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RESUMO 



ApÓs levantamento dos recursos fÍsicos e humanos dos 

serviços pÚblicos e dos serviços privados financiados pelo 

Setor PÚblico, existentes no Município de Campinas, SP, para 

prestação de assistência médica e odontolÓgica, procedeu-se 

à estimativa da cobertura potencial dos mesmos em relação d 

população do Município. Constatou-se que há insuficiente co 

bertura em assistência primária e um excedente considerável 

de recursos na maioria das especialidades médicas, o que evi 

dencia a necessidade de reorganização dos recursos 

tes. 

existen 

são sugeridas medidas técnicas e administrativas p~ 

ra maior racionalização e eficiência do sistema de saÚde de 

Campinas. 



S U M M A R Y 



After a survey on the physical and human resources 

of the public services as well as of the private services 

supported by the Public Sector, rendering medical and 

odontological assistance, existent in Campinas city, State 

of São Paulo, Brazil, an apprizement of their coverage . 
potential ln relation to the population of the city was 

carried out. It was found out that the coverage ln primary 

care is inadequate and that there is a considerable excess 

of resources in the majority of the medical specialties, 

what makes evident the need for a reorganization of the 

existing resources. 

Technical and administrative standards for a better 

rationalization and efficiency of the Campinas Heal th System 

are suggested. 
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1. rNTRODUCAO 
J 
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Estudos publicados nos Últimos anos sobre a nossa 

organizaçâo sanit~ria e assistencial ressaltam a falta de 

• - 1 9 e coordenação entre as entldades que atuam no setor saude. 

3 5 

Nesse quadro referencial, a assistência -a saúde 

mostra-se extremamente prejudicada pela multiplicidade de 

Órgãos pÚblicos e instituições privadas financiadas pelo 

poder pÚblico competindo por recursos que acabam sendo pu! 

verizados no processo de divisão 19
, e "estiolam-se, consum~ 

dos por um sistema de prestação de serviços desvirtuado em 

sua finalidade, concentrado e sofisticado em demasia, em 

contradiçâo com a estrutura de necessidades e orientado, pri~ 

ritariamente, para os interesses dos produtores de serviços 

e de insumos e outros bens de 'saúde". 17 

A preocupaçao do governo brasileiro com essa situa 

ção est~ expressa em v~rios documentos, sendo um dos mais 

importantes a Lei n9 6.229, de 17 de julho de 1975, que dis 

põe sobre a organização do Sistema Nacional de SaÚde.
15 

Especificamente em relação ao Ministério da SaÚde 

- MS - e ao Ministério da Previdência e Assistência Social-

- MPAS - v~rias medidas vêm sendo adotadas no sentido de im 

plementar os dispositivos da Lei acima referida, valendo lem 

brar as diretrizes .técnicas contidas na Portaria Interminis 

terial n9 001/78, de 26 de julho de 1978.
30 

3.0 hegemÔnico o -
Ud F r·ev ..i..dênc ia Social 
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no contexto geral do setor saÚde 35 reveste-se de suma irnpo~ 

tância a política adotada pelo MPAS nas Últimas décadas. 

O modelo assistencial decorrente dessa política, 

orientado no sentido da privatização e da sofisticação dos 

serviços de saÚde, tem sido objeto de análise e inúmeras 

críticas por parte de estudiosos, técnicos e autoridades da 

área da saúde. 18 e 37 

As críticas apontam, entre outras, a "incornpatibi:_ 

lidade entre urna prática de saÚde marcada pela -preocupaçao 

social e lucratividade no setor saÚde" 13 gerando distorções 

que se refletem negativamente na qualidade da assistência 

prestada à população, urna vez que "os produtores de servl 

ços assistenciais, no campo da medicina de mercado, estão 

preocupados em produzir lucros financeiros, desconsideran 

do, não raramente, os problemas relacionados com a proteção 

e recuperação da saúde dos consumidores de serviços médicos" .
1 8 

O reconhecimento do Governo da necessidade de mu 

dar o sistema vigente de prestação de serviços médico-odon 

tolÓgicos da Previdência Social, deu origem, recentemente, 

à instituição do Conselho Consultivo da Administração de Saú 

de Previdenciária - CONASP, que ''tem por finalidade prlnc~ 

pal estudar e propor normas mais adequadas para a prestação 

de assistência à saúde da popular.ão previdenciária" - mals 

de 80% da população brasileirct3 4 
- "assim como indicar a ne 

cessária alocação de recursos financeiros ou de qualquer ou 

tra natureza, indispensáveis à operação ria referida 

tência. Deve, ainda, o CONASP, propor medidas de avaliação 
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e controle para o sistema de assist~ncia m~dica''. 23 

O conteudo e estrat~gia do plano do CONASP estão 

consubstanciados no trabalho "Reorientação da Assist~ncia à 

Saúde no âmbito da Previd~ncia Social", de agosto de 1982, 

onde são relacionadas as distorções e implicações do modelo 

atual e explicitados os princípios t~cnicos que devem nor 

tear a reversão gradual do atual modelo assistencial da Pre 

vid~ncia Social. 23 

Algumas distorções apontadas pelo CONASP podem ser 

asslm resumidas: 

- servlços inadequados às reais necessidades da p~ 

pulação; 

má distribuição e uso excesslvo de alta tecnolo 

gia; 

- insuficiente integração programática interinsti 

tucional; 

- paralelismo de ações e duplicidade de gastos, p~ 

la insufici~ncia ou falta de controle das modali 

dades assistenciais; 

- sub-utilização dos serviços publicas em geral; 

- desequilÍbrio e imprevisibilidade financeira. 

Na proposta para reversão da atual situação 

tam, entre outras medidas: 

cons 

- integração programática e financeira entre os Ór 

gãos normativos e executivos do setor saude; 

organização dos ~erviços pÚblicos e privados, a 
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partir de critérios de regionalização e hierar 

quização desses serviços em níveis de complexid~ 

de crescente; 

- planejamento da assistência à saúde, de acordo 

com parâmetros aceitáveis, respeitadas as disp~ 

nibilidades orçamentárias das instituições envol 

vidas; 

- utilização total da capacidade do setor pÚblico, 

tanto para a prestação de serviços básicos, como 

para aqueles que exigem pessoal, equipamento e 

tecnologia mais diferenciada; 

- estímulo às modalidades que assegurem melhor qu~ 

lidade assistencial, previsibilidade orçament~ 

ria e mecanismos adequados para seu controle; 

