes (intestinal ou vesical) e também medicação, curativos, inalações, 

oxigenioterapia e outros tratamentos emergentes, sempre que necessário. 

Essa observação em sala de repouso desencadeia, em geral, ou

tras atividades paralelas, tais como: auxÍlio ao paciente em cadeira de 

rodas ou maca e na prÓpria deambulação. 

Jâ foi mencionado anteriormente que, de acordo com as informa 

çoes levantadas neste estudo, nos Postos do INAMPS de são Paulo e do 

Rio de Janeiro, as atividades mais executadas eram aquelas que giravam 

em torno ·da consulta medica propriamente dita; as menos executadas eram 

as tarefas referentes a programas de saúde, de controle de doenças cro

nicas comuns de evolução previsível e todas as açÕes de cunho educativn 

Estas Últimas sao justamente as atividades contidas em diversas experi

ências relatadas e recomendadas por organizações internacionais de saú

de como prioritárias e relevantes, 

Na verdade, havia muitos enfermeiros que se manifestaram cap~ 

citados a desenvolver atividades de programas de.saúde e de controle de 

portadores de doenças crÔnicas comuns. Apenas não realizavam tais tare

fas por falta de área fÍsica ou pela existência de médicos em quantida

de suficiente para as consultas. A grande desproporção quantitativa en

tre medicas e enfermeiros nos PAM, isto e, 8.224 vínculos medicas para 
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390 enfermeiros, em São Paulo e no Rio de Janeiro, impossibilitava a 

execução de pÔs-consulta mais complexa e outras orientaçÕes especÍficas 

para todos os clientes ou pacientes consultados, como seria desejável, 

dada a diversidade de clientela dos Postos do INAMPS. 

Conforme foi demonstrado na Tabela 34, as atividades mais de

sempenhadas por enfermeiros eram a supervisão do pessoal de enfermagem 

e as de cunho administrativo-burocrático. Pelos auxiliares de enferma

gem eram: .a administração de medicamentos, execução de curativos e vefi 

ficação de sinais vitais. Pelos auxiliares operacionais de serviços di

versos, as tarefas mais frequentemente executadas eram: preparo de mat~ 

rial e de ambiente para consulta e auxílio no transporte de pacientes. 

Uma análise cuidadosa desses resultados mostra que entre as 

tarefas mais citadas pelos enfermeiros, como sendo executadas por pess~ 

al auxiliar, estava incluída uma de certa complexidade que envolvia res 

ponsabilidade medica, tal como a ~Õbilização; no Anexo 4 ela foi compu

tada como atividade terapêutica, apresentando um volume considerável de 

serviços produzidos em São Paulo e no Rio de Janeiro, isto e, 413.194 

realizaçÕes no ano de 1981. 

Comparando dados das Tabelas 31 e 33, verifica-se que a colo

caçao de aparelho gessado e de goteira de gesso são serviços pouco cita 

dos pelos enfermeiros; a maioria desses profissionais respondeu não ex~ 

cutâ-las rotineiramente. Nesse caso, os pacientes devem ser encaminha

dos, como e costume, para hospitais' da rede contratada do INAMPS. 

Nos Postos onde esses serviços de gesso e goteira eram reali

zadas regularmente, sua execução vinha sendo feita predominantemente 

por auxiliares de enfermagem. Médicos e auxiliares operacionais de ser

viços diversos foram citados dentro de valores muito equilibrados, o 

que indica que tanto os primeiros como os segundos realizavam essas ta-
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refas que, estatísticamente, apareciam totalizados em imobilizaçÕes. 

~ fácil imaginar os riscos e danos que podem ser acarretados 

ao paciente por imobilizaçÕes com atadura de crepe, de finalidade tera 

pêutica, goteiras e gessos realizados por pessoal com pouco ou nenhum 

preparo, O curso de graduação, que leva à formação do enfermeiro, in

clui ensino de enfermagem em situaçÕes de emergencia com técnicas de 

imobilização dos vários segmentos do corpo, porem com finalidade pali~ 

tiva e p7eventiva para evitar movimentação ate a aplicação do tratamen 

to definitivo, e nunca com finalidade terapêutica. 

Na verdade, os enfermeiros indicaram quase todas as ativida

des listadas no questionãrio.como sendo executadas rotineiramente pelos< 

auxiliares operacionais de serviços diversos; no cômputo geral, a Tabe 

la 31 mostra que umas foram mais assinaladas que outras. Eles sõ não 

foram citados em desempenho de consulta de enfermagem, fazendo supervi 

são de pessoal ou•·coordenando reuniões de serviço e em ativ~dades de 

programas de saúde e de controle de pacientes com doenças e lesões co-

muns. 

· Mesmo com escolaridade restrita ao 19 grau de ensino e sem 

qualificação profissional alguma, a não ser a ministrada através do 

treinamento em serviço, esses auxiliares operacionais de serviços di

versos estavam realizando medicação oral, parenteral, curativos, reti

rada de "pontos 11
, inalaçÕes, instilaçÕes, vac.inaçoes, sondagens vesi

cais, alem de entrevistas, orientaçÕes e as imobilizaçÕes, jã citadas, 

Havia, pois, indefinição de funçÕes, o que levava todos a fa 

zerem· quase tudo e ate médicos fazendo consulta de enfermagem, pre e 

pÓs-consulta, conforme apareceram em duas ou· três respostas dos enfer

meiros inquiridos •. A expressão "consulta de enfermagem" constitui ter

minologia que começou a ser adotada recentemente por estudiosos e en

fermeiros de saÚde publica. 
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118 
SANTOS (1968) apontava que, segundo o tipo de assistência 

dada nas unidades sanitárias da Fundação SESP, a gestante era atendida 

pelo medico e pela enfermeira igual número de vezes e com a mesma pre-

visão de tempo media necessário ã atividade. Referia também em outra 
117 . 

publicação de 1969 que os enfermeiros no campo da saúde pÚbli 

ca estavam desempenhando as "atividades finais de visitação domiciliá-

ria, vacinaçao e consulta de enfermagem a sadios, crianças e gestantes, 

e a doentes". 

98 
Afirmava OLIVEIRA (1968) que "além das tarefas já tradi-

cionalmente desempenhadas no hospital (sinais vitais, administração de 

medicamentos, tratamentos, etc.), há uma vigorosa tendência, principa~ 

mente, no campo da saúde pÚblica, para que o enfermeiro participe mais 

ativamente, dando consulta de enfermagem nos ambulatórios de puericul-

tura, de pre e pós natal, atendendo aos casos mais simples e selecio-

nando os que requerem maior atenção médica". 

Num estudo exploratório sobre consulta de enfermagem, CASTRO 
35 

(1975) concluía que essa atividade configurava-se como caracterí~ 

tica do enfermeiro "que assiste os pacientes nas unidades sanitárias e 

esta tendência vem estendendo-se aos ambulatórios de hospitais ou iso-

lados". Enfatizava também que a "entrevista de enfermagem não difere 

da consulta de enfermagem, devendo a primeira ser englobada na segunda 

denominação". 

Hâ ainda inúmeros outros autores brasileiros que tem estuda-
~ . 34 .4 

do e pesquisado a materia, como CARVALHO- (1969), ADAMI (1976), NO 

94 54 
GUElRA (1977) e FONSECA (1977). 

A metodologia da consulta de enfermagem continua sendo aper-

feiçoada para torná-la mais dinâmica, racional e eficiente. Por essa 

razao, e possível que tenha havido problema conceitual dos 2 enfermei-

ros que assinalaram essa atividade, atribuindo-a também aos médicos. 
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A pre e pos consulta constituem, em geral, atividades roti

neiras nos Centros de Saúde, mas em PAM são incomuns e mesmo que rea

lizem tarefas inclusas na prê e pos consulta, nao o fazem de forma sis 

tematizada e nem registram esses dados estatisticamente. 

A consulta de enfermagem ê considerada uma das atividades 

privativas do enfermeiro no Projeto de Lei n960/82 que, quando aprova

do, ira dispor sobre o exercício da enfermagem. Segundo dados levanta

dos nesta· pesquisa, essa atividade estava sendo delegada a auxiliares 

de enfermagem, conforme atesta a resposta de 6 enfermeiros. 

5,4.3. Atividades de enfermagem na assistência primária de saúde 

Analisando-se as açoes globais ou específicas contidas no 

conceito de assistência primária de saúde das organizaçÕes internacio

nais, elas podem ser desdobradas em múltiplas atividades ou tarefas, 

cuja execução poderia seguramente ser entregue ã equipe de enfermagem. 

