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RPRESENTRI;RO 



o presente trabaLho esta intimamente 

reLacionado ao meu objetivo de conciLiar a atividade 

acadêmica com a profissionaL. Representa a continua~~o de 

um trabaLho iniciado na disserta~~o de mestrado, que havia 

resuLtado de um momento de maior refLex~o sobre o trabaLho 

reaLizado junto às institui~~es pubLicas prestadoras de 

servi~os de saode. NaqueLe momento, minha maior 

preocupa~~o estava voLtada à avaLia~~o Quantitativa da 

programa~~o médico-sanitaria que havia sido implantada na 

rede basica de serviços da Secretaria de Estado de Saode 

de S~o PauLo desde meados da década de 70. 

R partir de 1983, ao iniciar uma nova fase 

de meu trabaLho, em nlveL municipaL, pude participar do 

processo de expans~o da rede bàsica e na impLementaç~o das 

propostas de integraçllo dos serviços de saude. Nesse 

sentido, a incorpora~~o da assistência médica individuaL 

de carater curativo foi uma das principais estratégias 

utiLizadas para a concretiza~1I0 das diretrizes poLlticas 

ao nlvel municipal . 

Durante todo este processo foram 

reaLizadas v~rias reuniões j encontros e oficinas de 

trabaLho, s e i a em nlvel institucional ou 

interinstitucional, nestas varias ocasi~es foi posslvel 

i d en t i f i c a r as dlficuldades na implementa~ ':lo dessas 



propostas que decorriam tanto de quest~es poL1ticas e 

econOmicas como de quest~es conceituais técnicas. 

Nesse contexto ganha realce a necessidade 

de se conhecer o real papel, para a clientela, das 

instituiç~es póblicas prestadoras de serviços, 

em nome dessa populaç~o que as propostas técnicas 

sendo implementadas. 

pois era 

estavam 

Visando colaborar na compreens~o desse 

papel, 

setor 

Paulo 

foi definido o objetivo de estudar uma unidade do 

póblico situado na periferia do Municipio de S . 

e que contasse com o serviço de assistência médico 

sanitaria e o de assistência médica individual. 

Pa r a que este trabalho pudesse ser 

executado 

colegas. 

contei com a colaboraç~o de varios amigos e 

Desde o inicio fui incentivado e apoiado 

pelo Professor ~djunto [ornélio Pedroso Rosenburg que 

acompanhou todo o processo e, n~o apenas me orientou, como 

também participou como sujeito neste estudo . 

Dos colegas do Departamento de Saóde 

materno-infantil recebi apoio, estimulo e a eles coube a 

sobrecarga de tarefas resultante de minha 

conclus~o do trabalho . 

Para a supervis~o de campo, 

para 

a tabulaç~o e 

a ana lise de dados, contei com a colaboraç~o competente e 

dedicada de Silvana Karpinscki e Edméia Primo. 

O trabalho na unidade do Jardim 5~0 Jorge-
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da Silva e Roberto C.R . da 
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estatistica, contei com o auxilio do Professor Doutor Jair 

Licio Ferreira Santos e na anàlise das caracteristicas 

s6cio~econOmicas com o auxilio da Professora Doutora 
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Departamento. 
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RESUMO 



o presente trabalho descreve, 

inicialmente, o papel desempenhado pela Secretaria de 

Higiene e Sa~de (SHS) do Municlpio de S~o Paulo, no 

contexto da assistência a sa~de e das pollticas 

que orientam suas atividades . Historicamente, 

nacionais 

a SHS vem 

atuando em duas linhas bem definidas e independentes: o 

atendimento as urgências e, paralelamente, a assistência 

materno-infantil que, face às novas diretrizes pollticas, 

tende a se transformar em assistência integral à sa~de . 

Como conseqOência das novas orienta~~es pollticas, I/àrias 

tentatil/as têm sido realizadas no sentido de integrar 

essas duas linhas de atua~~o. 

Para tanto, a presente pesquisa, realizada 

no Posto de ~ssistência Médica (P~M) e no Pronto 

~tendimento (P~) Jardim s~o Jorge, localizado na zona 

oeste do Municlpio de S~o Paulo, apresenta como proposta 

de trabalho a integra~~o das a~~es de assistência médica 

indil/idual de caràter. curatil/o com as aç~es de assistência 

médico-sanitària. 

Partindo-se do pressuposto de que qualquer 

aç~o no campo da sa~de depende da participaç~o da 

comunidade, 

populaç~o 

integrados. 

busca-se 

recebe e 

conhecer 

utiliza os 

a forma pela qual a 

servic;:os localmente 



Nesse sentido, foram coletadas junto 

clientela de ambos os servi~os, informaç:lIes tais como: 

motivo de procura, resolutividade, 

obtidas por meio de formul~rios. 

satisfaç:'lIo e outras, 

~ an~lise das caracterlsticas das queixas, 

da resolutividade e da satisfaç:'lIo referida pela clientela, 

do objetivo e do processo de trabalho desses serviços, 

leva a conclus'llo de que o P~M e o P~ s'llo utilizados de 

forma seletiva pela clientela, visando principalmente, ao 

atendimento de suas necessidades diretamente 

à resoluç:'lIo das manifesta~lIes de doença. 

relacionadas 



5UMMJ:lRY 



The present study describes, initially, 

the role played by the Higiene and Health Secretariat 

(SHS) of the City of S~o Paulo (Brasil), in the context of 

health assistance and of the national policies which 

govern these activities . Historically the SHS has acted 

within two well - defined and independent fields : 

emergency treatment and, parallel to this, mother and 

child health care. The la t te r, considering the new 

political guide-lines, is tending to be transformed in to 

general health assistance. ~s a result of these new 

political guide-lines, various attempts have been made to 

integrate these two fields of activities . 

With this in view, this research project 

was carried out at the Public Health Clinic (P~M) and the 

Emergency Medical Service (P~) in the Jardim Slo Jorge, 

situated in the western zone of S~o Paulo City, and 

presents a working proposal for the integration of the 

individua l medical care of a curative type and the 

act i vities of public health assistance . 

Taking as a starting-point that a l l 

acti v it y in the health sector depends on community 

participation , this study see k s to disco ver how the 

population has recei v ed and used the geographicalL y 

integra t ed health services . 



For this purpose, information was 

collected, by means of a questionnaire, from the users of 

both of these services, on the motive for the recoursing 

to the service, the service's ability to meet the need, 

the degree of satisfaction of the user, etc. 

we II 

lhe analysis of the above information as 

as of the objective and the working method of these 

services, has led to the conclusion that the PRM and the 

PR are used by the public in a selective way, aiming at 

satisfying 

illnesses. 

those immediate needs related to some present 
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~ situa;~o .atual da presta;~o de serviços 

de saóde à popula;~o brasileira, particularmente no Estado 

de S~o Paulo, apresenta-se de forma complexa, envolvendo 

um mosaico de institui;aes desse setor. ~companhando o 

momento politico e econOmico do Pais, o setor saÓde 

encontra-se em fase de transi;~o devido, sobretudo, à 

necessidade de redefini;~o do papel do Estado, com base 

nas novas condi;aes socio-econOmicas e politicas 

emergentes, as quais acarretam necessàrios ajustes dos 

setores sociais do Pais. 

Contudo, a situa;~o atual dos serviços de 

saóde resulta de diretrizes politicas anteriores, que 

configura um quadro especifico, o qual so poderà ser 

compreendido ao se recuperarem a trajetoria e a historia 

dessas poll t icas, resgatando-as com a maior abrangência 

possivel, contemplando principalmente a integra;~o de 

serviços. E essa uma das principais diretrizes da atual 

proposta de mudança no setor, pois coloca-se no momento 

atual, o desafio da integraç~o entre os serviços de saóde 

pÓblica voltados para medidas de prevenç~o, e os serviços 

de assistência medica individual, direcionados para 

medidas curativas . 

Uma proposta de classificaç~o 

integração foi feita por Reinaldo Ramos em 

das fases da 
65 

1972 . E~;t a 

s er vir à de par~metro :nicia l ao estudo desse processo. 
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Cabe real~ar, no entanto, que essa classifica~~o se baseia 

numa experiência isolada cujo objetivo era criar condi~Oes 

ideais de saade para responder a um esfor~o de guerra. O 

citado autor definiu as seguintes fases: 

'F~SE 1-

F~SE 11 

F~SE I I I -

integra~~o dos servi~os preventivos 

especializados, dando origem ao Centro 

de Saade, na sua acep~~o mais ortodoxa. 

~ incorpora~~o de atividades preventivas 

aos servi~os curativos e de atividades 

curativas aos servi~os preventivos, cada 

um deles conservando sua autonomia 

administrativa. 

~ completa fus~o tecnica e administrativa, 

sob chefia anica, dos servi~os preventivos 

e curativos, representados respectivamente 

pelo Centro de Saade e pelo Hospital, 

dando lugar ao Centro de Saade - Hospital 

ou Unidade Mista, 

Saúde .' 

ou Unidade Integrada de 

Para melhor compreender a complexidade 

desse processo, faz-se necessàrio rever as politicas de 

saade a partir do per iodo de controle cientifico das 

doen~as infecto-contagiosas, embasado em conhecimentos 

bacteriologicos, que vai de 1890 a 1910, tomando como 

r!?ferencial te6rico as fases evolutivas das campanhas de 
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82 
saude pubLica propostas por WinsLow 

PoLiticas de Saude de 1890 a 1985 

o inicio deste periodo coincidiu com a 

instalaç~o da Republica no Pais, na qual transformaç1!es 

politicas e econOmicas muito influenciaram as pràticas 

sanitàrias. 

Em a essas pràticas, a 

Constituiçllo de 1891 transferiu aos estados a 

responsabilidade pela organizaçllo das aç1!es sanitàrias 

terrestres em suas respectivas regi1!es, 
49 

autonomia das pràticas regionais 

introduzindo a 

S~o PauLo, pelo avançado desenvolvimento 

da cafeicultura, apresentava transformaç1!es no modo de 

da m~o-de-obra, com um padrllo de 

desenvolvimento capitalista duplamente articulado: 

internamente, atraves de articula~~o do setor arcaico ao 

moderno, ou urbano-comercial transformando-se lentamente 

em urbano-industrial; e externamente, atraves 

articulaç~o do complexo econOmico 
29 

economias capitalistas centrais 

agràrio-exportador 

da 

às 

Esse modelo de desenvoLvimento capitaLista 
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(* l 
exigia pr~ticas sanitarias que propiciassem a manuten~~o 

da m1o-de-obra agr~ria com suas caracteristicas próprias, 

bem como a manuten~10 das condi~~es de saude das pessoas 

diferentemente inseridas na divis10 social do trabalho, 

decorrente do modelo agroexportador. 

Nesse contexto politico-econOmico Emilio 

Ribas implementa, a partir de 1898 , ao assumir o Servi~o 

SaniUrio campanhas sucessivas para o combate 

moll!stias infecto-contagiosas, principalmente febre 

amarela, variola, mal~ria e peste que se apresentavam de 

forma epidêmica tanto na ~rea rural como na ~rea urbana. 

Essas doen~as estavam ligadas diretamente à expans10 do 

sistema agroexportador vigente à I!poca. 

I=Is campanhas executas por Emilio Ribas 

exigiram altos investimentos em Saude Publica os quais 
10 

chegaram a 23~ do or~amento estadual e passam a 

diminuir a partir de 

politica dessa pratica. 

Coube 

das a.;~es sanitarias, 

politica sanit~ria 

(policia da saude l, 

1901, retratando a importancia 

ao nivel estadual a normaliza.;10 

que seguiam os principios da 

internacionalmente utilizada 
66 

conforme o descrito por Rosen 

Essas a.;~es envolviam principalmente os municipios, em 

fun.;10 do principio do Estado Brasileiro Liberal de 

respeitar a autonomia dos cidad10s perante as a.;~es 

* este termo sera utilizado para ações de saude publica 
"lato senso" 
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estatais, defendendo o processo de municipaliza~10 das 

a~lIes sociais. Entretanto, o predominio do modelo 

agroexportador, impunha a necessidade de se manter uma 

inst3ncia centralizadora dessas mesmas a~lIes. 

Durante todo o periodo assistiu-se a um 

verdadeiro jogo de mobiliza~10 e adequa~10 das pràticas 
50 

sanit~rias a cada problema coletivo de saode 

No fim do século XIX e inicio deste 

século, o grande desenvolvimento na àrea do conhecimento 

bacteriol6gico propiciou o controle cientif ico das 

doen~as infecto-contagiosas utilizando, de estratégias 

militares e a~lIes coercitivas, 
65 

caracteristicas dessa 

policia médica 

organiza~'ão dos servi~os de saode 

pOblica apresentava uma eficàcia adequada,'sendo capaz de 

enfrentar qualquer eclos'ão epidêmica de doen~a 
49 

contagiosa evit~vel' 

I=Is altera~lIes ocorridas na 

infecto-

estrutura 

econOmica e social do Brasil ap6s a Primeira Guerra 

Mundial, apesar da manuten~1o da hegemonia 

agroexportadora, incrementou o processo de urbaniza~'ão e 

industrializa~~o, gerando novas necessidades sociais. 

Dentre elas se destacaram as novas pràticas sanitàrias, 

para manutenç~o do modelo de desenvolvimento capitalista. 

Essas mudan~as sociais suscitaram o desenvolvimento de uma 

nova classe oper~ria que através de movimentos 

reivindicat6rios organizados, passaram a exigir melhores 
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condi~~es de sa~de e de assistência. Nesse contexto as 

campanhas tornaram-se insuficientes para responder as 

press~es sociais. 

Nesse mesmo periodo, ocorria a divulga~~o 

e a propaga~~o dos principios preconizados pelo RelatOrio 

Flexner*, onde se valorizava o aprofundamento dos 

conhecimentos da especialidades medicas ministrado em 

unidades hospitalares. Esse relat6rio influe,nciou a 

medica no Brasil e foi um dos grandes 

responsàveis pela consolida~~o da assistência individual 

de caràter curativo, centrada no equipamento hospitalar . 

Em 1922, Geraldo de Paula Souza introduziu 

no Brasil uma nova perspectiva para a sa~de p~blica, 

baseada na aten~~o medico-sanitaria, alicer~ada na 

administra~1I0 p~blica cientificamente fundamentada e na 
65 

educa~1I0 sanitaria como instrumento de atua~~o 

Essa nova perspectiva seria 

operacionalizada por centros de sa~de, que permitiriam a 

execu~1I0 de a~~es permanentes, com o objetivo de promover 

e proteger a sa~de, tendo como agentes desde o medico até 

a visitadora, utiLizando-se 

fornecidos peLa medicina 

de métodos prof i L Hicos 
49 

e peLa engenharia sanitaria 

Dentro dessa perspectiva foi criado o primeiro centro de 

saóde, em 1923, junto ao Instituto de Higiene, iniciando a 

* para uma anaLise comparativa com o reLat6rio Dawson ver : 
NOVAES,H.M . Evaluative study of comprehensive heaLth 
service models. Washington, PAHO, 1986 (mimeografado) . 
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fase da assistência médico sanit~ria na saóde póblica. 

Essa nova perspectiva n~o é incorporada 

apenas em S~o Paulo . No I Congresso da Sociedade 

Brasileira de Higiene, ocorrido em 1923 e presidido por 

Carlos Chagas, houve uma defesa un~nime da necessidade de 

incorporar-se essa nova perspectiva aos servi~os de saóde 
47 

póblica brasileira Nesse mesmo ano foi realizada uma 

reforma, objetivando a extens~o geografica de programas de 

saneamento, higiene, educa~~o sanitaria e controle de 

endemias. 

Essa mudan~a de perspectiva levou a 

profundas altera~1!es das prHicas sanit~rias, que em 

época anterior, por influência de Oswaldo Cruz, atuava 

t~o-somente sobre o agente etiol6gico e as condi~1!es do 

meio ambiente; enquanto na nova perspectiva médico-

sanitaria,por influa~cia de Geraldo de Paula Souza,surge o 

terceiro elemento, o hospedeiro, no caso o 

segundo uma concep~~o estritamente biol6gica, 

assim possivel manter um controle harmOnico com o 
50 

etiol6gico e o meio ambiente 

homem, 

sendo 

agente 

Concomitante a essas pr~ticas sanit~rias 

tem inicio no Brasil, a partir de 1920, o desenvolvimento 

de uma politica previdenciaria com interven~~o estatal, 

pois até aqueLe momento existiam apenas 
23 

empresas isoLadas 

Essa poLitica aparece 

promuLga~~o da Lei Eloi Chaves em 1923 

iniciativas de 

por meio da 

(Decreto-Lei no. 
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24 
4.682/23) ,criando a Caixa de Rposentadoria e Penslles 

(CRP) dos Ferroviarios, beneficiando um importante 

grupo de trabalhadores, na ~poca. 

Essas CRPs funcionariam como um tipo de 

contrato, no qual a empresa e ~eus empregados comprometer-

se-iam a garantir o recebimento de parte do fluxo da renda 

normalmente aferida pelo empregado,no momento em que ele 

se desligasse da produç10, fosse por velhice,por invalidez 

ou por tempo de serviço, ou por seus dependentes, em caso 
67 

de morte, além de oferecer assistancia médica Rssim, 

seus objetivos eram puramente assistenciais. Para tanto, 

foi criado um fundo formado pelo recolhimento compuls6rio 

do empregado (3\ dos vencimentos), do empregador (1\ da 

renda bruta das empresas) e da Uni10 (1,5\ 
23 

dos serviços prestados pelas empresas) 

das tarifas 

Rs Caixas eram entidades públicas 

autOnomas, com regime de representaç10 direta das partes 

interessadas e eram organizadas por empresa, 
63 

grande autonomia em relaç10 ao Estado 

portanto com 

Na década dos 20, com a criaç10 das CRP, 

a Reforma Carlos Chagas na Saúde Pública, caracterizada 

pela criaç10 do primeiro Centro de saúde com enfoque 

eminentemente preventivo, tem inicio o processo de 

separaç10 entre as ações médico sanitarias, de carater 

preventivo, e as ações de assist~ncia médica individual , 

de carater curativo . 

o co mpr omi ss o d as CRP com a assist~ncia 
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médica era bastante pequeno, no seu inicio, n:lo havendo 

previs:lo de recursos especificos para esse fim. No 

entanto, com a ràpida expans:lo das Caixas, que em 1926 

eram 33 e em 1930 eram 47, e o crescente aumento da 

demanda, resuLtaram na necessidade de fixa~:lo do indice de 

6\ dos fundos para assistência médica, em 1931 . Os 

beneficios eram extremamente variàveis e dependentes das 

diretrizes definidas peLos colegiados de administra~:lo das 

Caixas. 

~ rapida expans:lo das C~P fez com que 

ocorressem modifica~!!es paulatinas, principalmente 

relacionadas com as fontes de financiamento, devido as 

caracteristicas das empresas envolvidas. Desde · o inicio, 

o sistema previdenciàrio n:lo foi baseado no conceito do 

direito à previdência social, 

considerado um direito 

inerente 

contratuaL, 
63 

contribui~!!es ao longo do tempo 

li cidadania, mas 

baseado em 

Com a revolu~:lo de 1930, mudou o papel do 

Estado, que se tornou mais centralizador e modernizador, 

com uma postura autoritària associada a uma estrutura 

administrati v a corporativa com um arcabou~o politico 

populista, visando responder 
79 

ao processo de 

industrializaç:lo do Pais 

redu~:lo da 

Ministérios 

Para tanto foi iniciado um processo de 

autonomia dos estados, criando-se os 

da Educaç:lo e Saude em 193 0 e do TrabaLho , 
12 

Indústria e Comércio em 1931 
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No setor previdenciàrio ocorreu 

dos Institutos de Rposentadoria e Pens~es (IRP), com o 

objetivo de reestruturar o sistema, incorporando os 

empregados de mesma categoria de todo o pais. O primeiro a 

ser criado foi o Instituto de Rposentadoria e Pens~es dos 

Mari timos-IRPM, em 1933. Este era uma autarquia e, 

portanto, com maior possibilidade de controle de seus 

recursos pelo Estado, sendo o presidente do Instituto 

nomeado pelo Presidente da Repóblica, o que aumentava o 

grau de controle estatal. 

partir dessa data, foram criados 

progressivamente outros IRP, chegando em 1938 a cinco, os 

quais coexistiam com 99 CRP. Mantinha-se assim, uma 

parcela dos previdenciàrios sob maior influência estatal, 

envolvendo os trabalhadores mais importantes para o modelo 

econ6mico, concomitantemente a uma multiplicidade de 

instituiç1les privadas de caracteristicas autOnomas 

representadas pelas CRP . 

Em conseqOência dessas alteraç1les do 

sistema previdenciàrio, o Estado deixou de ser mero 

controlador da assistência médica desenvolvida pela CRP 

e transformou-se em executor dessa mesma assistência, na 

nova politica previdenciària . 

O mesmo papel centralizador do Estado se 

fez sentir nas pràticas sanitàrias. ~ssim, com a criaç:!o 

do Departamento Nacional de Saóde e Rssistência Médico-

Social em 1934, a Unilo reassume a responsabilidade pelas 
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campanhas, até ent~o delegada aos estados. Identificou-se 

saóde para o nessa época um avanço da assist~ncia à 

interior do Pais, ainda com caracteristica de combate ao 

agente, 

doença . 

com vis~o bacteriol6gica do processo de saóde-

No entanto, essa reativaç~o das campanhas, 

sobretudo no interior do Pais, tinha como objetivo 

incorporar, ao mercado nacional de trabalho,a m~o-de-obra 

advinda dos fluxos migrat6rios do interior, para as 

reg USes industrializadas de rapida urbanizaç~o, em 

condições menos doentia possivel. 

R partir desse momento, o Estado gera uma 

estrutura de organizaç~o verticalizada, com o objetivo de 

controlar determinadas doenças, tais como tuberculose, 

hanseniase , 

determinadas 

gestantes . 

a criaç~o 

cllncer, febre amarela, 

populacionais 

bem como assistir a 

e faixas como crianças 

Essa aç~o centralizada e fragmentada propiciou 

de unidades monovalentes com objetivos 

especificos em cada estado da Federaç~o. 

R implantaç~o dessas unidades tinha como 

um dos principais objetivos o estabelecimento de uma 

permanente ap6s as campanhas. 

Portanto , na década dos 30, enquanto se 

iniciava o processo mais efetivo de intervenç~o do Estado 

na politica previdenciaria, por meio da criaç~o da CRP, 

as praticas sanitàrias, apesar da mudança do modelo 

bacteriol6gico para o de assistência médico-sanitària, 

e x ecutadas pelo centro de sa6de, caracterizavam - se peLa 
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manutençl0 das pr~ticas campanhistas em resposta 

necessidades de saóde geradas dentro do modelo econOmico 

agroindustrial em formaçl0. 

Quanto aos recursos dispendidos em 

assistência médica pelo sistema previdenci~rio, verificou-

se que do inicio da criaçl0 da CRP, em 1923, até o final 

da década dos 40, os gastos passaram de 40~ para 8~ ao 

final do per lodo. Essa tendência representou, mais do que 

o decllnio da assistência médica, a ascen$10 dos gastos 

com outros beneficios sociais. relaç10 despesa de 

assistência médica I despesa total mantém-se estabilizada 
12 

em 3,5~ nos óltimos anos do per lodo 

Quanto aos recursos destinados às pr~ticas 

sanit~rias durante esse perlodo, verificou-se uma 

diminuiç:lo progressiva dos recursos orçament~rios 

destinados ao setor; no entanto, foram suficientes para a 

implantaç:lo das unidades monovalentes preconizadas pelos 

Serviços Nacionais. Para aumentar a fonte de recursos 

visando à expansl0 das campanhas para o interior foi 

criada a Caixa de Fundo para 05 Serviços de Rssist@ncia e 

Saúde Póblica nos Municlpios, para a qual cada municlpio 
11 

contribula com 5\ de toda a receita arrecadada 

Na década dos 40 cabe realçar a criaç:lo do 

Serviço Especial de Saóde Póblica - SESP, em 1942, que foi 

originado como uma recomendaç:lo da 111 Reunil0 de Consulta 

dos Ministros 
58,65 

I=Imericanas 

de Relações Exteriores das Repóblicas 

,visando ao saneamento do VaLe do ~mazona5, 
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cujo objetivo principal era o combate ~ malària e a lepra 

e assistência medico-sanit~ria aos trabalhadores, com o 

prop6sito final de garantir o abastecimento de materia-

prima, principalmente 

guerra aliado. 

da borracha, para o esforço de 

Devido à sua import~ncia estrategica e 

considerando que desde o inicio houve um apQrte 

substancial de recursos financeiros via Instituto de 

Rssuntos Interamericanos, pertencente ao governo dos 

Estados Unidos, foi possivel a implantaç~o de serviços que 

desenvolviam atividades de assistência medica geral e 

socorros cirórgicos de urgência. Desenvolviam também 

atividades de proteç~o imunol6gica e tratamento de doen~as 

infecto-contagiosas. Eram serviços que integravam aç:lles 

curativas e preventivas com a maior capacidade resolutiva 

possivel, e se localizavam em municipios de pequeno porte 

e com caracteristicas rurais. 

o acordo com esse Instituto propiciou a 

implantaç~o de uma organizaç~o burocr~tica complexa, 

baseada em postos de saóde e hospitais,com custos elevados 

de implantaç~o e manutenç~o . R estrutura implantada 

cor respondi a ao modelo norte-americano de assistência 

medica baseado no medico, com · apoio de outros 

profissionais, o que ocasionava custos elevados. Os 

serviços implantados com essas caracterlsticas tinham como 

principio a crença de que o nlvel de saóde da população 

dependia diretamente do gasto per capita com assistência 
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Rpesar da criaç~o desse serviço ter sido 

ocasionada por motivos estratégicos, resuLtou 

concretamente na impLantaç~o de suas unidades com a 

necessària integraç~o entre as açlles curativas e 

preventivas, fossem de caràter individuaL ou de caràter 

coLetivo. 

o 5E5P se apresentava como um modeLo 

aLternativo aos serviços monovaLentes ou mesmo aos centros 

de saode que recebiam aLgumas criticas à época, das quais, 

se destaca o parecer de Freire em 1944, que, anaLisando a 

organizaç~o dos 

referiu: 

serviços 

"Entre nós 

de 

instituiçlles para tratamento, 

saode para a zona rural, 

é conhecida a faLta de 

hospitais e ambuLatórios, 

sobretudo no interior, ao mesmo tempo que as necessidades 

da popuLaçlo recLamam, em grande extenslo, serviços de taL 

natureza. 5110 conhecidos tambem os fatos de que, po r um 

Lado, os serviços de centros de saode t~m-se tornado de 

medicina curativa, tendo essas unidades, em grande parte o 

caràter de poLicLinica; por outro Lado, os esforças de 

autoridades administrativas e os recLamos de popuLaçlles na 

sentido de obterem instaLaçlles de centro de saode 

na maioria das vezes, 

assistência médica. 

o estabeLecimento de serviços 

Podemos considerar tais fatos 

para 

cama 

signi f icando um desvirtuamento de funç~es, e cama lndices 

de deficiências em educaç:1!o sanit~ria , na tocante ao 
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conhecimento da natureza e import:lncia dos servi<;:os 

preventivos. Serà preferiveL considerà-Los, porém no 

interesse das popuLa<;:Ões, como refLetindo necessidades 

iniLudiveis em matéria de servi<;:os de assistência cLinica, 

necessidades essas que n~o é justo fiquem desatendidas, 

somente para manuten<;:~o de um principio discutiveL de 
30 

L6gica administrativa' 

Nesse contexto, os servi<;:os do SESP 

respondiam mais adequadamente às necessidades de sa~de da 

popuLaç:~o. Isto era devido a que esses servi<;:os se 

baseavam mais na L6gica da medicina previdenciària do que 

na L6gica da saóde póbLica, pois eram Ligados a processos 

econOmicos especificos, tais como: extra<;:~o de materia-

prima ou transporte e dirigidos à popuLa<;:~o que se 
1 1 

constituia na m~o-de-obra desse processo econOmico 

Essa situaç:~o propiciou a integraç:~o das aç:1!es de 

assistência médica individuaL e coLetiva, pois ambas 

respondiam adequadamente às necessidades das poLiticas 

norteadoras das aç:1!es especificas de saóde do SESP. 

Devido às caracteristicas desses serviç:os, 
65 

que foram impLantados nessa época, ReinaLdo Ramos consi-

dera atingida a Fase 111 de integraç:~o no BrasiL, embora 

restrita às àreas de operaç~o do SESP. 