- participação ativa dos vários segmentos da soei~ 

dade na condução do processo de reorientação do 

modelo médico-assistencial, bem como na sua g~ 

rência, nos níveis central, regional e local. 23 

Nesta linha de reformas sugeridas pelo CONASP, a 

Secretaria de Serviços Médicos do MPAS determinou medidas, 

através da Portaria n9 MPAS/SSM/215, promovendo a "integr~ 

ção das instituições de saúde federais, estaduais, mun1c1 

pais e outras, num mesmo sistema regionalizado e hierarqui 

zado, dando prioridade maior às ações primárias de saÚde, 

com ênfase na assistência ambulatorial, que representa a en 

trada para o sistema de saÚde 11
•

2 1 

- -No mesmo documento, estende a area metropolitana 
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de Campinas, entre outras, os efeitos da Portaria n? MPAS/ 

SSM-210, de 26 de agosto de 1982 que, basicamente, estabele 

ce normas preliminares para implantação do Projeto de Regi~ 

nalização e Hierarquização dos Serviços de SaÚde na Área Me 

tropolitana de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 20 

O interesse das autoridades locais de Campinas em 

implementar um modelo racional de assistência data já de 

alguns anos, sendo que, em junho de 1977, iniciou-se um tra 

balho integrado visando a regionalização dos serviços de sa~ 

de, com a participação de representantes da Secretaria Muni 

cipal de SaÚde, UNICAMP, do Ministério da SaÚde, da Secreta 

ria Estadual de SaÚde e do INAMPS. 25 

Embora o desenvolvimento desse trabalho tenha sido 

prejudicado por vários fatores político-administrativos, as 

autoridades locais e os técnicos das instituições envolvi 

das continuaram envidando esforços no sentido de sua impl~ 

mentação. Esses esforços ganharam novo alento com a publi 

cação do Decreto n? 8.884, de 07 de maio de 1.982, que dis 

põe sobre a criação de um projeto de integração docente-as 

sistencial na área da saÚde, para a região de Campinas - o 

PrÓ-Assistência I
10

• Foram criados um Colegiado Inter-Institu 

cional e uma Secret~ria Executiva com representantes da Se 

cretaria Municipal ~e SaÚde, do Departamento Regional de 

SaÚde da Sa. Região Administrativa do Estado - DRS-5, do 

INAMPS, da UNICAMP e da PUC de Campinas, que 
~ 

vem desenvol 

vendo tr~balho intensivo para operacionalização das medidas 

propostas. E~ nove~bro do mesmo ano, a publicação da Porta 
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ria n? MPAS/SSM/215, já referida, veio dar maior respaldo 

e amplitude ao projeto, uma vez que determina a particip~ 

ção do INAMPS em um sistema assistencial integrado, region~ 

lizado e hierarquizado. 

As condições para implantação desse sistema em Cam 

pinas, de acorria com parecer do Colegiado Inter-Institucio 

nal do PrÔ-Assistência I 7 , apresentam-se favoráveis 

rios aspectos, dos quais citamos: 

em va 

"1 - Existência de uma rede básica de Postos de 

SaÚde, já implantada e que inclui: 37 Postos de SaÚde da 

Prefeitura Municipal, 9 Unidades da Secretaria de Estado 

da SaÚde e 4 da Faculdade de Ciências Médicas da PUCC. 

2 - Existência de dois Hospitais Universitários a 

parelhados para o atendimento secundário e terciário. 

3 - Ambulatórios prÓprios do INAMPS onde se desen 

volvem todas as especialidades médicas 11
• 

7 

A :::i.1aliC:ade do Pr6-Assistência I é prcmover a melhoria Ga 

assistência à saG.de ::a :;:>opulação do ~'1W1ÍcÍpio de Campü1as e gradativ~ 

mente assegurar a expansão do projeto inicial para os demais municÍpios 

da micro-região. 

Para isso, entre outras m.edidas, objetiva criar condições 

para a reorganização dos serviços e "mecanismos que possibilitem o pl~ 

nejamento e avaliação do Sistema de SaÚde, segundo critérios adequados 

de cé:lbe~·Ea 3.ssistencia~ e :;revisibilidade orçame:J.tária". 31 

~:esse sen-;:.::_.::,0, vale lembrar que segt1.ndo TL\OCO "o planej~ 
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mento ê um processo racionalizador de decisões para a mudança ou para a 

manutenção do "statu quo". Lança mão de instrumentos metodolÓgicos que 

são as têcnicas, as quais, conforme a ênfase a ser dada ao problema, ~ 

dem ser dirigidas ao âmbito local ou regional ou nacional" . 3 6 

Dessa forma, um trabalho dirigido ao planejamento 

e organização dos serviços de saúde de Campinas pareceu-nos 

tificâvel, na medida em que poderâ,eventualmente,contribuir 

para maior integração e racionalização daqueles serviços. 

Esse estudo, originalmente, estava dirigido estri 

tamente ao setor pÚblico, por considerarmos que a articula 

ção e integração dos serviços de saúde do referido setor re 

presentam o prlmelro passo para a implementação de um efeti 

vo sistema nacional de saÚde. 

Alêm disso, parecia-nos que a inclusão dos demais 

serviços, de imediato, poderia dificultar a viabilização de 

medidas racionalizadoras do sistema, não só por sua maior 

complexidade como, tambêm, pelos fatores políticos e admi 

nistrativos envolvidos, os quals serão comentados oportun~ 

mente. 

No entanto, a recente celebração do convênio entre 

o MPAS/INA~PS e o Governo do Estado de São Paulo/Secretaria 

de Estado da SaÚde para o financiamento e implantação do 

Programa de Ações Integradas de SaÚde 1 
, abriu novas per~ 

pectivas quanto à viabilização de um sistema de saÚde em ba 

ses mais rac~onais, ~ropondo, inclusive, a elaboração con 

ju~ta dos Planos 2sTad~ais de Saúde, englobando não somenTe 
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as aç~es do setor p~blico mas tamb~m as aç~es desenvolvi 

das pelo setor privado. 

... 
Assim, pareceu-nos oportuno estender o estudo a to 

talidade dos serviços p~blicos de sa~de a aos serviços pr~ 

vados financiados pelo setor p~blico, considerando, ainda, 

que o setor privado é responsável por parcela significativa 

da assistência prestada à população. 23 e 31 

Outrossim, vale lembrar a preocupação do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnolÓgico - CNPq -

que, em recente programação 9 destaca a importância de e~ 

tudos na área correspondente à organização e funcionamento 

de instituiç~es de saÚde, acrescentando: "~ a atividade de 

pesquisa que, em especial, deverá ser incorporada às ativi 

dades do pessoal de serviço, com a vantagem de que esse pe~ 

soal identificará as necessidades por ele vivenciadas, def~ 

nindo melhor os objetivos de investigação e asslm aumentan 

do a possibilidade imediata de utilização do conhecimento 

produzido. Nesta -area, o foco de desenvolvimento da pesqu~ 

sa identifica-se com o próprio ambiente dos serviços de sa~ 

de, e o sentido principal é o de transpor a lacuna entrep~ 

dução do conhecimento e sua aplicação". 9 

Na condição de profissional de sa~de do Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS-, 

entidade responsável pela prestação de assistência no âmbi 

to do MPAS, temos tido oportunidade de vivenciar situaç~es 

as mals diversas, a n!vel local de prestação de serviços e 

a nível regional, aqu1 participando de trabalhos de plan~ 
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jamento, controle e avaliaçâo dessa assistência. 