Questionando os enfermeiros dos Postos e sem mencionar a ex

pressao '~assi.stência primária" ou ucuidados básicos de saÚde" o prese~ 

te estudo levantou todas as atividades de rotina, independentemente do 

volume de execuções. Entre elas, foram encontradas muitas que podem 

muito bem ser enquadradas corno tarefas que conduzem ã realização de as 

sistencia primária ou de serviços básicos de saúde. 

Hâ que se destacar que muitas dessas açoes desenvolvidas a 

nível de serviços de assistência primaria poderiam ser e, sao realmen

te, desempenhadas por enfermeiros e pessoal de enfermagem em qualquer 

outro nível assistencial. 

Com relação ã saÚde materno-infantil, inclusive planejamento 

familiar, como em qualquer outra atividade assistencial ã saúde inclui 

da nos serviços básicos, o enfermeiro poderia atuar realizando especí-
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ficamente a prescrição e consulta de enfermagem. 

- 15-16 
O medico e professor BRAGA jã escrevia em 1965 e rep~ 

tia em 1983 que o enfermeiro "tem de se preparar para atividades de ca 

râter tecnolÓgico, relacionadas a arte de diagnosticar e de curar, 

transferindo-se insensivelmente da ãrea preferencial em que atua - a de 

confortar e servir """para aquela outra". Enfatizava porém que isso nao 

significa, de modo algum, que o enfermeiro tivesse "desejado invadir se 

tores anterioremente monopolizados pelo medico". PublicaçÕes da OMS/OPS 

e outras estrangeiras vêm salientando a ocorrencia 

14 
sivas do papel do enfermeiro, tais como BERGMA.~ · 

132 93 70 
RESE· t MUSSALEM· , LEININGER , SEIVWRIGHT 

de mudanças progres-

, ROBERTS 

121 

115 
, VERD~ 

e outros outros. 

Todos eles apontam a necessidade do enfermeiro atuar mais em atividades 

clÍnicas e terapêuticas, especialmente junto a população rural ou pobre. 

,16 
BRAGA reconhece que, na verdade, sempre coube ao enfermei-

ro "a responsabilidade de cuidar do paciente' vendo-se' porêm, agora, 

cada vez mais solicitado a desempenhar tarefas que anteriormente'esta-

vam so a cargo do médico". 

Prossegue afirmando que "ao mesmo tempo, nao lhe ê permitido 

descuidar-se do seu campo de ação, no qual se enquadra a atençao ao pa-

ciente e se inclui, rapidamente, a de suas famílias e das comunidades 

a que pertence. Paradoxalmente, ã medida que essas necessidades se tor-
16 

nam mais claras", refere BRAGA (1983) que o enfermeiro "embora prep~ 

rando-se para atendê-las, e obrigado a delegar tais responsabilidades a 

pessoal colaborador e auxiliar de vãrios níveis, devotando-se em maior 

grau as tarefas de supervisão e de cunho administrativo". 

136 -
VIEIRA (1983), medico e Coordenador de Recursos Humanos da 

OPS/OMS, analisando a situação do numero total de enfermeiros regi~tra-

dos no Conselho Federal de Enfermagem em relação a 500 mil Jeitos hosp_!. 

talares ou aos 10.000 Centros e Postos de SaÚde, conclui que "e imprat_!. 
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câvel pensarmos o profissional de enfermagem dedicado ã prestaçao dire 

ta de assistência". Afirma que "o enfermeiro sõ pode ter contato indi-

reto com a clientela hospitalar ou ambulatorial". Considera esse espe-

cialista em Recursos Humanos que o enfermeiro teria condiçÕes técnicas 

de se desincumbir das tarefas de assistência primária de saúde, mas 

"enquanto não se alterar, significativamente, a disponibilidade de en-

fermeiros no pai's, o emprego mais racional de sua capacidade impÕe que 

ele seja antes um profissional multiplicador, coordenador, supervisor, 

docente que um prestador direito de serviços". 

DaÍ se deduz que tanto o Professor Ernani Braga, com sua au~ 

toridade de tecnicó e profundo conhecedor dos problemas de saúde no 

Brasil, como o Coordenador da OPS/OMS, César Vieira, tiveram opinião 

unânime quanto ao tipo de atividade que cabe ao enfermeiro na situação 

atual, 

Para corroborar tais assertivas, basta lembrar as experiêncl 

as relatadas de todos os continentes que dão testemunho do quanto se 

pode alcançar em materia de saúde, através dos esforços coordenados 

dos governos, dos profissionais e da população. 

37 ( ) .. - . - . Segundo CHAVES 1982 , e hora de enferme1.ros e med1.cos 

repensarem juntos as funçÕes de cada qual num sistemaintegrado de cui-- -

dados primários que possa, de fato, produzir impacto nos programas co-

muni.tãrios de satideu. 

5.4.4. Obstáculos na execuçao de atividades de assistência primá

ria de saÚde 

Diversos autores nacionais e internacionais, conforme experi 

ências relatadas anteriormente, demonstraram que a cobertura assisten-

cial pode ser ampliada com a participação ativa de pessoal auxiliar de 
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vidamente treinado e orientado. 

No Brasil, a Fundação SESP e o Ministério da SaÚde realiza

ram um desses tipos de experiência em quase todos os Estados. Entretan 

to, paralelamente na mesma epoca, a Previdência Social desenvolvia um 

modelo de assistência medica curativista que tomou vulto, especialmen

te a partir da decada de 60, gerando uma situação de dualidade de co

mando no setor saude. Hoje, esse duplo comando está em fase de tentati 

va de cor~eçao atravês do Plano CONASP e das AçÕes Integradas de Saúde. 

Aquele modelo de assistência medica curativista ainda exis

tente na Previdência Social, ao valorizar mais a consulta medica do 

que as atividades dos demais profissionais de saÚde, não oferece a es

tes Últimos o mesmo espaço fisico e funcional para seu desenvolvimenta 

Tal situação passa a atuar corno obstáculo na execução de atividades 

profissionais especificas e mesmo na assistência primária de saúde. 

Foi por isso que, na listagem das atividades do questionário, os moti

vos ou obstâculos mais citados para a nao realização foram os seguini

tes: alegação de que determinadas atividades não eram prÕprias do PAM, 

falta de ~essoal e falta de área física. 

E mesmo para desenvolver programas de saúde, ainda que prio

ritários, como os da área materno-infantil e os de assistência a port~ 

dores·de patologias crônicas de evolução previsível (diabéticos, hipe~ 

tensos, esquistossomõticos, etc), os motivos mais assinalados de sua ' 

nao execução foram ainda a falta de pessoal e de área física e a aleg~ 

çao da existência de médicos em numero suficiente. 

Apesar da maioria dos enfermeiros informar que nao realiza

vam atividades de programas de saÚde pelos motivos jã alegados, espec~ 

ficamente o programa de assistência ã gestante sadia vinha sendo real~ 

zado por 36 enfermeiros (11,4%) entre 316 consultados, conforme demons 

tra a Tábela 31; outros 14 profissionais indicaram o mêdico,,como execu 
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tor desse programa, Por sua vez, a Tabela 39 mostra que 61 enfermeiros 

(22,9%) assinalaram como motivo·para a nao execuçao de atividades de 

assistência ã gestante a existência de mêdicos em número suficiente, 

que exclui a atuação dele, enfermeiro, desse programa. 

Entre todos os motivos mais citados como obstáculos ao desen 

volvimento do programa de assistência a gestante sadia, a eXistência 

de medicas em número suficiente ocupa o segundo lugar; tal classifica

çao comprova o caráter marcadamente curativista da assistência à ges

tante, uma vez que o medico, não apenas por formação curricular, mas . 

pela prÓpria tradição do INAMPS, sempre será inclinado à ação curativa 

e nao preventiva. 

Considerando-se as inúmeras experiências jã realizadas, in

clusive no Brasil, o programa de assistência à gestante sadia pode ser 

perfeitamente desenvolvido por pessoal não medico, desde que treinado 

e supervisionado para fazer o encaminhamento ao especialista dos clien 

tes com patologias ou de alto risco. Essas clientes merecerão atendi

mentos especializado com todos os recursos e tecnologias disponíveis. 

Quanto ao programa de assistência a criança sadia, os moti

vos ou obstáculos mais citados (Tabela 40) para não executá-lo também 

foram: falta de área fÍsica, falta de pessoal e existência de médicos 

em numero suficiente. De acordo com a Tabela 31, havia 42 enfermeiros 

(13,3%) que jã vinham realizando essa atividade, alêm de 9 auxiliares 

de enfermagem, 18 mêdicos e 2 de outras categorias (agente administra

tivo, agente de serviços complementares, etc.) 