R concepç:~o organizacionaL dos serviç:os do 

SESP buscava sobretudo a horizontaLizaç:~o das diferentes 

atividades desenvoLvidas, tanto peLa assist~ncia médica 

individuaL como peLa sa6de p6bLica. 
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Os diferentes congressos brasileiros de 

higiene, ocorridos durante a decada dos 40 e inlcio da dos 

50, destacavam os serviços do SESP como modelo de 

integraç'.lo.No entanto, devido às caracterlsticas 

especlficas analisadas anteriormente, o SESP foi mantido 

como uma estrutura isolada no contexto da atenç'.lo à saóde, 

tendo pouca influ~ncia na definiç'.lo das diretrizes 

pollticas fosse da assist~ncia medico-sanitària ou da 

assistência médica individual, principalmente nos estados 

em acelerado processo de industrializaç'.lo . 

R década dos 50, caracterizou-se pela 

tecnificaç'.lo do ato medico e pela incorporaç'.lo de novos 

fàrmacos na terapêutica, resultando na elevaç'.lo · de custos 

de assistência medica . Essas despesas, em relaç'.lo ao gasto 

total do sistema previdenciàrio, passaram de 7,3\ em 1949 

para 19,3\ em 1960, representando um aumento de 264\ no 

perlodo. Esse percentual reflete n'.lo apenas a elevaç'.lo do 

custo com a assistência , mas tambem a crescente press'.lo de 

demanda, decorrente do intenso processo de urbanizaç'.lo; a 

massa assalariada encontrava no sistema previdenciàrio um 

complemento indispensà v el às suas rendas e a seu consumo 

bàsico, do qual faziam parte os atos médicos destinados a 

recuperar sua saóde e, conseqOentemente, sua 
12 

pr6pria capacidade de trabalho 

Essa m a i o r c obertura do sistema 

previdenciàrio e o aument o da demanda resultou na 

contra t a<;1I0 de s er v iços d e terceiros pelos H IP. 
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Decorrente dessa situaç:1I0, os leitos de hospitais 

privados, que jà eram em numero maior que os leitos de 

hospitais publicos desde 1945, chegam a 53,9~ em 1950 e 

atingem 62,1~ em 1960. R partir desse per lodo aparecem 

leitos em hospitais com finalidades puramente lucrativas, 

sendo que em 1960 j à constitulam 22\ dos 
12 

leitos privados 

R Lei Org:lnica da Previdência Social 

LOPS - promulgada em 1960 acelerou esse processo, 

garantindo a possibilidade de livre escolha da assistência 

e prevendo 
56 

serviços 

a participaç:1I0 do usuario no 

Esse aumento de cobertura 

custeio dos 

do sistema 

previdenciàrio, acompanhado da elevaç:1I0 gradual dos gastos 

com saude, como mecanismo compensatório social, levou a um 

progressivo comprometimento das finanç:as das instituiç:~es 

o que, na década seguinte, resultou numa situaç:lIo de 

insolvência do sistema. 

Rs aç:ões de saude publica mantinham as 

campanhas de controle juntamente com a instalaçllo de 

unidades monovalentes de caràter permanente. paralelamente 

à e xpansllo e aumento do tecnicismo da assistência médica 

individual realizada pelos IRP. 

Rs aç:ões de saude publica, como aç:ões 

pollticas , geravam a crenç:a de que bastavam o controle dos 

agentes e a instalaç~o de serviços para o combate das 

doenç:as , para se alcançar um melhor nlvel de saude . 
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Em 1948 foi elaborado um plano de governo, 

coordenado pelo Departamento de Rdministra~~o do Servi~o 

PlJblico-DRSP, englobando o setor salJde, alimenta~:lo, 

transporte e energia, como resposta às péssimas condi~aes 
71 

sanitàrias existentes Esse plano, denominado Salte, 

propiciou um aumento das a~aes de controle sobre as 

endemias, apesar das dificuldades operacionais para sua 

implementa~1I0. 

Na década dos 50 e até meados da dos 60 

verificou-se, portanto, um aumento progressivo de 

assistência médica individual realizada pelo sistema 

previdenciàrio, enquanto se observava praticamente 

uma estabiliza~1I0 das a~aes de salJde plJblica. O mecanismo 

compensat6rio social frente às alterao;aes do modelo 

econOmico, era realizado pela polltica previdenciària por 

meio de a~aes de assistência médica individual de caràter 

curativo, em detrimento de ao;aes de salJde plJblica, que se 

apresentavam limitadas pela polltica do Estado para o 

setor. 

Esse mecanismo era atestado pela ràpida 

elevao;1I0 dos gastos com assistancia médica, que dos 19,3~ 

dos gastos totais em 1960 passaram para 24,7~ em 1966 e 

atingiram 29,6~ em 1967 . Ro se analisarem,especificamente, 

os gastos com assistência médico-hospitalar, que se tornou 

a parcela predominante, verifica-se que a taxa de 

crescimento anual era de 100\ a partir de meados da década 

dos 60. Esses incrementos decorreram essencialmente de 
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aç~es medicas com a incorporaç~o de equipamentos e de 

medicamentos, centradas nas atividades hospitalares e, 

conseqOentemente, com custos elevados. 

Tendo em vista o modelo politico-econOmico 

adotado pela Revoluç~o de 1964, caracterizado pelo papel 

centralizador e autoritàrio do Estado, exacerbou-se o papel 

compensador do sistema previdenciàrio no atendimento 

demandas sociais decorrentes do modelo concentrador 

às 

de 

renda. Essa situaç~o levou rapidamente ao esgotameto das 

reservas financeiras, resultando na situaç~o de 

insolvência dos IRP, acarretando a necessidade de adoç~o 

de medidas politico-administrativas que recuperassem o 

equilibrio do sistema. Nesse contexto, foi criado o 

Instituto Nacional da Previdência Social - INPS , em 1966, 

unificando, como medida racionalizadora, todos os 

Institutos e Caixas existentes à época. Nesse momento, os 

trabalhadores, foram alijados do processo de gestaç~o do 

sistema previdenciário . 

R unificaç}o e a centralizaç~o respondiam 

ao modelo politico-econOmico adotado , que acarretava uma 

exacerbaç~o da politica medico-assistencial privativista. 

O modelo de Estado, forte e centralizador, fez surgir uma 

nova instancia de poder, a burocracia estatal, que aliada 

às organizações empresariais fortaleceram o modelo e a 

e xpans}o da assistência médica individual . 

Em 1967 foi iniciado um processo de 

reestruturaçllo da maquina burocratica do Estado, visando 
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tornà-la mais racional e com capacidade de resposta ao 

novo padrllo 
25 

no. 200/67> 

de 

Nesse 

desenvolvimento econOmico (Dec r.e to 

sentido, ganhou força a visllo de 

privilegiamento do desenvolvimento econOmico do Pais, 

relegando as aç3es diretas sobre a saude a uma condiç10 

subalterna à politica econOmica e interpretando de maneira 
9 

tendenciosa o 'clrculo vicioso da pobreza' 

Nesse contexto o Ministério da saude - MS, 
12 

reforça suas funç3es normativas para o setor 

Nos estados ocorreu uma reforma 

administrativa à semelhança do nlvel federal, 
68 

sendo que em 

5110 Paulo esta 
26 

50.192/68 

observou-se que 

surgiu em 1968 com o 

I=lpesar dessa "mudança de 

os orçamentos do Ministério 

durante esse perlodo, até meados da década 

mantiveram-se estabilizados, retratando a 

Decreto no. 

estrutura, 

da saude, 

dos 70, 

falta de 

prioridade do setor. I=l diretriz polltica do Ministério 

caracterizava-se por uma proposta de racionalizaçllo dos 

serviços monovalentes implantados, visando à integraçllo 

intra-setorial à consolidaç~o das aç3es permanentes em 

nlvel local e a certa diminuiç~o do processo 

' campanhista' . 

o Plano Nacional de saude formulado pelo 

Ministério de saude em 1968 determina v a que as atividades 

de assistência médica deveriam ser, primordialmente, de 

na t ure z a privada, resu l tando numa progress i va e x pans~o da 
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assistência médica realizada pelo INPS. Essa expans'ao é 

comprovada pela invers'ao que ocorreu nos gastos diretos 

com saade (Uni'ao, Estado, Municipiol em rela~'ao aos gastos 

indiretos(INPSl, que passaram da 
12 

1967,para 0,7 em 1975 

rela~'ao de 1,27 em 

Da mesma maneira os gastos com saade 

sobre o total de despesas do sistema previdenciario, que 

eram de 19,3\ em 1960, aumentaram para 22,4\ em 1967 e em 
12 

1970 ja atingiam 26,7\ do total de gastos do INPS 

Cabe real~ar ainda que, nesse perlodo , 

a~aes de saneamento vinculadas ao setor de saade pablica, 

passaram a ser competência do Ministério do Interior, o 

mesmo acontecendo com a responsabilidade sobre a esfera 

habitacional do segurado previdenciario, que existia desde 

a cria~'ao das C~P, ocorrendo uma redefinil;'ao dos 

objetivos do sistema previdenciario e da saade póblica, 

que passam a centrar suas al;aes no individuo, perdendo 

ambos suas funções mais abrangentes dentro das politicas 

sociais. 

~ partir da década dos 70, ha uma 

progressiva e xpans'ao de cobertura de assistência médica 

pelo sistema previdenciario, que em 1972 incorporou as 

empregadas domésticas e os trabalhadores rurais e I em 

1973, os trabalhadores autOnomos. Portanto, a partir desse 

perlodo, ocorreu a inserç~o no sistema previdenciario da 

força de trabalho n~o-formalmente v inculada ao processo de 
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R progressiva expans~o de cobertura e dos 

gastos em saude, acrescida da crise polltico-economica 

decorrente do fim do 'milagre econOmico', em 1974, levou à 

necessidade de ajustes no sistema, 05 quais ocorreram em 
62 

1974 , com a criaç~o do Plano de Pronta Rç~o - PPR e do 
42 

Ministério da Previdência e Rssistência Social - MPRS 

o Plano de Pronta Rç~o constituiu-se numa 

série de medidas administrativas que desburocratizou o 

atendimento de urgência ao segurado previdenciàrio e 

secundariamente permitiu a universalizaç~o da clientela, 

por meio do atendimento ambulatorial indiferenciado a toda 

em casos de urgência . Sua implementaç~o 

propiciou maior acesso da populaç~o aos serviços de saude. 

Essas medidas permitiriam atender 

rapidamente à crescente demanda decorrente da piora das 

condições de vida, principalmente da populaç~o urbana que 

se encontrava alijada do mercado de trabalho formal,devido 

ao processo econOmico recessivo do Pais. Era também uma 

resposta institucional às queixas de demora no atendimento 

que eram noticiadas em jornais da época. 

Essa e x pans~o da cobertura acarretou uma 

significativa nos gastos com assistência médica 

ambulatorial, que chegou a apresentar aumentos anuais de 

50\, enquanto as ta x as de incremento anual de assistência 

médico-hospitalar oscilaram entre 25 a 35\. R assistência 

médica ambulatorial , apes a r de seu incremento 

signif ic ati vo , n~o modificou a tend ên cia dos gasto s da 
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~rea hospitalar, 
71 

que se mantiveram predominantes no 

setor 

o PP~ preconizava a utilizaç~o de serviços 

públicos de saúde, principalmente os hospitais 

universit~rios e a rede de serviços das secr.etarias 

estaduais de saúde, objetivando o aumento da oferta de 

serviços de assistência médica individual ~ populaç'o, por 

meio da utilizaç10 da capacidade fisica ociosa dessa rede. 

No entanto, os recursos financeiros foram priorizados para 

a rede privada. o custeio daqueles serviços seria feito 

por meio de convênio com subsidio financeiro fixo . 

~ criaç~o do MP~S, nesse mesmo ano, 

permitiu a desvinculaç10 da politica previdenci~ria dos 

outros setores do Governo, destacando dessa maneira a 

Previdência Social como mecanismo de controle social e de 

recuperaç10 e manute~ç'o da força de trabalho. 

Nesse mesmo ano, era criado o Conselho de 

Desenvolvimento Social - CDS, como instancia coordenadora 

dos diferentes ministérios e autarquias, que desenvolviam 

politicas sociais. Este Conselho estabeleceu o 11 Plano 

Nacional de Desenvolvimento - 11 PND em 1975 e criou 

alguns instrumentos de apoio financeiro aos programas de 

caràter social, sendo o principal deles o Fundo de ~poio 

ao Desenvolvimento Social - F~S. Que teve um importante 

papel no processo de expans'ão dos serviços de saúde, 

educaç'ão, trabalho e obras de desenvolvimento das zonas 

rurais. No setor saude, o F~5 to rnou-se a principal fonte 
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financiadora de investimentos do setor privado prestador 
57 

de serviços 

I=Itingida essa fase de expans~o, o Estado 

passa a ter preocupaç~o com a organiza .. ~o global da 

prestaç~o de serviços de saude . Para tanto e promulgada a 
43 

lei no. 6.229/75, criando o Sistema Nacional de Saude 

1=1 referida lei determinava: 'organizar o 

complexo de serviços do setor publico e privado voltados 

para aç~es de interesse de saude'. Partia do diagnostico 

de dispers~o de recursos e de indefiniç~o de competências 

das entidades publicas e privadas do setor, como as 

principais causas de inadequado desempenho. lei 

definia como competência do Ministério daSaude a 

responsabilidade pelo atendimento coletivo e do Ministério 

da Previd@ncia e I=Issistência Social o atendimento médico 

individual. Definia também competências especificas para 

na atenç:lo 

saude 

o Sistema Nacional de Saude procurava 

coordenar as aç~es da medicina previdenciaria, que i a 

haviam adquirido autonomia em relaç~o à politica nacional 

formulada pelo Ministério da Saude. 1=1 V Conferência 

Nacional de Saude foi realizada alguns meses apos a 

promulgaç~o da lei, tendo como tema principal o Sistema 

Nacional de Saude. 1=1 Conferência enfatizava 

sistêmica concebida para o setor, 
19 

racionalizador da proposta 

reforçando o 

a vis~o 

enfoque 
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Como instrumento de viabilizaç~o foi 

retomada a abordagem médico-sanit~ria para atuaç~o no 

setor, por meio de programaç~o da assistência, que nesse 

momento definia como objetivos especificos a populaç~o 

materno-infantil e o controle de doenças endêmicas. 

R operacionalizaç~o da programaç~o médico-

sanit~ria e principalmente a de saode materno-infantil, 

possibilitou a organizaç~o do trabalho nas unidades 

locais. Esta se processou por meio da divis~o técnica do 

trabalho preconizada na programaç~o, na qual, se destacava 

a tOnica racionalizadora dos recursos, principalmente dos 

recursos humanos, pois propunha a supervis~o de saode 

individual por meio da utilizaç~o de recursos de maior 

qualificaç~o e, portanto, de maior custo, apenas em 

determinados momentos do processo de crescimento e 

desenvolvimento humapo. 

o atendimento concebido tinha como 

referencial técnico a hist6ria natural das doenças e os 

nlveis de prevenç~o preconizados por LERVELL & CLRRK em 
37,78 

1852 Esta concepç~o do processo saóde-doença e as 

medidas preconizadas nos diferentes nlveis de prevenç':lo 

possibilitaram a identificaç':lo de aç~es concretas, visando 

à proteç':lo do hospedeiro ou mesmo ao controle de agentes, 

a serem executadas pelos serviços de saóde. Portanto, 

reforçava a assisUlncia médico-sanitària de caràter 

individual. 

~ programaç':lo médico-sanitària enfatizava 
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os instrumentos de planejamento operacional preconizados 

pela técnica CENDE5/0P5, que tem sua origem na CEPRL em 

1963, trazendo no seu bojo uma vis1l0 

economicista, 
55,59,80 

objetivando aumentar a eficiência no 

setor 

R partir desse momento foi enfatizada a 

integra~1Io dos servi~os voltados às a~e!es de saade 

pablica. Essa integra~1I0 seria atingida por meio da 

unidade program~tica e da revaloriza~1I0 das unidades 

polivalentes como os centros de saade. Durante a fase de 

implanta~1I0 da programa~1Io médico-sanit~ria houve certa 

dualidade no papel a ser desempenhado por esses servi~os, 

pois a corrente mais tradicional da saade pablicá defendia 

a execu~1I0 apenas de a~e!es preventivas, partindo do 

principio que estas eram as mais conseqOentes que levariam 

a mudar a 'situa~1I0 de saade' e que as a~1Ies curativas 

deveriam ser executadas em outro local. R corrente mais 

progressista defendia a necessidade de se atender à 

demanda espont~nea curativa por ser parte integrante do 

programa de assistência médico-sanitaria. 

partir da retomada da assistência 

médico-sanitaria como instrumento de reordenamento do 

setor em 1975, observou-se uma expansllo significativa dos 

gastos diretos com saade, principalmente da Uni1l0,por meio 

do Ministério da Saúde. Esses aumentos foram de 

aproximadamente 10\ ao ano e representaram um acréscimo de 
70 

0,7\ do PIB no periodo de 1974 a 1980 
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No processo de revitaliza~~o da saude 

publica ~ necessàrio destacar o Programa de Interioriza~~o 

das ~çaes de Saude e Saneamento - PI~SS, aprovado em 1976, 

destinado a implantar e a implementar uma estrutura de 

rede bàsica de serviços de assistência m~dico-sanitària em 

locais de baixa densidade demografica, 
20 

sobretudo , na 

regi~o Nordeste do Pais . Tinha como diretrizes bàsicas a 

utilizaç~o ampla de pessoal de nivel auxiliar, com ênfase 

nas atividades preventivas , e previa a integraç~o em nivel 

local dos diferentes servi~os de saude sob 

responsabilidade das secretarias estaduais de saude. 

Pa r a esse 

suplementares 

programa foram destinados 

ao or~amento do Minist~rio da 

recursos 
12,71 · 

Saude 

Em 1977, quando da implantaç~o efetiva do 
20 

PI~SS,foi realizada a VI Conferência Nacional de Saude 

na qual o tema central era a extens~o da cobertura que 

deveria ser atingida por meio da amplia~~o da rede bàsica 

de serviços e da implanta~~o de atendimentos mais 

simples, realizados por pessoal de nivel auxiliar,em zonas 

rurais e urbanas perif~ricas. 

~ssim,a VI Conferência auxiliou a expans~o 

do PI~SS, que se constituia no instrumento de 

implementaç~o da proposta de extens~o de cobertura . 

~ partir de 1978 o PI~SS expandiu-se 
(lO 

rap i damente,de v ido ao compromisso do IN~MPS em participar 

(* l Instituto Nacional de ~ssistência Médica da 
Pre v id ê ncia Social, criado em 19 77 . 



-29-

54 
no custeio dessas unidades 

No entanto cabe lembrar que, apesar da 

revitalizaç~o da saÓde pÓblica a partir de 1975, a 

autonomia atingida pela medicina previdenciària mantinha o 

atendimento médico individual curativo em taxas 

ascendentes, sendo que no periodo 1975/76 chega a 36'1. a 

taxa anual real de crescimentos dos gastos, atingindo o 

patamar de 31,36'1. do total de despesa, realizado pelo INPS 

em 1976. 

Foi nesse contexto que ocorreu a 

reestruturaç~o do Ministério da Saóde em 1976, com a 

criaç~o da Secretaria Nacional de ~ç~es Bàsicas de Saóde -

SN~BS, responsàvel pela aç~o de vacinaç~o e pelo programa 

de interiorizaç~o dos serviços de saúde, e a Secretaria 

Nacional de Programas Especiais de Saóde - SNPES, 

responsàvel pelos programas de assistência médico-

sanitària. o Ministério da Saúde visava, com a nova 

estrutura, a maior racionalidade administrativa e melhor 

coordenaç::lo com as secretarias estaduais de saúde, que 

eram as responsàvei diretas pela execuç:~o dessas aç:~es. 

Em 1977 era criado o Sistema Nacional de 

Previdência Social - SINP~S - (Lei no. 6.439/77), e dentro 

deste o Instituto Nacional de ~ssistancia Médica da 

Previdência Social - IN~MPS, responsàvel pela prestaç:~o de 
44 

assistência médica individual aos trabalhadores Uma 

das justificativas principais da criaç::lo do sistema era o 

aumento crescente de assistência médica, que comprometia o 
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sistema previdenciario como um todo, necessitando 

de um controle especifico. Essa medida administrativa 

foi tambem acompanhada de contenç~o de despesas com 

assistência medica, tanto na area hospitalar como 

ambulatorial, sendo que as despesas com assistência medica 

em relaç'llo ao total de despesas do sistema, que se 

encontravam em 31,3\ em 1976, 
69 

diminuiram para 25,7\ em 

1980 

Durante esse periodo foi mantida a 

autonomia da politica previdenciaria e seu papel social 

compensador, n~o alterando significativamente o modo de 

produç'llo da assistência medico-hospitalar privada 

dominante,voltado para a manutenç'llo da sa~de individual da 

classe trabalhadora, enquanto a sa6de p~blica atendia a 

camada da populaç'llo menos favorecida, por meio de 

programas de assistê~cia medico-sanitaria. 

No inicio de 1980 
21 

Conferência Nacional de Sa~de 

foi realizada 

cujo tema basico 

extens'llo das aç~es de sa~de atraves de serviços 

a VII 

era a 

bàsicos, 

visando aos cuidados primarias de sa6de, reforçando as 

propostas 
18 

1978 

politicas da reuni'llo de Rlma-Rta, ocorrida em 

Nessa conferência foram lançadas as bases para o 

Programa Nacional de Serviços Bàsicos de Sa6de - PREV-

SR~DE, cujo primeiro 
52 

de 1980 

o 

anteprojeto foi elaborado em agosto 

PREV-SR~DE apresentava como 

caracteristica principal uma estratégia de integraç'llo de 
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maior abrangência, envolvendo o Ministério da Saóde, o 

Ministério da Previdência e Rssist@ncia Social, o 

Ministério do Interior e a Secretaria de Planejamento da 

Presidência da Repóblica, com objetivos bastante 

ambiciosos de estender a cobertura por servi~os bàsicos 

de saóde a toda a popula~~o, de reorganizar o setor 

póblico de saóde, articulando as vàrias institui~ões e 

reordenando a oferta de servi~os, além de promover a 

melhoria das condi~ões gerais do ambiente. 

Esse programa constituia um avan~o para o 

processo de integra~~o entre as a~ões de saóde individual, 

desenvolvidas pelo sistema de previdência, voltadas para a 

assistência médico-hospitalar de caràter curativo, e as 

atividades programàticas desenvolvidas pelos 

saude publica, com ênfase preventiva. 

servi~os de 

Essa integra~~o seria feita por meio da 

organizaç:lo de servi~os que contemplasse uma 

responsabilidade publica pelos serviços bàsicos e pela 

coordenaç~o e controle de todo o sistema, com a 

hierarquizaç~o e regionalizaç~o dos serviços permitindo o 

aumento da eficiência administrativa. o programa propunha 

a subordinaç~o do setor privado, 

saude, ao poder publico. 

prestador de serviços de 

O Sistema Previdenciàrio padecia, à época, 

de uma crise financeira 

recursos disponiveis, 

administrativa de 1977, 

decorrente do 

apesar da 

esgotamento dos 

reestruturaç'<!o 

que havia criado o SINPRS. R 
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tendência ao decréscimo de gastos ocorridos nos dois 

p r i me i r o anos se apresentavam com tendência ascendente a 

partir de 1980, retratando um ajuste do setor privado no 

sentido de neutralizar as regras contencionistas impostas 

em 1977. 1=10 mesmo tempo, essas medidas geraram crescente 

descontentamento dos produtores privados de servi<;os de 

saúde e também dos trabalhadores do setor, uma vez que 

elas ocasionavam perda de qualidade no 
13 

atendimento, 

precariamente oferecido à popula<;~o 

I=Is propostas do PREV-SI=I~DE eram t~o 

ambiciosas em suas metas que a oposi<;~o criada pelas 

entidades privadas, bem como por parte de institui,./les 

públicas, principalmente ligadas à Previdência Social, 

levaram a modifica<;r:les substanciais da proposta inicial, a 

qual no final se restringiu a uma reordena<;~o do setor 

público prestador de servi<;os de saúde, n':lo fazendo 

qualquer menç~o ao setor privado e definindo como àreas de 

abrangência as localidades de maior carência 
53 

e grupos 

sociais mais desprotegidos 

Essa vis~o mostrou que, apesar do avanço 

do movimento sanitàrio ocorrido a partir de meados da 

década dos 70, a proposta técnica n':lo teve apoio 

polltica suficiente para alterar a l6gica do sistema J 

talvez por uma supervalorizaç':lo das caracterlsticas 

técnicas do programa em anàLise da 

conjuntura polltica vigente a 

detrimento da 
12,13,71 

época 

Cabe realçar ainda que a rede de serviços 
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de assistência medico-hospitalar implantada nas llltimas 

decadas, obedecendo à l6gica do mercado, constituiu um 

complexo de serviços diferenciados sem que obedecesse às 

necessidades de sallde da populaç~o, seja do ponto de vista 

epidemiológico, geogràfico-demogràfico ou mesmo funcional, 

dificultando sobremaneira qualquer processo de 

transformaç~o do modo de produç~o e/ou distribuiç~o dos 

serviços de saóde a partir de uma L6gica de atendimento 

integraL, hierarquizado e regionaLizado, como proposto no 

PREV-SAt!JDE. 

A crise de custeio da assistência medico-

hospitaLar da previdência continuava agravando-se, 

corroborada peLa poLltica econOmica recessiva do Governo, 

adotada após 1980, necessitando de medidas 

administrativas 
71 

sistema 

que 

Nesse 

recompusessem 

sentido foi 

o equillbrio do 

criado em 1981 o 

ConseLho ConsuLtivo de I=Idministraçllo de Saóde 

Previdenci~ria - CONI=ISP com o objetivo de estudar e 

propor normas mais adequadas para a prestaç~o de 

assistência à saóde da populaçllo previdenciària, assim 

como,indicar a necessària aLocaç~o de recursos financeiros 

ou de quaLquer outra natureza, 
51 

da referida rede de serviços 

indispensàveis à operaç~o 

Com essas diretrizes foi apresentado e 

aprovado em 1982 o Plano de Reorienta~~o da Rssistência 

à Saóde no ~mbito da Previdência Social , que 

ServIço de Biblioteca e Documentação 
FACUL~"~E LE SAÚDE PUBLICA 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

teve como 
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objetivos a melhoria da qualidade da assistência 

saóde, a cobertura assistencial igualitària para a 

populaç~o rural e urbana, o planejamento da assistência à 

saóde de acordo com par~metros definidos e o aumento da 

produtividade com racionalizaç~o da prestaç~o de serviços . 

~s proposiçaes mais importantes contidas 

no plano eram: reformulaç~o do sistema de pagamento das 

contas hospitalares, criando o S~MHPS (Sistema de 

~ssist@ncia Médico-Hospitalar da Previdência Social); a 

racionalizaç~o ambulatorial visando otimizar a utilizaç~o 

da rede e o ordenamento da demanda; e o Programa das 

~çl!les Integradas de Saóde (P~IS) , que preconizava a 

regionalizaç~o progressiva do sistema de saóde, · planejado 

e coordenado por uma comiss~o paritària 

(MP~S/MS/Secretaria Estadual de Saóde), 
51 

sob a direç~o do 

Secretàrio de Estado da Saóde 

Constitula-se assim o Programa das ~çl!les 

Integradas de Saóde, que logo a seguir foi transformado em 

estratégia ~IS, que propunha modificaçl!les substanciais no 

setor por meio da otimizaç~o dos serviços póblicos de 

saóde, a fim de atender a uma demanda crescente de 

assistência médica. 

~s ~IS tinham como objetivo a 

universalizaç~o do atendimento hospitalar, tornando os 

serviços dos diferentes nlveis de complexidade totalmente 

acesslveis a populaç1lo. o acesso ao atendimento 

ambulatorial de casos de urgência jà era uni v ersalizado 



-35-

desde a implantaç~o do PPR. 

Rs RIS foram implantadas a partir de 1983, 

quando ocorreu formalmente a assinatura do termo aditivo e 

o termo de ades~o dos estados e municipios ao convênio

tripartite. 