Essas experiências permitem identificar s~rios pr~ 

ólemas decorrentes da falta de coordenação entre os servi 

ços e nos estimularam no sentido de tentar dar a nossa contri 

óuição mais especÍfica, numa linha de estudo e pesquisa, ao 

processo de racionalização da assistência à saÚde. 

Considerando, ainda,os aspectos de ordem prática 

que o trabalho assume, pretende-se contribuir para a impl~ 

mentação das Ações Integradas de SaÚde no Município de Cam 

pinas, atrav~s dos dados levantados ou das questões aqui 

apresentadas, propiciando a oportunidade de uma análise cri 

tica dos mesmos que possa conduzir à intervenção na realida 

de dos servlços de saúde, no sentido de sua melhor 

ção às necessidades da população do Município. 

adequ~ 

Finalmente, espera-se que a metodologia aqui util~ 

zada possa nortear outros trabalhos, em outros . - . munlclplos 

ou regiões, que visem objetivos semelhantes. 
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2. OBJETIVOS 

s..tço da Biblio!?CO ~ n,w~entaçh 
FACULD~D: i·. ' . . > 

11Mil/CDCI01flr.:: ·~ 
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Identificar os tipos de serviços de saÚde existentes 

no Município de Campinas, SP, de acordo com o vínculo 

institucional e nível de assist~ncia prestada. 

Analisar o potencial de atendimento desses serviços e 

a cobertura potencial dos mesmos em relação à demanda 

prevista para a população do MunicÍpio de Campinas, 

SP, de acordo com os parâmetros de produtividade e de 

cobertura assistencial recomendados pelo CONASP. 

Propor medidas técnico-administrativas para malor ra 

cionalização do sistema de saÚde de Campinas, com ba 

se nas propostas já existentes e na análise do pote~ 

cial dos serviços objeto de estudo. 
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3, ASPECTOS CONCEITUAIS 
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3.1. Sistema de saÚde 

Segundo a Organização Panamericana de SaÚde 2 9
, sistema 

de saÚde é um "conjunto de mecanismos através dos quais os 

recursos humanos e a capacidade instalada se organizam por 

meio de um processo administrativo e de uma tecnologia médi 

ca para oferecer assistência de saÚde integral, em quanti:_ 

dade suficiente e de qualidade adequada para cobrir a deman 

da de serviços da comunidade a um custo compatível com os 

fundos disponíveis". 

3.2. NÍveis de assistência 

A expressão "nÍveis de assistência", por sua vez, 

-e usada para caracterizar o malor ou menor grau de especl~ 

lização médica requerida para a prestação de serviços de 

saúde. Além disso, o conceito de níveis de assistência lm 

plica no reconhecimento de que existe uma relação natural 

entre a complexidade de uma determinada situação de saÚde 

e a complexidade dos métodos e recursos necessários para 

atender à dita situação. 2 e 6 

Os critérios de classificação podem ser variáveis, 

porem em geral levam em consideração: 

a) os atributos de freqüência e complexidade dos 

problemas de saÚde. A escala de níveis deve refletir uma 
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progressão ascendente de complexidade na qual o nível ele 

mentar corresponde aos enfoques e ações mais simples para 

situações também simples; 

b) as características das afecções, segundo sejam 

agudas ou crônicas. Para as primeiras, a possibilidade de 

assist~ncia deve ser não s6 imediata como contar com 

cidade rápida de resposta, seja para a solução do problema 

no nível de entrada ou para seu encaminhamento aos níveis 

de maior complexidade de recursos. 

Desse modo se obtêm diversos grupos: eventos co 

muns e simples que requerem elementos básicos de habilidade 

e tecnologia; outros menos freqüentes e mais complexos que 

necessitam habilidades e tecnologia de tipo médio e, por Ü! 

timo, situações altamente complexas e mais raras para cuJa 

assist~ncia são necessárias habilidades especializadas e 

uma tecnologia mais avançada. 

Esta forma de agrupar os problemas e as respostas 

de assist~ncia dos sistemas de saúde deu origem à composi 

ção clássica de pelo menos tr~s combinações funcionais de 

serviços ou níveis, dos quais o de menor complexidade, deno 

minado "nÍvel primário", compreende as ações mais elementa 

res e indiferenciadas do sistema e constitui o ponto de con 

tato com a comunidade ou "porta de entrada" da mesma ao sis 

tema institucionalizado. 2 e 6 

Os outros níveis, secundário, e terciário, cor 

respondem a serviços especializados de complexidade tecnol6 
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gica malor, que atuam em geral sobre a base de referência 

dos indivíduos e situações de saúde geradas no nível prim~ 

rio. 

Praticamente, em todos os sistemas de saúde se p~ 

de reconhecer a existência de níveis de assistência, embo 

ra em alguns a aplicação do conceito e sua utilização para 

a programação de serviços não tenham sido desenvolvidos. 6 

Na utilização do conceito de níveis de assistência 

~ necess~rio levar em consideração que a determinação de ní 

veis varia para cada sistema de saúde em particular, segu~ 

do a natureza e características dos problemas de saúde cor 

respondentes e de acordo com os recursos humanos, t~cnicos, 

financeiros, etc., de que dispõe o sistema. 

Deve-se considerar, ainda, que os níveis de assis 

tência, como conjunto de funções, não são sinônimos de unl 

dades ou estabelecimentos por meio dos quais se presta o 

serviço; no entanto, existe uma relação entre os dois, j~ que 

um nível determinado e por conseguinte um conjunto de 
., 

nl 

veis, condicionam a seleção e sistematização dos tipos de 

unidades mais convenientes. Por outro lado, em um dado esta 

belecimento se pode desenvolver, e de fato assim ocorre na 

prâtica, mais de um nível de assistência. 6 

Exemplificando as ações que se desenvolvem nesses 

três níveis, pode-se citar, entre outras: 

a) cuidados prim~rios - vacinação, controle de gru 

pos biol6gico e social~ente mais vulnerâveis e de maior rls 
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co (como crianças, gestantes, hipertensos e diabéticos), r~ 

conhecimento e tratamento de afecções e traumatismos mais 

comuns, como grlpe, tosse, diarréia, verminose, algumas de~ 

matites, ferimentos e outras demandas de primeiro socorros, 

realização de alguns exames laboratoriais, quando possível, 

colheita e envio de material ao laboratório de referência, 

- • • . - . • • - • 2 açoes de sanedmento e de vlgllancla epldemlologlca· 

Os cuidados prL~ários sao prestados em unidades s~ 

nitárias, entendidas como os estabelecimentos de saúde des 

tinados a prestar assistência médico-sanitária a uma popul~ 

ção, em areas geográficas definidas, sem internação de p~ 

cientes. 24 

As unidades sanitárias executoras desses cuidados 

primários abrangem dois tipos principais: 