O preenchimento e/ou encaminhamento da notificação de doen

ças a Secretaria de SaÚde jâ vinha sendo feito por 113 enfermeiros 

(35 0 8%) entre os 316 consultados, a1êm de 10 auxiliares de enfermagem, 

1 auxiliar operacional de serviços diversos, 31 médicos e 5 de outras 

categorias de acordo com a Tabela 31. 
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As respostas de 203 enfermeiros (64,2%) que nao faziam o re

ferido preenchimento e/ou encaminhamento da notificação, na epoca da 

coleta de dados, indicaram, conforme Tabela 41, a existência de médi

cos em numero suficiente igualmente como o motivo mais assinalado para 

justificar a nao realização dessa tarefa. 

Na verdade, por se tratar de atividade relativamente simples 

e, ao mesmo tempo, importante para controle epidemiológico de doenças, 

não teria cabimento a resposta "inexequível", que foi citado por 21 e.!!_ 

fermeiros, Isso,talvez se explique por falta de suficiente conscienti

zação de sua importância, 

Dessa feita, como medida de maior racionalidade e utilização 

adequada dos recursos, a Previdência Social, por meio de atos oficiais, 

poderia incrementar a realizaÇão-dos programas prioritários de saúde 

utilizando pessoal auxiliar devidamente capacitado; dessa forma, o 

INAMPS estará ampliando a cobertura populacional e melhorando a assis

tência a ser prestada a seus beneficiários. 

5.4,5. Contribuição do enfermei~o na assistência a saÚde no âmbito 

do INAMPS 

Avaliando-se algumas tarefas que enfermeiros e equipe de en

fermagem já vêm realizando, e possível incentivá-las e incorpora-las 

no conjunto de atividades-fim do PAM computáveis estatisticamente, co

mo parte de açÕes de serviço~ básicos de saúde. Tais atividades seri~ 

a) orientação de indivÍduos ou grupos sobre cuidados com a saúde e com 

patologias mais frequentes e de evolução previsível; 

b) preenchimento e/ou encaminhamento da notificação de doenças ao Õr

gão oficial de saúde; 

c) consulta de enfermagem; 
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d) prê e pds~onsulta; 

e) vacinação; 

f) visita dornícíliiria; 

g) administração de medicamentos prescritos e/ou padronizados; 

h) encaminhamentos; 

i) execução de procedimentos tais como: curativos, inalações, instila

çoes, oxigenioterapia, verificação de sinais vitais e dados antropo

mêtricos<\ 

Muitas açoes prioritárias, previstas no conceito de assistên

cia primária de saÚde, poderiam ser multiplicadas nos PAM do INAMPS, e~ 

pecialmente em periferias e comunidades pequenas, se forem aprovei'tados 

os auxiliares de enfermagem e auxiliares operacionais de serviços diver 

sos, quando bem treinados e orientados por enfermeiros. 

Tais açÕes englobariam a assistência materno-infantil, inclu

sive planejamento familiar e outras açÕes, como controle de doenças lo

calmente endêmicas e tratamento apropriado de doenças e lesÕes comuns, 

educação sobre problemas de saÚde e dos métodos para sua prevençao e 

controle.e fornecimento de medicamentos essenciais. 

Por meio. de curtos programas de treinamento, sugeridos inclu

sive no texto "PadrÕes de Assistência de Enfermagem à Comunidade", do 

Ministério da SaÚde 91 , enfermeiros do INAMPS poderiam ser capacitados 

a contribuir mais direta e eficazmente nos PAM, nas periferias das capi_ 

tais e no interior, para implantação e manutenção dos serviços básicos 

de saúde. 

Essa publicação dÔ Ministério da SaÚde, elaborada em junho/j~ 

lho de 1977, traz inúmeras sugestoes de atividades de enfermagem que p~ 

deriam ser objeto de programas para reciclagem de enfermeiros, dentro 

da filosofia e da política dos serviços básicos de saÚde do Plano 

CONASP. Com vistas ã uniformização de critérios e de sistema de atendi-



178 

mento nas unidades prÓprias dos PAM, a preparaçao de enfermeiros pode~ 

ria ser uma das medidas para execução do Programa de AçÕes Integradas 

de SaGde. Os convênios que jâ vêm sendo assinados em diversos Estados, 

como jã ocorreu em São Paulo, constituem instrumentos legais que viabi 

lizam a implantação do Plano CONASP. 

Com base naquelas sugestoes do Hinistêrio da Saúde, os enfe!_ 

meiros do INAHPS poderiam ser preparados rapidamente para treinar e s~ 

pervision~r o pessoal auxiliar e avaliar seu desempenho; dessa maneir~ 

esses enfermeiros, juntamente com a equipe de auxiliares de enfermagem 

e de operacionais de serviços diversos, terão condiçÕes de executar os 

serviços bâsicos de· saúde, nas suas diversas áreas de atividades, isto 

~' promover, manter ou recuperar a saúde e prevenir a doença. 

86 
A propôs i to,. convêm citar a Portaria HPAS n9 269 I 84 · que 

define atendimento bâsico como sendo o "conjunto de serviços prestados 

pelos agentes em minipostos, postos de saÚde e centros de saúde, com-

preendendo atendimentos simplificados, curativos, aplicações de inje-

çao, colheitas de material, imunizaçÕes, visitas domiciliárias e ou-

tros semelhantes". 

Assim, ·a contribuição do enfermeiro nos PAM do INAMPS, em 

termos de assistência primária ou serviços básicos de saúde, dentro do 

espÍrito do "Plano de Reorientação da.Assistência ã SaÚde no âmbito da 

Previdência Social", poderia ser efetivada por meio de: 

a) continuidade de açoes que já vinham sendo realizadas, conforme da-

dos levantados neste estudo; 

b) estimulo ao desenvolvimento de atividades preventivas e educativas 

a indivÍduos ou grupos da comunidade; 

c) supervisão e orientação de pessoal auxiliar na prestaçao de assis-

tência direta ~ clientela; 

d) incentivo à realização de consulta de enfermagem e de visita domici 
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li~ria, especialmente esta Última, nas localidades onde for poss!-

vel; 

e) incentivo a utilização de terapêuticas alternativas~ especialmente 

nas periferias dos grandes centros urbanos e pequenas comunidades 

do interior; 

;O participação na equipe ultíprofissional dos Postos para o Planeja-

menta operacional de programa e projetos de saúde; 

g) participação em estudos para implantação de açoes integradas de 

saÚde nos PAM, juntamente com os demais orgaos ou setores envolvi-

dos, 

86 
A Portaria MPAS n9 269/84 já referida, define consulta 

como "atendimento realizado por profissionais de medicina, odontologia 

e de saÚde mental, em Postos e Centros de Saúde, inclusive pequenas ci 

rurgias, complementado sempre que necessário, pela participação do pe~ 

soal de enfermagem, nutrição e serviço social". 

Portanto, nao inclui ainda a consulta de enfermagem, mas so 

a pre e pós-consulta; e nao inclui também as açÕes de identificação de 

pacientes que necessitam de atendimento imediato, prioritário <ou de 

maior complexidade, a observação de pacientes em repouso e os encami-

nhamentos, comumente feitos pelos enfermeiros e pessoal de enfermagem. 

Sem dúvida, a criação da Coordenadoria de Enfermagem na Dire 

82 
çao Geral do INAMPS< foi um passo decisivo no reconhecimento e ampli 

ação do espaço profissional do enfermeiro na administração do Institu-

to. Sua implantação e organização na DG, assim como sua projeção nas 

superintendências, podem viabilizar um processo sistematizado da assis 

tência de enfermagem, tornando-a mais compatível com a formação acadê-

m1ca do profissional e mais consentãnea com as necessidades da cliente 

la. 

Entretanto, para que a contribuição do enfermeiro na implan-
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taçao dos serviços bâsicos de saúde possa realmente efetivar-se, seri

am necessârias outras providências administrativas, que pudessem atuar 

como reforço; tais providências devem incluir a provisão de mais recur 

sos humanos em enfermagem e a elaboração de normas de açoes de enferma 

gem no INAMPS que promovam a valorização e o desenvolvimento de seus 

profissionais, expressamente previstos no Plano CONASP e nos convênios 

de AçÕes Integradas de SaÚde. 

·Outras medidas podem ainda ser inseridas entre as várias ati 

vidades técnicas assistenciais que jâ vem sendo realizadas pela equipe 

de enfermagem como açoes de serviços bâsicos de saúde e computadas es

tatisticamente: o treinamento de enfermeiros e auxiliares de enferma

gem para a execução de determinadas atividades clinicas e terapêuticas 

mais simples, relacionadas com patologias comuns jã especificadas em 

publicaçÕes do Ministério da Saúde; a delimitação de espaço fisico nos 

PAM para implementação de atividades educativas a grupos; a manutençao 

de enfermeiros com formação especifica de saÚde publica, lotados nos 

setores de atendimento ambulatorial ou remanejando-os de setores hospi 

talares p,ara estes; o incentivo ao desenvolvimento de programas priori 

târios de saÚde, especialmente materno-infantil. 