Elas visavam inicialmente à melhor 

utilizaç~o da capacidade instalada da rede publica de 

serviços, com a concomitante incorporaç~o da assistência 

médica individual de caràter curativo aos serviços 

bàsicos de saude, propiciando atendimento médico integral 

à populaç~o, sem qualquer grau de discriminaç~o. 

Os 6rg~os colegiados de gest~o, nos 

diferentes niveis de governo, 

necessària coordenaç~o entre os 

deveriam garantir 

diferentes serviços 

a 

e 

teriam a competência de redefinir as politicas de 

nos seus 3mbitos de aç~o. 

saude, 

Para tanto houve um processo de 

transferência de recursos financeiros para as secretarias 

estaduais e municipais de saude, para a operacionalizaç~o 

dessas politicas, alterando o peso politico dessas 

inst3ncias e permitindo paulatinamente maior presença do 

setor publico na prestaç~o de serviços de saude. 

Concomitantemente a este processo técnico, 

em nivel polltico ocorreu, com a instalaç~o da 

Republica", 

progressitas 

em 

do 

principalmente 

1984, a ascens~o de intelectuais 

se t o r saude ao aparelho de Estado, 

no INRMPS, os quais transformaram as RIS 
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13 
de um Programa para uma estratégia de mudan~a 

Sendo os instrumentos técnicos de 

operacionaliza~~o das 1=115 baseados em parllmetros 

quantitativos de atendimento individual definidos pelo 

1NI=IMP5, houve dentro das secretarias de saúde, fossem 

municipais ou estaduais, um certo confronto com os 

programas de assistência médico sanitària, adotados desde 

1975, com ênfase preventivista e decorrentes de aberturas 
61 

programHicas de bens e servi~os Essas 

programa~Oes n~o sofreram um processo de s1ntese nessas 

institui~~es sendo que, na pràtica, houve apenas uma 

modesta incorpora~~o da assistência médica curativa na 

maioria dos servi~os publicos estaduais e municipais. 

Os recursos inicialmente destinados às 1=115 

correspondiam a menos de 3\ da dota~~o do INI=IMPS, mas com 

a progressiva expans~o e comprometimento dos estados e com 

a ades~o de suas principais cidades ao convênio, os 

recursos destinados às 1=115 atingiram 12\ da dota~~o do 

referido 6rg~0 em 1985. 

Em s1ntese, as transforma~~es planejadas 

na década dos 80, que foram iniciadas com a formula~~o de 

uma proposta tecnicamente bem elaborada e "ambiciosa", de 

mudan~a no modo de produ~~o do setor saude, n~o tiveram o 

necessàrio respaLdo poL1tico para sua efetiva~~o. 

o sistema previdenciàrio, que j à 

apresentava sinais de recrudescimento de seus gastos após 

os ajus t es administrativos efetuados ao finaL da década 
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dos 70, prop~e as RIS como um novo plano de reordenamento 

do setor, agora com envolvimento substancial do setor 

publico prestador de serviç:os em nlvel estadual e 

municipal. R partir da implantaç:ao dessa estratégia se 

observou uma diminuiç:~o do papel da saude publica nas 

definiç:~es pollticas do setor saude, pois ao se 

canalizarem recursos financeiros para esses setores, 

propiciou-se 

instancias, 

assistência 

a mudanc;a do papel institucional dessas 

incorporando-as como prestadoras de 

médica individual a uma populac;~o 

universalizada pela Previdência Social . 

Tem-se, como resultante dessas distintas 

pollticas implementadas desde o começ:o do século neste 

Pais, uma situac;~o de segmentaç:~o dos servic;os de saude 

econseqOentemente 

serviços. 

da populac;~o que se utilizava desses 

Essa segmentaçllo ocorreu uma vez que,a 

saude publica, ao cuidar dos problemas ligados ~ qualidade 

de vida, tem-se caracterizado por ac;ões coletivas visando 

ao controle do agente ou do meio ambiente. Ouando se 

preocupou com a saude individual 

de assistência medico-sanitària, 

f I! - l o p o r m e i o d e a c; '~ e S 

visando o individuo como 

hospedeiro, enfatizando as ações preventivas e de educaçllo 

sanit~ria, tendo como clientela preferencial a populaç:1Io 

mais carente e marginalizada do processo de produc;1I0. 

R medicina previdenciària, desde a sua 

origem, aparece ligada ao modo de p r oduC;~Q , atuando nos 
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probLemas de sa~de do individuo Ligados diretamente a sua 

forma de inserç~o no mercado de trabaLho. Os serviços 

de saode destinavam-se à rápida reposiç~o da m~o-de-obra e 

caracterizavam-se peLo atendimento médico individuaL de 

finaLidade curativa, com ênfase na assistência médico-

hospitaLar de aLta tecnoLogia e, consequentemente, de aLto 

custo . 

Portanto, no momento atuaL em que se 
67 

retoma o conceito de cidadania e se busca oferecer os 

serviços de sa~de de forma a garantir a eqOidade e 

conhecendo parciaLmente o processo histório da sa~de 

p~bLica e da medicina previdenciária que resuLtou na 

segmentaç~o exposta, faz-se necessário conhecer de que 

forma ocorre a integraç~o das ações de assistência médica 

individuaL aos serviços de saflde pflbLica, os quais 

desenvoLvem programa5 de assistência médico-sanitária, uma 

vez que a integraç~o é a estratégia principaL para mudança 

no setor. 

Buscando uma meLhor compreens~o do 

processo e das condições necessárias para a integraç~o em 

uma situaç~o concreta, optou-se peLo estudo de serviços de 

saóde prestados peLa Secretaria de Higiene e Saóde do 

Municipio de S~o PauLo - SHS. 

Em v ista disso torna-se necessário uma 

anáLise do papeL histórico por ela desempenhado no setor 

saóde . 
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R Secretaria de Higiene a Sa6de da Municipio de S. Plulo 

o Municipio de S~o Paula, no inicia da 

atribuiçOes na setor sa6de (Lei Rep6blica, tinha coma 
38 

Estadual na. 240/93) o saneamento local do meio 

ambiente, a policia sanitària das habitaçOes particulares 

e coletivas, a fiscalizaç~o dos estabelecimentos de 

alimentaç~o p6blica, a organizaç~o e direç~o das serviços 

de vacinaç~o e revacinaç~o, 

49 
assistência p6blica 

assim como as açOes de 

No entanto,devido ao caràter centralizador 

do Estado,essas atribuiçOes eram normatizadas pelo Governo 

estadual que sempre teve maior atuaç~o no municipio. o 

poder municipal tinha uma aç~o apenas supletiva e eventual 

à do estado. 

No inicio do seculo, com a crescente 

urbanizaç~o decorrente do modelo econOmico, as açOes de 

controle da comercializaç~o de alimentos e do meio 

ambiente passam a ser, efetivamente, realizadas pelo poder 

municipal por meio das Intendências, os quais exerceram o 

o governo na àrea de sa6de p6blica, com total autonomia de 

mando em sua àrea de aç~o . 

responsabilidade do poder municipal na 

prestaç~o de serviços de sa6de retomada pela 

[onstituiç~o de 1934, que atribui a responsabilidade 

conjunta aos governos federal, estadual e municipal nos 

'serviço s de amparo à maternidade e à inf~ncia, combate às 
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doenças transmissiveis, 
73 

higiene mental e luta contra os 

venenos sociais · 

Isso resultou na promulgaç~o da Lei 

Org3nica dos Municipios pela ~ssembléia Legislativa em 

1935,(Lei no. 2.484/35>, Que estabelecia no campo da saóde 
39 

as seguintes func~es para o poder municipal 

- 'assistência aos desvalidos, à 

maternidade, às familias de prole numerosa, à educaç:~o 

eugênica ; 

à juventude, combate à 

mortalidade infantil , luta contra os venenos sociais e 

contra a propagaç~o de moléstias transmissiveis; 

de socorros e cuidados 

relativos à saóde e assistência póblica'. 

Pa r a o cumprimento da lei foi criado o 

Departamento Municipal de Higiene (~to no. 984/35>, Que 

absorveu os serviços municipais de abastecimento da antiga 
6 

Intendência de Mercados 

~pesar dessa competência ampla do poder 

municipal, este se manteve atuando essencialmente no 

controle do comércio de gêneros alimentlcios 

saneamento ambiental, pois as outras ações de saâde 

prestadas pelo Serviço Sanit~rio do Estado, Que 

poder de inter v enç~o no Municipio . 

Esse poder estadual se r e f letia nas 
66 

e do 

eram 

tinha 

ações 

de "policia s a n i t ~ r i a ' acarretando mudanç:as nas 

co nstruç ões de casas ou mesmo re f or mas de st as , Quando 
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julgada necessaria pelo servi~o sanitario. 

Em 1936 é criado o Hospital Municipal 

para o atendimento do funcionaria põblico municipal U:Ho 

no . 1.146/36) , iniciando as atividades de 
7 

assistl!ncia 

médica individual para um grupo especifico 

E em 1945 que ocorre 

Secretaria de Cultura e Higiene e dois anos mais tarde 

esta e desmembrada, sendo criada a Secretaria de Higiene. 

Esta passa a cuidar apenas dos assuntos de higiene e n~o 

mais da cultura; apesar dessas providências legais, as 

a~1Ies do poder municipal mantiveram-se absolutamente 

restritas, sem modificar o seu campo de competência. 

I=lssim, nesse momento, a Secrétaria de 

Higiene tinha como objetivos principais as a~1Ies de 

higiene ligadas ao meio ambiente, controle do 

abastecimento de g~neros alimenticios e assistência aos 
73 

funcionarias 

Esses objetivos foram ampliados em 1947 

com a nova Lei Org~nica dos Municipios, promulgada pela 

I=lssembleia Legislativa de S~o Paulo, que definiu 

competência especif ica do municipio quanto à 

responsabilidade no atendimento medico de urgência à 
73 

popula~~o residente 

Para fazer frente às novas competências a 

Secretaria de Higiene se reestrutura e passa a a tua r 

atraves de três Departamentos, a saber: Higiene e Saóde, 

ao qual se subordinam as atividades de atendimento às 
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urgências; o Departamento de Rssistência ~ Inf3ncia e 

Maternidade - DRIM, que cuida da assistência ~ crian~a e ~ 

gestante; e o Departamento de Rbastecimento, com 

atribui~lIes de controLe sobre os gêneros aL imenticios. 

o Departamento de Higiene e Saude conta 

com uma Oivis~o de Pronto-Socorro que passa a utiLizar 

estabeLecimentos de saude j~ existentes para a execu~~o de 

suas novas competências, definidas peLa Lei Org3nica dos 

Municipios, e o faz por meio de convênios ou entendimentos 

diretos. 

Rssim é que, em 1950, a Secretaria de 

Higiene assume o Posto Médico da Rssistência PoLiciaL 

existente no Pàteo do CoLégio, no centro da cidade, junto 

a um posto poLiciaL. E, a partir do ano seguinte, utiLiza-

se do HospitaL das CLinicas, do HospitaL Maternidade da 

Lapa e do HospitaL ~unicipaL para a instaLa~~o de outros 

postos de pronto-socorros. 

Foi nesse perlodo que houve a introdu~~o 

da assistência médica individuaL no 3mbito municipaL para 

atendimentos de urgência à popuLa~~o em geraL. Rté esse 

periodo a assistência médica prestada se restringia aos 

funcionàrios de sua esfera de governo. 

cria~1I0 do ORIM (Lei no. 3 . 919/56) 

representou a extensllo municipaL dos serviços nacionais 

criados em nlveL federaL, que propunham uma atuaçllo 

vertical em problemas 

determinada f aixa da 

especificos 
40 

populaçllo . Na 

ou dirigido a 

verdade, isso 
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representava uma sobreposiç~o de aç~es com o Departamento 

Estadual da Criança - DEC , criado em 1944 para o 
78 

desenvolvimento de aç~es de puericultura e urgência 

Inicialmente o DRIM se caracterizava como 

um serviço de luta pela eugenia e puericultura, tendo a 

lei definido que este seria constituido de duas divis~es : 

uma de eugenia e puericultura e outra de pré-nupcial e 

pré-natal. Devido ao car~te 'r , competi tivo · presente entre os 

poderes estadual e municipal houve uma r~pida expans~o dos 

postos de eugenia e puericultura do municipio, chegando em 

1957 a 30 postos em funcionamento . . Estes funcionavam com 

uma equipe minima de pessoal, centrada no médico e no 

educador sanit~rio; devido as injuções politicas foram 

instalados em locais pouco adequados, cedidos pelas 

comunidades que se mostravam interessadas em ter o 

serviço , 

Embora os postos tivessem o propósito 

de manter a saude, j ~ era constatada a elevada 
15 

freqOancia de crianças doentes nesses serviços 

Concomitante à expansllo dos postos de 

eugenia e puericultura do DRIM, a decada dos 50 apresentou 

uma e x pans1l0 dos postos de pronto-socorro municipal , 

R e xpansllo desses se- rvi~os, ocorrida na 

década dos 50 , foi acompanhada de aumento da incorporaçllo 

de tecnologia ao ato médico, acarretando a elevaçllo da 

referancia hospitaLa r para os casos atendidos, Eram 

utilizados como retaguarda principaLmente o HospitaL das 
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a Santa Casa de Miseric:6rdia de S~o PauLo e o 
73 

HospitaL Militar 

Em 1955 foi c:riada a Divis~o de Pronto-
41 

Soc:orro Munic:ipal,(Lei no. 4.658/55) .Esta deveria ter 10 

pronto-soc:orros, dos quais sete j~ se enc:ontravam em 

func:ionamento . Essa lei permitiu que a 5ec:retaria de 

Higiene passasse a c:riar a sua pr6pria infra-estrutura, 

para c:umprir as suas responsabilidades no atendimento de 

urg@nc:ia. I=Issim, os tr@s novos servi<;os sob 

responsabilidade total do poder munic:ipal iniciaram seu 

func:ionamento em 1959. Juntamente c:om essa c:ria<;~o foi 

autorizada a elabora<;~o de c:onv@nio c:om o HospitaL d irS 

Clinic:as, a Santa Casa de Miseric:6rdia e o Hospital S~o 

Paulo para a nec:ess~ria assist@nc:ia hospitalar dos c:asos 

enc:aminhados peLos pronto-soc:orros, mediante O pagamento 

de uma taxa fixa. Desse modo c:riou-se, naqueLe momento, a 

primeira c:ompe U!nc: i a para a c:ontrata<;~o de Leitos 

hospitalares, c:uja nec:essidade j~ se fazia sentir na rede 

de atendimento de urg@nc:ia. 

Esse movimento de utilizat;~o de leitos 

hospitalares mediante pagamento jà era freqOente nos II=IP, 

que se utiLizavam da rede pri v ada de hospitais para o 

atendimento ao previdenc:i~rio . 

Na déc:ada dos 60 a SHS tinha c:omo objetivo 

a c:onstrut;~o de no vos prédios para os pronto-soc:orros em 

fu nc:ionamento e uma poLitic:a definida de c:ontempLar esses 

serviços com leito s de re t aguarda , numa t entativa de 
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construir uma rede de hospitais. 

I=Issim, em 1968, foi inaugurado o Hospital 

de Pronto-Socorro de S10 Miguel Paulista, contando este 

com 80 lei tos e em 1969 entrou em funcionamento o 
73 

Hospital Municipal do Tatuape 

Quanto aos postos de eugenia e 

puericul tura, após a ràpida expansl0 na decada dos 50, 

apresentaram um processo de ajuste funcional no inicio 

dos anos 60 que resultou no fechamento de algumas 

unidades que nl0 apresentavam condi~~es de funcionamento. 

Os postos, que em 1959 eram em numero de 33, ao final de 

1966 reduzem-se para 27. 

1=1 partir da metade da decada, à semelhan~a 

dos pronto-socorros, ocorreu um processo de constru~10 de 

novas unidades para os Postos de Puericultura, parte para 

expans~o da rede e parte para a readapta~~o de unidades 

com planta fisica inadequada. I=Ilém da melhoria das 

instala~~es fisicas foram criados laboratórios, servi~os 

médicos especializados e servi~os de odontologia . Essa 

expans~o foi acompanhada da incorpora~~o 

73 
de outros 

profissionais na equipe de saude 

amplia~~o e reforma da rede fisica f o i 

possivel devido ao aumento de recursos financeiros em 

nivel municipal, decorrente do incremento da 
73 

rCM 

aliquota do 

Na década dos 70 , novos hospitais foram 

construidos no flrocesso de expansllo dos ser v ic:os de 
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pronto-socorros. 

o aumento da rede de postos do DRIM 

resultou no funcionamento de 57 postos em 1975, sendo a 

grande maioria em prédios pr6prios e em melhores condições 

de planta flsica para as atividades de assistência ~ 

saóde. R incorporaç~o de outras atividades ao posto 

resultou no aumento de cobertura do atendimento a crianças 

e gestantes e, eventualmente a adultos. 

R partir de 1974 começam a surgir os 

movimentos populares de saóde, reivindicando de maneira 

crescente e organizada a prestaç~o de assistência médica 

pelos 6rg~os póblicos. 

Esses movimentos eram o resultado da 

crescente urbaniza~~o ocorrida no começo da década, que ao 

atrair a populaç~o rural para os grandes centros urbanos 

n~o proporcionavam 2 essa popula~~o condições de vida 

satisfat6rias. 

Como foi visto anteriormente, a partir de 

1975, houve uma revitalizaç~o da saóde póblica que 

propiciou maior ~nfase no atendimento primario de saóde 

por meio da assist~ncia médico-sanit~ria. 

iniciou o 

privi legi ando 

populaçllo de 

saóde. 

Nesse contexto o DRIM, a partir de 1975, 

planejamento da expans~o de cobertura, 

areas 

bai x a 

geogràf icas com predomlnio 

renda e desprovidas de unidades 

o alcance desses objetivos teve 

de 

de 

sua 
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viabilidade aumentada através da celebraç~o de convênio 

com a Secretaria de Estado da Saade - SES, que adotava os 

mesmos principios, definindo em conjunto a localizaç~o das 

novas unidades criadas por ambos os poderes. 

Pa r a desenvolver esse planejamento 

integrado, a SHS primeiramente realizou a 'acreditaç~o' 

das unidades e baseado neste desenvolveu um trabalho no 

sentido de transformar os antigos postos de eugenia e 

puericultura em estabelecimentos com maior capacidade de 

assistência médica, contemplando todas as faixas 

populacionais e n~o apenas o grupo materno-infantil . 

Em consequência dessa diretriz politica, a 
45 

reestruturaç~o da SHS, ocorrida em 1978 transformou o 

DRIM em Departamento de Saade da Comunidade - DSC, cujas 

principais caracteristicas eram: universalizaç~o da 

assistência médica à populaç~o em geral com a 

transformaç~o dos antigos postos de eugenia e puericultura 

em postos de assistência médica - PRM ; descentralizaç~o 

dos serviços com a criaç'o de cinco divisões regionais de 

sa6de e a gradual inserç~o das programações definidas por 

SES, visando a uma crescente integraç~o de serviços das duas 

grandes redes oficiais de assistência à saade no Municipio 

de S . Paulo . 

adoç'3o da gradual i dade programada 

significou a manutenç~o de todo o equipamento de prestaç~o 

de assistência médica, a f i m de responder às necessidades 

sentidas da popuLaç'3o e , além disso a abertura para que as 
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atividades programàticas pudessem, em caso de sucesso, 

gradualmente reduzir a demanda por patologia . Em 

decorrência dessa estratégia foram criadas a assistência 

ambulatorial e a assistência programàtica nos PRM. 

Nessa reestruturaç10 o antigo Departamento 

de Higiene e Saade, englobando os pronto-socorros, 

transformou-se na Superintendência Médico-Hospitalar de 

Urg@ncia. 

Concomitante às alterações da SHS, era 

observado o amadurecimento dos movimentos populares, 

iniciados em 1974, que passaram a pressionar diretamente o 

nlvel municipal por serviços de saade, preferencialmente 

os de caràter médico-hospitalar . 

R press10 popular sobre a Secretaria de 

Estado da Saade havia resultado no reconhecimento, por 

parte desta, da carência de serviços de saade, 

principalmente na periferia do municlpio. Como resposta 

foi elaborado um projeto de expans10 da rede com o 

objetivo de suprir as deficiências de unidades basicas e 
83 

de leitos na periferia do municlpio 

Esse projeto conhecido como Programa 

Metropolitano de Saade - PMS, necessitava de vultosos 

recursos financeiros para sua viabilizaç':lo. Era uma 

proposta tecnicamente bem-elaborada, mas que necessitava 

de apoio polltico, principalmente para o financiamento do 

projeto . Constata-se que primeira etapa do programa, que 

consistia na c onstruç':lo de unidades bàs icas , s6 foi 
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parciaLmente concLuida em 1984. 

R pressllo sobre a 5H5 dos conseLhos de 

saüde, sociedades amigos de bairro e outras organiza~Oes 

sociais fez-se sentir mais tardiamente e se caracterizava 

por reivindicações de atendimento médico de urgência. 

criados os 

[amo resposta 

serviços de Pronto 

à essas pressaes foram 

Rtendimento Médico - PR 

junto aos Postos de Rssist@ncia Médica - PRM. Em 1980, o 

primeiro PR foi criado junto ao PRM Jardim 5. Jorge, na 

zona oeste do Munic1pio, 

médico-hospitaLares. 

regillo carente de recursos 

O PR era um serviço junto ao PRM que 

desenvoLvia basicame~te atendimento médico deurg@ncia, 

ininterrupto, no quaL a finaLidade era atender à demanda 

espont2nea da popuLaçllo sem quaLquer restri~1I0. Para 

tanto, os recursos humanos desses serviços trabaLhavam em 

regime de plantllo, no quaL ha revezamento diario de 

profissionais médicos e, em dias 

auxiLiar. 

alternados, de pessoal 

dificultava 

Essa 

qualquer 

din~mica de 

proposta de 

trabalho do pessoal 

acompanhamento dos 

problemas de saüde apresentados pela clientela. 

R chefia do PR era exercida pela mesma 

chefia do PRM; no entanto, o regime de trabalho deste é de 

quatro horas diarias, o que dificultava sobremaneira a 

gerência desse serviço. 

Essas dificuldades podem ser 
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responsabilizadas parcialmente pela lenta expans~o desses 

serviços, pois entre 1980 e 1983 apenas dois P~ f o·r am 

implantados. 

Os serviços de Pronto ~tendimento, por 

terem sido criados pelo DSC e, portanto, ligados ~ rede 

b~sica e nllo ~ rede hospitalar, careceram desde o seu 

inicio da retaguarda hospitalar,fosse pÓblica ou privada. 

Nesse mesmo periodo foi observada uma 

expansllo da rede b~sica com a criaç~o e construç~o dos 

denominados P~M-sociais, que retomavam o conceito cl~ssico 
78 

de 'centro de saóde', proposto no inicio do século , em 

que o enfoque maior seria para a educaçllo sanit~ria, 

visando ~ mudança de atitude da clientela, reforçando a 

visllo preventivista de saóde póbl1ca. Pa r a tanto, essas 

unidades apresentavam uma ~rea fisica suplementar para as 

atividades de educaç~o sanitaria. 

Na ~rea hospitalar e de urgência 05 

serviços mantiveram-se estabilizados, n~o havendo qualquer 

processo de expans~o no periodo. 

Essa diretriz foi modificada apenas em 

1983 , quando do inicio da implantaçllo do Plano de 

Reorientaç~o da ~ssisU!ncia à Sa6de no ~mbito da 

Previd@ncia Social, com a ades~o da Prefeitura de S~o 

Paulo ao conv@nio das ~ções Integradas de Sa6de - ~I5, em 

outubro do referido ano. 

Como consequ@ncia dessa adesllo foi 

possivel uma e xpansão da r e de atraves da otimizaçllo da 
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capacidade fisica instalada e pelo aumento da capacidade 

resolutiva. 

Para tanto foram expandidos os horarios de 

atendimento dos P~H, regionalizados os recursos de apoio 

laboratorial disponiveis nos hospitais municipais e 

colocados à disposi~~o da rede bàsica novos equipamentos 

médicos de diagnostico e terapêutica. 

Todas essas providências foram viaveis 

devido ao aumento de recursos financeiros decorrentes do 

convênio ~15. 

Essa politica de expans~o resultou na 

cria~~o e na implanta~~o de mais ~eis P~ que somados aos 

dois existentes em 1983 totalizavam oito P~ em 

funcionamento em 1985. Esses óltimos foram instalados nos 

P~H-sociais, ocupando as areas fisicas ociosas. Pa r a a 

incorporaç~o desse nevo servi~o n~o houve qualquer mudança 

estrutural ou organizacional do 05C. 

Com o objetivo de viabilizar a integra~~o 

desses serviços foi elaborada uma programa~~o de trabalho 

integrado em um P~H que havia sido construido junto a um 

conjunto residenciaL, denominado Promorar "Rio Claro , na 

zona sudeste do Huniclpio . 

Essa unidade, por estar situada dentro do 

conjunto habitacional, 

quantitativamete definida , 

unidade. 

Para o 

apresentava 

a qual foi 

funcionamento 

uma populaç";'lo 

cadastrada peLa 

deste P~M foi 
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concebida uma estrutura organizacional na qual uma ónica 

equipe de saóde pudesse atender as duas atividades basicas 

da unidade, a saber: a assistência medico-sanitària e o 

atendimento medico de urgência. Para tanto foi mantido o 

agendamento 

atendimento 

executado 

programado mas com a flexibilidade de 

as patologias em qualquer horàrio. 

o atendimento medico de urgência seria 

pelos profissionais que rotineiramente 

desenvolveriam as a~3es do programa de assistência medico-

sanitària e que, periodicamente (uma vez por semana) 

atenderiam às consultas do P~ no seu horàrio de trabalho . 

Dessa maneira, tentar-se-ia garantir a continuidade dos 

tratamentos e um relacionamento mais continuo e mais 

comprometido do profissional com a popula~~o usuaria, bem 

como o reconhecimento por esta dos profissionais 

existentes nessa unidade. 

~ fim de garantir a clara execu~~o das 

atividades previstas, todos os funcionarios do posto foram 

treinados durante três meses, antes de sua inaugura~~o . 

Nessas condi~ões, o P~M Rio Claro entrou 

em funcionamento em dezembro de 1983 e o Pronto 

~tendimento Integrado em mar~o de 1984, inicialmente no 

perlodo de 8 às 20 horas. Durante esse perlodo O posto 

dispunha de uma ambul~ncia para a realizaç~o das remo~ões 

ou encaminhamentos necessàrios. 

avaliaç '<'lo 

No 

e f etuada 

entanto, no acompanhamento e na 

em maio de 1984 , f oi constatado que 
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havia uma baixa demanda ao Posto, acarretando certa 

ociosidade do recurso humano existente . o problema maior 

identificado foi a dificuldade de manuten~~o do PR, pois 

apesar do rodizio previsto entre os médicos para esse 

atendimento, havia resistências no sentido de atender a 

clientes de diferentes faixas etarias, o que 

intensa solicita~~o de auxilio pelo médico 

resultava em 

do PR aos 

outros profissionais quando o cliente 

enquadrava em sua especialidade médica. 

atendido n~o se 

Essa resistência da categoria médica levou 

a alterar a din3mica de trabalho, resultando na proposta 

de desativaç~o do PR, pois, devido à ociosidade existente, 

foi alegado que as atividades médicas de urgência poderiam 

ser executadas pelo profissional dentro 

programada. 

Frente a esse quadro o PR foi 

matendo-se apenas as atividades do PRM. 

da rotina 

desativado, 

Rpesar das dificuldades decorrentes da 

falta de um estudo mais aprofundado para conhecer as reais 

causas desse processo de revers~o, 

epis6dio a necessidade de conhecer 

evidenciou-se nesse 

com mais 

processo de integraç:lo das atividades de 

às 

detalhes o 

assis U!nci a 

atividades médica individual de caràter curativo 

programadas de assistência médico-sanitària executadas nas 

outras unidades da SHS, pois essa seria uma grande 

diretriz que propiciaria modificações substanciais no 

principalmente envolvendo os serviços p~bLico5 de 
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saude. 

Rs instituiç:lles publicas de saude t!!m 

colocado em pr~tica propostas de integraç:~o funcional de 

serviç:os de saude, tanto em ~mbito intra-institucional 

como interinstitucional; no entanto, apesar dos esforç:os 

dispendidos, pouco se tem conseguido . 