- Posto de SaÚde, unidade sanitária simplificada, 

operado geralmente por pessoal auxiliar, recrutado prefere~ 

temente na prÓpria localidade do serviço de saúde; esses 

Postos, dependendo das suas características e da facilidade 

de acesso a outras unidades, poderão ou não receber peri~ 

dicamente a visita de um médico para dar consultas agend~ 

das previamente pelos auxiliares. 24 e 32 

Dependendo, ?Orem, do sistema de saúde, esses Pos 

tos poderão diferir em algumas características, por exem 

plo, contando com o médico diariamente, além do pessoal au 

xiliar. 
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- Centros de SaÚde - unidade sanitária rnals cornple 

xa, que deverá executar todas as atividades do Posto, acre~ 

cidas de assistência médica permanente e exames laboratori 

ais simples. Essas unidades devem proporcionar apoio técni 

co e administrativo a um determinado número de Postos, aten 

dendo, também, à clientela encaminhada por essas unidades 

elernentares; 24 

b) cuidados secundários - sao prestados em arnbula 

tórios com especialistas,ern hospitais gerais ou unidades 

mistas, para esclarecimento de diagnóstico e tratamento, i~ 

compatíveis com a tecnologia simplificada existente nas unl 

dades de cuidados primários. Em linhas gerais, prestam ser 

viços médico-cirúrgicos, gineco-obstétricos e pediátricos e 

utilizam tecnologia intermediária; devem servir a popul~ 

ções abrangidas por várias unidades de assistência . -
prlrn~ 

ria.z~+ e 32 

O "ambulatório" é definido corno, urna unidade do 

hospital ou de outro serviço de saúde destinada à assistên 

cia a pacientes externos para diagnóstico e tratamento. 

"Hospital Geral" é o hospital destinado a atender 

pacientes portadores de doenças de várias especialidades rn~ 

dicas. Poderá ter a sua ação lirni tada a um grupo etário (ho~ 

pital infantil), a determinada camada da população (hospi 

tal militar, hospital previdenciário) ou a finalidade esp~ 

cÍfica (hospital de ensino). 

A "unidade mista", também conhecida como "unidade 
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integrada" ou "hospital-unidade sanitária", é o estabeleci 

mento de saGde com as características de Unidade Sanitári~ 

acrescido de leitos para internaç~o de pacientes, basica 

mente, em clínica pediátrica, obstétrica e médico-cirúrgica 

de emergência; 2 ~ 

c) cuidados terciários - incluem os cuidados pres 

tados em hospital especializado, que atende pacientes neces 

sifados da assistência de uma determinada especialidade -me 

dica, e no hospital de base, que é o hospital geral destin~ 

do a constituir-se em centro de coordenação e integração do 

serviço médico-hospitalar de: uma área, devendo estar capaci:_ 

tado a prestar assistência especializada mais diferenciada 

a pacientes encaminhados de outros hospitais, além da as 

sistência médica-cirÚrgica nas áreas básicas de clÍnica -me 

dica, pediátrica, cirGrgica, obstétrica e de emergência. 32 

Nesse nível são alocados recursos humanos e mate 

riais mals especializados, utilizando tecnologia complexa 

e voltados ao diagnóstico e tratamento de doenças mais ra 

ras ou complexas. 

Em geral, esses hospitais servem como campo de pr~ 

tica para faculdades de medicina, enfermagem e de outras 

reas da saÚde destinando-se, também, ao desenvolvimento 

-a 

de 

pesquisas e tecnologias assistenciais e são considerados nú 

cleos de referência para várias regiões de saÚde. 2 e 32 

Portanto, pode-se dizer que o conceito de nível de assistên 

cia, "encerra dois componentes claramente distintos: a ne 

cessidade de assistência e a capacidade dos sistemas de ser 
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viços para satisfazê-la". 28 

Considerando-se que as necessidades rna1s freqUentes, g~ 

ralmente requerem recursos e tecnologia mais simples , e que as menos fre 

qüentes exigem recursos e tecnologias mais complexas, todas as necessi 

dades poderão ser atendidas mediante o sistema de níveis de assistência 

O primeiro nível de assistência, que inclui os elementos bâ 

sicos e menos diferenciados do sistema, poderá atender eficazmente -as 

necessidades mais freqüentes, admitindo-se um grau de resolução sup~ 

rior a 80% dos casos. 32 

Os outros níveis constituem-se em serv1ços IIJalS especializ~ 

dos, de complexidade crescente, para atendimento dos casos que requei:_ 

ram recursos técnicos mais diferenciados. 

3.3. Sistema de referência 

Para atender à finalidade de um bom sistema de assistên 

c1a, é necessário que, entre outros serviços, haja "acessibilidade fun 

cional, ou seja, os serviços devem ser prestados oportunamente e em ca 

ráter contínuo, bem como estar disponíveis em qualquer momento, para 

atender à demanda real e incluir um sistema de referência que assegure 

fácil acesso ao nível de assistência que se requer".28 

Cabem algumas considerações sobre o termo "referência", que 

tem sido empregado pelos técnicos do setor saÚde em sentido bastante es 

pecÍfico, se comparado ao significado que lhe é comumente atribuido em 

nosso idioma. 
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Encontramos o termo "referência" com o significado 

de "alusão a alguma cousa, narração, comunicação feita a 

5 
alguém sobre outrem ou sobre algum fato", conforme BUENO. 

Por sua vez, FERREIRA11 define "referência" como 

ato ou efeito de referir, contar, relatar. 

Pesquisando seu significado em francês, encontramos 

algumas concordâncias com o português mas, também, algumas 

variaç6es: référence: action de rapporter une chose -a une 

autori tê". 3 

Por sua vez, AZEVEDOLf. explica "référence" como ação 

de referir, de comparar, enquanto "référer" pode ser empr~ 

gado, também, em sentido mais especÍfico: "Recorrer ao tri 

bunal, ao juiz ... ". 

No dicionário "Novo Michaelis" aparece "reference" 

também com o sentido de encaminhar, dirigir. . .. He was 

refered to the association for assistence = ele foi encami 

nhado à associação para obter auxílio" .2 7 

Finalmente, WEBSTER38 exemplifica sobre o sentido 

de "refer" - to send or direct for treatment, information, 

dec~sion. Refer a student to a dictionary. Refer a bill 

to a committee. Refer a patient to a specialist." 