Em suma, a equipe de enfermagem, com a formação técnica e a 

comprovada experiência de cada categoria profissional, estã plenamente 

capacitada para assumir a sua parcela de responsabilidade na implanta

ção gradual e progressiva dos serviços bâsicos de saúde. Essa respons~ 

bilidade implica uma atuaçao em todos os aspectos do desenvolvimento 

desses serviços: extensão de cobertura da população urbana e rural, 

participação ·da comunidade, regionalização e hierarquização com um me

canismo de referência e contra-referência e, ainda, a teconologia apr~ 

priada para a saúde, como por exemplo, a implantação experimental de 

terapêuticas alternativas em algumas situaçÕes. 
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Os casos patolÔgicos jâ triados seriam encaminhados aos medi 

cos para atendimento especializado, A estes pacientes poderia ser dada 

assistência completa com a utilização total dos recursos tecnolÓgicos 

disponíveis para diagnóstico e tratamento, 

Dessa forma, a assistência médica curativa- ficaria concentra 

da no paciente realmente necessitado; aos demais seria prestada a as

sistência primária ou os cuidados básicos de saúde. Com a integração 

desses serviços poderia melhorar sensivelmente a qualidade dos servi

ços prestados a população que busca a Previdência Social, 
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6, CONCLUSÕES 

Os resultados colhidos na presente investigação permitem con-

cluir que: 

1, as características pessoais e profissionais da população-alvo, esta

belecidas como objetivos deste estudo, eram: predominância do sexo 

feminino (89,3%); maioria de casados (63,6%); grande contingente na 

faixa etária de 30 a 49 anos (69,2%); os enfermeiros haviam sido di

plomados nas decadas de 60 e 70 (68,8%) e admitidos na Previdência 

Social no decorrer da década de 70 (58,4%); havia grande contingente 

trabalhando em regime de CLT (67,2%) e predominância natural de pro

fissionais sem o exercício da função de chefia (72,7%); 

2, pode ser considerado bom o nível de preparo dos 316 enfermeiros atu

antes nos Ôrgãos de execução ambulatorial do INAMPS, em são Paulo e 

no Rio de Janeiro. Como ficou demonstrado, havia 71,5% de profissio

nais portadores de um curso longo de habilitação em enfermagem ou es 

peciálização, com uma media de 1,6 cursos por enfermeiro; daquele to 

tal de.316 1 95 (30,0%) profissionais eram portadores do título de 

conclusão do curso de SaÚde PÚblica e 78 (24,7%) do curso de Admini~ 

tração Hospitalar; mesmo com relação ã atualização de conhecimentos 

por meio de participação em programas ou atividades de educação con

tinuada, 82,9% da população haviam respondido afirmativamente, isto 

~. frequentaram programas de atualização; 

3, os fatores institucionais e organizacionais que influenciavam favora 

velmente o desempenho profissional do enfermeiro eram: 

3,1, a presença de enfermeiros nas coordenadorias, apontada por 84l% 

dos profissionais consultados; com a organização da Coordenado

ria de Enfermagem e sua projeção estruturada nas regionais, as 

perspectivas tornaram-se promissoras em termos de sistematiza-
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çao da enfermagem na Previdência Social; 

3.2. a existência de campo adequado para o enfermeiro desenvolver

se profissionalmente, conforme respostas de 62,6% da população 

-alvo; um total de 29,9% de profissionais respondeu nao encon

trar possibilidade de desenvolvimento no INAMPS; os fatores ne 

gativos alegados foram entre outros: tipo de política admini~ 

trativa, excesso de rotinas administrativas, falta de recursos 

humanos de enfermagem e falta de valorização do enfermeiro; 

3,3. o apo~o da chefia para implantação de rotina nova no serviço, 

de acordo com 81,5% dos profissionais consultados e existência 

de satisfação no trabalho, segundo 89,6% das respostas obtida~ 

3.4. a existência de supervisao do trabalho de enfermagem, segundo 

74,5% dos dados coletados; em 89,5% dos casos, essa atividade 

era· executada por enfermeiro; 66,2% de respostas apontaram que 

essa supervisao era diâria; 

3,5, a realização de reunioes de serviço em 87,2% das·respostas ob

tidas; essas reuniÕes eram coordenadas por enfermeiros (98,2%) 

e realizadas com periodicidade mensal (56,3%); 

4. as atividades desempenhadas pelos enfermeiros nos PAM eram: supervi 

sao do pessoal de enfermagem (39,4%); assistência direta ao cliente 

(32,8%) açoes educativas (12,4%); tarefas administrativo-burocráti

cas (12,0%) e função de treinamento (3,4%); 

S. as atividades que podem ser enquadradas como de assistência primá

ria ou serviços básicos de satide~ que vinham sendo executadas por 

toda a equipe de enfermagem dos PAM, eram: 

5,1. atividades assistenciais subsidiárias: verificação de sinais 

vitais e dados antropomêtricos, medicação oral e parenteral, 

sondagem vesical, curativos, retirada de "pontos 11 cirúrgicos, 

instilaçÕes, inalaçÕes, oxigenioterapia, preparo de paciente 
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para exame clínico, colheita de material para exame laborato-

rial, prê e pôs~consulta; 

5,2, atividades assistenciais independentes: consulta de enfermage~ 

visita domiciliária, vacinação, identificação de clientes que 

necessitam de atendimento imediato, prioritário ou de maior 

complexidade, observação de paciente em repouso, encaminhamen-

tos; 

5,3. açoes educativas para grupos; palestras, orientaçÕes em grupo, 

cursos sobre temas de saÚde, treinamento em serviço do pessoal 

auxiliar; 

5 .4. tarefas técnico-administrativas: supervisao do pessoal, admi-

nistração do setor sob sua responsabilidade, preenchimento 

e/ou encaminhamento da notificação de doenças à Secretaria da 

Saúde, preparo de material para esterilização, requisição e 

controle de material e medicamentos, coordenação de reuniÕes 

de serviço. 

Do conjunto dessas atividades, deveriam ser exclusivas de en 

fermeiros: a consulta de enfermagem, o treinamento em serviço e a su-

pervisão do pessoal, e a administração, coordenação e direção do setor 

sob sua responsabilidade. Este Último serviço inclui: planejamento, 

distribuição, previsão e provisão de recursos humanos e materiais. 

6, os obstáculos para executar mais atividades de assistência primária, 

. b~ • d ~d ou serv1ços as~cos e sau e, eram: falta de pessoal de enfermage~ 

falta de ârea física e existência de médicos em numero suficiente; 

outros motivos que constituem obstáculos: "aquelas atividades não 

eram pr8prias do Posto, não eram atribuição da enfermagem, falta de 

tempo, de material, de estrutura administrativa e de preparo e difi 

culdades com a chefia imediata". 

7, a contribuição dos enfermeiros na assistênc;a primária, ou nos ser-
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viços básicos de saúde, pode ser agrupada em três níveis, caracteri ->~ 

zando-se cada uível pelo grau de necessidade de preparação adicio-

nal do enfermeiro, bem como de determinadas providências administr~ 

tivas em termos de recursos humanos e materiais; ambos em função da 

maior ou menor complexidade das patologias mais frequentes nos Pos-

tos, Assim: 

7,1, atendendo ã definição da jã citada Portaria MPAS 269/84 

os enfermeiros, sem necessidade de preparo adicional, poderão 

implantar de imediato as seguintes atividades: vacinação, apli 

cação de injeçÕes, curativos, atendimento simplificado de en-

fermagem, colheita de material, visita domiciliãria, algumas 

tarefas de vigilância epidemiolÓgica, orientação de indivíduo~ 

ou grupos, sobre cuidados com a saúde e com patologias mais 

frequentes e de evolução previsível e encaminhamentos; onde es 

sas atividades estiverem jã implantadas em maior ou menor esca 

la, o profissional terã condiçÕes de promover o seu incremen-

to: em ambos os casos, isto e, na implantação ou no increment~ 

a atuação do enfermeiro se dã a nível de treinamento, de supe~ 

visão do trabalho de pessoal ou de execução direta; 