Em nlvel do poder publico municipal foi 

dada maior 

individual, 

I!nfase à integraç:~o da assist!!ncia médica 

de car~ter de urg!!ncia, às aç:lles de 

assist!!ncia médico-sanit~ria, e que envolveram apenas as 

estruturas respons~veis pela rede b~sica de serviç:os. Em 

todas as etapas desse processo a integraç:~o da 

médico-hospitalar de urgência da SHS foi débil 

estrutura 

sendo, na 

maioria das vezes, informal e sem qualquer vinculaç:~o 

organizacional que facilitasse a utilizaç:lo adequada dos 

serviç:os médico-hospitalares do prbprio poder municipal. 

R evoluç:~o histbrica das instituiç:lles de 

saude mostram que as propostas tebricas, sejam técnicas 

ou administrativas slo concretizadas, na pr~tica,de acordo 

com sua maior aderência às condiç:lles sbcio-pollticas 

vigentes na época. E. quanto maior o grau de resposta aos 

anseios da sociedade, 

propostas. 

maior tem sido a viabilidade dessas 

Tanto os estudos como 

reo rg an i z aç:lo dos serviços de saude 

pressuposto básico de que a mudança 

as propostas 

apresentam 

funcional 

de 

o 

organizacionaL resuLtará numa meLhor assistl!ncia à 

e/ou 

sa6de 
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da popula~~o usuària. No entanto, os resultados alcan~ados 

mostram que esse pressuposto n~o suficiente para 

garantir 

assi st!!nci a 

usuària. 

uma 

profundidade 

adequada resposta 

saade da popula~10, 

Faz-se necessàrio 

necessidades 

principalmente 

de 

a 

conhecer . com maior 

a clientela usuària dos servi~os de saade, 

pois é para esta que se destinam os servi~os prestados. E 

primordial que se conhe~a quem é, 

necessidades tem, qual a sua 

serviços oferecidos. 

como é constituida, que 

expectativa frente aos 

possibilitarà 

propostas de 

probabilidade 

dos serviços 

populaçllo. 

O maior conhecimento da clientela usuària 

a formula~~o e a elaboraç10 de novas 

reorganizaçllo de serviços que com maior 

contribuir~o para o processo de integraç~o 

de saade, resultando em real beneficio à 

Para aprofundar os conhecimentos sobre 

essas questlles, que se considera primordial para a 

compreens~o do processo de integra~~o dessas atividades e 

conseqOente mudança do papel institucional dos serviços 

pablicos de assistência à saúde, foi escolhido o PRM-PR 

Jardim 5110 Jorge para estudo da integraç~o e utilizaç~o 

das atividades de assistência médico-sanitària e de 

assistência médica individual de caràter curativo. 

Essa unidade foi escolhida por ter sido o 

primeiro PRM a contar com um PR, sendo que este f o i 
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impLantado como resposta presstles populares, 

principaLmente de usuàrios do PRM, que reivindicavam um 

serviço de assistência médica d~ urgência. 
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OBJETIVOS 
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Historicamente, observa-se que o P~ surge 

como resposta institucional às press~es da popula~~o que 

reivindica um servi~o de atendimento medico ininterrupto 

para os casos de urgência, 

pelo P~M existente. 

os quais n~o eram atendidas 

Considerando ainda a estratégia de 

expans~o e integra~~o desses serviç:os, de origens e 

naturezas distintas, implementadas por SHS, a partir de 

1983, o 

analisar 

serviços, 

presente estudo tem como proposito 

arela~~o e a forma de utiliza~~o 

conhecer e 

de ambos 

pela clientela usuària. Para tanto, f ar am 

definidos os se~uintes objetivos especificos: 

1. conhece r 

ir.idividuais 

as 

e 

caracteristicas 

socio-econOmicas da 

clientela que utiliza o 

Pronto ~tendimento e o 

~ssist@ncia Médica; 

servi~o de 

Posto de 

2. analisar o tipo e a caracterlstica do 

motivo de pelo qual a clientela procura 

e utiLiza esses serviços; 

3. anaLisar a resoLutividade e a 

satisfa~~o referida pela cLienteLa e os 

posslveis 

resuLtado; 

fatores que interv@em nesse 
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4. analisar as diferentes formas de 

utilizaç~o dos serviços pela clientela 

com relaç~o aos objetivos e ao processo 

de trabalho dos mesmos. 
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MRTERIRL E METDDD 
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Como foi referido na Introduç:1I0, serll 

estudado o PRM-PR Jardim SlIo Jorge da SHS, localizado na 

zona oeste do Municlpio de SlIo Paulo , no distrito de paz 

do Butantll. 

2 
253,86Km 

habitantes 

e uma 
5,76 

·0 Butantll tem uma extensllo geogrllfica de 

populaç:1I0 estimada, para 1985, de 408 . 305 

Localiza-se na regillo limltrofe do 

Municlpio e faz divisa com Tabollo da Serra, Cotia e 

Itapecerica da Serra . 

R regillo apresenta uma barreira geogrllfica 

representada pela Rodovia Raposo Tavares, que separa essa 

regillo em duas partes, sendo que o PRM - PR 5110 Jorge se 

localiza na regillo sudoeste , conforme assinalado no Mapa 1. 

R lIrea de abrangência do PRM - PR Jardim 

5110 Jorge compreende uma populaçllo de aproximadamente 

140.000 habitantes residentes nos seguintes nlJcleos 

habitacionais: Jardim 5110 Jorge, Jardim Rrpoador, Jardim 

Camoarll, Jardim Jollo XX III, Jardim Educandllrio, Jardim 

Paulo VI, Jardim Real, Jardim Boa Vista, Pq. Ipê e Vila 

Borges. 

Considerando os oOjetivos do presente 

estudo, foi realizadO inicialmente o lev antamento da 

produçllo d2 co nsultas médicas ~o PRM-PR reaLizad o no s 

ultimas tr~s anos . Verificou-s2 Que o número de consu lt a s 
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se apresentava quantitativamente est~vel, atingindo a 

media mensal de 1732 consultas medicas no PRM e de 6564 

consultas medicas no PRo 

Frente a essa estabilidade de produçl0 foi 

realizado um levantamento sobre a procedência da clientela 

que freqOentou o serviço nos llltimos 12 meses. 

caracteristica da clientela est~ relac i onada ao acesso 

geogr~fico , serviços oferecidos e custo/beneficio 

Ver i ficou-se que 82\ de todos o atendimentos efetuados 

pelo PRM e 80\ dos atendimentos do PR eram de cl i entes 

residentes em conjunt~s habitacionais : Jardim S . Jorge, 

Jardim Rr poador , Jardim J010 XXIII e Jardim Cambarà , raz10 

pela qual essa foi considerada a populaç10-alvo do 

presente estudo (Mapa 2). 

Rs v ariàveis definidas para estudo f oram 

c l assificadas em três grupos : 

a ) caracteris ti cas i nd ivi dua i s e s6c i o-

econOm i cas ; 

b ) mot i vo de procura ao ser vi ço ; 

c ) grau de resoluti v idade 

Rs in f ormaç õ es para os do i s prime i ro s 

g rup o s de vari à ve i s f oram coletados por me io de um 

f ormulário aplicado no PRM - PR (Rn e xo 1) e o terceir o grupo 

foi col e tad o em um o utro formulàri o apli ca dO á clientel a 

e m SgU domicilio IRnex o 2). 
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a) Caracterlsticas individuais e s6cio-

econOmicas da clientela 

~s informa~ões destinadas a identificar o 

tipo de clientela usuària do P~M e do P~ do ponto de vista 

das caracterlsticas individuais e condi~ões socio-

econOmicas, compreenderam as seguintes variaveis : 

- idade (anos completos); 

- sexo; 

- domicilio; 

- tempo de residência na regi~o; 

- ocupa~~o do chefe da famllia; 

- escolaridade do chefe da famllía; 

- renda familiar ' per capita'; 

- situa~~o previdenciària do chefe da 

famllia. 

Essas variàveis foram coletadas 

diretamente por meio da aplicaç~o de formuLàrios (~nexo 

1) . 

na esca La 

~ ocupaç~o do chefe da famllia baseou-se 
32 , 33 

de prestigio ocupacionaL de Gouveia ,que 

apresenta sete categorias : 

1 . ocupações manuais n~o-especiaLizadas ; 

2. ocupações manuais especiaLizadas e 

assemeLhadas; 

3. supe rv i s '~o do tra baLno manual e 

ocupaç õe s a ssemelhadas; 
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4. ocupações n'llo-manuais de rotina e 

assemelhadas; 

5. posições mais baixas de supervis'llo ou 

inspeç'llo de ocupações n'llo-manuais; 

proprietarios de pequenas empresas 

comerciais,industriais e agropecuarias; 

6. profissões liberais; cargos de gerência 

ou direçllo; proprietarios de empresas 

de tamanho médio; 

7. altos cargos 

administrativos; 

pOliticos 

proprietarios 

grandes empresas e assemelhados. 

~ escolaridade do chefe da famllia 

e 

de 

foi 

classificada em seis categorias a partir da distribui"lo 

empirica observada, tendo em vista o término de cada fase 

de formaçllo escolar, abaixo discriminadas: 

1. analfabeto; 

2. primario incompleto; 

3. primario completo; 

4. ginasial completo; 

5. colegial completo; 

6. superior completo. 

~ renda familiar"per capita' foi calculada 

baseando-se na informaçllo de renda fornecida pelo c li en t e 

e considerando todos os trabalhos remunerados de 

residentes no domic i lio do cliente. Foram cl assificadOS e m 
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10 categorias, utilizando-se intervalos de 0,25 5M 

capita' até 2 SM e, após, intervalos de 0,50 SM 'per 

capita' . 

Rs variaveis sócio-econOmicas referentes a 

renda familiar capita', o prestigio ocupacional e a 

escolaridade do chefe da familia foram combinadas através 

de um procedimento estatistico (correlaç~o de Pearson) que 

pontua as diferentes categorias de cada uma das variaveis 

e permite a obtenç~o de um .score 6nico para cada 
2,3 

cliente , conforme descrito por Rlvarenga 

No presente estudo o referido indice foi 

calculado para as duas amostras no sentido de obte r um 

ónico sistema de estratificaç~o para as populaçt!es 

amostrais consideradas. R partir da correlaç~o de Pearson 

os pesos obtidos para cada variavel foram os seguintes: 

renda familiar ' per capita ' (r=O,829 ) , ocupaç~o do chefe 

da familia (r=O,588), escolaridade do chefe da familia 

(r=O,768). 

Rs amplitudes dos estratos ou camadas 

sociais fo r am obtidas segundo critério teórico d i ferente 
(3 ) 

daquele u ti l i zado no t r abalho . original de Rl v arenga e 

categor i zados da seguinte maneira : 

I. Bai xo - (2 ,1 85 - 5 , 6651 

1 1 . Media Bai xo - ( 5,666 - 9, 245) 

III . Med i o - ( 9 ,24 6 - 12 ,8 25 ) 

IV . Médi o Rlt o - (12 , 826 - 16 ,40 5 ) 

V. RIto - (1 6, 406 - 20 , 086 ) 
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bl Motivo de procura ao servi~o 

Essas informa~1Ses tinham como objetivos 

principais identificar o motivo pelo Qual o cliente 

procurou um dos dois servi~os e Quais as caracterlsticas 

dos mesmos. Compreendiam as seguintes variàveis: 

- motivo principal de procura ao servi~o; 

- dura~~o do motivo de procura; 

utiliza~1I0 dos servi~os do PRM-PR nos 

últimos 12 meses; 

- diagn6stico efetuado pelos servi~os; 

- condutas prescritas à clientela 

atendida. 

Para identifica~~o do motivo foi utilizado 
36 

o método descrito por LRURENT e colaboradores 

empregado em nosso meio por CRRVRLHEIRD no levantamento 
14 

de condições de saade por entrevistas domiciliares o 

diagn6stico e a conduta médica foram coletados diretamente 

do prontuàrio ou da ficha de atendimento do cliente. o 

motivo de procura foi anaLisado em base na CLassificaç~o 

17 
InternacionaL de Rssist@ncia Primària 

medicas foram anaLisados 
48 

InternacionaL de Doenças 

em base 

e os diagn6sticos 

na CLassificaçllo 
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cl Grau de resolutividade 

Essas informaç!!es tinham o objetivo de 

avaliar o resultado do atendimento realizado pelo PRM - PR 

frente ao motivo de procura . Vissava, também identificar a 

utilizaç~o posterior, pela clientela usuària, de outros 

serl/iços de sa6de ou outros recursos. Ta i ·s informaç!!es 

enl/oll/iam as seguintes I/ariàl/eis: 

- resoluç~o do motil/o (queixal de procura 

apresentada pela clientela; 

- condutas prescritas; 

- identificaç~o das causas atribuldas pela 

clientela el/oluç~o apresentada pela 

queixa; 

- recursos de assistência médica utilizados 

de forma complementar para a mesma queixa; 

- grau de satisfaç~o pessoal pelo 

atendimento recebido, 

- recursos de sa6de utilizados habitualmente 

pela clientela. 

Essas informações foram coletadas 

utilizando-se técnicas para coleta de depoimentos pessoais 
64,74 

para pesquisas qualitatil/as 

Esses dados visavam aI/aliar 

qualitatil/amente o atendimento recebido pelo usu~rio. 

Portanto, ser~ um estudo de an~lise qualitatil/a, tendo 

como referencial o cliente funcionamento do 
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72 
sistema de saode 

Definidas as vari~veis a serem estudadas 

foram eLaborados formuL~rios preLiminares com quest~es 

abertas, visando identificar a cLareza das quest~es e o 

tipo de respostas apresentadas. Esses formuL~rios 

preLiminares foram apLicados como pré-teste em 20 cLientes 

de ambos os serviços, o que possibiLitou uma formuLaç"llo 

maisexpLlcita das quest~es, a padronizaç"llo de aLgumas 

respostas de maior freqOência e a defini~"lIo de intervaLos 

de tempo de maior cLareza para a cLienteLa (Rnexo 1 e 2 ) . 

o tamanho da amostra trabaLhada foi 

estimado tendo como base a média mensaL de produ~"lIo de 

consuLtas médicas do PRM e do PR e sua adequa~"lIo as 

vari~veis definidas.· Considerando-se que na apLica~"lIo de 

eventuais testes de propor~Ões a variabiLidade pudesse ser 

m~xima, isto é, p=0,5, foi estimado um tamanho de amostra 

superdimensionado para todos os posslveis verdadeiros 

vaLores das propor~Ões a serem encontrados. 

Foi admitida, em fun~"lIo dos tipos de 

vari~veis utiLizadas, uma imprecis"llo de 10'1. com 

probabiLidade de 95'1.. 

Com esses par~metros foi 
28 

caLcuLado o 

tamanho da amostra da seguinte maneira 

2 
[2,96 x 0,5) 

n = -------------
O, 1 

n = :36 
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R corre~10 para popula~10 finita foi feita 

pela equa~1o: 

96 
n = ---------

1 + ª§ 
x 

onde x era a media mensal de consultas 

medicas de cada um dos servi~os estudados; ter-se-lI, 

portanto: 96 
n 

PRM 
= -------------

1 + 96 

1.732 

n = 91 
PRM 

96 
n 

PR 
= ------------

1 + 96 

6.564 

n = 95 
PR 

Rdmitindo-se uma possivel perda de casos 

de 20\, concluiu-se que o tamanho da amostra deveria ser 

de: 

n = 91 x 1,2 = 110 clientes 
PRM 

n = 95 x 1,2 = 114 clientes 
PR 

amostra foi coletada utilizando-se da 

escoLha sistematica aLeat6ria, ta nto na clientela do P~M 
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como no do PRo 

R consulta medica no PRM era realizada em 

três pedodos de quatro horas, separados nos 

horllrios: 8-12, 12-16, 16-20 horas. Era 

seguintes 

prestado 

atendimento por clinica compreendendo: 

ginecologia e clinica geral para adultos. 

pediatria, toco-

Essas clinicas 

eram atendidas por seis medicas que se distribuiam nesses 

horllrios de trabalho. 

R rotina dillria de cada medico compreendia 

o atendimento de oito consultas medicas de rotina, 

agendadas previamente e quatro vagas para atendimento de 

casos de urgência, para clientes matriculados no PRM. Era 

previsto ainda atendimento extra em casos agudos a 

cri teria da chefia medica. Os medicas deveriam trabalhar 

quatro horas por dia e se mantinham no horllrio fixo os 

cinco dias da semana. 

O atendimento da consulta medica no PRM 

era realizado na ordem de chegada da clientela, sendo 

primeiramente atendidos os clientes agendados e depois os 

casos de urgência. 

Participaram da amostra clientes que 

buscaram consulta medica na unidade . 

amostra de clientes foi escolhida por 

clinica e por horario de atendimento. o primeiro caso era 

aquele cliente que chegasse em terceiro lugar ao PRM p a r a 

o atendimento médico, nos horarios previamente definidos 

de atendimento , isto ~, 8-12, "12- "16, 16-20 horas. o 
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se g u n dos e r i a o s e.x t o c l i e n t e a c h e g a .r ~ uni d a d e p a r a a 

consulta médica. Portanto o intervalo definido para a 

coleta sistemàtica era três para os clientes agendados. 

Como s6 haviam oito clientes agendados por periodo de 

atendimento por dia, o màximo de clientes amostrados por 

clinica, por periodo, 

agendados. 

era de dois clientes previamente 

R amostragem dos clientes matriculados que 

utilizavam o PRM para as consultas nllo-agendadas foi 

realizada tomando-se o segundo cliente que chegasse ao PRM 

na clinica especifica em cada para atendimento 

definido. Tendo 

per iodo 

por em vista o nómero total de vagas e 

se tratar de uma atividade eventual, ou seja, nllo 

necessariamente realizada, foi mantida a médi a de um 

cliente nllo-agendado por clinica e por perlodo na amostra. 

a populaç:1I0 alvo para estudo 

compreendia 

Como 

apenas aquela residente nos quatro nócleos 

habitacionais 

possibilidade 

mencionados 

de que o 

anteriormente, havia a 

cliente escolhido por esta 

sistemàtica de amostragem nllo residisse nesses locais e, 

considerando a possibilidade de recusa na participaçllo por 

parte do cliente, foi previsto que nesses casos o próximo 

em ordem de chegada, seria selecionado para a cliente, 

amostra e manter-se-ia o mesmo intervalo de três, 

considerado a partir do cliente escolhido anteriormente. 

o percentual de perda da amostra com a 

sistemàtica utilizada foi de 6,6% no P~M e, destes, 
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87,5' foi devido a n~o-residência nos n~cleos definidos 

como popula~~o-alvo. 

o apresentava atendimento médico 

ininterrupto 24 horas por dia.Os médicos,diferentemente do 

PRM, trabalham em regime de plant~o de 24 horas, havendo 

portanto uma troca diària da equipe médica. Rs equipes 

eram constituidas por dois médicos generalistas. 

Tendo em vista que o objetivo era analisar 

ambos os servi~os de forma comparativa, definiu-se que a 

amostra do PR seria coletada no mesmo periodo de 

funcionamento do PRM, isto é, das 8 ~s 20 horas. 

Para melhor organiza~~o da amostra, o 

per iodo de atendimento do PR foi dividido teoricamente nos 

mesmos per iodos de atendimento do PRM , isto é, 8-12, 12-

16, 16-20 horas. 

Considerando a grande demanda desse 

serviço, a caracteristica de procura espontllnea pela 

clientela e a rapidez do atendimento, foi definida a 

seguinte sistemHica de amostragem: em cada um dos 

per iodos considerados, o primeiro cliente amostrado seria 

aquele q~e chegasse para atendimento médico na 

chegada do áltimo digito do dia do atendimento, 
(lO 

ordem de 

que seria 

portanto variàvel de acordo com o calendàrio .Os pr6ximos 

entre v istados seriam aqueles que chegassem para consulta 

Exemplo: no d i a 1 2 o pr i meiro cliente da 
seria aquele que chegasse em segundo lugar em 
per iodos de f inidos. 

amostra 
um dos 
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médica em intervalos de 10, considerada a ordem de 

registro no livro de ocorrências na porta de 

PRo 

entrada do 

Da mesma maneira que no PRM, 

clientes nllo-residentes nos n6cleos 

nos casos de 

habitacionais 

definidos ou em casos de recusa à participa~1I0, a escolha 

recairia sobre o próximo cliente a chegar em ordem 

cronológica para a consulta médica, mantendo-se o 

intervalo de 10 definido a partir do cliente selecionado 

primeiramente. 

o percentual de perda de amostra do PR foi 

de 11\, sendo que 8S,7\ destes, foi devido a nllo 

residiência nas ~reas definidas. 

Em rela~1I0 ao sistema de coleta de dados o 

primeiro formul~rio (anexo 1) foi aplicado no próprio PRM

PR Jardim 5110 Jorge, antes do atendimento medico. Para 

tanto foram utilizadas salas da própria unidade que 

dispunham de no minimo uma mesa e duas cadeiras. 

o segundo formul~rio (anexo 2) foi 

aplicado, pelo mesmo entrevistador treinado, no domicilio 

do cliente, num intervalo de sete a 14 dias após a 

aplica~1Io do primeiro formul~rio. 

aplicac1lo em domicilio visava garantir 

a necessària complementa~1Io das informa~Oes prevista nos 

dois formulàrios. 

desse segundo 

o intervalo 

formulàrio 

definido para a aplicac:!o 

visava garantir ma i o r 
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fidedignidade das informa~Oes,tendo em vista que a técnica 
14 

utilizada era a recordat6ria 

Nos casos de impedimento ou de n~o-

localiza~~o do domicilio ou da ausência do cliente em 

domicilio foram feitas novas visitas. Tendo em vista a 

delimita~~o prévia efetuada e considerando que os 

entrevistadores conheciam bem a area, a perda foi de 

apenas 1 , 6\ no PRM e de 2,4\ no PR,ap6s duas novas visitas 

num intervalo maximo de até 20 dias ap6s a aplica~10 do 

primeiro formulario (três casos). 

Os entrevistadores foram recrutados entre 

os pr6prios funcionarios do PRM-PR . Essa escolha decorreu 

da estratégia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa, qual seja, ao finalizar a elabora~~o do projeto 

este foi apresentado a diretora da unidade, que solicitou 

fosse este apresentado a todos os funcionarios para que 

conhecessem o trabalho e pudessem colaborar na sua 

realizaç~o. Como resultado dessa reuni~o houve um grande 

interesse demonstrado por parte dos funcionarios em 

participar ativamente no projeto . 

Considerando o desenho do projeto e a 

possibilidade de implementar e controlar a realiza~~o por 

meio de um processo de capacitaç~o e supervis~o, foi 

aceita a proposta de utiliza~~o de funcionarios como 

entrevistadores, que aplicariam o formulario de pesquisa . 

Foi feito um recrutamento levantando-se a 

jornada de trabalho e a disponibilidade horaria. R seleção 
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foi feita baseada em entrevista, na qual se identificaram 

os conhecimentos de · sa6de e capacidade de relacionamento 

pessoal. 

Foram elaborados manuais de preenchimento 

dos formul~rios e os funcion~rios selecionados, em n6mero 

te6rico e de cinco, 

prHico. 

foram submetidos a um treinamento 

Durante todo o per iodo de aplicaçllo dos 

dois formul~rios, que ocorreu no periodo de outubro de 

1985 a março de 1986, foi feita a supervisllo di~ria do 

trabalho de campo, que consistia na conferência de cada 

formul~rio preenchido, com a presença do entrevistador, 

onde era analisada a clareza das informaç~es obtidas e a 

coerência entre elas . No caso da revisllo do primeiro 

formul~rio, ao se identificarem informaç~es incompletas 

ou pouco compreensiveis, 

esclarecimento posterior 

formul~rio. 

as mesmas eram destacadas para 

quando da aplicaçllo do segundo 

Essa supervisllo di~ria , que era 

realizada tanto na etapa de amostragem como na aplica<;1I0 

do formul~rio, garantiu a clareza das informa<;lIes e 

perm i tiu a realiza<;1I0 da necess~ria complementaçllo,visando 

aumentar a confiabilidade dos dados coletados . 

o treinamento efetuado e complementado 

pela supervis'ilo di~ria dos entrevistadores visava 

mi nimizar as possi veis distor<;ões decorrentes da 

u t i l iza<;'ilo de f uncion~rios do p r 6prio serviço. 
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Os formulàrios foram aplicados em 122 

clientes do PRM e 127 clientes do PRo 

Os dados coletados foram consolidados e 

tabulados manualmente, cruzando-se as variàveis julgadas 

pertinentes ao estudo de acordo com os objetivos 

definidos. 

Para a anàlise estatistica de dados foram 
2 

utilizados testes n~o-paramétricos. O teste de X, foi 

utilizado na anàlise de variàveis e o teste "t" para a 

compara;~o de médias . Estes foram ~mpregados sempre que 

necessàrio, utilizando-se o nivel de significancia de 5~ 
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Mapa 2 - Área ~eográfic~ delimitada na pesquisa da clientela do PAM-PA Jardim são Jorge, 
Municipio de Sao Paulo, 1985. 
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RESULTRDOS E RN~LISE DOS DRDOS 
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a) Caracterlsticas 

da clientela 

individulis e s6clo-econOmlcl' 

Rs clientelas do PRM e do PR mostram uma 

distribuiç~o por faixa et~ria bastante semelhante, n~o 

havendo diferença significativa entre ambas. s~o formadas 

predominantemente por crianças menores de 10 

representam mais de 60~ das amostras (Tabela 

anos J 

1>' 

que 

HtI 

maior proporç10 de crianças de um a quatro an05 no PR do 

que no PRM e uma discreta proporç~o maior 

acima de 50 anos no mesmo. 

de ' clientes 

Ro se compararem os dados coletados com as 

informaç~es sobre produç~o de atividades nos óltimos trl!!s 

anos desses serviços, verifica-se que h~ correspondl!!ncia 

entre eles. 

R maior proporç~o de crianças de um a 

quatro anos no PR provavelmente decorre da elevada 

freqtlência de agravos à saóde que ainda apresenta essa 

faixa populacional 

sistem~tico no PRM. 

aliada à inexistência de agendamento 

R distribuic~o et~ria por sexo mostra que 

até os 10 anos de idade h~ um equilibrio entre ambos os 

sexos e a partir dessa idade há uma preponder~ncia do 

sexo feminino sobre o masculino (Tabela 2). 
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Rssim, a clientela do PRH e do PR, quanto 

a idade e sexo, ~ constitulda predominantemente pela 

populaçllo 

parte, a 

materno-infantil que retrataria, em grande 

programaçllo m~dico sanit~ria implantada na rede 

b~sica de serviços do setor p~blico e que se refletiria 

tamb~m no PR, que apesar de ser um serviço de livre acesso 

e sem qualquer ênfase program~tica tem uma clientela 

semelhante 

adultos do 

-ausê-ncia-

ao PRH. R menor proporçllo de adolescentes e 

sexo masculino no PR talvez refletisse a 

destes da proximidade do PRH-PR, pois nos 

hor~rios de funcionamento se encontrariam em seu local de 

trabalho, utilizando provavelmente outro recurSO de sa~de. 

Quanto ao local de residência (Tabela 3) 

verifica-se que mais de 68\ da clientela, em ambos 

os serviços, residem no Jardim S. Jorge. R frequl!!ncia 

decresce progressiv~mente de acordo com a dist~ncia de 

cada n~cleo residencial em relaçllo ao PRH-PR, exceç:lo 

feita à clientela do PR residente no Jardim Jollo XXIII . 

Essa situaçllo poderia decorrer da existência de um outro 

PRH da SHS no Jardim Paulo VI , geograficamente, mais 

próximo do Jardim Jollo XXIII. Rssim, essa clientela 

utilizaria predominantemente o outro PRM para as 

atividades consideradas nllo-urgentes, pois esse nllo tem 

serviço de pronto atendimento, e utilizaria o PR do Jardim 

5110 Jorge para as consultas médicas de urgência (para os 

casos agudos). Essa utilizat;1I0 múltipLa de serviços para 

atender as necessidade de saúde da populat;1I0 também tem 
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1 
sido descrita por outros autores como RLBUDUERDUE, 

75 31 
5UCUPIRR E GONÇRLVE5 

Quanto ao tempo de resid@ncia na regi10, 

verifica-se pela Tabela 4 que n10 hà diferen;a entre ambas 

as clientelas.R maioria (acima de 76~) reside na regi10 hà 

mais de dois anos. Esses dados mostram que ambas 

clientelas apresentam maior tempo de resid@ncia na regi10 

e que, portanto, 
14 

a exemplo do jà constatado 
60 

por 

CRRVRLHEIRO e pela Funda;10 IBGE em estudos 

populacionais, estes conheceriam melhor os equipamentos 

disponlveis e os utilizariam mais adequadamente. 