Reportando-nos, agora, à bibliografia específica 

do setor saude, encontramos inumeras citaç6es do termo 

"referência", empregado, geralmente, nos enfoques relaciona 

dos à organização e operacionalização de sistemas de saude. 
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Assim, no relatório da IV Reunião Especial de Mi 

nistros da SaÚde das Amêricas 28 , cujo tema foi "Extensão da 

Cofiertura dos Serviços de SaÚde nas Estratêgias de Assistê~ 

cia Primária e Participação da Comunidade", a palavra "refe 

rência" aparece em vários tópicos, dos quais citamos (os 

grifos são nossos): 

"Essa forma de agrupamento dos problemas e da as 

sistência prestada pelos sistemas em resposta ~ demanda deu 

origem ~ clássica configuração de combinações funcionais de 

serviços ou níveis, dos quais o menos complexo, denominado 

primeiro nível de assistência, inclui os elementos mais ele 

mentares e menos diferenciados do sistema e constitui o po~ 

to de contacto com a comunidade e seu meio de acesso ao SlS 

tema institucional. Os outros níveis representam serviços 

mais especializados, de crescente complexidade, que em g~ 

ral funcionam mediante referências individuais." (Página 

28). 

"Quase todos os sistemas de saúde reconhecem a e 

xistência dos níveis de assistência, embora nem sempre se 

tenha conseguido, mediante a referência de pacientes de ou 

tros n{veis, a máxima utilização possível dos mesmos." (Pá 

glna 2 81. 

"A classificação de problemas e funções de acordo 

com sua importância - que constitui a base da definição dos 

níveis - implica uma clara definição das atividades a serem 

desenvolvidas em 
... . 

cada nlvel e, por consegulnte, del.:ermina 
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as tecnologias mals apropriadas, o tipo de pessoal e as 

vinauZações entre os niveis~ ou seja~ o sistema de referê~ 

aia~ que assegura aos pacientes o acesso aos niveis em que 

seus probZemas possam ser soZucionados.'' (P~ginas 30 e 31). 

"Que se estabeZeça vincuZações entre os niveis me 

diante o sistema de referência. Para esse cumpre 

fixar normas apropriadas para transferência de pacientes, 

mobilidade do pessoal, intercâmbio de informações, apolo 

técnico-administrativo e supervisão. Dada a importância da 

comunicação entre os níveis de assistência, merecem especi 

al atenção no processo administrativo a fixação de padrÕes 

e a supervisão das atividades." (P~gina 32). 

A revista "Contact", da Comissão Médica Cristã do 

Conselho Mundial das Igrejas, em artigo sobre o "Proyecto 

de servicios integrados de salud en Miraj, India" faz o se 

guinte comentário no capítulo "Cuidados Médicos Simples y 

Referenaia de los Casos DifÍciles: El tratamiento por las 

enfermedades menores es proporcionado por las enfermeras -

parteras auxiliares todos los dias, durante medio dia, en 

los subcentros. 26 

Alrededor del 80% de los pacientes son cuidados 

por los auxiliares en los subcentros y en los puestos de 

salud. Los casos difÍciles son enviados a los médicos en 

sus visitas semanales y, si es necess~rio, son mandados al 

centro de salud más próximo o al hospital del distrito para 

atención inmediata. Aunque solo un 2% de los pu.cientes r-e 
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quleren esta transferencia a los centros o al hospital, es 

. l . . 1121 una parte esenclal de servlclo. 

A "Declaração de Alma-Ata", formulada pela Confe 

rência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúdes , c~ 

racterizando os cuidados primários de saÚde, entre outras, 

afirma: "devem ser apoiados por sistemas de referência inte 

-grados, funcionais e mutuamente amparados, levando a pr~ 

gressiva melhoria dos cuidados gerais de saÚde para todos e 

dando prioridade aos que têm mais necessidade". 

No Brasil, a 7a. Conferência Nacional de SaÚde, c~ 

jo tema central foi "Extensão das Ações de SaÚde através 

dos Serviços Básicos", deu ensejo à apresentação de varlos 

trabalhos. 

Ao discorrer sobre a "Expansão dos Serviços de Sa~ 

de nas Áreas Metropolitanas", JATENE 12 relata a experlencia 

da Secretaria de SaÚde de São Paulo em um projeto que pr~ 

ve "a regionalização e hierarquização de toda a rede de 

atendimento médico-hospitalar existente, com a criação, tam 

bém, de ambulatórios de referência isolados~ ou acoplados a 

hospitais para onde os pacientes da rede básica seriam~ ini 

cialmente~ referidos. Estes ambulatórios, prÓprios ou con 

tratados do INk~PS, permitiriam a referência aos hospitais~ 

para internamento~ ou a contra-referência para a rede báai 

ca~ a fim de realizar o controle ambulatorial". 

Na mesma Conferência Nacional de SaÚde, 

apresentou "Modelos J -
Ut: Serviços Básicos e sua 

KWITK0 1 4 

articulação 
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com os serviços especializados", quando alertou para "alg~ 

mas das principais distorções que podem se verificar no pr~ 

cesso de articulaç~o entre os diversos níveis'', entre elas, 

a "baixa capacidade resolutiva, em especial da rede de ser 

viços básicos, determinando excesso de referência de casos 

aos demais n{veis 3 principalmente à rede hospitalar. Tra 

ta-se de uma distorç~o extremamente grave, uma vez que a ex 

pans~o de cobertura à populaç~o poderá, nesse caso, gerar 

uma demanda hospitalar, além de desnecessária, incapaz de 

ser custeada com os recursos disponíveis". 

Durante o I Simpósio sobre PolÍtica Nacional de 

SaÚde, promovido pela Comiss~o de Saúde da Câmara dos Dep~ 

tados e realizado em Brasília em 1980, LIMA16 afirmou que 

"A regionalizaç~o, como principio aplicado ao Setor SaÚde, 

repousa na idéia geratriz de que um sistema de saúde deve 

ria estar organizado em niveis, desde a periferia até os 

centros de influência e referência pol{tico-econômico-cult~ 

ral 3 tendo como determinante a articulação funcional entre 

os vários n{veis 3 de modo a que se atenda tanto à imperios~ 

dade da racionalidade econômica como às necessidades funda 

mentais da coletividade". 

No "Programa Nacional de Serviços Básicos de Saú 

de - Prev-SaÚde 32
, há pelo menos nove citações do termo "re 

ferência", das quais citamos: "Os mecanismos de referência 

dos níveis de menor para maior complexidade devem ser esta 

belecidos de modo a garantir o acesso de toda a populaç~o 

ao atendimento de que necessita''. (Página 16). 
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"Nos níveis secundário e terciário ambulatorial de 

senvolvem-se atividades de apoio, cujo acesso fica condici~ 

nado à referência do nivel primário~ exceto nos casos de 

riscos que necessitam atenç~o diferenciada imediata.'' (Pá 

gina 18). 

"O sistema de controle estará particularmente vol 

tado para o acompanhamento da capacidade resolutiva da rede 

de serviços básicos, em termos quantitativos e qualitativos. 