7.2, com um curto treinamento complementar e algumas providências 

normativas por parte da administração, os enfermeiros estarao 

em condiçÕes de contribuir para o Plano CONASP na sua implanta . . -
ção gradual e efetiva junto ã população; tal contribuição sig-

nifica a sua participação na equipe de enfermagem para desen-

volver programas de assistência a portadores de patologias crô . -
nicas comuns, administração de medicamentos ou de tratamentos 

padronizados, utilização de terapêuticas alternativas; 

7,3, por Último, nos serviços básicos de saÚde existem ainda algu-

mas atividades que, dependendo de certas providências adminis

trativas, podem ser desempenhadas pela equipe de enfermagem na 
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medida em que exista numero suficiente de pessoal e que esteja 

bem treinado; com um grãu de conhecimento mais profundo, adqui

rido atravês de cursos formais ou de especializaçÕes, o enfer

meiro estarã apto para dar sua contribuição na equipe multipro

fissional do setor saúde participando: no planejamento, execu

ção e avaliação de progra~as e projetos de saúde, na elaboração 

de critérios para a hierarquização e regionalização dos servi

ços, na adequação de planos curriculares de enfermagem aos ser

~iços bâsicos de saÚde, para a utilização da estratêgia de inte 

graçao docente~assistencial, para a educação continuada e para 

a redefinição de papeis profissionais da equipe de saÚde e por 

Último, nos estudos para a simplificação de têcnicas e mêtodos 

de trabalho. Evidentemente, aqueles 95-enfermeiros dos dois Es

tados que jâ são portadores do curso de saÚde publica podem ser 

totalmente aproveitados, estimulando-os a colocarem em prâtica 

os conhecimentos especÍficos em qualquer fase do trabalho ou lo 

cal de execução. 

Entretanto, e importante salientar que os três níveis dé con

tribuição apresentados acima obedecem a um cronograma de implantação; 

naturalmente, sempre dependendo dos recursos materiais e humanos exis

tentes e, o principal, dependendo da competente medida administrativa; 

nessas condiçÕes, o primeiro nÍvel pode ser implantado imediatamente; o 

segundo, a curto ou media prazo e o terceiro, a mêdio ou longo prazo. 
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ANEXO 1 

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVIDENCIA SOCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

A-1 

1. Considerando a importância do papel desempenhado pelos Enfermeiros 

e pessoal de enfermagem nos serviços prÕprios ambulatoriais do 

INAMPS; 

2. Considerando.a necessidade de caracterizar as atividades que vem 

sendo executadas por essas categorias de enfermagem; 

3. Considerando o interesse em realizar estudo sobre Enfermagem nos 

Postos de Assistência Medica das Superintendências Regionais de São 

Paulo e Rio de Janeiro; 

4. Vimos solicitar sua valiosa colaboração respondendo ao questionário 

anexo, dentro de, no máximo, S(cinco) dias a contar do ----

S. Por favor, leia com atençao a pergunta e, principalmente, as instru 

çÕes quanto ao preenchimento, que acompanham cada questão. 

6, Não. deixe perguntas sem resposta. Se possível, use caneta. Se hou

ver rasura, escreva na frente 11sem efe~to". 

Não é preciso assinar o questionário. 

7, O questionário, uma vez preenchido, deve ser devolvido, via malote, 

para 521-ü04,4, Coordenadoria Regional de Administração Medica, ã 

Av. 9 de Julho, 611 - 29 andar, sala 216 - são Paulo - CEP 01313. 
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QUESTIONÂRIO NÇ> -------
1.. CÓdigo numérico do PAM em que estã lotado: _____________ _ 

2. Sexo: 2.1. feminino L....J 2.2. rnascul i no c::J 
casado O 3. Estado civil: 3.l.solteiroCJ 3.2. 

3.3. viuvo O 3.4.desquitadoQ 

4 . Idade (em anos completos) - assinale sua 

4 .1. 20 29 anos o 
4 . 2 . 30 39 anos n 
4 . 3 . 40 49 anos o 
4 . 4 . 50 e mais anos o 

s. Ano de-formatura na Escola de Enfermagem: 

5. l. até 1949 CJ 
5 . 2 . 1950 1959 CJ 
5 . 3 . 1960 1969 o 
5.4. 1970 1975 CJ 
5. 5. 1976 em diante o 

3. 5 .divorciado 

faixa etária: 

o 

6. OUTROS cursos, com carga horária MÍNIMA de 500 horàs ou um semes 

tre letivo (assinale com X o(s) curso(s) de que participou e que 

tenha recebido diploma ou certificado): 

6.1. Enfermagem de SaÚde PÚblica c::J 
6.2. Enfermagem Obstétrica c::J 
6.3. Enfermagem }~dico Cirurgica c::J 
6.4. Licenciatura em Enfermagem c::J 
6.5. Enfermagem Pediãtrica t::J 
6.6. Administração Hospitalar t::J 
6.7. Administração aplicada ã Enfermagem t::J 
6.8. Pedagogia e Didática áplicada ã Enfermagem~~ 
6 .. 9 . Outro: q u a 1 

------~---------------------------------
7. OUTRAS formas de educação continuada de que participou nos Últi-

mos 12(doze) meses. Assinale com X a atividade cultural (uma ou 

mais) de que participou: 

7.1. Congresso Brasileiro de Enfermagem c::J 
7,.2. Jornada de Enfermagem O 
7.3. Encontro de Enfermagem c:J 
7.4. Curso de Treinamento do INAHPS O 
7.5. Curso de atualização em enfermagem c::l 
7 .6. Con_ferências/palestras sobre enfermagem CJ 
7.7. Outros cursos sobre assuntos não ligados ã enfermagem c:=J 

) .8. Outras conferências/palestras O 
7 . 9 . Outra: q u a 1 -----------------------------------------
7.10. Outra: qual ------------------------------------------------
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8, Admissio na Previdincia Soeial (assinale a faixa correspondente 

ao ano em que v . começou a trabalhar): 

8. l. ate 1949 D 
8. 2. 1950 1959 o 
8. 3. 1960 1969 CJ 
8. 4 • 1970 1975 D 
8. 5 . 197& em diante o 

9. Regime de trapalho: 

10. 

11. 

9.1. estatutãrioO 9.2. C.L.T. D 9.3. precário r:=J 
9 • 4 . outro O qu a 1 ?----------------------------
Ocupa ATUALMENTE cargo DAI ou DAS no 

10.1 Sim c::J 10.2. Não c::l 
Jã OCUPOU função ou cargo de chefia 

dente)? 

11.1. Sim O 

INAMPS? 

-(com remuneraçao correspon-

11.3. Não sei O 
12. Local de trabalho 

12 .• 1. PAM 0 

11.2. NãoO 

atual: 

12.2. SPA 0 

13. 

12.3. OutroO Qual? __________________________________________ ___ 

Voce esta satisfeito 

13.1. Sim O 
onde trabalha? 

·13 .·2. Não O 
14. Existe atualmente supervisão do trabalho que V. executa? 

14.1. sim 0 14.2. Não 0 14.3. Não sei o·' 
15. Em caso positivo, cite a periodicidade dessa supervisão nos Úl-

timos 12 (doze) meses: 

15 .I. 

15 . 3 • 

. D 
diâria 

mensal O 
14.2. semanal r::J 
15.4. esporádica c::J 

15.5. outra periodicidade c::::f qual? _________________ _ 

16. Mais frequentemente, quem faz essa supervisão? 

16 .1. Enfermeiro D 16.2. medico D 
16.3. Equipe multíprofissíonall::} 

16.4. Outro profissional c::J qual? 

16.5. Não sei O 
17. Hâ reuniÕes periódicas de serviço sobre 

17.1. Sim CJ 17.2. Não O 
assuntos de enfermagem? 

17.3. Não seiO 

18. Em caso positivo, quem tem coordenado essas reuniÕes nos Últi-

mos 12 ~doze) meses? 

medico o 18.2. enfermeiro D 
"' 

1 B .1. 

1 B. 3. 

18.4. 

agente administrativo o 
outro c::J qual? -----------------------------------------



19. Cite a periodicidade dessas reuniÕes nos 

19.1. semanal O 19.2 mensal c:J 

A-4 

~ltimos 12 (doze)rneses: 

l9.3.esporãdi,ca O 
19.4. outra periodicidade Cj qual? ________________ _ 

20. V. considera que a existência de enfermeiros nas Coordenadorias, 

a nível de Superintendência, favorece o desempenho profissional 

das atividades de 

20.1. Sim a . 

enfermagem? 