Em termos da caracteriza;10 s6cio-

econOmica da clientela, a an~lise sobre a renda familiar 

"per capita", a ocupa;10 e a escolaridade do chefe da 

famllia permitiram apreender especificidades das mesmas em 

fun;10 do instrumental utilizado . 

R renda familiar "per capita" de ambas as 

clientelas, em rela;10 ao salàrio mlnimo (5M) vigente na 

época mostra que a moda da distribui;10 se encontra entre 

0,26 e 0,50 5M "per capita", indicando pertencerem elas ~s 

camadas sacias menos favorecidas. Observa-se ainda que 

59,83\ da clientela do PRM e 43,30\ da clientela do PR 

apresentam renda familiar "per capita" abaixo de 0,50 5M, 

por outro lado, que 2,46\ no PRM e 13,38\ no PR apresentam 

respectivamente renda acima de 1,50 5M (Tabela 5). 

Rpesar de ambas as clientelas apresentarem 

baixa renda familiar 'per capita",o càlculo da renda média 
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familiar 'per capita' da ordem de 0,5615 SH e 0,8061 SH 

obtidos no PRH e no PR mostra, quando analisados 

estatisticamente, diferença significativa. 

Nessa mesma tabela observa-se que apenas 

1,64\ da clientela do PRH tem renda 'per capita' acima de 

1,76 SH, enquanto no PR, 11,02\ de clientela ganha 

acima desse valor. Essa distribuiç~o sugere que a 

clientela de renda mais elevada dessa amostra "utiliza com 

maior frequ@ncia o PR do que o PRH para a resoluçllo de 

problemas agudos de saóde, enquanto que provavelmente para 

os serviços programados ou de rotina utilizaria também 

outro recurso de saóde. 

Quanto a ocupaç~o do chefe da familia 

observa-se, pela tabela 6, n~o haver diferença entre as 

clientelas de ambos os serviços . 

67,60\ no PRH e 63,46\ no PR, 

Os maiores contingentes, 

concentram-se nas duas 

primeiras 

ocupações 

categorias sócio-ocupacionais que apresentam 

do tipo manual, n~o especializada e 

especializada, as sim como as assemelhadas. Ro se 

acrescentar a essas duas a categoria 3, que representa 

igualmente ocupa~ões de mesma natureza, essa concentra~lo 

passa a ser de 91,88~ no PRM e 86,61\ no PR, representando 

a quase totalidade da amostra do PRM e a grande maioria do 

PR o 

Quanto às outras categorias sócio-

ocupacionais verifica-se que somente 8,20\ no PRM e "13 , 39~ 

no PR apresentam ocupa~ões do tipo n~o manual, 
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classificadas nas categorias 4 e 5 e nenhuma parcela das 

clientelas analisadas foi classificada nas categorias 6 e 

7, que representariam as formas mais elevadas de inser~~o 

das popula~lIes na estrutura de emprego existente, 
(32,33) 

em 

termos da escala de Gouveia 

Esses dados permitem revelar a 

homogeneidade de ambas clientelas bem como indicam o tipo 

de inser~~o dos mesmos numa dada estrutura de mercado de 

trabalho e consequentemente as condi~lIes objetivas de 

existência. 

o nlvel de escolaridade apresentad~ pelo 

chefe da famlLia foi bastante baixo, pois 59,84\ do PRM e 

49,60\ do PR n~o haviam concLuido quatro anos de educa~~o 

bàsica) , portanto n~o possulam a aLfabetiza~~o bàsica 

(TabeLa 7J. Essa condi~~o estaria inteferindo n~o somente 

na sua inser~~o na for~a de trabalho produtiva mas 

restringiria iguaLmente a utiliza~~o plena dos 
60 

sociais disponiveis na comunidade 

recursos 

Portanto, ao se analisarem isoladamente 

variàveis s6cio-econOmicas verifica-se que a onica 

diferen~a estatisticamente significativa entre as duas 

clientelas se refere à renda famiLiar 'per capita", dada a 

homogeneidade apresentada por ambas em fun~~o de suas 

categorias s6cio-ocupacionais. 

Ro serem combinadas essas variàveis em um 

indice, volta para a especificaç~o de possiveis diferenças 

internas dessas amostras, a distribuiç~o das clientelas 

as 
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por estrato social observada na Tabela 8 mostra que ha 

predomin~ncia dos nlveis mais baixos correspondentes aos 

estratos I e II da referida classifica~10 em ambos os 

servi~os e que as diferen~as numericamente observadas n.o 
2 

s10 -estatisticamente significantes pelo teste de X. 

Essa analise, ao indicar que as clientelas 

s10 semelhantes, permite revelar que a variãvel mais 

indicada para apreender diferen~as entre as clientelas é a 

renda familiar 'per capita', dado o seu maior poder 

discriminante no inter i or do sistema de classifica~10 

revelado pelo maior peso obtido no processo de combina~10 

das variaveis (r =O,829)*. 

Visando maior aprofundamento da analise da 

diferen~a estatisticamente demonstrada na média da renda 

familiar capita' procede-se a um estudo dessa 

var i avel em rela~10 à ocupa~10 do chefe da familia, 

verificando-se a prevalancia de ocupa~aes autOnomas sem 

vinculo empregaticio na clientela do PR, o que explicaria 

em pa r te a diferen~a encontrada . Portanto, a discrimina~.o 

estatisticamente encontrada pOde ser entendida a partir 

dessa analise realizada. 

* R import~ncia da renda como fator isolado de maior 
discriminaçlo das cond i ções de sa6de da populaç10 tem 
s i do demonstrado em out r as trabalhos ; especificamente 
relac i onado à desnutriçlo temos o de : CRMPIND,R . C. C . 
Rspectos sbcio-econOmicos de desnutriçlo no Brasil . Rev. 
Sa6da p6bl ., S . Paulo, 20: 83- 1 0 1 , 1986 . 
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R cobertura previdenciària encontrada na 

populaç10 analisada foi de apenas 70~ em ambas as 

clientelas (Tabela Sl. 

Esse fato permite evidenciar a quest10 da 

baixa inserç10 dessa populaç10 analisada no mercado de 

trabalho mais estàvel e com implicaçOes para a utilizaç10 

dos equipamentos de sa6de disponlveis, isso devido à menor 

oportunidade de acesso e opç10 aos mesmos. 

Em suma,observou-se que n10 hà diferença 

entre a clientela do PRM e do PR, que é constitulda 

essencialmente pela populaç10 materno-infantil, com grande 

predomin3ncia da populaç10 de menores de 10 anos, a grande 

maioria residente na regi10 hà mais de dois, com situaç10 

s6cio-econOmica precària concentrada nos estratos sociais 

mais baixos, apresentando, portanto, baixa renda, baixa 

escolaridade e ocupaç10 predominantemente manual . 
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TRBELR 1 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNOO FRIXR 

FRIXR 
ETARIR 
(RNOS) 

( 1 

1 - 4 

5 - 9 

10 - 14 

15-19 

20-39 

40-45 

46-50 

51-60 

61 e + 

ETARIR E ARER DE RTENDIMENTO DO PRM - PR JRRDIM 

S. JORGE - SP, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 R 

MRRI;O DE 1986. 

PRM PR TOTRL 
no. " no. " no. " 

22 18,03 20 15,75 44 17,67 

33 27,05 42 33,07 75 30,12 

22 18,03 21 16,53 43 17,27 

9 7,38 10 7,87 19 7,63 

6 4,92 6 4,72 12 4,82 

16 13,11 19 14,96 35 14,06 

3 2,46 5 3,94 8 3,21 

1 0,82 2 1,57 3 1,20 

7 5,74 1 0,79 8 3 , 21 

3 2 , 46 1 0,79 4 1 ,61 

------- ---------------------------------------------------
TOTRL 122 100,00 127 100 , 00 249 100,00 

-------------------------------------------------- --------
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TRBELR 2 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNOO FRIXR 

FRIXR 
ET~RIR 

(RNOSl 

( 1 

1 - 4 

5 - 9 

10-14 

15-19 

20-39 

40-45 

46-50 

51-60 

61 e + 

ET~RIR, SEXO E ~RER DE RTENDIMENTO DO PRM - PR 

JRRDIM 5. JORGE - SP, NO PERIOODO DE OUTUBRO DE 

1985 R MRRÇO DE 1986. 

SEXO 
PRM PR 

masc. fem. masco fem. 

no . " no . " no. " no. " 

1 1 22,92 11 14,87 9 15,25 11 16 , 18 

16 33,33 17 22,97 27 45,76 15 22,06 

12 25,00 10 13,51 11 18,64 10 14,71 

2 4,17 7 9,46 5 8,47 5 7,35 

1 2,08 5 6,76 1 1,69 5 7,35 

2 4,17 14 18,92 3 5,08 16 23,53 

3 4,05 3 5,08 2 2,94 

1 2,08 2 2,94 

1 2,08 6 8,11 1 1,47 

2 4,17 1 1,35 1 1,47 

----------------------------------------------------------
TOTRL 48 100,00 74 100,00 59 100,00 68 100,00 

----------------------------------------------------------
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NVMERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNOO LOCRL 

DE RESIDeNCIR E ARER DE RTENDIMENTO DO PRM-PR 

JRRDIM S. JORGE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 

R MRRI;O DE 1986. 

PRM PR 
no. no. 

----------------------------------------------------------
Jd. S. Jorge 84 68,85 87 68,50 

Jd. Rrpoador 21 17,21 19 14,96 

Jd . Camba~1I 9 7,38 3 2,36 

Jd Jollo XXIII 8 6,56 18 14,17 

TOTRL 122 100,00 127 100,00 

TRBELR 4 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO TEMPO 

TEMPO DE 
RESIOeNCIR 

(em anos) 

o 1 - - 1 

1 1 - - 2 

2 1 - - 5 

5 1-- 10 

10 e mais 

TOTJ:lL 

DE RESIDeNCIR NR REGIRO DR CLIENTELR E ~RER DE 

RTENDIMENTO DO PRM E PR JRRDIM S. JORGE-SP, NO 

PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 R MRRI;O 

OE 1986. 

no. 

11 

15 

20 

37 

39 

122 

PRM 

9,02 

12,29 

16,39 

30,33 

31,97 

100,00 

PJ:l 
no. 

14 11,02 

16 12,60 

23 18, 11 

32 25,20 

42 33,07 

127 100,00 
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TRBELR 5 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO RENDR 

FRMILIRR 'PER CRPITR' E ~RER DE RTENDIMENTO DO 

PRM - PR JRRDIM S. JORGE-SP, NO PERIODO DE 

OUTUBRO DE 1985 ri MRRI;O DE 1986. 

----------------------------------------------------------
RENDR FRMILIRR 
PER CRP ITR I MES* 

-$ O , 25 

0,26 - 0,50 

0,51 - 0,75 

0,76 - 1,00 

1, 01 - 1,25 

1,26 - 1,50 

1 ,51 - 1,75 

1,76 - 2,00 

2,01 - 2,50 

), 2,51 

no. 

23 

50 

16 

20 

6 

4 

1 

2 

PRM PR 
no. 

18,85 18 14,17 

4.0 , 98 37 29,13 

13,11 27 21,26 

16,39 14 11,02 

4,92 8 6,30 

3,28 6 4,72 

0,82 3 2,36 

4 3,15 

3 2,36 

1,64 7 5,51 

----------------------------------------------------------
TOTRL 122 100,00 127 100,00 

----------------------------------------------------------* Em salàrio mlnimo da epoca 

Comparaç~o das medias de renda familiar 'per capita' 

PR PRM 

media = 0,8061 s . m. media = 0,5615 s.m . 

desvio padr~o = 0,779359 s . m. de.vio padr~0=O,449667s . m. 

valor de t = 3,04798 
diferença significativa 

t critico= 1,96 

graus de liberdade = 204,303 
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TRBELR 6 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO 

CRTEGORIRS OCUPRCIONRIS E ~RER DE RTENDIMENTO 

DO PRM - PR JRRDIM S. JORGE-SP, NO PERIODO DE 

OUTUBRO DE 1985 R MRR~O DE 1986. 

CRTEGORIRS 
OCUPRCIONRIS* 

1 

2 

3 

4 

5 

PRM 
no. 

47 

60 

5 

8 

2 

PR 
no. 

38,52 58 45,67 

49,18 48 37,79 

4,10 4 3,15 

6,S6 12 9,45 

1,64 5 3,94 

----------------------------------------------------------
TOTRL 122 100,00 127 100,00 

32,33 
* segundo Gouveia 
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T~BEL~ 7 N~MERO O PORCENT~GEM DE CLIENTES SEGUNDO 

ESCOL~RID~DE DO CHEFE D~ F~MILI~ E ~RE~ DE 

~TENDIMENTO DO P~M - P~ J~RDIM S. JORGE-SP, NO 

PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 ~ M~RÇO DE 1986. 

ESCOL~RID~DE 
DO CHEFE 

1 . analfabeto 

2. p r im. incompleto 

:3 • p r im. completolt 

4 . ginasiallt 

5. colegiallt 

6. superiorlt 

no. 

12 

61 

36 

8 

3 

2 

P~M P~ 

no. 

9,84 18 14,17 

50,00 45 35,43 

29,51 47 37,01 

6,56 14 11 ,02 

2,46 2 1,57 

1 , 64 1 0,79 

----------------------------------------------------------
TOT~L 122 100,00 127 100,00 

lt enblobam os respectivos graus completos e incompletos 
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TRBELR 8 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO 

CRTEGORIR DE ESTRRTO SOCIRL E i!lRER DE 

RTENDIMENTO DO PRM - PR JRRDIM S. JORGE-SP, NO 

PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 R MRRÇO DE 1986. 

CRTEGORIRS DE 
ESTRRTOS SOCIRIS 

I 

II 

III 

IV 

V 

PRM 
no. 

64 

45 

9 

3 

1 

PR 
no. 

52,47 57 44,88 

36,87 44 34,65 

7,38 17 13,39 

2,46 7 5,51 

0,82 2 1,57 

----------------------------------------------------------
TOTRL 122 100,00 127 100,00 

----------------------------------------------------------
2 

X = 6,414 -) n10 significante 

2 
X = 9,488 
critico 
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TRBELR 9 N~MERO E PORCENTRGEM OE CLIENTES SEGUNOO 

OUTRO 

TEM 
INPS 

SIM 

NRO 

SITURÇRO PREVIDENCI~RIR E ~RER DE RTENDIMENTO 

DO PRM -PR JRRDIM S. JORGE-SP, NO PERIODO DE 

OUTUBRO DE 1985 R MRRÇO DE 1986. 

PRM PR 
no . " no . " 
86 70,49 90 70,87 

33 27,OS 32 25,20 

SISTEMR 
PREVIDENCI~RIO 3 2,46 5 3,94 

----------------------------------------------------------
TOTRL 122 100,00 127 100,00 
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b) motivo de procura ao .erviço 

o principal motivo de procura ao serviço 

apresentado pela clientela do PRM e do PR refere-se a 

queixas por doenças. Estas est:lo relacionadas 

predominantemente a problemas dos aparelhos digestivo e 

respiratório e a problemas gerais e inespecif icos. Essas 

tr@s principais queixas representam 59,82~ dos motivos de 
( *) 

procura ao PRM e 80,31~ ao PR (Tabela 10). 

Os motivos de procura ao PRM apresentam 

maior diversidade, englobando 

n:lo aparecem no PR, tais como : 

nutricional, aparelho genital 
17 

'sistemas anatOmicos' que 

endócrino, metabólico e 

masculino e feminino e 

problemas sociais .Rs queixas referentes a esses sistemas 

anatOmicos s:lo apresentadas predominantemente pela 

clientela de menores de cinco anos e maiores de 50 anos. 

auanto à distribuiç:lo da queixa pelos 

componentes em cada sistema anatOmico, observou-se que, 

enquanto no PR hà uma concentraç:lo em ·sintomas e 

queixas- , no PRM hà uma maior variabilidade, envolvendo 

outros procedimentos . Entre esses destacam-se 

'procedimentos de diagnóstico', que se apresentam com 

maior freqO@ncia no PRM porque este conta com um serviço 

* Tendo em vista o elevado percentual de motivos de 
procura do serviço por Queixas referentes a doenças, 
utilizar-se-à a partir deste momento o termo Queixa como 
correspondente ao motivo de procura. 
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de apoio laboratorial, 

recurso. 

enquanto o PR n10 dispae desse 

Ro se analisar o tempo de dura~10 da 

queixa da clientela observa-se que este é bastante pequeno 

no PR, sendo que 55,90\ da clientela refere 

aparecimento em menos de um dia e 88,97\ em menos de uma 

semana, enquanto no PRM as queixas com aparecimento de 

menos de um dia s10 de apenas 14,75\ e em menos de uma 

semana de 56,55\ (Tabela 11). Fato esse de se esperar, 

pelas caracterlsticas de cada ârea de atendimento. 

Ro se analisarem as queixas referidas em 

cada grupo de sistema anatOmico verifica-se em ambos 05 

servi~os, verifica-se que a febre é o motivo mais 

freqOente dentre os problemas gerais e inespeclficos, a 

diarréia e o vOmito 510 os mais freqOentes dentre 05 

problemas do aparelho digestivo e a tosse, a falta de ar e 

dor de garganta dentre 05 problemas do aparelho 

respirat6rio. R 6nica diferen~a observada entre 05 

servi~os é quanto ao tempo de dura~10 dessas queixas que 

sllo, em sua grande maioria, de aparecimento mais agudo na 

clientela do PRdo que do PRM. 

R maioria dos clientes que apresentou 

queixas relacionadas ao aparelho respirat6rio era 

constitulda de crian~as de um a quatro anos. 

Tendo em vista o método amostral 

utilizado para o P~M, dois terços da clientela estava 

agendada para atendimento de rotina, conforme cronograma 
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estabelecido. Esses estariam vindo ~ unidade para 

supervisllo de saóde da qual a atividade de controle de 

crescimento e desenvolvimento e a detec~1I0 precoce de 
78 

patologias sllo partes integrante seria, portanto, 

esperado uma baixa frequência de queixas no PRMj no 

entanto, 75,96\ da clientela agendada nesse servil;o 

referiam problemas de saóde. 

Essa alta freqOência de queixas poderia 

estar retratando uma alta prevalência de problemas de 

saóde de pequena gravidade e evolul;1I0 mais longa, cuja 

solul;1I0 poderia ser postergada, na visllo da clientela, 

até o momento da consulta médica agendada. No entanto, a 

situa~1I0 encontrada poderia também estar refletindo a 

maior valoriza~1I0, pela clientela, do caràter curativo da 

consulta médica, resultando numa maior identifica~lIo de 

patologias como o motivo principal para o atendimento 

médico, mesmo quando este se trata de um atendimento 

programado e previamente agendado. 

Houve apenas seis clientes no PRM que nllo 

referiram qualquer problema de saóde, o que representou 

apenas 5\ da amostra. 

clientelas 

semelhantes 

Rs queixas mais freqOentes encontradas nas 

do PRM-PR Jardim 5110 Jorge 5110 bastante 

àquelas encontradas na clientela de outros 
8,35,77 

serviços bàsicos de saóde na zona urbana 

Considerando a clientela materno-infantil 

desses com grande predomin~ncia da populaç~o 
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de crian~as abaixo de 10 anos de idade, bem como baseado 

na incidência e prevalência das morbidades e das causas de 

mortalidade dessa faixa etària, verifica-se que os motivos 

ou queixas de procura refletem os problemas mais 

freqOentes dessa popula~~o, praticamente sem distin~~o 

entre ambos os servi~os. 

Quanto ao diagn6stico, o mais freqOente é 

o de doen~as do aparelho respirat6rio, que aparece em 

45,67\ no PR e 26,23\ no PRM e a seguir as doen~as 

infecciosas e parasitârias, com 20,67\ no PR e 23,77\ no 

PRM, como mostra a TabeLa 12 . Hâ, portanto, um predominio 

das doen~as respirat6rias no PR , enquanto se observa uma 

distribui~~o semelhante entre as doen~as respirat6rias e 

as infecciosas e parasitârias no PRM . Ro se analisarem os 

diagn6sticos em rela~~o â renda famiLiar 'per capita' 

as doen~as do 

em quaLquer 

(Tabelas 

aparelho 

faixa de 

13 e 14) observa-se que, no PR, 

respiratório s~o as mais freqOentes 

renda, enquanto no PRM se nota maior 

freqO@ncia de doen~as infecciosas e parasitârias nas 

faixas até 0,5 SM familiar 'per capita"; acima desse nivel 

predominam as doen~as do aparelho respiratorio. 

Considerando as diferen~as encontradas na 

renda familiar "per capita ' na clienteLa de ambos os 

servit;os, 

condi~ões 

s"llo mais 

do PR o 

os diagnósticos efetuados sugerem que as 

do meio ambiente Ligadas ao saneamento bâsico 

precârias na cLienteLa usuâria do PRM do que na 
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A Tabela 14 mostra que dentre as outras 

queixas a clientela do PA apresenta com maior freqOência 

problemas de causas externas (les~es e envenenamento), 

doenças do aparelho circulatório e uma pequena frequência 

de problemas relacionados à nutriç10 e ao metabolismo . 

Ao se analisar o diagnóstico efetuado em 

relaç10 à queixa ou ao motivo de procura ao serviço 

apresentado pela clientela, observa-se que em ambos 

os serviços, a maioria das queixas por problemas gerais e 

inespeclf i cos tiveram diagnóstico médico de doenças do 

aparelho respiratório, enquanto as queixas do aparelho 

digestivo tiveram diagn6stico médico de doenças 

infecciosas e parasitàrias (Tabelas 15 e 16). 

De maneira geral, a maioria das queixas 

apresentadas pela clientela do PA corresponderam aos 

grupos diagn6sticos; no entanto, o mesmo grau de coerência 

n~o é observado em relaç~o ao PAM . A maior dispers10 dos 

grupos diagn6sticos em relaç~o às queixas apresentadas no 

PAM talvez seja devida ao fato de a maioria delas estar 

agendada para atividades de rotina programada e, 

portanto, sem necessariamente apresentar um problema de 

saade. Nessa situaç~o, a queixa é por vez vaga ou de longa 

duraç~o,o Que nem sempre é valorizado pelo profissional 

médico e por vezes tampouco pela clientela. No 

pode-se verificar que , como constatado por 
3 1 

GONCALVES o diagnóstico é em geraL baseado 

entanto, 
7 8 

TANAKA e 

na quei x a 

apresentada peLo cL i en t e e , uma ve z que esta é mais aguda 
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no PR, essa relaç10 é mais evidente nesse serviço . 

Quanto aos outros grupos diagn6sticos, 

verifica-se que as principais diferenças encontradas no 

PRM em relaç10 ao PR se referem a doenças das gl2ndulas 

end6crinas, da nutriç10 e do metabolismo e a transtornos 

imunitllrios, cujo diagnOstico principal encontrado foi o 

de desnutriç10 calórico-protéica e a doenças do 

6rg10s hemotopoiéticos, cujo diagnOstico 

sangue e 

principal 

encontrado foi a anemia carencial. Quanto aos clientes que 

entram em contato com os 

circunst2ncias 

desenvolvimento, 

eutrofia. 

relacionadas 

serviços de 

reproduç10 

sailde 

e 

em 

ao 

a tiveram como diagn6stico principal 

o PRM apresenta, devido às suas 

caracterlsticas de trabalho, maior preocupaç10 com os 

a processo carenciais, que s10 diagnósticos 

identificados 

relacicnados 

durante as atividades 

R baixa 

de acompanhamento 

rotineiro da clientela. freqOência desses 

diagnósticos no PR refletem a maior preocupaç10 desse 

serviço em diagnosticar a causa aguda, n10 realçando o 

diagnOstico de causa bàsica ou associada que , pelas 

caracterlsticas semelhantes da clientela, 

presentes no PR o 

estariam também 

Rs condutas prescritas à clientela foram 

obtidas por me i o de veri f icaç~o no prontuàrio do cliente e 

constam da Tabela 17. Pode-se observar que 92,62~ da 

clientela do PRM e 8 1 ,10 ~ da clientela do PR apresentam 
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precriç~es medicamentosas, o que mostra um alto grau de 
31,34 

'medicalizaç~o' do atendimento m~dico oferecido por 

ambos serviços. 

Seria esperada uma freqOência menor de 

prescriç~o medicamentosa no PRM do que no PR, 

considerando-se que o PRM desenvolveria açlles 

programàticas de assistência m~dico-sanitaria de caràter 

preventivo e atende preferentemente a uma clientela 

agendada para o controle de saúde . No entanto, a diferença 

apresentada na Tabela 17 ~ estatisticamente significativa. 

Ro se excluir a medicaç~o programada, 

referente a polivitamlnicos no primeiro ano de vida, que 

cor respondeu a 10\ dos clientes atendidos no PRM que 

tiveram prescriç~o medicamentosa, a diferença 

estatisticamente significativa deixa de existir. 

Mesmo nessa situaç~o o percentual de 

medicalizaç~o observado em ambos os serviços mant~m-se 

elevado, acima de 80\. 

Quando se analisam as queixas, 

os diagn6sticos e as prescrições do ponto de v i s t a 

quantitativo, pode-se supor que ha uma certa identidade de 

prop6sitos de ambos os serviços . 

Quanto à utilizaç~o dos serviços 

oferecidos pela unidade de saúde analisada, observa-se 

pela Tabela 18 que 69,68\ da clientela do PRM utilizou, 

nos últimos 12 meses, e xclusivamente seus serviç:os . 

No caso da clientela do PR, 73,23~ 
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utilizaram esses servi~os, sendo que 34~ o fez de forma 

exclusiva. Portanto, a clientela do PRM utiliza com maior 

freqOência de forma exclusiva esses servi~os, mostrando 

sua vincula~1I0 

porcentagem da 

preferencial, 

ao mesmo. No entanto, apenas uma pequena 

clientela do PR os utiliza com caràter 

pois a maioria se utiliza também dos 

servi~os oferecidos pelo PRM. 
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ELA 10 NV~ERO E PORCENTAG~ DE CLIENTES SEGUNDO TIPO DE QUEIXA OU MOTIVO E AREA DE ATENDI~ENTO 

00 PA" - PA JARDI~ S. JORGE-SP NO PERfODO DE OUTUBRO DE 1935 A MARCO DE 19tó. 

~OTIVOS OU 
QUEIXAS 

SLEMAS GERAIS E INESPECf,ICOS 
Sinto.as e Queixas 
Procedi.entos Diagnosticas e preventivos 
~edicacto. Trato.ento e Proce.ji •• TeràP. 
Diagnósticos e Doene.s 

SUE, DRG~S LIN,~TICOS ,OR~ADORES 00 SANGUE 
~edicaeto, Tr.t •• ento e Procedi •• Terap. 

RELHO DIGESTIVO 

o 

IDO 

Sinto •• s e Queixas 
Procedi.entos Diagnósticos e Preventivos 
Enca.inha.entos t outras raz6es 
Diagnósticos e Doeneas 

SintoM.s e Quei xas 

SintoM.s e Queixas 
Diagnósticos e Doeneàs 

RELHO CIRCUlATDRIO 
SintoMãs e Queixas 
Encaoinh .. entos e outras razOes 

T~A ~USCULO ESQUELETICO 
Sinto •• s e Quei xas 

TEMA NERVOSO 
SintOMas e Quei xas 
Proce.j i .entos O i .gndst i cos e Prevent i vos 

RELHO RESPIRATCRIO 
Sinto •• s e Quei >:.s 
Diagnosticas e Doel'llas 

Sinto •• s e Q~ei x.s 
lCRINAS, ~ETABOLICO E NUTR ICIONAL 

Sinto •• s e Queix.s 
RELHO URINARIa 

Sintom.s e Quei ". s 
VIDE!, PARTO, ?LAI!EJAI~ENTO FAMILIAR 

Si nioi':l,il.': ;? 1JUe i :-:a·; 
Proc e,j j;nenio: Diagnóstico:. e Prev>?nt i vo~ 

Di~gndsti,:os ~ DOl:?nt~s 

,ELHO GENIH;L MASCULINO 
Sintomas e OJ..ie i :{a; 

~EL'iO GENIiAL FC:t1! N!NO 
SintOMas e Cuei >: .;s 
?:""cce,ji ::lentos :) j ,:..:;ncs: ic;·; e ?r'?'1ent i'iOS 

~ L::!~AS S CíC!~i '3 

'.' cc 

Enc :O. ill i nn .?flle~rtG ·: e !Ju:'r .~. ; r ·:O.:"C:e-; 

15 
2 
1 
1 

1 

17 
4 
1 
9 

3 

5 

2 

6 

1 
1 

17 
6 

2 

? 
3 

, -2 

PAM 
No. 