Parâmetros de desempenho serão estabelecidos em relação 
~ 

as 

variáveis básicas dos serviços~ tais como~ coeficiente e 

composição da referência~ composiç~o das atividades ... " (Pá 

gina 3 7) . 

Finalmente, é oportuno registrar duas citações co~ 

tidas no Plano de Reorientaç~o da Assistência à Saúde no âm 

bito da Previdência Social. 23 

la. - No item "Proposições Gerais" aparece a "Hie 

rarquizaç~o dos serviços de saÚde, pÚblicos e privados, de 

acordo com sua complexidade, com mecanismos de referência 

e contra-referência, obedecidas às caracterítiscas locais". 

(Página 2 5) . 

2a. - Entre as propos1çoes específicas quanto a 

atenção hospitalar, as relativas aos hospitais govername~ 

tais, de ensino e beneficentes incluem: "estabelecimento de 

uma rede de Centros de Referência para o atendimento hospi 

talar no país, inclusive no tocante à pesquisa e formaç~o 

de recursos humanos, utilizando basicamente hospitais desse 
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grupo". CPágina 2 8) . 

As citações aqui registradas mostram que o termo 

em questão apresenta certas variações em seu significado, 

quer seja colocado em um contexto mais amplo ou mais restri 

to, porém, sem dÚvida, adquiriu um sentido específico na 

linguagem técnica do setor saúde - um neologismo já consa 

grado em nosso melo. 

Assim, para melhor atender aos objetivos desse es 

tudo, deverá ser considerado nsistema de referincian as vin 

culações entre os niveis de assistincia 3 que assegurem aos 

usuários o acesso aos serviços de saúde em que seus probl~ 

-mas possam ser resolvidos 3 o que pressupoe 3 entre outras me 

didas 3 a regionalização daqueles serviços. 

A regionalização, por sua vez, orienta-se segundo 

. .. . 
alguns prlnclplos, destacando-se: 

- Suficiência - a Região de SaÚde deve contar com 

os serviços necessários à atenção das necessidades da pop~ 

lação ali residente. Ao mesmo tempo, a natureza, dimensão e 

complexidade dos serviços devem corresponder às caracterís 

ticas daquelas necessidades. 

- Hierarquização, significando que os serviços de 

vem estar relacionados entre si, em função da complexidade 

do atendimento, estabelecendo-se uma relação hierárquica do 

ponto de vista técnico e funcional. 



28 

- Integraç~o das atividades das Instituiç6es res 

pensáveis pelos serviços, 
4" • 

no mlnlmo, em termos de coordena 

çao funcional, como tamh~m das relaç6es que se estabelecem 

com os demais setores da vida social e econômica da região. 

- Desconcentração de atividades e funç6es admini~-

trativas e descentralização do processo de tomada de de c i 

sões. 32 



29 

4, CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO E 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS 
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4.1. Aspectos demográficos 

Localizada entre a parte Oeste do Estado de São 

Paulo e a área metropolitana, a Sa. Região Administrativado 

Estado é formada por oito sub-regiões: 

- Campinas 

- Piracicaba 

- Limeira 

- Rio Claro 

- São João da Boa Vista 

- Casa Branca 

- Jundiaí 

- Bragança Paulista. 

Característica importante da Região de Campinas é 

seu contingente populacional, que passou de 1.067.622 em 

1240 para 3.228.668 habitantes em 1.980, inferior, apenas, 

à Região da Grande São Paulo. 31 

Na década de 70/80 as migrações no Estado de São 

Paulo duplicaram em relação à década anterior, passando de 

1,5 a 3,0 milhÕes, apontando-se a evasão da mão-de-obra da 

Região Norte do Paraná como uma das principais explicações 

para o fenômeno· 

No âmbito das. 11 Regiões Administrativas do Estado, 

observa-se que a Região da Grande São Paulo, embora ainda 

seja a major receptora de migrantes - r r ., n. .... -
uo,.Ll> em re.Laçao ao 
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total, ~ seguida pela Regi~o de Campinas, com um Índice de 

18,6.%. 

Dentre as varlas causas que contribuiram para esse 

indice, a proximidade geográfica da Região de Campinas ao 

nÚcleo econômico-industrial da Grande São Paulo foi fator 

relevante. 

Por outro lado, a atração migratória deve-se, aln 

da, ao crescimento industrial e de serviços urbanos, e tam 

b~m ao incentivo dado ao campo, atrav~s da ampliação do cul 

tivo da cana, conseqtiência de planos governamentais de ex 

pansão do tipo "PrÓ-álcool" e aumento do cultivo de prod~ 

tos destinados à exportação, como o caf~ e a laranja. 

A Região de Campinas lidera o processo industrial 

do interior, pols, juntamente com a Grande São Paulo, ~ re~ 

ponsável por quase 8 5% do total da transfonnação industrial. 31 

No caso da produção agrícola Campinas desempenhaum 

papel igualmente significativo: cerca de 20% do valor total 

sai dessa região. 

O desempenho econômico que essas cifras revelam, 

evidencia tamb~m que, se a população urbana ~ importante, 

o mesmo ocorre com a população rural, pois quase um quinto 

do total do Estado abriga-se nessa região. Isso faz com que 

o contingente rural da região como um todo seja importante 

e a persistência dessa po~ulação rural deve-se principalme~ 

te à importância que a economla paulista concede à ativida 

de agropecuária nessa região. 
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Campinas converte-se asslm, na unlca região que, 

além de ter um significativo parque industrial, possui tam 

bém um quadro agropecuário de grande relevância, onde se 

destacam, dentre outras, a produção de hortifrutigranjeiros, 

laranja, algodão e cana-de-açúcar. 

Nesse contexto, Campinas se caracteriza, +a~"~--::~ 
1.. HLL)Clll ' 

pela presença de um setor terciário moderno e diversificado, 

que atende a demanda de sua própria população e de outras 

regiões. 

A relevância do setor terciário deve-se, também, 

ao prestígio que o ensino adquire na região, considerada co 

mo um dos maiores centros de difusão de educação, cultura e 

desenvolvimento cientÍfico-tecnolÓgico. Observa-se, por exem 

plo, que das universidades estaduais, instituições que abran 

gem maiores recursos, 40% do pessoal docente universitário 

está na região. 

Dentro desse quadro geral emerge o Município de 

Campinas como polo regional, não só pela concentração pop~ 

lacional mas por ser um centro pertencente ao macro-polo industrial de 

São Paulo, ou seja, sua localização num dos eixos de extra 

polação (Via Anhanguera) industrial da Grande São Paulo. 

Essa característica evidencia-se pelo fato de que, 

enquanto a região apresentou um crescimento populacional d~ 

cenal de 4,4% ao ano, esta mesma taxa no município de Camp~ 

nas foi de S,S% ao ano. 
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O Município de Campinas tem uma taxa de urbaniza 

ç~o de 8~,02% e uma populaç~o estimada para 1.983 de 768.005 

habitantes, assim distribuÍdos por faixa etâria: 

FAIXA ETÁRIA 

o 
c 
.J 

lO 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60. 