20.2. N~o O 20.3 • Não sei D 
21. Em caso positivo, escreva um ou mais fatores que favorecem esse 

desempenho: 

22. No caso de ter respondido ''não'' i pergunta 20, indique um ou 

mais fatores que desfavorecem aquele desempenho: 

23. V. considera que o enfermeiro no INAMPS encontra campo adequado 

para se desenvolver 

23.1. Sim O 
profissionalmente? 

23.2. Não O 23.3. Não sei r::J 
24. Em caso positivo, indique O PRINCIPAL fator que favorece esse 

desenvolvimento: 

25. No caso de ter respondido 2não'' i pergunta 23, indique O PRINCI 

PAL fator que desfavorece o desenvolvimen~o profissional do en

fermeiro: 

26. Dos tipos de atividades abaixo, qual o que V. desempenha DIARIA 

MENTE como rotina de trabalho normal, e que toma a maior parte 

de seu tempo? (Assinale APENAS UMA atividade): 

26.1. 

26.2. 

2 6 • 3. 

26.4. 

26.5. 

administrativa/burocrática o 
educativa(orientaçÕes/palestras a pacientes/familiares)[:: 

treinamento do pessoal de enfermagem r::J · 
assistencia direta ao cliente/paciente c::J 
supervisão do pessoal de enfermagem CJ 
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27. LEIA ATENTAMENTE POR FAVOR. 

Nâc 
rea 

Das atividades enurnerP.das abaixo. assinale com um X, nas colunas 

.ã DIREITA, para E, AE, AOSD ou M conforme essas atividades ESTE

JAM SENDO EXECUTADAS ROTINEIRAMENTE por E(enfermeiro),AE (auxili 

ar de enfermagem), AOSD (auxiliar operacional de serviços diver

sos) ou M (médico). Se é execut~da por mais de uma categoria, as 

sinale nas colunas respectivas. Se for outra categoria (ex. age~ 

te administratlvo, agente de serviços complementares,etc) assin~ 

lc na coluna~ O (outros). Se a atividade NÃO t EXECUTADA ROTINEI 

RAMENTE no PAM, assinale na coluna ã ESQUERDA. 

AO 
ATIVIDADES DE ENFERMAGEM E AE SD l1 o 

liza 

1 • Administrar medi c. oral 

2. Administrar medi c. parenteral 

3 • Accmp anh ar pac. em ambulância -

4. Auxiliar o médico no ex.fÍt::ico 

S. Auxiliar pac. na deambulaçâo 

6. Aux.pac.em cadeira de roda/maca 

7 • Colocar goteira de 
I 

gesso 

8. Colocar aparelho de gessado 

9 • Colocar e ret. comadre/compadre 

10. Executar imobilizaçÕes 

11. Executar curativos 

1 2 . Executar retirada de llpontos 11 

13. Executar sondagem vesical 

14. Executar inalaçÕes 

15. Executar instilaçÕes(ocular/ORL) 

16. Fazer colheita de material p/ labor. 

17 . Preparar ambiente p/exame medico 

18. Prep. pac. para exame mêdico 

19. Prep. material p/ esterilização 

20. Observar pac. em repouso 

21. Aplicar doses de vacina 

22. Realizar consulta de enfermagem 

23. Realizar pré-consulta 

24. -Realizar pos consulta 

- 25. Realizar visita domiciliâria 

26. Real. entrevista c/ cliente/paciente 

I 

I 
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Na o ATIVIDADES DE ENFERMAGDl AO 
rea E AE M o 
liza SD 

2 7 • Real. entrevista c/ família do pac. 

28. Real.palestra/orientaçao em grupo 

29. Realiza encaminhamentos ' 
~0. Retira goteira/aparelho gessado 

~1. Verifica•· ·peso/ a 1 tu r a . 
~2. Verificar PA ·. 
!33. Verificar TPR 

p4. Administrar Unidade ou setor do PAM 

~5. Coleta· dados estatísticos 

p6. Controla material 

p 7 . Controla entorpecentes 

!38. Coordena reunioes c/ pessoal de enf. 

39. Requisita material (perm. e consumo) 

40. Requisita medicamentos 

41. Supervisiona pessoal de enfermagem 

42. Ministra curso (ex .preparaçao p/ parto 

43. Orienta estagiários de enfermagem 

44. Realiza treinamento de pessoal 

4 5. 

46. 
-

4 7 • 

4 8. 

4 9 • 

50. 

28. Sob r e as atividades que v. assinalou na coluna a ESQUERDA. como 

"não realizau. escreva o que v. considera o MOTIVO PRINCIPAL -
(APENAS UM) pela "não . - " . sua real1zaçao : 

28 .1. Não e atribuiÇão da enfermagem o 
28.2. Falta de preparo o 
28.3. Falta de tempo o 
28. 4 .. material 

. 
Falta de 

28.5. Falta de pessoal ~ 
28.6. Outro r::J qual? ______ ~------------------------------------------
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29. Das atividades enumeradas no quadro abaixo, assinale as que se

riam EXEQUlVEIS na situação atual, mas que NÃO ESTÃO SENDO REA

LIZADAS. Assim, por exemplo, V. considera que i possivel desen

volver programa de controle de pacientes portadores de diabetes, 

mas V. nao dispÕe de sala. Então V. deve fazer um X na casela

n9 54. Ou, se o PAM conta com um bom serviço de Pré Natal, mas 

nao e feito o atendimento da gestante sadia por enfermeira, po~ 

que há número suficiente de obstetras lotados no Posto, V. deve 

assinalar a casçla n9 16. Se V. considera uma ou mais atividad~ 

totalmente inexequÍveis ou inaplicáveis, marque na Última case

la, à direita, da atividadé correspondente. 

Motivo PRINCIPAL pela "" I I SII I "' "' ~ .... ., .... "' .... "' .... "' ..... 
ATIVI- NÃO EXECUÇÃO """'" u "' s '"' p.. s "' "' """' "' "''"' ;> 

DADES PRO UM) 
., "' r:: "' "' "' r:: ... ou (apenas ., o ., ., ., ., ., ., "' ., :::> .,., ..... "' O·..< .. O' 

GRAMAS de SAtlDE "' "' "' "' "' "' "' " "' " " o ., 
wo.-< w ., .... .., .... U·..< w ..... ·.-1 ~~ .... :< 

EXEQU!VEIS ..... .... " ..... .... .-' .... ..... "' ..... " .,..., u ., 
"' "' o " ~ ~ "' "' .,, .... 

"' o ·~ ~ 6 ,:: 
,..._ 0- "' U.• w u c 

UJ "' '-' 

2 9 . 1 • Notificação de doenças 
01 02 03 04 os 06 07 08 

a Secretaria de SaÚde 

2 9 . 2 • Programa de controle 
11 12 13 14 15 16 17 18 

de gestante sadia 

2 9 . 3 • Programa de controle 21 22 23 24 25 26 27 28 
de criança sadia 

29.4. Programa de controle de 
31 ,jl jj j4 j:> jb :37 38 

cardíacos cron.compensados 

2 9 . 5 • Programa de controle de 
41 42 43 44 45 46 47 4!:! 

hipertensos compensados 

2 9 • 6 • Programa de controle de :>1 :>L jj :>4 :>:> :>b ':>I 58 

diabéticos compensados 

2 9 • 7 ~ Programa de controle de bl ó2 b3 ó4 b5 óó rb/ ()!:! 

esquistossomÕticos 

29.8. Outro: 
71 72 f.j 74 75 76 77 78 

' 

Nota: Se alguma(s) atividade(s) acima estiver(em) sendo rea1izada(s) 
registre-a(s) numa das linhas ao final da questao 27. 

30. Se V. quisesse implantar uma rotina NOVA de enfermagem no seu -

Serviço, V. contaria 

30.1. Sim c:J 
com o apoio de sua Chefia Imediata? 

30.2. Não f I 30.3. Não sei O 
DATA: ______________________ __ 

MUITO OBRIGADA PELA VALIOSA COLABORAÇÃO! 