19 

1 

31 

3 

5 

2 

6 

2 

23 

2 

12 

4 

., -
12: 

';,92 

1,64 

18,35 

18 
3 

40 

2 

2 

3 
1 

3 
1 

4 

2 

16 
23 

ó 

• , 

PA 
No. 

21 

42 

2 

.; 

4 

.; 

2 

39 

ó 

1 

2 

.. - -"":' .... .. 

3,15 

3,15 

1,57 

30,71 

0,75 
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TRBELR 11 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO TEMPO 

DE aUEIXR E ~RER DE RTENDIMENTO DO PRM - PR JD. 

S. JORGE-SP, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 R 

MRRI;:O DE 1986. 

TEMPO PRM PR 
No. No. 

° 1-- 1 dias 18 14,75 71 55,90 

1 1-- 7 di as 51 41,80 42 33,07 

7 1-- 30 dias 17 13,93 5 3,94 

1 1-- 6 mases 20 16,39 5 3,94 

6 meses e mais 8 6,56 4 3,15 

sem queixas 6 4,92 -
n1l0 sabe 2 1,64 

----------------------------------------------------------
TOTRL 122 100,00 127 100,00 

----------------------------------------------------------
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ELA 12 HVl!ERO E PORCENTAGEII POR GRUPOS DIAGNOSTICOS (CID) E AREI! DE ATEHOI/lENTO DO PM - PA JARDI/I 

S. JORGE-SP, NO PERfOOO DE OUTUBRO DE 19ts A ~O DE 1986. 

GRUPOS DIAGNOSTICOS (CIDI' 

- Doen,os Infecicosos e Parasitários 

- Do,",as ~ Glândulas Endocrinas. da Hutri,to 
e do /letabolislO e Transtornos I.unittrios 

- Doenus do Sangue e llr9tos Heeiottopodt i cos 

No. 

29 

13 

11 

- Doenus do SistHla Nervo5o e dos llr9tos do Sentido 7 

1- Doen,as do Aparelho Respiratório 

- Ooentas do Ap.relho Digestivo 

- C'Oenus do Aparelho Genito-Urinário 

- Coapl. do Gravidez. P.rto e Puerpdrio 

- Doentos da Pele do Tecido Cal~lar Subcutâneo 

1- Sisie.o Osteosuscular. Tecido Conjuntivo 

- Ai 9\01_.15 AfeCG~~S úri gina,jãs no Período Perinatal 

- Sinto.ás, Sina.is e Est.ados 8.1 de;ini.jos 

: I - Lestes e En ..... enenaaenta-:: 

.s3ifi':~i~o su~llementê\r c:o,jigo 1)-In,jjv'.!UOS ~Uê en
/li ~m cont-i\to co ;~ ':02r'l i iOS ,je "Hú,je ~m c i rcunstS"n
.=: re:.:te i onad.:..s i reprol:!ui,;-O e ao I:esenvo 1 'J i :i'lento 

Di~:;l"\Ó·~tico 

6 

32 

1 

1 

3 

PAI'! 

23,77 

10.65 

4.92 

26,23 

4.10 

PA 

No. x 

26 20,47 

1 0.79 

s 

6 

se 45.67 

5 

3.94 

1 0.79 

3 

3 

1 0.;9 

4 

6 

0.i9 

2 



-106-

TABElA 13 NV~ERO E PORCENTAGEN DE CLIENTES SEGUNDO GRUPOS DIAGNOSTICaS E CLASSES DE RENDA fA~ILIAR "PER 

CAPITA" APRESENTADO NO PA~ JD. S. JORGE-SP, NO PERfODO DE OUTUBRO DE 1985 A MARGO DE 198ó 

---------------
P.ENOA 

GRUPOS DIAGNOSTICaS (CIDJ* < 0,50 0,51-1.00 > 1.01 
No. Z No. % No. Z 

I - Doeneas Infecciosas e Parasitarias 20 27.40 7 19.45 2 15,38 

111 - Ooenns das Glândulas Endocrinais ,la Nutri .to 
9 12,32 1 2,7! 3 23,Oa 

e do ~etàbolislO e Transtornos launitãrios 

IV - Doeneas do Sanvue e Drgtos Heaatopoéticos 7 9,S9 4 11.11 

YI - Doenns do Sisteaa Nervoso e dos Orgtos do 
4 5.1tt 3 t,33 

Sentido 

YII - Ooeneas do Aparelho Respiratdrio 13 24.66 12 33.33 2 15,3a 

XVI - Sintoaas. Sinais e Eshdos •• 11 Definidos 4 S,~ 2 S,5ó 2 15,38 

ClassificaG:lo supleoentar Co,jigo V - In,j;vlduos ~ue 

procurit.l serv j (O de sal.1de etI c irc1,.Instá"nc i as re 1 ite io- 4 5,48 3 8,33 2 15 , 33 

"~llaS oi reprodut~o e ao desenvolvimento 

Todos os Ilelc.. j S grupos lie c~usas 7 9,59 4 11,11 2 15,33 

------

TOT ;'L 73 100, CO ·3 ,~ 100,00 13 99 , '?~ 

------ ---------
. , ,., 

I C!~ - 9",. revis~o 
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TABELA 14 NUMERO E PORCENTAG~ ' DE CLIENTES SEGUNDO GRUPOS DIAGNOSTICaS (CIDI E CLASSES DE RENDA 

FAftILlAR "PER CAPITA" APRESENTADO NO PA JARDIM S. JORGE-SP, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 A 

MARCO DE 1986. 

RENDA 
GRUPOS DIAGNOSTICOS* -:: 0,50 0,51-1,00 > 1,01 

Ho. I No. • No • % • 

I Doen,«s Infecciosas e Parasitárias 15 27,27 7 17,07 4 12,90 

III D. Ghhdulas End. da Nutri do 1 1,82 
e do ~etabol iSOlO e Transtornos I.unitários 

VII Doen,as do Aparelho Circulatório 1 1,82 4 9,76 1 3,23 

VI Doen,«s do Si steili.s Nervoso e .jos Orgtas do 
3 5,45 1 2,44 1 3,23 

Sentido 

VIII Doen,a. do Áparelho Respiratório 24 43,64 19 46,34 15 4t,38 

XVI Sintollas, Sinais e Estados •• 1 ,jef' i n i (~OS 2 3,64 3 7,32 1 3,23 

XVII Le.~es e envenenamentos 3 5,45 2 ' " ",1.11.1 1 3,23 

Todas as ,jema i s C~I.ISCtS 6 10,91 5 12,19 8 25,20 
----------------------

Tor ';L 5S 100,00 41 100,00 -, o. 100,00 
-------------------------------------------------------------

, ., 
"t.~ 

; CID - 9a. r"~..,. i s~c 
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I"ELA 15 NIJIOO E PORCENTAGEII DE ClIENTES SEGUNOO GRlJ>OS DE OIAGNOSTICOS ICIO) E GRlJ>OS DE IU:IXAS APRESENTADO NO PAI! .Jl. S. JOR6[-SP, NO PERIODO DE OUTIIIRO DE 1935 A lIIIRéO DE 1936. 

,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"'O OIAGNOSTICO ICIO). 
P~obl.~~ ~ng ~g O.Ap.Oig. !l.HO 
lnespec ir linht 

6RlJ>OS DE IU:IXAS 
IllIVIOO Ap.Ci~c. S.IIusc. Sist .... ~v. Ap.ReS!'. Pel. End.~t.Nut. Ap.lIrin. Gr.v,Pv!o Ap.6etI Ap.6etI. PI"ObI. 

Esquelet. PI.n. r ••. ~sc. re.. Soci.is 

No. % No. I No. % No. X No . % No. I No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. I No. % 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I o Infec e Pa~asit 4 21,05 - 16 51,61 - 2 8,69 3 37,50 I 100,0 

111 O 6hnd End Hut~ T~~n I. 
I 5,26 5 16.13 - I 20,00 - 4,35 2 25,00 -

IY O Sangue ~ 9 Hetta t I 5,26 I 100,0 5 16,13 - 3 13,04 I 12,50 -

YI O Sist "'~v ~g Sent I 5,26 

Y11 O Apa~ Circulat 2 10,53 

9 47,37 

I O Ap 6enito-lIrinario 

UIISist Osteo Tec Conj 

Clusificac.o SuPlCodigo V -

illdiv que entra. e. contato 
co. serv de s.udI! e. c i rcunst 
"I.c • Ret'~ e ao Oesen 
1111 v i III!nto 

2 6,45 I 33,33 2 40,00 - I 50,00 -

2 100,00 I 20,0~ I 50,00 -

I 3,22 2 66,67 I 20,00 - I 20,00 - 16 69,56 I 12,50 -

I 20,00 -

I 12,50 -

I 20,00 -

2 6,45 - I 20,00 -

I 20,00 -

3 75,00 -

I 3,33 2 100,0 

I 100,0 

2 100,0 2 16,67 

3 óó,67 

'li. Diagnosticas I 5,26 I 4,35 - I 3,33 I 25,00 -
L"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
InnAl 19 100,0 I 100,0 31 100,0 3 100,0 5 100,0 2 100,0 5 100,0 2 100,0 23 100,0 3 100,0 I 100,0 2 100,0 12 100,0 I 100,0 4 100,0 2 100,0 

43 
CID 9 •• r.vis~o 
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TABELA 16 NUftERO E PORCENTAGE" OE CLIENTES SEGUNDO GRUPOS DIAGNOSTICDS (CID) E GRUPO DE OUEIXAS APRESENTADAS NO PA JARDI" S. JORGE - SP . NO PERlOOOO DE 
OUTUBRO OE 1985 A MRGO OE 1986. 

GRUPOS DIAGNOSTICOS (CID)* 

I - D. Inf. Parositários 

I1I- D. GI End Nutr Tron Ii 

VI - D. Sist. N~ryoso 

VII- D. Ap. Circulotdrio 

VIII-O. Ap. R~spirot6rio 

IX - D. Ap. Dig~stivo 

X - D. Ap. G'enito-Urinário 

XI - Grav., Porto . Puerpério 

XII- D. P~I~ T~c C~I SubCutii"n~o 

XIII-O. Ost~o. T~c. Conjuntivo 

XV - M~c. P~lodo P~inatal 

XVI- Sinto Est. "aI ~finidos 

XVII-Causas Ext~rnas 

Clas. Supl. Codi!lO V 

S~I Diagnbstico 

Probl G~r D. Ap. OLHO OUVIDO 
In~sp~clf Dig~stivo 

GRUPOS DE QUEIXAS 
Ap Cire Sist ftusc Sist ~rv Ap R~spir P~I~ 

Esqu~1 

Ap Urin Grav.Parto 
Plan Fa. 

No. X No. X No. % No. % No. X No. I No. I No. I No. % No. I No. I 

2 9.52 21**50.00 I 2.56 2 33.33 

1 50.00 

I 50.00 3 75.00 1 50.00 

4 100.0 50.00 I 2.56 

11 52.38 11 26.20 I 25.00 35 89.74 

3 14.28 2 •• 76 

I •• 76 2 4.76 I 100.00 I 50.00 

I 50.00 

1 2,56 2 33.33 

2 50.00 1 16.67 

I 2.38 

I •• 76 3 7.14 

3 14.28 2 50.00 I 16.67 

2.38 

1 2.38 I 2.56 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 21 100.00 42 100.00 2 100.00 • 100.00 4 100.00 • 100.00 2 100.00 39 100.00 6 10.00 1 100.00 2 100.00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CID - 9a. r~isto 

** 17 casos de qu~ix. do .par~lho dig~stivo slo de diarréia 
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TRBELR 17 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO 

PRESCRII;RO 

Mf:OICR* 

SIM 

NRO 

TOTRL 

MEDICRI;RO PRESCRITR E ARER DE RTENDIMENTO DO 

PRM-PR JD . S. JORGE-SP, NO PERIODO DE OUTUBRO 

DE 1385 R MRRI;O DE 1386. 

PRM 
No. 

113 32,62 

7,38 

122 100,00 

PR 
No. 

103 81,10 

24 18,30 

127 100,00 

TOTRL 
No. 

216 86,75 

33 13,25 

243 100,00 

* engloba prescriç10 de remédios,curativos, inalaçOes 

2 
X = 6,22 

2 
X 
cri tico 

= 3 , 841 p ( 0,05 
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TRBELR 18 NaMERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO TIPO 

DE SERVIÇOS UTILIZROOS NOS aLTIMOS 12 MESES E 

RRER DE RTENOIMENTO DO PRM - PR DO JRROIM 

S.JORGE-SP, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 R 

MRRÇO DE 1986. 

SERVIÇOS 

UTILIZROOS 

Pronto Rtendimento 

No. 

13 

Pronto Rtend/outros serv.(1J3 

SUB-TOTRL 16 

Clinica pedilltrica e 56 
outros serviços(3J 

CLinica Médica e 12 
outros serviços(3J 

Clinica pré-natal e 6 
outros serviços(3J 

Clinica Pedilltrica 5 

Clinica Médica 5 

Clinica Pre-natal 1 

PRM PR 
No. 

10,66 32 25,20 

2,46 61 48,03(2J 

13,12 93 73,23 

45,90 8 6,29 

9,84 

4,92 

4,10 4 3,15 

4,10 4 3,15 

0,82 2 1,57 

----------------------------------------------------------
SUB-TOTRL 85 69,68 18 14,16(2J 

Outros(1l 2 1,64 4 3,15 

NlIo utilizou 19 15,60 12 9,45 

TOTRL 122 100,00 127 100,00 

1 outras atividades do PRM-PR, e xc eto consulta médica 
2 48,03 + 14,16 = 62,19~ - correspondente a clientela do 

do PR que utiliza serviços do PRM 
3 engloba outros serviços de assi5t~ncia médica do PRM 
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c) Grau de resolutividade 

~o se analisar o grau de resolutividade a 

primeira preocupa~~o foi verificar a evolu~10 da queixa, 

segundo a opini~o da clientela de ambos os Os 

dados constantes na Tabela 19 mostram que 70,49~ da 

clientela do P~M e 81,89~ do P~ referem melhora. 

diferen~a · encontrada entre ambos servi~os, quando 
2 

submetida ao teste de X evidencia ser ela 

estatisticamente significativa, sugerindo portanto se r o 

P~ mais adequado às expectativas de sua clientela. 

Considerando a import3ncia dessa 

informa~~o, a resolutividade foi analisada em fun~10 das 

seguintes variàveis: 

- fatores de melhoria e n10-melhoria do 

motivo de procurCil, visando identificar as causas 

atribuldas pela pr6pria clientela de ambos servi~os; 

- faixas de renda familiar 'per capita' da 

clientela, por ter sido a anica variàvel s6cio-econOmica 

que possibilitou certa discrimina~~o entre ambas 

clientelas; 

- grupo de queixas apresentadas, tendo em 

vista as diferentes magnitudes destas e a dispers~o do 

diagn6stico m~dico apresentado dentro de cada "sistema 

anatOmico' de queixas; 

- utilizaç'ilo de outros serviços antes ou 

após a consulta medica no Pi=lM-Pi=l, considerando as 
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diferentes caracter1sticas desses; 

- satisfaç~o da clientela no atendimento 

recebido da equipe de saade, visando analisar a poss1vel 

relaç~o entre a resolutividade e a satisfaç10 apresentada . 

Baseado nas variaç~es acima, observa-se na 

Tabela 20 que o fator principal referido pela clientela 

como responsàvel pela melhoria do motivo de procura, foi a 

medicaç~o (o remédio) recebida ou aplicada no PRM-PR, 

sendo estas respectivamente de 89,54~ no PRM e 85,57~ no 

PRo Esses dados mostram que a clientela de ambos os 

serviços valor~za sobremaneira a terapl!utica 

medicamentosa. 

Isto é compreens1vel no PR, pois sendo um 

serviço organizado para o atendimento médico de urgl!ncia e 

com poucos recursos tecnológicos, tender à a utilizar o 

medicamento como instrumento de intervenç10 , o que é 

compreendido e aceito tanto pelo profissional médico como 

pela clientela. 

No entanto, essa situaç~o torna-se 

contraditória no PRM uma vez que é um serviço baseado 

na programaçlo médico-sanitària, direcionada teoricamente, 

para O controle de saade . 

Essa situaçlo do PRM poderia decorrer da 

açlo médica, que tende a priorizar o diagnóstico de 

processos patológicos e a consequente prescriç:~o 

medicamentosa, ou pode estar apenas refletindo uma a L t a 

pre v aLência de morbidade dessa cLienteLa que procura a 
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unidade para resoluçllo de seus problemas, 

independentemente das aç~es programadas. 

Quanto aos fatores referidos como de nllo-

melhoria do motivo de procura de 

verifica-se pela Tabela 21 Que o 

ambos os serviços, 

fator preponderante 

também é o medicamento (o remédio), mas com magnitude bem 

menor do Que nos casos de melhora, sendo de 44,45\ no PRM 

e 34,79\ no PRo 

atuaçllo do médico aparece no PR como 

segundo fator de nllo-melhoria em proporçllo de 30,43\, 

muito pr6ximo,portanto, do primeiro fator. Essa situaçllo 

poderia decorrer da maior expectativa Que a clientela do 

PR tem de Que o médico, poderia resolver a Queixa aguda. 

R identificaçllo pela clientela do 

medicamento como fator principal tanto da melhoria como da 

nllo-melhoria poderia sugerir Que a açllo da 

assistência médica està paulatinamente sendo transferida 

do médico para o medicamento, resultando na valorizaçllo 

deste nos casos de melhora e na maior atribuiçllo dos 

fracassos à figura do médico Que "n1l0 acertou o remédio". 

Em relaçlo à renda familiar "per capita" 

apresentada por ambas as clientelas, observa-se pelas 

Tabelas 22 e 23 Que, tanto no PRM como no PR,a maioria das 

faixas de renda apresentam maior grau de resolutividade. 

Esse percentual é sempre maior no PR do que no PRM, sendo 

essa diferença ligeiramente maior nas faixas de renda mais 

baixas. R Onica exceç~o a essa tendência foi observada nas 
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faixas de 2,01 a 2,50 SM, onde se observa maior propor~~o 

de n~o-melhoria do motivo de procurai no entanto, devido 

ao pequeno nómero de clientes nessa faixa, n10 é possivet 

inferir uma conclus10 especifica para essa faixa de renda 

familiar capita". Portanto, n10 é possivel . 

identificar diferen~as quanto ao grau de resolutividade 

dos servi~os segundo estrafica~~o da clientela por faixas 

de renda familiar 'per capita', principalmente devido ao 

escasso nómero de clientes de faixas mais elevadas que por 

hipótese seria a parcela mais exigente e, por 

conseguinte, poderiam apresentar maior rigor na resolu~10 

da queixa ou do motivo de procura . 

Ro se analisar a melhoria da queixa em 
17 

rela~10 à classificaç10 desta ([IRPJ verifica-se, pela 

Tabela 24, que dos 11 grupos referidos como queixas no 

PR, 10 apresentam re$olutividade maior que 71,43~ e apenas 

um apresenta resolutividade de 50,00~ . 

Na Tabela 25 observa-se que dos 16 

grupos referidos como queixas no PRM, 12 apresentam 

resolutividade acima de 58,33~ e quatro apresentam 50,00~ 

ou menos . 

Dentre os sistemas anatOmicos que 

apresentam maior resolutividade foram destacados aqueles 

de maior freqOência em ambos servi<;os, quais sejam: 

problemas gerais e inespecificos, aparelho digestivo e 

respirat6rio. Verifica-se que a maior resolutividade f o i 

alcançada naqueles clientes dentro desses grupos de 



-116-

queixas, que receberam respectivamente o diagnOstico 

médico de doenças respiratOrias, doenl;as infecciosas e 

parasit~rias, e doenças respiratOrias. Portanto, verifica

se a maior resolutividade naqueles casos em que ambos os 

servil;os estariam mais capacitados a resolver por se 

tratar, aparentemente, em sua grande maioria, de queixas 

por patologias agudas de pequena gravidade. 

Verifica-se que na maioria dos sistemas 

anatOmicos o percentual de melhoria foi maior no PR do que 

no PRM. Essa situal;10 poderia ser devida a que o PR, por 

sua origem e forma de organizal;10, seria mais eficiente 

para a resoluç10 de casos agudos ou mesmo pode ser devida 

a diferenl;as no tipo de queixas apresentadas por ambas 

as clientelas que, embora classificadas no mesmo sistema 

anatOmico, 

distintas . 

podem apresentar gravidade e tipo de evolul;10 

Ro se analisarem os grupos que 

os menores percentuais de melhoria verifica-se, 

pela Tabela 25, que 

anatOmicos especificos, 

esses 

quais 

se referem a 

sejam: olho, 

apresentam 

no PRM, 

sistemas 

sistema 

m6sculo-esquelético, sistema nervoso e aparelhO genital 

feminino. Como j~ analisado na Tabela 15, esses grupos 

apresentam pequena concordancia entre as queixas 

apresentadas pela clientela e os diagnOsticos médicos, 

havendo, portanto, em v~rios clientes, uma prescril;1I0 

medicamentosa baseada em um diagnOstico médico 

teoricamente distinto da queixa ou do motivo de procura 
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do serviço apresentado pela clientela. Rlém disso 

verifica-se que a maioria dessas queixas eram bastante 

vagas e de longa duraç10 o que exigiria uma adequada 

exploraç10 diagnóstica para a resoluç10 da queixa e que 

provavelmente n10 poderia ser resolvida apenas com 

medicaç10 sintomàtica. 

Essa situaç10 provavelmente contribuiu 

para o baixo percentual de melhoria das queixas 

sistemas anatOmicos. 

desses 

Ro se analisarem especificamente as 

queixas referentes a gravidez, parto e planejamento 

familiar na clientela do PRM, verifica-se que essas 

apresentam um percentual baixo de melhoria, correspondente 

a 56,3310. R maioria dessas queixas se refere 

intercorrentes obstétricos ou ginecológicos, 

a problemas 

que deveriam 

ter sido solucionados em nlvel desses serviços, pois s10 

aç~es previstas no progr,ama de Saude Materna e da Mulher 

implantados no PRM e para o qual deveria haver os 

recursos necessàrios. 

Na Tabela 24 verifica-se que na clientela 

do PR apenas o sistema musculo-esquelético apresenta o 

percentual de melhoria da queixa de 50,0010. Dos quatro 

clientes classificados nesse sistema anatOmico, dois 

apresentavam queixas referentes a les~es superficiais 

decorrentes de queda ou pancada, os quais foram resolvidos 

no próprio serviço; no entanto, os dois outros clientes 

apresentavam queixas de dores ósteo-muscuLares nllo-
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relacionadas a causas externas. Essas queixas n-:lo foram 

consideradas reso l v i d as pelos clientes. Essa situa;:lo 

parece mostrar que o P~ n:lo disporia d~ recursos de apoio 

diagn6stico e terapêutica para os problemas 6steo

musculares n:lo-relacionados a traumas externos leves, seja 

para resolu;:lo no servi;o ou mesmo para o adequado 

encaminhamento dos mesmos. 

Cabe real;ar ainda que as diferen;as de 

resolutividade da queixa ou outros motivo de procura 

apresentada pela clientela do P~H e do PR poderiam 

decorrer, em parte, do pr6prio desenho da pesquisa, que ao 

definir um intervalo de sete a 14 dias entre a aplica;:lo 

do primeiro formulàrio na unidade e o segundo amdomicllio 

excluiu as queixas de evolu;:lo mais longa, n:lo havendo 

tempo hàbil para ocorrer a melhora. 

Tendo em vista as - diferentes 

caracterlsticas de funcionamento de ambos os servi,.os, aos 

quais a clientela 

especificamente a 

tende a se adaptar, foi 

resolutividade referida 

estudada 

pelos 

clientes que utilizaram os servi,.os pela primeira vez. 

Nestes casos se observa nas Tabelas 26 e 27, que dos 18 

clientes (14,75'1. da amostra) do PRM apenas seis, 

correspondentes a 33,33'1. daqueles, referem melhora da 

queixa enquanto no PR os oito clientes (6,30'1. da amostra) 

de primeira vez referem melhora da queixa, correspondendo 

a 100,00'1.. Observa-se que a evoluç10 da queixa é bastante 

distinta para os clientes de primeira vez. Essa observa;10 
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permite sustentar a hipbtese de que a resposta observada 

no PR seria decorrente de uma queixa relacionada a 

patologia aguda para a qual o PR, por seus objetivos, 

apresenta maior eficiência para o atendimento dessa 

demanda, enquanto o PRM, por estar voltado para aç;!les 

médico-sanit~rias programadas, n~o tem a mesma adequaç;~o . 

Ro se analisar a resolutividade em relaç;10 

ao usu~rio habitual de ambos os serviç;os, essa diferenç;a 

se torna bem menor, o que estaria refletindo o processo de 

"aprendizagem" da clientela, que passaria a utilizar os 

ser ... iços seleti ... amente, de acordo com a capacidade de 

resposta de cada um. 

Para os clientes que informaram a n10-

melhoria da queixa indagou-se sobre a utilizaç;10 de outros 

ser ... iços para a resoluç;~o do moti ... o de procura. Obser ... a-se 

na Tabela 28 que a clientela do PR procurou com maior 

freqOência outros ser ... iços relati ... amente ao PRM, 69,56\ e 

41,67\, respecti ... amente. Essa diferença é estatisticamente 
2 

significati ... a pelo teste X. 

Visando melhor conhecer essa diferença 

foram identificados os procurados por ambas 

as clientelas. Observa-se pela Tabela 29 que os ser ... iç;os 

mais procurados pela clientela do PRM foram o prbprio PR 

Jd . S . Jorge e o Hospital das Clinicas, ambos com 26,67\. 

Essa maior procura por serviços publicos de saude poderia 

estar refletindo a dificuldade de acesso dessa clientela a 

outros equipamentos de saude. Cabe observar ainda que a 
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clientela n'o procura o PRM para o mesmo motivo e sim o 

PR, podendo sugerir que ela identifica esse servi~o como 

essencialmente voltado à assistência médica curativa. 

Quanto à clientela do PR, observa-se nessa 

mesma tabela que o servi~o mais procurado foi a rede 

hospitalar privada contratada ou conveniada com a 

previdência social, e aparecendo a seguir a farmàcia e o 

tratamento caseiro na propor~'o de 25,00\ cada um. Essa 

maior procura pela rede hospitalar privada poderia estar 

indicando um acesso ma.is fàcil desses clientes a esses 

recursos. Quanto à maior procura da farmàcia na clientela 

do PR isso podepia estar refletindo a valoriza~'o do 

medicamento por essa clientela como o fator principal de 

melhoria , pois o principal motivo de procura a esse 

servi~o refere-se a problemas de patologias agudas. 

Rpesar das dificuldades em se analisar a 

satisfa~~o da clientela frente ao atendimento recebido, 
46 

devido à multidimensionalidade dessa variàvel o 

presente trabalho optou por abordar a 

clientela do ponto de vista do relacionamento desta com a 

Observa-se pela Tabela 30 que 86,07' da 

clientela do PRM e 82,68\ da clientela do PR se consideram 

satisfeitos com o atendimento recebido sendo, portanto, 

bastante semelhante em ambos . Os principais fatores de 

satisfaç'ilo identificados pela clientela de ambos serviços 

estavam relacionados ao Mbom t rato " (sic), isto é, 
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decorrentes da relaç::lo interpessoal com todos os 

funcionàrios envolvidos no atendimento, caracterizado por 

'relaç:tles cordiais-, com 'paciência' por parte do 

funcionàrio e 'sem agresstles' verbais . Cabe lembrar, no 

entanto, que esses formulàrios foram preenchidos por 

funcionàrios da própria, unidade o que poderia ter induzido 

às respostas afirmativas . 

Rssim, ganha maior relev~ncia a anH ise 

das informaç:tles referentes li nllo satisfaç:1I0 com o 

atendimento. Nessa mesma tabela observa-se uma maior 

freqOência de 'nllo satisfeito' no PR do que no PRM, 14,17\ 

e 6,20\, respectivamente. Essa é 

estatisticamente significativa pelo teste 

diferenç:a 
2 

do ' X Os 

principais fatores de 'nllo-satisfaç:lIo' que foram 

informados em ambas as clientelas foram a nllo-prescriç:1I0 

medicamentosa e a falta de 'educaç:lIo' dos funcionàrios . 