65 

a 4 anos 

a 9 dnOS 

a 14 anos 

a 19 anos 

a 24 anos 

a 29 anos 

a 34 anos 

a 39 anos 

a 44 anos 

a 49 anos 

a 54 anos 

a 59 anos 

a 64 anos 

a 59 anos 

70 anos e mais 

ignorado 

NÚMERO 

90.893 

77.489 

76.163 

80.491 

85.083 

74.379 

59.037 

46.395 

40.817 

34.536 

30.655 

22.620 

17.141 

13.520 

18.458 

328 

Fonte: Texto do Pr6-Assist~ncia I 

PORCENTAGEM 

11,8 

10,1 

9,9 

10,4 

ll,l 

9,7 

7 '7 

6,0 

5 '3 

4,5 

4,0 

2 '9 

2 '2 

1,7 

2,4 

0,04 

Como se observa ne.s.se quadro, a populaç~o de Campi: 

nas apresenta um percentual de 63,8 no grupo etârio de 

15 a 54 anos, o que permite admitir ter o movimento migrat~ 

rio influenciado na sua composiç~o, refletindo-se na dispo 

nibilidade da força de trabalho. 
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A problemática que surge para Campinas é semelhan 

te a de outras cidades, que, como esta, sofreram um cresci 

mento muito rápido, sem prévio planejamento, o que, 
. . 
lnevl 

tavelmente, leva à deterioração das condições de vida. 

4.2. Morbidade e Mortalidade 

A Região de Campinas, apesar de ser a segunda re 

gi~o mais desenvolvida do Estado, não pertence ao grupo das 

regiões de menor mortalidade, apresentando uma tendência se 

melhante à média estadual, posição esta que não se alterou 

durante a ~ltima década. 

Mesmo assim, houve uma melhoria no nível de morta 

lidade em todo o Estado e Campinas acompanhou esse processo, 

ganhando em anos de esperança de vida ao nascer. Na década 

de 70, as tábuas de mortalidade construÍdas para a . -reglao 

apontam um acréscimo de 4,34 anos, em relação ao n~mero -me 

dio de anos que se espera que viva cada indivíduo nascido 

no final da década, alcançando, no ano de 1.980, 67,51 anos 

enquanto em 1.970 sua esperança de vida era de 63,17 anos! 1 

Para melhor analisar como ocorreu esse processo na 

mortalidade, pode-se avaliar a trajetória que a taxa de mor 

talidade infantil descreveu nestes ~ltimos lO anos, sendo 

esta a primeira a ser afetada pelas variações nas condições 

de vida da população, representando uma medida da qualidade 

de vida de uma região. 
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Pode-se dividir em dua& etapas o comportamento da 

mortalidade infantil: a prlmelra de 1.~71 a 1.975, quando 

a taxa de mortalidade infantil permanece quase em valores 

constantes (em torno de 70 mil nascidos vivos), apenas com 

uma queda no ano de 1974, voltando a subir em 1.975, a um 

valor próximo do início da década. A partir de 1.976, qua~ 

do é possível diferenciar uma segunda etapa, a taxa de mor 

taljdade infantil realmente inicia um processo de queda, com 

uma tendência quase linear de diminuição nos valores assumi 

dos por esse Índice demográfico, passando de uma -proporçao 

de 77,88 Óbitos de menores de um ano por 1.000 nascidos Vl 

vos em 1.975 para 41,16 Óbitos por mil. 

Embora a tendência, a partir de 1.976, seja de qu~ 

da, chama a atenç~o a quebra dessa tendência nos anos 1.978/ 

79, perÍodo este que coincidiu com a intensificação do flu 

xo migratório. A hipótese evidente que surge é a associação 

do aumento da mortalidade infantil à intensa chegada dos ml 

grantes. 

Considerando os Óbitos gerais, encontramos a malor 

proporção nas causas de mortes relativas às doenças do co 

ração, que caracterizam os Óbitos das regi5es mais desenvol 

vidas, constituindo quase 20% do total dos Óbitos gerais. 

Seguem as doenças cérebro-vasculares, os tumores malignos, 

os acidentes e demais causas externas, e em quinto lugar as 

pneumonias, com 6% dos Óbitos. 31 
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4.3. O modelo assistencial atual 

O modelo assistencial vigente em Campinas aprese~ 

ta as mesmas caracter!sticas do modelo de sa~de do 
~ 

pa1s: 

multiplicidade de Órgãos p~blicos e instituições privadas 

financiadas pelo setor p~blico, geralmente desarticulados 

entre si, apresentando normas, procedimentos e atuação di 

ferentes, propiciando, de um lado, duplicidade de cobertura 

para certas áreas, enquanto outras áreas deixam a desejar 

em termos dos recursos necessários. 

As várias formas de financiamento desses serviços 

condicionam, também, a duplicidade de gastos, além das di 

ficuldades para seu controle. 

No quadro l observa-se que a maioria dos atendimen 

tos é feita pelo INAMPS, através dos seus serviços próprios 

e contratados, representando 47,8% do total das consultas 

realizadas mensalmente. 

Por outro lado, analisando-se a natureza 

atendimentos 31
, foram evidenciadas as distorções desse 

desses 

mo de 

lo, com uma total inversão dos parâmetros contidos na Porta 

r1a n9 3046/82, do MPAS , pois, em 1.982, do total de con 

sultas registradas, 41,1% constam como de urg~ncia/emerg~n

cia, que deveria corresponder a 15%, enquanto que as consul 

tas em clinicas básicas representam apenas 29,8%, quando d~ 

veria ser de 65%. As consultas em clinicas especializadas 

aparecem com um fnrlice de 29,1%, prÓximo do recomendado p~ 

los parâmetros,que seria 20%. 



QUADRO 1 

MÉDIA MEN$AL DE CONSULTAS REALIZADAS PELOS SERVIÇOS DE SAÚ 

DE NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - 1.982. 

SERVIÇOS DE SAÚDE 
NÚMERO PORCENTAGEM 

CONSULTAS REALIZADAS 

I - PrÓprios do INAMPS 52.393 20,9 

II - Contratados 67.391 26,9 

Hospitais 59.670 23,9 

. Consultórios 7.721 3 'o 

III - Conveniados 24~402 9,8 

. Hospitais 912 0,4 

Ambulatórios 23.490 9,4 

IV - Unimed 36.776 14,7 

v - Universidades 33.424 13,3 

. UNICAMP 17.974 7,1 

PUCC 15.450 6,2 

VI - Rede Básica 35.938 14,4 

Prefeitura~·= 23.039 9 '2 

Estado:': 10.327 4,1 

PUCC 2.572 1,1 

T O T A L 250.324 100,0 

Fonte: Texto do PrÓ-Assist~ncia I 

:'=Es:tão canputadas as consultas. médicas e as consultas de auxiliares de 
saÚde. 
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Os servlços ambulatoriais restantes estâo vincula 

dos à Prefeitura, Secretaria Estadual de SaÚde, PUCC e 

UNICAMP, formando urna Rede Bâsica que, segundo estudos pr~ 

liminares feitos pela Secretaria Municipal de SaÚde, situa 

-se em urna ârea de cobertura potencial de 446.211 habitan 

tes - 58,1% da populaçâo do município estimada para 1.983. 