SRSP - 521-004.4 -Av. 9 de Julho, 611 - 29 andar - s/216 -são Paulo 

~mLTIC{'IPIA/INA.'-1PS/S~ 



ANEXO 2 

TOTAL DO NÜMERO DE ATIVIDADES LEVANTADAS, POR CATEGORIA PROFISSIONAL E PROCEDENCIA, 1982 

. ENF A E AOSD Médico Outros Sem Não rea 
resp. liza 

SP RJ SP RJ SP RJ SP RJ SP R.J TOTAL SP RJ SP RJ 
---.: c~a I 

Atividades 

l.Adm. medic. oral 60 126 85 189 14 72 - 1 - 6 553 - 3 15 15 

2.Adm. med. parent. 77 163 98 197 4 40 - - - 4 583 - 2 4 6 

3.Acomp. pac. em amb. 15 28 51 110 43 103 2 35 9 38 434 - 3 26 37 

4.Aux. med. no ex. físico I 38 104 79 173 46 117 - 1 1 10 569 - 9 7 8 

S.Aux. pac. na deambu1. 31 69 60 127 52 138 - 4 15 26 522 - 8 27 39 

6.Aux. pac. cad. roda/maca 37 62 73 120 64 155 - 4 15 56 586 - 5 10 14 

7.Co1ocar goteira gesso 11 7 28 57 1 32 11 21 - 9 177 - 13 66 124 

8.Colocar ap. gessado 9 7 19 62 3 35 14 29 - 8 186 - 9 72 124 

9.Colocar e retirar com/comp. I 23 77 48 144 51 126 - 5 - 6 480 - 4 38 45 

lO.Executar imobilizações 47 71 72 144 7 73 15 26 - 4 459 - 7 26 47 

1l.Executar curativos 64 120 96 193 10 58 10 27 - 5 583 - 3 3 2 

12.Executar retir. "pontos" 58 114 91 152 6 40 15 78 1 2 557 - 4 9 8 

13.Executar sondagem vesic. 37 127 62 119 1 24 13 33 - - 416 - 5 36 38 

14.Executar inalações I 41 90 76 155 12 58 1 6 - 3 442 1 8 26 36 
;.. 

15.Executar instilações I 30 59 59 120 14 44 15 47 - 4 392 - 7 32 47 
I 

(X) 



Atividades 

categoria profis. e 
procedênci 

16.Fazer colh.mat.labor. 

17.Preparar amb.p/ex.méd. 

18.Prep. pac. p/ ex. méd. 

19.Prep. mat. p/estereliz. 

ZO.Observar pac. respouso 

21.Aplicar doses vacina 

22.Realizar consulta enfgem. 

23.Realizar pré-consulta 

24.Rea1izar pós-consulta 

25.Rea1izar visita domiciliar 

26.Rea1izar entr.c1iente/pac. 

27. Realizar entr. família do 'pac. 

28.Rea1izar pa1es./orient.grupo 

29.Encaminhamentos 

30.Retir.goteira/ap.gessado 

31.Verificar peso/altura 

32.TPR 

33.PA 

ENF 

SP RJ 

A E 

SP RJ 
• AOSD! 

SP RJ 

Médicd Outros 

SP RJ SP RJ 

2 32 7 61 1 33 11 25 27 49 

30 82 75 182 73 142 2 1 f1 

33 86 77 187 57 137 2 7 

35 66 77 194 62 134 1 3 12 

70 157 87 183 24 62 3 7 6 

47 141 66 167 30 2 1 

36 121 4 2 2 

59 110 52 39 19 15 1 

68 125 50 31 13 3 3 

5 20 7 17 6 11 7 

70 139 23 17 7 5 1 21 5 7 

60 129 23 18 5 6 4 21 15 23 

60 149 23 7 1 2 3 15 2 18 

74 104 67 58 46 45 20 88 18 22 

14 11 48 66 1 36 8 19 4 

49 94 74 167 49 110 1 12 ,11 

72 148 97 185 12 65 22 55 3 

63 130 91 191 38 101 5 30 5 

Sem 
resp. 

TOTAL SP RJ 

248 

598 

586 

584 

599 

454 

165 

Não rea 
liza 

SP RJ 

7 64 84 

4 4 

5 8 4 

3 5 2 

3 11 14 

3 36 24 

5 66 86 

295 11 29 77 

293 9 29 75 

73 1 12 94 161 

295 5 31 57 

304 8 35 64 

280 1 3 39 58 

542 6 5 15 

207 9 51 123 

567 4 15 22 

659 7 

654 2 3 6 
> 
I 

"" 



categoria profis. e I 
ENF AOSD- M~dico 

Sem Não rea 
rocedência A E Outros liza 

Atividades 
resp. 

SP RJ SP Rj SP RJ SP RJ SP RJ TOTAL SP Rj SP RJ 

34.Adm. Unidade ou setor PAM 88 173 4 5 - 1 8 36 8 28 351 1 8 9 9 

35.Dados estatísticos 90 166 .39 65 27 40 - 9 15 42 493 - 3 6 4 

36.Controle material 85 191 58 62 30 29 1 1 3 24 484 - 1 1 3 

37.Controle entorpecentes 80 189 21 21 2 4 - 4 3 10 334 - 5 17 9 

38. Coord. reuniões pes. enf. 94 202 - - - - 1 8 - 2 307 - 3 9 8 

39.Requis. material 96 202 13 9 7 2 - 5 5 14 353 - 2 3 2 

40.Requis. medicamentos 96 203 17 5 7 3 - 4 4 13 352 - 3 2 1 

41.Supervisiona pess. enfg. 101 206 - '3 - - - - - 1 311 - 3 2 3 

42.Curso 31 87 3 - - - 2 26 2 8 . 159 - 15 70 103 

43.0rient.estágiários enfermeiro 25 97 - - - - - 2 - - 124 - 5 78 111 

44.Treinamento pessoal 75 182 - 1 - - - 3 - 3 264 1 3 27 28 

45.Notif. doenças 34 79 9 1 1 - 9 22 3 2 160 65 125 - 1 

46.Contr.gestante sadia 10 26 4 - - - 1 13 1 1 56 92 182 

47.Contr. criança sadia 10 32 8 1 - - - 18 - 8 77 93 179 

48.Contr. cardíacos - 11 - - - - - 2 - - 13 103 201 

49.Contr. hipertensos 5 16 5 - - - 3 3 - - 32 98 195 

> 
50.Contr.diabéticos I 26 9 66 11 5 2 - - 5 - 8 92 187 - - I ,_. 

o 

51. Outros I 25 11 18 - 5 - 2 7 - 7 75 75 202 



ANEXO 3! 

Recursos disponíveis nos serviços próprios dos 

PAM, em SP e Rio, 1981. 

RECURSOS 

l. Materiais 

NQ de PAM 

Consult. médicos 

Leitos de repouso (observ.) 

Equipas odontológicos 

2. Humanos 

Médicos 

Odontólogci>s 

Enfermeiros 

Farmacêuticos 

Bioquímicas 

Assist. sociais 

Nutricionistas 

Psicólogos 

Tec. de reabilitação 

Outras categ. nível sup. 

Laborataristas 

Auxiliar de laboratório 

Técn. de laboratório 

Técn. de radiologia 

Auxiliar de fisioter. 

Auxiliar de enfermagem 

Auxiliar óp.de serv.div. 

Agente administrativo 

Datilógrafos 

Outras cat.nivel médio 

Total 

ESTADOS 
SP RJ Total 

94 

1449 

94 

123 

3171 

223 

101 

19 

81 

6 

3 

9 

17 

11 

9 

24 

89 

1 

792 

1081 

1168 

76 

270 

71 

2058 

815 

239 

5053 

612 

289 

63 

9 

165 

3507 

909 

362 

8224 

835 

390 

82 

9 

172 253 

78 84 

15 18 

9 18 

24 41 

73 84 

14 23 

137 161 

275 364 

32 33 

1224 2016 

2172 3253 

980 2148 

214 290 

2029 2299 

7151 13.474 20.625 

Fonte: INAMPS em dados, vol. II, 1981. 

A-11 



A-12 

ANEXO 4 

Serviços produzidos nas unidades próprias 

dos PAM, de SP e RJ, 1981 

ESTADOS 

Serviços 
SP RJ Total 

produzidos 

1. Consultas: médicas 10.342.107 14.732.265 25.074.372 

odontológicas 394.896 1. 463.790 l. 862.686 

2. Diagnose: RX (exames) 198.785 985.276 1.184.061 

patologia clínica 410.805 4.831.391 5.242.196 

outros ex.especializ. 128.887 715.679 844.566 

3. Terapia: peq. cirurgia 38.226 121.719 159.945 

fisíoterapia 371.392 913.894 1. 285.286 

radioterapia 6 22.611 22.617 

hemoterapia 481 11.311 11.792 

hemodiálise 8.021 8.021 

quimioterapia 3.995 20.265 24.260 

curativos 757.931 11090,928 1.848.859 

vacinas 172.814 312.073 484.887 

inaloterapia 155.445 477.929 633.374 

imobilização 195.162 218.032 413.194 

odontologia 582.862 2.100.087 2.682.949 

outros 538.277 2.802.764 3.341.041 

Total 14.292.071 30.828.035 45.HW.106 

Fonte: INAMPS em dados, 1981. 



ANEXO 5 

Assistência ambulatorial nos 

serviços próprios do INAMPS, 

1982. 

Recursos 

disponíveis 

1. H!lteriais 

N9 de PAM 

Consultórios médicos 

Leitos de repouso (observ.) 