Isso sugere que, da mesma maneira que a resolutividade , a 

clientela de ambos os serviç:os valorizam o fator 

medicamento como um dos fatores principais de ambos os 

resultados . Outro fator importante de 'nllo-satisfaç:lIo' se 

refere à demora de atendimento no PRM, o qual nlo aparece 

no PR o Essa situaç:~o sugere que a cLienteLa do PR, devido 

à sua necessidade de recuperar rapidamente a saúde, 

sujeita-se a uma reLaç:~o interpessoal menos satisfatória, 

desdE que seja pequeno o tempo dispendido, enquanto a 

cLienteLa do PRM, por ser menos fa v orecida, se sujeita a 

dispender ma i s tempo para conseguir um meLhor 



reLacionamento 

fllcil 

PRM. 

acesso 

Poderia 

-122-

interpessoaL, o qual lhe facultaria mais 

às açOes assistenciais desenvolvidas pelo 

também sugerir que, apesar de o serviço 

poblico n10 cobrar 'honorllrios' de sua cLientela, esta 

pagaria uma parcela de seu tempo para receber os 

diferentes tipos de serviços, sendo esta mais 'onerosa' no 

PRM do que no PRo 

Quanto à utilizaç10 de recursos de saode 

pela cLienteLa de ambos os serviços para o atendimento de 

suas necessidades, independente do motivo de procura 

atuaL, observa-se peLa TabeLa 31 que ambas as cLienteLas 

utiLizam uma grande diversidade de serviços de saode, com 

predomin~ncia dos serviços hospitaLares, sejam pobLicos ou 

privados. Ro se considerar a utiLizaç10 dos recursos 

hospitaLares, de forma isoLada ou associada, observa-se 

que representam 53,28\ no PRM e 49,54\ no PRo 

distribuiç10 apresentada sugere n10 haver nesses casos 

quaLquer diferenciaç10 no acesso a esses equipamentos de 

saode. Quanto à utiLizaç~o exclusiva do PRM-PR Jardim 510 

Jorge, observa-se que esta é informada em 25,41\ no PRM e 

em 35,43\ no PR indicando que, apesar da proximidade 

geogrllfica desse serviço, este parece n~o se constituir no 

serviço utiLizado com mais freqOência por essa cLienteLa, 

que utiliza predominantemente outros recursos de saudei 

principalmente da rede hospitalar. 

Essa Tabela retrata a chamada "cesta de 

servic;:osU I Que representa a forma habitual de que a 
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populaç~o, principalmente as de estrato social mais baixo, 

se socorre para ver atendida suas necessidades de saÓde . 

T~BEL~ 19 N~MERO E PORCENT~GEM DE CLIENTES SEGUNDO 

MELHORI~ 
DO 

MOTIVO 

SIM 

N~O 

TOT~L 

INFORM~ÇOES SOBRE MELHORI~ DO MOTIVO DE PROCUR~ 

E ~RE~ DE ~TENDIMENTO DO P~M-P~ J~RDIM S~O 

JORGE-SP, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 R M~RÇO 

DE 1986. 

P~M P~ TOT~L 

No. " No. " No . " 

86 70,49 104 81,89 190 76,31 

36 29,51 23 18,11 59 -23,69 

122 100,00 127 100,00 249 100,00 

2 
X = 7,613 

p ( 0,05 
2 

X = 3,841 
c r i t 
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TRBELR 20 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO 

JUSTIFICRTIVR RPRESENTRDR PELR CLIENTELR PRRR 

MELHORIR DO MOTIVO DE PROCURR E ~RER DE 

RTENDIMENTO DO PRM - PR JRRDIM SRO JORGE - SP, NO 

PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 R MRRÇO DE 1986. 

JUSTIFICRTIVR 
DR 

MELHORIR 

Remédio 

Outros 
motivos 

PRM 
No. , 

77 89,54 

9 10,46 

PR TOTRL 
No. , No. , 

89 85,57 166 87,37 

15 14,43 24 12,63 

----------------------------------------------------------
TOTRL 86 100,00 104 100,00 190 100,00 
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TRBELR 21 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO 

FRTORE5 REFERIDOS COMO DE NRO MELHOR 1 R E ~RER 

DE RTENDIMENTO DO PRM-PR JRRDIM SRO JORGE-SP, 

NO PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 R MRRÇO DE 1986. 

FRTORES 
DE NRO 
MELHORIR 

Remédio nllo 
faz efeito 

médico nllo 
acertou 

Rguardando 
resuLtado de 
exames 

NlIo tomou 
remédio 

NlIo fez nada* 

Outros** 

PRM PR TOTRL 
No. " No. " No. " 

16 44.45 8 34,79 24 40,68 

7 19,44 7 30,43 14 23 , 73 

7 19,44 7 11 , 86 

2 5,56 2 8,70 4 6,78 

1 2,78 3 13,04 4 6,78 

3 8,33 3 13,04 6 10,17 

----------------------------------------------------------
TOTRL 36 100,00 23 100,00 59 100 , 00 

--------------------------------------------------------- -
* NlIo reaLizou as condutas prescritas 
** engLoba: nllo recebeu Leite, ainda em tratamento, nllo 

seguiu parte das orientações . 
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TRBELR 22 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO 

INFORMRÇRO SOBRE RESOLUÇRO DO MOTIVO DE PROCURR 

E RENDR FRMILIRR 'PER CRPITR' DO PRM JRRDIM S. 

JORGE-SP, NO PERIOOO DE OUTUBRO DE 1985 R MRRÇO 

DE 1986. 

RENDR FRMILIRR 
'PER CRPITR' 

(SM)* 

,( 0,25 

0,26 - 0,50 

0,51 - 0,75 

0,76 - 1 ,00 

1, 01 - 1,25 

1,26 - 1,50 

), 1 ,51 

No. 

19 

34 

12 

13 

4 

2 

2 

SIM 
RE50LUÇRO DO MOTIVO 

NRO 
No . ~ 

22,09 4 11 , 11 ' 
(82,61> (17,39 

39,53 16 44,44 
(68,00) (32,00) 

13,95 4 1 1 ,11 
(75,00) (25,00) 

15, 11 7 19,44 
(65,00) <35,00) 

4,65 2 5,55 
(66,67> (33,33) 

2,32 2 5,55 
(50,00) (50,00) 

2,32 1 2,77 
(66,67) (33,33) 

TOTRL 
No. 

23 18,85 
(100,00) 

50 40,98 
(100,00) 

16 13,12 
(100,00) 

20 16,39 
(100,00) 

6 4,92 
(100,00) 

4 3,28 
(100,00) 

3 2,46 
(100,00) 

----------------------------------------------------------
TOTRL 86 100,00 36 100,00 122 100,00 

(70,49) (29,51) (100,00) 

----------------------------------------------------------

* em sa l àrio minimo da época . 
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TRBELR 23 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO 

INFORMRÇRO SOBRE RESOLUÇRO 00 MOTIVO DE PROCURR 

E RENOR FRMILIRR 'PER CRPITR' DO PR JRROIM SRO 

JORGE-SP, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 1965 R MRRÇO 

DE 1966. 

RENDR FRMILIRR 
'PER CRPITR'* 

SIM 
No . " 

NRO 
No. " 

TOTRL 
No. 

0,26 - 0,50 

0,51 - 0,75 

0,76 - 1,00 

1,01 - 1,25 

1,26 - 1,50 

1,51 - 1,75 

1,76 - 2,00 

2,01 - 2,50 

), 2,51 

TOTRL 

17 

31 

21 

11 

6 

4 

2 

16,35 
(94,44) 

29,61 
(63,76) 

20,19 
(77,77) 

10,56 
(76,57) 

7,69 
(100,00) 

3,65 
(66,67) 

1,92 
(66,67) 

4 3,65 

1 

5 

(100,00) 

0,96 
(33,32) 

4,61 
(71,43) 

104 100,00 
(77,66) 

* em salàrio minimo da época 

1 4,35 
(5,56) 

6 26,09 
(16,22) 

6 26,09 
(22,23) 

3 13,04 
(21,43) 

2 6,70 
(33,32) 

1 4,35 
(33,32) 

2 6,70 
(66,67) 

2 6,70 
(26,57> 

18 14,17 
(100,00) 

37 29,14 
(100,00) 

27 21,26 
(100,00) 

14 · 11,02 
(100,00) 

6 6,30 
(100,00) 

6 4,72 
(100,00) 

3 2,36 
(100,00) 

4 3,15 
(100,00) 

3 2,36 
(100,00) 

7 5,51 
(100,00) 

23 100,00 127 
(22,12) 

100,00 
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TABELA 24 N~MERO E PORCENTAGEM DE CLIENTES SEGUNDO 

RESOLUTIVIDADE E GRUPOS DE aUEIXAS APRESENTADAS 

DO PA JARDIM S. JORGE-SP, NO PERIODO DE OUTUBRO 

DE 1985 R MARÇO DE 1986. 

aUEIXAS* SIM 
No. .,. 

A-Problemas gerais 
e inespecificos 15 14,42 

(71,43) 

O-Aparelho diges-
tivo 33 31,73 

(78,57) 

F-Olho 2 1,92 
(100 , 00) 

H-Ouvido 4 3,85 
(100,00) 

K-Aparelho Ci rcu-
lat6rio 3 2,88 

(75,00) 

L-Sistema Muscu-
lo-esquelético 2 1,92 

(50,00) 

N-Nervoso 2 1,92 
(100,00) 

R-Aparelho respi-
rat6rio 35 33,65 

(89,74) 

S-Pele 5 4,81 
(83,33) 

U-Aparelho Urina-
r i o 1 0,96 

(100,00) 
UI-Gravidez, parto 

planej familiar 2 1,92 
(100,00) 

RE50LUTI V I DAOE 
NRO 

No. .,. 

6 26,09 
(28,57> 

9 39,12 
(21,43) 

1 4,35 
(25,00) 

2 8,70 
(50,00) 

4 17,39 
(10,26) 

1 4,35 
(16,67> 

TOTAL 
No . .,. 

21 16,54 
(100,00) 

42 33,07 
(100,00) 

2 1,57 
(100,00) 

4 3,15 
(100,00) 

4 3,15 
(100,00) 

4 3,15 
(100,00) 

2 1,57 
(100,00) 

39 30,71 
(100,00) 

6 4,73 
(100,00) 

1 0,79 
(100,00) 

2 1,57 
(100,00) 

----------------------------------------------------------
TOTAL 

17 
li CIAP 

104 100,00 23 
(81 ,89) 

100,00 127 100,00 
(18,11) (100,001 
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TABELA 25 NOMERO E PORCENTAGEA DE CLIENTES SEGUNDO RESOLUTIVIOAC'E E GRUP O DE QUEIXAS APRESENTADAS ~IO 

PA" JARD I~ S. JORGE-SP . NO PERIOOO DE OUTUBRO DE 1985 A "ARal DE 19M. 

QUEI XA0 SIM 
No. 7. 

A Problemas gerais e inespecH icos 13 15.12 
(68,42) 

B Sangue , br~os I i nfàt i cos forMadores do 
sangue I 1.16 

(100,00) 
O Apare lho di gestivo 23 26,74 

(74,19) 
F Olho I 1.16 

(33,33) 
H Ouvi do 5 5,31 

(100 ,00) 
K Aparelho circul atór io 2 2,32 

1100,00) 
L Si ste.a .úsculo esquelét ico 3 3,49 

150,00) 
N Siste.a nervoso 1 1,16 

150,00) 
R Ap are lho resp iratbrio 17 19,77 

(73 ,91l 
S Pele 5 5 ,81 

162, 50) 
T En,jocr i no oetabb 1 i co nutr i C i onal , 1.16 , 

1100 ,001 
U Apare lho ur inàr io 2 2, 32 

1100, ')01 
~ Gravidez , parto, pianej ãMento faMil iar - S,14 I 

(58,33) 
Y Aparel ho gen ital lIIa.sc:.Il j no 1 1, 16 

(100,00) 
X Aparelho genital f ettinino 2 2,32 

150 ,00) 
y ?robl . mas Soc ia ;'; 2 2,32 

i 100,OC') 

RESOLUTIVIDAC·E 
NAO 

No. 

6 16, 67 
(31 ,58) 

8 22,22 
(25,81l 

2 ~ ~~ 
.; , ,J,.J 

(66 ,67 ) 

3 8,33 
(50, 001 

I t,73 
150,00) 

6 16,67 
(26,09) 

3 . -. 
1.1',,),,) 

(37,50) 

~ 13 ,39 " (41,67 J 

2 ~ "~ .; , ,J,J 

150,00) 

TOTAL 
No . 7. 

19 15,57 
(1 00,00 ) 

1 On!,2 
(100,00 ) 

31 25,41 
(100,00 ) 

3 12 ,46 
(100 ,00) 

5 4.10 
(100,00) 

2 1,64 
(100,00 ) 

6 4, 92 
1100,00 ) 

2 1,64 
(100,001 

23 18, 85 
(100,00) 

e 6,5ó 
1100,00) 

0,82 
1100,00 ) 

2 1,64 
(100,001 

12 9, 84 
1100,),001 

1 0,82 
!l00,00) 

4 3,27 
(:00,00) 

2 1,64 
1100 ,00) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 36 100,00 3·~ 100,00 1""" 100,00 

170, 491 (29,S! ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 

* ClA? 
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TRBELR 26 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO 

INFORMRÇOES SOBRE MELHOR I R DO MOTIVO DE PROCURR 

E TEMPO DE UTILIZRÇRO POR ~LTIMR VEZ DO PRM JD. 

S. JORGE-SP, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 R 

MRRÇO DE 1986 . 

MELHOR IR DR aUEIXR 
TEMPO DE USO - SIM NRO TOTRL 

ULTIMR VEZ No. \ No . \ No. \ 

h. vez 6 6,98 12 33,33 18 14,75 
(33,33) (66,67J (100,00) 

O 1-- 7 dias 9 10,46 2 5,56 11 9,02 
(81,82) (18,18) (100,00) 

7 1-- 30 dias 13 15,12 6 16,67 19 15,57 
(68,42) (31,58) (100,00) 

1 1-- 3 meses 31 36,05 6 16,67 37 30,33 
(83,78) (16,22) (100,00) 

3 1-- 6 meses 12 13,95 7 19,44 19 15,57 
(63,16) (36,84) (100,00) 

6 meses e + 13 15,12 3 8,33 16 13, 11 
(81,25) (18,75) (100,00) 

nllo sabe 2 2,32 2 1,65 
(100,00) (100,00) 

----------------------------------------------------------
TOTRL 86 100,00 36 100,00 122 100,00 

(70,49) (29,51) (100,00) 

----------------------------------------------------------
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TRBELR 27 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO 

INFORMR~DES SOBRE MELHORIR DO MOTIVO DE PROCURR 

E TEMPO DE UTILIZR~RO POR VLTIMR VEZ DO PR 

JD. SRO JORGE-SP, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 

R MRR~O DE 1986 . 

RESOLVEU QUEIXR 
TEMPO QUE USOU PI SIM NRO TOTRL 

ULTIMR VEZ No. \ No. No. 

1a. vez 8 7,69 8 6,30 
(100,00) (100,00) 

O 1-- 7 d i as 11 10,58 2 8.70 13 10,24 
(84,62) (15,38) (100,00) 

7 1- 30 dias 19 18,27 4 17,39 23 18,11 
(82,61> (17,39) (100,00) 

1 1-- 3 meses 29 27,88 8 34,78 37 29,13 
(78,38) (21,62) (100,00) 

3 1-- 6 meses 16 15,38 4 · 17,39 20 15,75 
(80,00) (20,00) (100,00) 

6 meses e + 19 18,27 4 17,39 23 18,11 
(82,61> (17,39) (100,00) 

nlo sabe 2 1,93 1 4,35 3 2,36 
(66,67) (33,33) (100,00) 

----------------------------------------------------------
TOTRL 104 100,00 23 100,00 127 100,00 

(81,89) (18,11> (100,00) 

----------------------------------------------------------
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TRBELR 28 NUMERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNOD 

NECESSIDRDE DE PROCURRR OUTRO SERVIÇO DEVIDO R 

PERSISTeNCIR DR aUEIXR INICIRL E ~RER DE 

RTENDIMENTO DO PRM - PR JD . S . JORGE-SP, NO 

PERIODO DE OUTUBRO DE 1985 R MRRÇO DE 1986. 

PROCURR DE 
OUTROS SERVIÇOS 

PRM 
No . " 

PR TOTRL 
No . " No . " 

SIM 15 41 , 67 

NRO 21 58,33 

TOTRL 36 100 , 00 

2 
X = 5,571 

2 
X critico = 3 , 841 

16 69 , 56 

07 30 , 43 

23 100,00 

p ( 0 , 05 

31 

28 

59 
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TRBELR 29 N~MERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO 

SERVIÇOS PROCURRDOS DEVIOO R PERSISTENCIR DR 

aUEIXR INICIRL E ~RER OE RTENDIMENTO DO PRM-PR 

JRRDIM S . JORGE-SP, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 

1965 R MRRÇO DE 1966. 

SERVIÇDS 
PROCURRDOS 

PR S. Jorge 

Hospital 

Tratamento 
caseiro 

Ruto medicaf;1I0 

Farmacia 

PRM 
No. " 

4 26,67 

4* 26,67 

3 20,00 

3 20,00 

1 6,67 

PR TOTRL 
No. " No. " 

1 6,25 5 16,13 

5**31,25 9 29,03 

4 25,00 7 22 , 56 

2 12,50 5 16,13 

4 25,00 5 · 16,13 

----------------------------------------------------------
TOTRL 15 100,00 16 100,00 31 100,00 

----------------------------------------------------------
* S6 o Hospital das Clinicas 

** 4 - rede hospitalar conveniada ou contratada 
1 - Hospital das Clinicas 

~de81bM1ttc1 .0o dld 1 ;11 
fAcuu.llDE DE SAODE PUS:lCA 
1MI~,lIIl1AO PAUlO 
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TRBELR 30 NUMERO E PORCENTRGEM DE CLIENTES SEGUNDO GRRU 

DE SRTISFRÇ~O E ~RER DE RTENDIMENTO DO PRM E PR 

JRRDIM S. JORGE-SP, NO PERIOOO DE OUTUBRO DE 

1985 R MRRÇO DE 1985. 

SRTISFRÇRO PRM PR TOTRL 
No. " No. " No. " 

SIM 105 8S,07 105 82,S8 210 84,34 

NRO 10 8,20 18 .14,17 28 11,24 

PRRCIRLMENTE 7 5,73 4 3,15 11 4,42 

TOTRL 122 100,00 127 100,00 . 249 100,00 

2 
X obs = 11,391 

p (0,05 
2 

Xcritico = 5,991 
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TRBELR 31 N~MERO E PORCENTRGEM OE CLIENTES SEGUNDO OUTROS 

RECURSOS DE SR~DE UTILIZRDOS E i!lRER DE 

RTENDIMENTO DO PRM-PR JRRDIM. S . JORGE-SP, NO 

PERIOOO DE OUTUBRO DE 1985 R MRRÇO DE 1986. 

OUTROS RECURSOS 
UTILIZRDOS 

S6 o PRM-PR 

PRM 
No. " 

31 25,41 

Hosp. das CLinicas 27 22,13 

Serv.amb.INRMPS 
ou Conv. com 26 21,31 
Previdência 

Hosp . CLin. e 22 18,03 
outro Hospit. 

Hosp. de Convênio 
com .Medicina de 8 6,56 
Grupo 

Outros Hospitais 7 5,74 

Outros serviços* 1 0,82 

N~o sabe informar 

TOTRL 122 100,00 

PR TOTRL 
No. " No . " 

45 35,43 76 30,52 

19 14,96 46 18,47 

18 14,17 44 17,67 

20 15,75 42 16,87 

8 6,30 16 6,43 

7 5,51 14 5,62 

9 7,02 10 4,02 

1 0,78 1 0,40 

127 100,00 249 100,00 

* compreende a conjugaç~o de serviços formais de saóde: 
hospitaL, posto e serviços informais: farmacauticos, 
remedios caseiros etc. 
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DISCUSSRO E COMENT~RIOS 
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Para melhor compreens10 dos resultados 

encontrados no estudo da clientela do PRM-PR Jd . S . Jorge 

faz-se necess~rio conhecer os objetivos e o processo de 

trabalho propostos para esses serviços. 

o PRM, ao desenvolver a programaç10 

médico-sanit~ria, tem como objetivo o controle de sa~de, 

seja em visando ao acompanhamento continuo do individuo, 

fases vulner~veis da vida seja em processos patol6gicos 

especificos. ~ um serviço cujo objetivo e organizaç10 foi 

definido tecnicamente pela instituiç10, baseado no 

principio de que esse acompanhamento resultaria mais 

efetivo do que o atendimento de epis6dios agudos 

intercorrentes, 

desses. 

sendo pequena a ênfase ao 

o PR, a o de s e n v o l ver a ç ti e s de 

atendimento 

médica individual de caràter curativo, visa 

assistência 

atender ao 

epis6dio agudo e à dpida resoluç10 do evento, sem 

compromisso com o acompanhamento do processo patol6gico . ~ 

um serviço que surge como resposta às reivindicaçtles da 

clientela usu:'ria, a qual nllo reconhece no PRM a 

capacidade de responder rapidamente a seus probLemas 

agudos. 

dos 

Os procedimentos do PR reproduzem a mesma l6gica 

sistema serviços médico-hospitaLares do 

previdenciàrio , mas com origem em uma unidade bàsica de 
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caracteristica ambulatorial, dispondo de poucos recursos 

tecnológicos e com uma concepç10 de trabalho de atenç10 

primària. Essa caracteristica resulta na implantaç10 de 

um serviço, cujos recursos para diagnóstico se restringem 

à proped@utica clinica do profissional m~dico e cuja 

terapêutica 

medicamentos. 

se limita indicaç10 ou aplicaç10 de 

a forma 

atender 

Os objetivos de ambos os serviços definem 

de organizaç10 desses. Rssim o PR, buscando 

o mais r~pido possivel ao episódio agudo, 

apresenta um processo de trabalho desburocratizado, o qual 

exige apenas registros sumàrios e controle simples das 

açCes. Dessa maneira permite um ràpido acesso da "clientela 

ao médico e à medicaç10 correspondente. O PRM, 

reordenar a demanda e efetuar o controle de 

buscando 

saóde da 

clientela, desenvolve um processo de trabalho do qual 

participam, outros trabalhadores da saóde, além do médico, 

disso resultando maior complexidade do atendimento. Este 

se apresenta fragmentado e em cada 

preocupaç10 com o processo educativo, 

mudança de comportamento que permita a 

etapa hà uma 

visando a uma 

reordenaç10 da 

demanda, exigindo um registro mais detalhado das açCes e 

acarretando um maior dispêndio de tempo para execuç~o das 

atividades previstas. 

Rs caracteristicas de trabalho do PR, 

juntamente com a n~o-adequaç~o da estrutura organizaçionaL 

da SHS para a absorç~o funcionaL desse novo serviço, 
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resultou em que ~s atividades desenvolvidas pelo PR fossem 

apenas justapostas às atividades do PRM, sem que houvesse 

qualquer grau de integraç~o real entre ambas, tanto do 

ponto de vista das atividades-fim como das atividades

meio. 

Foi nesse contexto que, analisando-se 

ambas as clientelas do PRM-PR Jd . s. Jorge, verificou-se 

que elas s~o constituidas predominantemente por uma 

populaç~o materno-infantil de baixo estrato social, cujos 

responsaveis pelas familias apresentam baixa escolaridade 

e ocupaç~es basicamente manuais e uma renda familiar 'per 

capita' bastante baixa; as duas, 

e 

portanto, com 

caracteristicas 

semelhantes . 

individuais sócio-econOmicas 

Os motivos de procura da clientela de 

ambos os serviços constituem , em sua maior i a , de queixas 

de problemas patológicos , que se referem principalmente a 

processos infecciosos relacionados ao aparelho 

respiratório e digestivo. 

Rs quei x as apresentadas pela clientela do 

PR apresentam-se ma i s agudas, de menor diversidade e, 

qua n do nlo-reso lv idas , r esultam em uma maior procu r a de 

recursos médico-hospita l ares do que na clientela do PRM . 

Essas diferenças estariam retratando a forma seleti v a com 

que a clientela utiliza ambos os serviços, apesar da 

seme l hança quantitati v a do grupo de quei x as apresentada 

por ambas . Rs si m, a clie n te la procura o PR para prob l emas 
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em que identifica a urgência do atendimento médico e 

tratamento medicamentoso imediato e procura o PRM para 

problemas de menor gravidade que poderiam aguardar a 

'sistem~tica de agendamento' para sua resoluç::lo, 

refletindo um processo de aceitaç::lo passiva pela clientela 

das atividades programadas pelo PRM para que tenha 

atendidas suas necessidades. 

o maior grau de n~o-satisfaç:~o no PR, 

provavelmente decorreria do processo de trabalho que se 

caracteriza por um atendimento r~pido, superficial, 

dirigido à resoluç:~o das queixas, sem qualquer vinculo ou 

compromisso além da resoluç:~o do episódio agudo . R n~o 

satisfaç:~o apresenta-se mais evidente quando n~o se 

atinge, a principal expectativa da clientela no 

atendimento, 

medicamentosa . 

apresentadas 

qual 

Rs 

pelas 

se j a , a prescriç:~o ou aplicaç:~o 

baixas condiç:!les s6cio-econOmicas 

populaç:!les usuàrias resultam 

constantemente em agravos à saúde e conseqOentemente a 

necessidade de assistência médica, o que se observa na 

produç:~o de consulta médica quatro vezes maior no PR do 

que no PRM , mostrando a importancia daquele para a 

populaç:~o usu~ria. No entanto, cabe realç:ar que parte 

dessa diferenç:a de produç::lo poderia ser decorrente do 

processo de trabalho do PRM que, ao apresentar uma maior 

divis~o de trabalho e conferir um conteúdo técnico mais 

extenso às atividades programadas , resulta em um 
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atendimento mais demorado, com baixo fluxo de ingresso e 

conseqOentemente com repress~o de demanda. 

Para ter atendidas suas necessidades de 

sallde, a populaç~o comp~e uma "cesta de serviços". Essa 

utilizaç~o mllltipla de serviços é o resultado do "processo 

de aprendizagem" da populaç~o que busca, por meio da 

utilizaç~o sucessiva, identificar os objetivos dos 

serviços e seus processos de trabalho e os compara com 

suas expectativas de atendimento. o privilegiamento da 

utilizaç~o de serviços médico-hospitalares observado nessa 

cesta, bem como a identificaç~o da queixa como o principal 

motivo de procura ao PRM-PR, permitiria dizer que as 

necessidades de sallde sentidas pela clienteLa est:lo 

diretamente relacionadas à resoluç~o das manifestaç~es de 

doença, com maior brevidade posslvel. Essa expectativa 

permite supor que o conceito de sallde da clientela é 

restrito e se resume à ausência de "doenças". 

O estudo efetuado no PRM-PR Jd. S. Jorge 

mostra que a integraç~o da assistência médica à rede 

bhica de serviços da SHS, efetivada por meio da 

implantaç~o de um serviço de pronto atendimento junto a um 

PRM concretizou-se como um serviço complementar às ações 

de 

n~o 

assistência médico-sanitaria próprias do PRM, o qual 

respondia as necessidades de saode sentidas pela 

populaç~o usuaria. O PR, apesar de apresentar a mesma 

lógica do atendimento médico individual de carater 

curativo, n~o representa o reaL acesso da clientela aos 
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equipamentos e recursos disponiveis na medicina 

previdenciaria. 

Para que a integrat;1I0 de servit;os se 

constitua numa real estratégia para a implantat;1I0 de 
22 

Sistema ~nico de SaÓde ou Sistemas Unificados 
27 

Descentralizados de SaÓde (SUDSl sera necessaria a 

elaborat;1I0 de uma nova programat;1I0 que atenda às 

necessidades de saÓde sentidas pela populat;1I0 e que, a 

partir desse principio basico, seja capaz de propor e 

executar at;Oes visando a saÓde integral do individuo. 