Equipos odontológicos 

:i: Humanos 

Médicos 

Odontólóg6s 

Enfermeiros 

Farmacêuticos 

Bioquímicos 

Assist. sociais 

Nutricionistas 

Psicólogos 

Tec. em reabilitação 

Outras categ.-Nível Sup. 

Laborataristas 

Tec. de laboratório 

Aux. de laboratório 

Tec. em radiologia 

Aux. de fisioterapia 

Aux. de enfermagem 

Aux. oper. de serv.div. 

Agentes administrativos 

Datilógrafos 

Outras categ. nível médio 

ESTADOS 

SP RJ 

101 75 

1.547 2.044 

115 428 

131 254 

3.321 5.192 

229 598 

112 311 

24 77 

14 

122 218 

6 90 

6 19 

10 21 

33 67 

12 73 

25 145 

7 27 

96 300 

3 25 

844 1.367 

959 2.048 

1.265 1.837 

86 248 

437 2.364 

176 

3.591 

543 

385 

8.519 

827 

423 

101 

14 

340 

96 

25 

31 

100 

85 

170 

34 

396 

28 

2.211 

2.997 

3.102 

331 

2.801 

Total de Recursos Humanos 7.593 15.041 22.634 

Fonte: INAMPS em dados, 1982. 
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INAMPS ANEXO 6 A-14 
ORGANOGRAMA BXSICO 
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ANEXO 7 

SIGLAS E ABREVIATURAS UTILIZADAS 

SIGLAS 

1. ABEn - Associação Brasileira de Enfermagem 

2, BS/DG - Boletim de Serviço da Direção Geral 

3, CIE Conselho Internacional de Enfermeiras 

4. CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

5, COFEN Conselho Federal de Enfermagem 

6, COFEN-NN Conselho Federal .de Enfermagem -Normas e Notícias 

7, CONASP Conselho Consultivo da Administração de Saúde Previden

ciária 

8, COREN Conselho Regional de Enfermagem 

9. DAI Direção e Assistência Intermediária 

10. DAS Direção e Assessoramento Superior 

11. DASP Departamento de Administração do Serviço Publico 

12. DG Direção Geral 

13, INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social 

14, MPAS Ministério da Previdência e Assistência Social 

15, MS Ministério da Saúde 

16. OMS Organização Mundial de SaÚde 

17. OPS ou OPAS- Organização Panamericana de SaÚde 

18, NUTES/CLATES - ou NUTES/UFRJ e CLATES/OPS - NÚcleo de Tecnologia 

Educacional para a SaÚde/Centro Latino-Americano de Tecnologia 

Educacional para a SaÚde da Universidade Federal do Rio de Ja

neiro e Organização Panamericana de SaÚde. 

19, PAM Posto ou Postos de Assistência Médica 

20, PIASS Programa de Interiorização de AçÕes de SaÚde e Saneamento 
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21. PU Posto de Urgência 

22. RJ Rio de Janeiro 

23. SP são Paulo 

24. SPA Serviço de Primeiro Atendimento 

25. UNICEF Fundo das NaçÕes Unidas para a Infância 

26. UPE Unidade de Pacientes Externos 

ABREVIATURAS 

1. Acomodação do enf. .acomodação do enfermeiro 

2. Acomp. pac. ainb. acompanhar paciente em ambulância 

3. Adm. aplic. Enfg. .administração aplicada ã Enfermagem 

4. Adm. /buroc. administrativa-burocrãtica 

5. Adm. hospitalar administração hospitalar 

6. Adm, med. oral administração de medicação oral 

7. Adro. parent. administração de medicação parenteral 

8. Adm. unid. ou setor PAM administração de unidade ou setor do 

Posto de Assistência Medica 

9. Assist. direta assistência direta 

10, AE ou Aux. enfg. auxiliar de Enfermagem 

11. AOSD auxiliar operacional de serviços diversos 

12. Ap. resp. aparelho respiratório 

13. Aux. med. no ex. fÍsico auxiliar o médico no exame fÍsico 

14. Aux. pac. na deamb. auxiliar o paciente na deambulação 

15. Aux. pac. cad.rodas/maca auxiliar o paciente em cadeira de 

rodas/maca 

16. Aux. port. auxiliar de portaria 

17. Boa organiz. serv. boa organização do serviço 

18. Bons rec. fis, e mat. bons recursos fÍsicos e materiais 

19. Bons rec, humanos bons recursos humanos 
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20. Cad. rodas cadeira de rodas 

21. Colheita de mat. p/lab. colheita de material para laboratório 

22. Coloc./retir. com./comp. colocar ou retirar comadre ou compadre 

23, Colocar ap. gessado colocar aparelho gessado 

24. Conf./pal./enfg. conferências e palestras sobre Enfermagem 

25, Cong, Bras, Enfg. Congresso Brasileiro de Enfermagem 

26. Contr. card, cron. comp. 

sados 

controle de cardíacos crônicos compen-

27. Contr. diab. comp. controle de diabéticos compensados 

28. Contr. hipert. comp. controle de hipertensos compensados 

29. Contr, esquistoss. .controle de esquistossomõticos 

30, Coord. reuniÕes e/pessoas enfg. 

de enfermagem 

coordena-, reuniÕes com pessoal 

31, C. Atualiz. cursos de atualização 

32, C. Treinam. cursos de treinamento 

33, Dific, e/chefia dificuldades com a chefia 

34 •. Divers. campos trab. diversidade de campos de trabalho 

35, Educ, ou educat. educativo ou educativa 

36, Enf, ·OU EnfÇ>, enfermeiro 

37, Enfg. enfermagem 

38, Enfg, Med. Cir. enfermagem mêdico-cirúrgica 

39. Enfg. Obstétrica enfermagem obstétrica 

40. Enfg, Pediãtrica enfermagem pediãtrica 

41. Enfg. Saúde PÚb 1. enfermagem de saúde pÚblica 

42, Enfg. Trabalho enfermagem do trabalho 

43. Ex. p/parto Exemplo -prep. preparaçao para o parto 

44. Falta de rec. hum. falta de recursos humanos 

45. Falta valor. enf. falta de valorização do enfermeiro 

46. Falta de profis. qualificados 

dos 

falta de profissionais qualifica-
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47. Falta estrut. adm. Falta de estrutura administrativa 

48. Gin. infantil ginecologia infantil 

49. Isolam. enf. inter. isolamento de enfermeiras do interior do 

Estado 

50. Jornada Enf. Jornadas de Enfermagem 

51. Lic. em Enfg. Licenciatura em Enfermagem 

52. LÍnguas estrang. lÍnguas éstrangeiras 

53. Mã distrib. pessoal mã distribuição de pessoal 

54. Medic. oral medicação oral 

55. Não e atrib. enfg. nao e atribuição da enfermagem 

56. Não e ativ. do Posto não e atividade do Posto 

57. Notific. doenças notificação de doenças 

58, Orient. trab. em equipe orientação e trabalho em equipe 

59, Outras conf,/pal, outras conferências e palestras 

60, Outros - enfg. cursos nao outros cursos não da ârea de enferma-

.gem 

61. Outros cursos uni v. outros cursos universitários 

62. PA Pressão arterial 

63, Pedag. did. aplic. enfg. pedagogia e didática aplicada a Enfer 

magem 

64, Planejam. saúde planejamento de saÚde 

65. Prep, de amb. p/exam. medico 

di co 

66. Prep. de mat. p/esteril. 
-çao 

preparo do ambiente para exame me 

preparo de material para esteriliza-

67. Prep. pac. p/ex. medico preparo do paciente para exame medico 

68, Possib. aplicar proc. enfg. possibilidade de aplicar processo 

de enfermagem 

69, Possib. realizar pesq. possibilidade de realizar pesquisa 

70. Realizar entr. cliente/pac. realizar entrevistas com clientes 

ou paciente 
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71. Realizar entr. família do pac. 

lia do paciente 

realizar entrevistas com a farní-

72. Realizar pal./orient. grupo 

grupo 

realizar palestras e orientaçoes em 

73. Repr. reg. enfg. representaçao regional da enfermagem 

74. Retir. got./ap. gessado retirar goteira ou aparelho gessado 

75 .. Retir. 11pontos" 

76. Superv./avaliação 

retirada de "pontos" cirúrgicos 

supervisão e avaliação 

77. TPR temperatura, pulso e respiração 

78. Treinam. aperfeiçoam. treinamento e aperfeiçoamento 

79. Uniform. de assist. uniformidade de assistência 

80. Valoriz. p/ adm. valorização pela administração 

81. Verif. peso/altura verificar peso e altura 

82. Veríf. TPR verificar temperatura, pulso e respiração 
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