R nova programat;1I0 devera também levar em 

conta experiências de integrat;1Io anteriormente realizadas, 

como por exemplo aquela referida no PRM Promorar Rio 

Claro. Nela o PR foi concebido e implantado como uma 

atividade secundaria do PRM, a ser desenvolvido pela mesma 

equipe e no mesmo periodo de atendimento e com o mesmo 

processo de trabalho tendo como objetivo principal da 

unidade a assistência integral. o servit;o prestado pelo 

PR, por press~o da equipe medica, gerou um processo de 

trabalho semelhante ao de um PRM com uma programat;1I0 

visando o controle de salJde resultando na n1l0 

ideentificat;1Io desse servit;o como aquele necessario ao 

atendimento de suas necessidades. Essa situat;:lo 

possibilitou que, por press~o da equipe médica, o servit;o 

fosse desativado sem qualquer manifestat;1I0 em contrario 

por parte da clientela ou mesmo do restante do quadro de 

f uncionarios do serviço. 
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Para um atendimento satisfat6rio serll 

necessllrio que a base da nova programaç10 deixe de ser 

essencialmente administrativa, visando a racionalizaç10 de 

recursos, maior eficiência e controle do processo ou mesmo 

o 'enquadramento técnico' da demanda. Serll necessllrio, 

para a nova programaç10, maior conhecimento das queixas 

apresentadas, das caracteristicas biol6gicas e sociais . e 

que sejam contemplados os anseios da populaç10 usullria, 

principalmente no que se refere 11 expectativa desta em 

relaç10 aos serviços a serem oferecidos. 

Essa nova programaç10 deverll permitir o 

atendimento rllpido e desburocratizado da clientela que 

procura o serviço com queixas por problemas patol6gicos, 

facilitando o acesso ao profissional médico, bem como 

propiciar o necessllrio atendimento continuo da clientela 

de maneira a garantir a vis10 integral do processo saóde-

doença. Para que essa programaç10 tenha um maior grau de 

resolutividade serà necessàrio que o sistema disponha ou 

tenha acesso aos recursos tecnol6gicos disponiveis 

na rede hospitalar, sem os quais a capacidade resolutiva 

estarll restrita à proped@utica clinica, que se 

encontra na prlltica profundamente alterada pelO processo 
31,78 

de trabalho em vigor . Deverll também, permitir que as 

aç~es assistencialistas compensat6rias de caràter sqcial, 

desempenhado pela saóde póblica nas ultimas décadas, sejam 

acompanhadas de ações mais cond i zentes com as 

sócio-econômicas do cliente e conseq Oentemente sejam mais 
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efetivas para os objetivos a Que se destinam. 

Essa nova programa~~o de saóde resultara 

em uma nova organiza~~o da unidade de saóde, a Qual devera 

concretizar a integra~~o intra-institucional . Isso sera 

apenas uma etapa para a necessaria integra!;~o 

interinstitucional dos servi~os de 

para uma nova reordena~~o no setor. 

saóde, imprescindlvel 

No entanto, para essa 

pr6xima etapa n~o bastara uma nova programa!;~o de saadej 

serll necessllrio garantir a real descentraliza!;10 do poder 

referente às decis~es pollticas nessa area, Que atualmente 

se encontram centralizadas em nivel federal, 

ocorra uma efetiva participa!;~o da popula!;~o na 

desses servi!;os de saóde. 

para Que 

def ini!;lo ' 

NlIo serll suficiente a desconcentra!;1I0, 

seja dos recursos financeiros e orç:amentllrios ou da 

execuç:1I0 de prestaç:lIo direta de servi!;os. Sera necessllrio 

Que no processo de descentraliza!;1I0 o poder 

estadual e/ou municipal sejam capazes de: 

pablico 

- modificar suas atua!;~es marginais e 

complementares polltica social desenvolvida pela 

medicina previdencillria; 

reorganizar seus serviços visando aumentar 

sua efetividade frente às reais nec~ssidades da populaç:loj 

- readquirir valor social junto à comunidade 

para o necessàrio apoio desta, visando romper a atual 

segmentaç~o observada 

saúde. 

na sociedade e nos SerVi!;DS de 



-145-

REFERENCIR5 BIBLIOGRAFICRS 



-146-

1-RLBUQUERQUE,J.R.G. & RIBEIRO,R.E. - Da assistencia a 

disciplina: o programa de sa~de comunitbria 

S~o Paulo, Departamento de Ci!ncias sociais-FFLCH 

USP ,1979. [ MimeografadoJ. 

2-RLVRRENGR,R.T . de Contribuiç:~o ao estudo das 

relaç:1Ies entre status sOcio-ecOnomico familiar e 

sa~de materna. S~o Paulo, 1978. [Dissertaç:a~o de 

mestrado-Faculdade de Saóde Póblica USP1. 

3-RLVRRENGR,R.T . et alo Indice de status s6cio-

econOmico da familia da mulher grllvida que 

frequenta o Centro de Saóde Geraldo de Paula Souza 

da Faculdade de Sa6de Póblica da Universidade de 

510 Paulo. Rev. Saóde póbl., S. Paulo,7:3S1-67 , 

1973. 

4-RNDERSEN , R. et al o Evaluating the Municipal Health 

Services Programo Rnn. N. Y. Rcad. Sei., 387: 91-

110, 1982. 

ESTR TISTICO DO ESTRDO DE S~O PI=lULO: 

1985. ( Fundac:10 SEI=lDEJ S~o Paulo, 1986. 



-147-

73 
6-RTO no. 984 de 27/12/1935 apud 5P05RTI,R.O et aL 

73 

7-RTO no. 1146 de 04/07/1936 apud 5P05RTI,R.O et aL 

8-BRLDIJRO,M . F . R. et al o RLguns aspectos metodoLógicos de 

um Levantamento de motivos de procura em unidades 

bàsicas de 5a~de. 510 PauLo, 1985 . [MimeogrfadoJ 

9-BIRCH,H.G. & GU550W,J.D . Disadvantaged children:health, 

nutrition, and school faiLure . New York, Grunne-

5tratton,1970 . 

10-BLOUNT,J . R. - R administraç10 de 5a~de P~bLica no 

Estado de 510 PauLo: o serviço sanitàrio, 1892-1918. 

Rev. Rdm. Emp., Rio de Janeiro,12(4) : 40-8, 1972 . 

11-BRRGR,J . C.5. R Quest10 da sa~de no BrasiL, Campinas, 

1978 [Dissertaç10 de Mestrado-Departamento de 

Economia e PLanejamento Econ6mico UNICRMPl . 

12-BRRGR,J . C.5. & PRULR,5.G . de - 5a~de e previdência: 

estudos de poLltica sociaL. 510 

Hucitec, 1981. 

PauLo , Cebes-

13-CRMP05,G . W. de J. 5ubordinaç~0 da saade pabLica á 

din3mica de acumuLaç ~ o capitaLista ou breve 

história do oc as o da sa6de pabLica, Campinas , 1987 . 

[Mimeogra f adol 



-148-

14-CRRVRLHEIRD,J.R . Levantamento de condi~Oes de sa~de por 

entrevistas domiciliares . Ribeir10 Preto, 1975 . [Tese 

de Livre Docência -Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto USPl 

15-CRSTRD,P.de c. para o estudo da 

dos servi~os locais de higiene 

infantil, na capital do Estado de 510 Paulo. 510 

Paulo, 1958 . [Tese de Livre-Doc@ncia - Faculdade de 

Sa6de P6blica USP1 . 

16-CIRRI Jr . ,C . et al o Rcredita~lo de servi~os de pré

natal . Rev . Sa6de p6bl.,S.Paulo,8 : 187-202,1974 . 

17-CLRSSIFICRÇRD Internacional de Rssist@ncia Prim~ria 

(CIRPJ . [s.n. t. -MimeografadoJ. 

18-CDNFERENCIR INTERNRCIDNRL SOBRE CUIDRDDS PRIM~RIDS 

DE SRI!JDE, R l ma - R ta, URSS , 1978 .Relat6rio 

final . Brasilia , DMS/UNICEF,1979 . 

19-CDNFERENCIR NRCIDNRL DE SRI!JDE , 5a . , Brasilia, 1975. 

Rnais . Brasilia, Ministério da Saóde,19 75. 

20-CDNFE REN CIR NRCID NRL DE SRI!JDE,6a., Brasilia, 1977. 

Rnais . Brasilia, Ministér i o da Saóde ,1 9 77 . 



-149-

21-CONFERENCIR NRCIONRL DE sR~DE,7a . , BrasiLia ,1980 . 

Rnais. BrasiLia, Ministério da saóde,1980 . 

22-CONFERENCIR NRCIONRL DE sR~DE,8a., BrasiLia, 1986. 

Rnais. BrasiLia, Ministério da saóde,1986. 

23-COROEIRO,H.R. Rs empresas médicas : Um estudo sobre as 

transformaçOes capitaListas da pràtica médica no 

BrasiL . s10 PauLo ,1981.[T8se Doutoramento-FacuLdade 

de Medicina UsPl 

24-DECRETO-LEI no. 4682 de 24/01/1923 apud BRRGR,J.C.s. & 
12 

PRULR,s . G. 

63 
25-DECRETO-LEI no. 200 de 25/02/1967 apud POSSRS,C.de R 

26-DECRETO no. 50.192 de 13/08/1968 apud sECRETRRIR DR 
68 

sR~DE DO EsTRDO DE sRO PRULO 

27-DECRETO no. 94.657 de 20/07/1987 In: MINIsTERIO DA 

PREVIOENCIR E AssIsTENCIA SOCIAL. sUDs Sistemas 

Unificados e DescentraLizados de saóda nos estados. 

BrasiLia, 1987. p. 12. 

2B-01 XON,W.J. & MA55EY,F.J. Introduction to statisticaL 

anaLisys. New York, McGraw-HiLL ,1957. 



-150-

29-FERNRNOES.F. R revolu~10 burguell no Brllil. 510 

PauLo. Zahar. 1975. 

30-FREIRE.P. de M. Organiza~10 de servi~os de sa6de para 

zona rural. Rrq. Hig •• S . PauLo. 9(20): 5-82. 1944 . 

31-GON'RLVE5.R.B.M . TecnoLogia e.organiza~10 social das 

~~àticas de sa6de: caracteristicas tecnol6gicas do 

processo de trabaLho na rede estaduaL de centros de 

sa6de de 510 Paulo. 510 PauLo. 1986. [Tese de 

Ooutoramento- FacuLdade de Medicina USPl 

32-GOUVEIR. R.J. Professores de amanh1: um estudo de 

escoLha ocupacional. 2a.ed.· 510 PauLo. Livraria 

Pioneira. 1970. 

33-GOUVEIR. R.J. & 

desenvoLvimento. 

1968. 

HRVIGHURST.R.J.Ensino m'dio e 

510 PauLo. Ed . MeLhoramentos. 

34-ILLICH.I. R expropia~10 da sa6de :nemesis da medicina. 

3a.ed .• Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira. 

1975. 

35-KROEGER.R. et aL. Hacia un mejoramiento de La saLud: 

una investigacion de La utiLizlcion de Los recursos 

de saLud en eL ChiCO de Rrgentina. Resistencia • 



-151-

Instituto de Higiene Tropical y 5alud Publica. 

Universidad de Heidelberg,1984. 

36-LRURENT,R. et al o Reporting health events in household 

interviews: effect of an extensive questionnaire and 

a diary procedure. Vital Hlth 5tatist. 5er.2, (49) 

1972. 

37-LERVELL,H. & CLRRK,E.G. Medicina preventiva. 510 Paulo, 

McGaw-Hill do Brasil,1976 . 

49 
38-LEI no . 240 de 02/07/1893 apud MRSCRRENHRS,R.S . 

73 
39-LEI no. 2484 de 16/12/1935 apud SPOSRTI,R.O et al 

73 
40-LEI no. 3919 de 08/07/1950 apud SPOSRTI,R.O et al 

73 
41-LEI no. 4658 de 28/04/1955 apud 5P05RTI,R . O et al 

42-LEI no. 6025 de 25/06/1974 apud OLIVEIRR,J.R.de R. & 
56 

TEIXEIRR,S.M.F. 

43-LEI no. 6229 de 17/07/1975 apud CDNFERENCIR NRCIONRL DE 
19 

SR~OE, 5a . 

44-LEI no. 6439 de 01/09/19 77 In: MINISTERID OR 

PREVIOENCIR E RSSIS Te NCIR SDCIRL. Planejamento do 



-152-

MPR5/5INPR5 1987-1989 Plano de açllo 1987. 

Brasilia, 1987. 

73 
45-LEI no. 8764 de 18/08/1978 apud 5P05RTI,R.O et al 

46-LINDER-PELZ,5 . 8. 5TRUENING,E . L. The 

muLtidimensionaLity of patient satisfation with 

a clinic visito J. Comun. Hlth., 10(1): 42-54, 1985. 

47-LUZ,M.T. Rs instituiç~es no Brasil: instituiç10 e 

estratégia de hegemonia. Rio de Janeiro,Ed. GraaL, 

1979. 

48-MRNURL da CLassificaçllo Estatlstica Internacional de 

Doenças,Les~es e Causas de Obito:9a. revisllo.5110 

Paulo, Centro BrasiLeiro de Classificaçllo de 

Doenças, 1980. 

49-MR5CRRENHR5,R . 5 . Contribuiç1l0 para o estudo da 

administraç1l0 sanitària em 5110 PauLo. 5110 PauLo, 

1949. [Tese Livre-doc~ncia- Faculdade de 5aóde 

Pób l ica U5Pl. 

50-MERHY, E.E. R emerg~ncia das pràticas sanitàrias no 

Es t ado de 5~0 Paulo, 5110 PauLo , 1983 .[Dissertação 

de Mestrado-Faculdade de Medicina U5Pl 



-153-

51-MINIST~RIO DR PREVIDENCIR E RSSISTENCIR SOCIRL. 

Reorienta~10 da assistlncia _ sa6de no ~mbito da 

previdência social. 3a. ed. Brasilia, 1983. 

52-MINIST~RIO DR SR~DE I MINIST~RIO DR PR~VIDENCIR E 

RSSISTENCIR SOCIRL/MINIST~RIO DO INTERIORISECRETRRIR 

DE PLRNEJRMENTO DR PRESIDENCIR DR REPUBLICR. 

Programa Nacional de Servi~os b~sicos de sa6de 

PREV-SRVDE. Brasllia, 1980. [Doc.versl0 preliminar) 

53-MINIST~RIO DR SRVDE I MINIST~RIO DR PREVIDENCIR E 

RSSISTENCIR SOCIRL. Programa Nacional de Servi~os 

bluicos de sa6de PREV-SRVDE: 1 SS1 - 1 sse 

Brasilia, s.d. [Mimeografado) 

54-McGREEVEY,W.P. et al o Modelos de Sistemas de Sa6de in: 

Politica • financiamento do Sistema de Sa6de 

brasileiro: uma perspectiva internacional. 

B r a s i l i a , I PER, 

Planejamento,26). 

1984. (Serie Estudos para o 

55-NOGUEIRR, R. R força de trabalho em sa6de. Rev. Rdm. 

póbl., 17: 61-70,1983. 

56-0LIVEIRR,J . R.deR . & TEI XEIRR,S.M.F . (IM) Previdência 

Social: 60 anos de hist6ria da Previdência no 



-154-

BrasiL.Petr6poLis, Ed. Vozes, 1985. 

57-PLRNO NRCIONRL DE DESENVOLVIMENTO,II(1975-1979l. Rio de 

Janeiro, IBGE, 1974. 

58-PEÇRNHR,R.M.de M. Um estudo de desenvoLvimento 

institucionaL.Rev. Fund. SESP,21:63-115,1976. 

59-PERES,F. Rdministra~~o em saóde: supervis~o- ensaio de 

interpretaç~o. S~o PauLo,1986.[Disserta~~o de 

Mestrado-FacuLdade de Saóde PóbLica USPl. 

60-PERFIL estatistico de crianças e m~es no BrasiL 

situa~~o de saóde-1981.Rio de Janeiro,Funda~~o IBGE, 

1984. 

61-PERRDNE,N.R. & BRTES,R.M.G. Programacion en saLud In: 

SONIS,R. Medicina sanitaria y administracion de 

saLud. Buenos Rires, EL Rteneo, 1971. p.169-205. 

62-PORTRRIR MPRS no .. 39 de 05/09/1974 apud OLIVEIRR, 
56 

J . R.DE f:l. & TEIXEIRf:l, S.M.F. 

63-POSSRS,C de R. 5aóde e TrabaLho - a crise da 

previdancia sociaL. Rio de Janeiro, Ed. GraaL, 1981. 

64-QUEIROZ,M . I.P. Historias vida e depoimentos 



-155-

pessoais. Sociologia 15 (1): 9-24, 1953. 

65-RAMOS,R. - A integraç10 sanitària : doutrina e pràtica . 

510 Paulo, 1972 [Tese de Livre-Oocência- Faculdade 

de 5aóde Póblica USP1. 

66-ROSEN,G.Da policia médica à medicina locial: enlaiol 

sobre a hist6ria da assistência m'dica. Rio de 

Janeiro, Ed. Graal,1979. 

67-SANTOS,W . G. dos Cidadania e JUltiça: a politica focial 

na ordem brasileira . Rio de Janeiro, Ed. Campus 

Ltda, 1979. 

68-SECRETARIA DA 5A~DE DO ESTADO DE SRO PAULO . Reforma 

administrativa: textol legais e regulamentarei 1967-

1970 . Slo Paulo,1971. 

69-5ILVA,P.L.B . O perfil medico assistencial privativista 

e suas contradições: a anàlise politica da 

intervençlo estatal em atençlo à saóde no Brasil na 

década dos 70. Cad. FUNDAP,3: 27-50, 1983. 

70-SILVA.P.L.B. Políticas e perfis de intervenç~o em 

saóde no Brasil: elementos para 

anàlise da aç30 estatal. Cad. FUNDAP,3 :71 -81,1983. 



-156-

71-SILVR,P . L . B. como politica 

governamental. Campinas, 

saóde 

1984. [Dissertaç10 de 

Mestrado-Instituto de Filosofia e Ci@ncias Humanas 

UNICRMP1 . 

72-SIMERNT,S. - Estudio de la capacidad resolutiva de la 

demanda en atencion de morbilidad a nivel primario 

(area urbana). Cuad. méd.-soc . , 24:156-169,1983 . 

73-SPOSRTI,R.O.,ed. et alo R Secretaria de Higiene e 

Saóda da Cidade da S10 Paulo hist6ria e mem6rias: 

documento comemorativo de quadragésimo anivers~rio. 

Slo Paulo, Secretaria Municipal de 

Cultura/Secretaria de Higiene e Saúde, 1985. (Serie 

Regi s t ros, 6J. 

74-STEVEN,I . D. & DOUGLRS R. M. - R Self contained method of 

evaluating patient dissatisfaction in general 

practice. Fam . Pract., 3(1) : 14-23, 1986. 

75-SUCUPIRR,R . C.S.L. medico paciente nas 

i nstituiç~es de saúde brasileiras. São PauLo, 1981 . 

(D i ssertaçilo de Mestrado- FacuLdade de 

USP 1. 

Medicina 

76-sUM~RIO DE DRDOs DR GRRNOE sRO PRULO: 1985 . (EMPLRsRJ 

São Paulo, 1986. 



-157-

77-TRKEDR,S . M.F. et al - Estudo dos motivos de consulta em 

uma vila na periferia de Porto Rlegre. .Rav. Rss. 

med.R.G.Sul, 29: 231-9, 1985. 

78-TRNRKR,O.Y . Rvaliaç10 do programa de assistência 

à criança da Secretaria da Saóde de S10 Paulo. S10 

Paulo, 1983 . [Dissertaç~o de Mestrado- Faculdade de 

Saóde Póblica USP1. 

79-TEIXEIRR,S.M.F . Cidadania, direitos sociais e Estado . 

In:CONFEReNCIR NRCIONRL DE SR~DE,8a . ,Brasilia,198S. 

Rnals. Brasilia, Ministério da Saóde, 1985.p.91-112. 

80-URIBE RIVERR,F.J . o plamejamento de saóde na Rmérica 

Latina: norma ou estratégia. Rio de Janeiro, 1982 . 

[Dissertaç~o de Mestrado-Escola Nacional de Sa6de 

Póblical. 

81-WILLIRMSON,J.W. Rssessing and improving health cara 

outcomes: the health accounting approach to quality 

assurance. Boston, Mass., Ballinger Publishing,1978. 

82-WINSLOW,C.E.R. - The evolution and significance of the 

modern public health compaign 

University Press., 1923. 

New York, Vale 

83-WORLD BRN K. Population,HeaLth and Nutrition Oepartment. 



-158-

Brazil second health project: 1.510 Paulo bllic 

heath care. Z.Nationll hellth policy studiel. 5taff 

apraisal reporto Washington,OC., 1984. (Report no. 

4447a-BR). 



~NEX05 



1=1-1 

RNEXO 1 

ENTREVISTR I 

Data da entrevista I I 
Horario : ______________________ _ 
No. Matricula PI=IM: ______ ______ _ 
No. Registro PR : ______________ _ 
No. da Pesquisa : ______________ _ 

Nome do cliente : ________________________________________________ _ 

ldade : _______________________________ Se xo: ____________________ _ 

(adulto-anos;crian~as até 4 anos-meses) (masc . , fem.) 

Nome do informante : ____________________ _ ________________________ _ 

ldade: _______________ _ Rela~~o com o cliente: ____________ _ 
(em anos) (m~e, irm:J, etc.) 

Endereço : Rua _______________________________________ _ no . _______ _ 

Bairro ________________________________________________ _ 

Como se chega na sua casa (rua principal, padaria)? ___ _ 

1. Por que veio ao Posto hoje (motivo da procura) ? _____________ _ 

2. Ha quanto tempo tem esse problema? 

(1) menos de 6 horas 

(2) menos de 12 horas 

(3) menos de 1 dia 

( 4 ) menos de 3 dias 

( 5) menos de 1 semana 

(6 ) menos de 1 mlls 

( 7) menos de 6 meses 

(8 ) mais de 6 meses 

( 9 ) n~o se aplica 



3. Es t av a agend ado? 

(1) sim, para quando? ________________ _ 

(2) n:lo 

4. Caso a pergunta 3 for sim, perguntar se est~ doente . 

(1) sim 

(2) n:lo 

5. Você usa ou j ~ usou o Posto nos ültimos 12 meses para : 

Consulta médica com o Pediatra ( 1 ) sim (2) n:lo 

Consulta médica de pré-natal (3 ) sim (4 ) n:lo 

Consulta médica com o clinico (5) sim (6) nllo 

Vacinal;:lo ( 7J sim (8) nllo 

Leite (9 ) sim (10)nllo 

Pronto Rtendimento ou Pronto Soc o (11)sim (12)nllo 

lnalal;1I0 ou curativo (13)sim (14)nllo 

Rtendimento do Servil;o Social (1S)sim (16)nllo 

Outro - especificar ________________________________ _ 

6. Ouando foi que usou o Posto pela última vez? 

( 1 ) é a 1a. vez que vem ao Posto 

( 2) h~ menos de 7 dias 

(3 ) h~ menos de 1 mês 

( 4 ) h~ menos de 3 meses 

(5) h~ menos de 6 meses 

( 6 ) h~ mais de 6 meses 

(7) n~o sabe dizer 

R-2 



R-3 

7. Ocupa~10 do chefe da famllia: Descreva o que faz o chefe da 

famllia ou pessoa responsavel pela sua famllia, mesmo que 

seja aposentado ou esteja desempregado. Procure dar um idéia 

do que ele faz, por exemplo, se for operario, funcionario, 

comerciario, e t c. , diga qual o servi~o que faz na fabrica, 

reparti~10 ou empresa onde trabalha; se for comerciario ou 

industriario, diga qual o ramo de neg6cio ou indusstria; se 

for professor, diga se é professor primario, secundario ou 

universitario. No caso de mais de um trabalho, descreva 

apenas o principal. 

8 . Oual a situa~10 do chefe da famllia? 

(1) trabalha por conta pr6pria, sem empregado 

(2) trabalha por conta pr6pria, com empregado 

(3) s6cio ou dono de firma comercial ou industrial etc 

(4) funcionario do governo, instituto ou outra organi
za~10 para-estatal 

(5) empregado de firma comercial, industrial , bancaria, 
etc . 

(6) desempregado 

(7 ) aposentado, cai x a, etc 

(8l outra-especificar _______________________________ _ 



R-4 

9. Ha outras pessoas trabalhando para o chefe da famlLia? 

Quantas? 

(O) nllo 

(1) 5 im, 1 

(2) 5 im, 2 a 5 

(3 ) 5 im, 6 a -10 

(4 ) sim, 11 a 20 

(5) sim, + 21 

10. Situa~1I0 previdenciaria: INPS 

(1) sim (2) nllo 

outro-especificar 

11. Sabe informar quanto o chefe de fam1lia esta ganhando por mes 

atualmente?(em cruzeiros ou em rela~1I0 ao salario m1nimo) ___ _ 

12. Rlém do chefe da fam1lia, quantas pessoas trabalham? _______ _ 

13 . Quanto essas pessoas ganham? {em cruzeiros ou em rela~1I0 ao 

salario m1nimo) ______________________ ~ ___ ~ _________________ _ 

(aten~lIo:especificar se houve ganho extra-aluguel,hora extra,etc) 

14. Quantas pessoas moram na casa? {nllo considerar as visitas por 

pouco tempo, nem a empregada domésticaJ _____________________ _ 



R-S 

15. Escolaridade do chefe da famllia: Dual o grau de instru~~o do 

chefe da famllia? 

16. 

(assinalar apenas o mais elevado) 

(1) analfabeto 

(2) sabe ler e escrever 

(3) prim~rio incompleto ( + de 1 ano) 

(4) prim~rio completo (1a . a 4a. série) 

(5 ) gin~sio incompleto ( + de 1 ano) 

(6) gin~sio completo (5a. a 8a. série) 

(7) colegial incompleto ( + de 1 ano) 

(8 ) colegial completo 

(9) superior incompleto 

(10)superior completo 

H~ quanto tempo mora no bairro ou na Regi~o 

( 1 ) menos de 1 ano 

(2) menos de 2 anos 

(3 ) menos de 5 anos 

(4 ) menos de 10 anos 

(5 ) mais de 10 anos 

do 5110 Jorge? 



R-6 

No prontu~rio ou ficha no Posto 

Diagn6stico ou queixa anotada ______________________________ _ 

Conduta anotada (medicamentos, inalaç10, orientaç1ol __ _____ _ 

--------------------------------------------------_._--------

Dia e hora marcada para a entrevista 11 (marcar entre 7 a 14 

di as l _______________________________________________________ _ 



ENTREVIsTR II 
(em domicilio) 

RNEXO 2 

Data da entrevista 

R-7 

I I 
No . da Pesquisa : _______________ _ 

Nome do cliente: 

Nome 

1 . 

2. 

do informante: 

O Posto resolveu 
o _________________________________________ _ 

(motivo de procura= pergunta 1 da entrevista 1) 
( 1 ) sim 

(2) nllo 

Se o melhorou foi por que: 
(motivo de procura= pergunta da entrevista 1) 

(1) melhorou sozinho 

(2) tomou os remédios, mas nllo fez efeito 

(3) o médico nllo ac~rtou 

(4) as orientações do Posto nllo estavam certas 

(5) outro motivo - especificar _____________________ _ 

4. Se nllo melhorou, procurou outro serviço? 
(1) nllo 
(2) sim . Qual? (1) outro Posto de Saúde 

(2) Pronto Socorro da Lapa 

(3) Hospital das Clinicas 

(4) HospitaL de convênio 

(5) Farmacêutico 

(6) comadre, vizinha, parentes, 
benzedeira, etc 

(7) chà ou remédio caseiro 

(8) tomou outro medic o por conta pr6prial ____ 1 

(9) ou t ro-especificar _______________________ _ 



R-8 

5. Ficou satisfeito com a maneira de atender do pessoal do 

Posto? 

(1) sim 

(2) n~o 

Por que? 

6 . Por que usa este Posto? 

(1) e' bem atendido 

7 . 

(2) n10 tem outro serviço perto 

(3) porque d~ remédio 

(4) outro - especificar 

Quanto tem algum problema de saóde, 

procura? 

(1) Posto de 5aóde 

(2) Pronto Socorro da Lapa 

(3) Hospital das Clinicas 

(4) Hospital de Convênio 

(5) Farmacêutico 

qual s~rviço 

(6) comadre, vizinha, parentes, benzedeira, etc. 

(7) outro - especificar ___________________________ _ 
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