Atualmente, no entanto, essa Rede Bâsica cobre apenas 14,4% 

- c . 3 1 da populaçao de arnplnas· 

A irnplernentaçâo de um novo modelo assistencial p~ 

ra o Município requer, entre outras medidas, o conhecimento 

do potencial de atendimento dos serviços e a cobertura que 

podem oferecer à populaçâo. 

Nesse sentido, procederemos à caracterizaçâo dos 

serviços para a consecuçâo dos objetivos deste trabalho. 
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5. MATERIAL E MéTODO 
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5.1. Material 

Para a obtenção dos objetivos propostos, conside 

rou-se como universo de estudo o atual sistema de saúde de 

Campinas, assim definido como o conjunto de serviços pÚbli 

cos e os serviços privados financiados pelo setor pÚblico 

existentes no Município no ano de 1.984, para a prestação 

de assistência médica e odontolÓgica. 

Os serviços pÚblicos -sao, em sua quase totalidade, 

unidades ambulatoriais. 

Assim, a Prefeitura conta com 36 Postos de SaÚde 

e 6 Postos OdontolÓgicos localizados geralmente em bairros 

periféricos, com áreas geograficamente definidas, visando 

a dar cobertura a cerca de 20.000 habitantes cada Posto. 

O Estado mantém 5 Centros de SaÚde e 2Unidades Pe 

riféricas, com áreas de cobertura também definidas. 

Essas unidades, mals 4 Postos de SaÚde e 1 Posto 

OdontolÓgico mantidos pela PUCC, com características seme 

lhantes, formam uma "Rede Básica" para prestação de assis 

tência primária, devendo, portanto, ser a porta de entrada 

para o sistema de saÚde. 

Ainda em relação aos serviços pÚblicos, existem 3 

Postos de Assistência Médica do INAMPS localizados na área 

central do MunicÍpio, que contam com oJontÓlogos e grande 
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número de médicos de várias especialidades, prestando as 

sistência com características predominantemente de nível se 

cundário. 

Para a assistência hospitalar o setor pÚblico co~ 

ta apenas com uma unidade, o Hospital Municipal Dr. Mário 

Gatti. 

A PUCC, além dos 4 Postos de SaÚde que prestam as 

sistência primária, possui um hospital geral localizado na 

periferia, o Hospital e Maternidade Celso Pierro, que pre~ 

ta assistência hospitalar e ambulatorial de urgência, fun 

cionando ainda, no mesmo prédio, um ambulatório com várias 

especialidades médicas. 

A Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Es 

tadual de Campinas - UNICAMP* - dispõe também de um hospi:_ 

tal, localizado no sub-distrito de Barão Geraldo, onde, no 

momento, funciona apenas o setor ambulatorial, com serviços 

bastante especializados. A assistência hospitalar e de aten 

-.': A UNICAMP também é um serviço pÚblico, porem, devido à 
caracterização específica conferida aos serviços un1ver 

sitários pelo CONASP, foi classificada neste trabalho co 

mo "Serviço de Universidade". 
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dimentos de urgência é prestada na Santa Casa, localizada 

no centro de Campinas, mediante contrato firmado entre es 

sa entidade e a UNICAMP. 

Ambas universidades mantém convênio com o INAMPS 

para prestação de assistência ambulatorial e hospitalar aos 

previdenciários. 

Finalmente, os serviços privados financiados pelo 

INAMPS, que mantém vínculo com essa Instituição através de 

cinco modalidades: 

a) 13 hospitais dos quais o IN.AMPS contrata um determina 

do número de leitos, pagando um valor pré-fixado por proc~ 

dimentos clÍnicos e cirúrgicos. Além da assistência hospi 

talar propriamente dita, vários hospitais prestam tambêm o 

"atendimento ambulatorial de urgência" à população previ 

denciâria, pago por unidade de serviço, mediante um termo

-aditivo ao contrato original. A maioria (sete) dos hospi 

tais contratados mantém esse termo-aditivo. 

b) 2 3 ambulatórios próprios ou contratados pelas enti 

dades médicas prestadoras da assistência devida às empr~ 

sas e sindicatos em convênio com o INA~PS. As empresas e 

sindicatos recebem um subsÍdio fixo, "per capita", relati 

vo ao número de empregados e seus dependentes. 

Os convênio-empresas prevêm, também, a assistência 

hospitalar, que é prestada mediante a contratação de leitos 

dos hospitais gerais pelas entidades mªdicas. Esses hospi 

tais são, em sua maioria, os mesmos contratados pelo INAMPS . 

. · 
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Os hospitais psiquiátricos só mantém contrato di 

retamente com o INAMPS. 

Quanto aos sindicatos, o convênio com o INAMPS pr~ 

vê apenas a assistência ambulatorial, sendo a hospitalar 

prestada pelos hospitais que atendem os previdenciários em 

geral, isto é, a população não coberta pelos convênios. 

c) 6 clÍnicas especializadas contratadas pelo INAMPS 

para atendimento ambulatorial e pagas por unidade de servl 

ço. 

d) 54 Médicos e 3 Odontólogos credenciados diret~ 

mente pelo INAMPS para atenderem em seus consultÓrios, ob~ 

decendo a normas estabelecidas pelo INAMPS, inclusive qua~ 

to ao número mâximo de atendimentos e o valor por consulta. 

e) 694 Médicos e 3 OdontÕlogos credenciados pelas 

entidades médicas vinculadas aos convênio-empresas. 

O conjunto de todos esses serviços no Município 

de Campinas perfaz um total de 103 (cento e três) unidades 

assistenciais e mais 754 profissionais. (748 médicos e 6 

odontÓlogos) credenciados para prestação de serviços em seus 

consultÓrios. 

Esse conjunto, portanto, é o universo objeto deste 

estudo. 

5.2. Método 

Para se conhecer o modelo assistencial do . .. 
mUnlCl 

pio procedeu-se, inicialmente, ~ observação direta de 
~ 

v a 

rias unidades assistenciais. 
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Esta etapa do trabalho foi realizada em forma de 

estágios, solicitados formalmente aos responsáveis pelos 

serviços e perfazendo um total de 326 horas distribuÍdas 

em um perÍodo aproximado de doze meses. 

De acordo com as sugestões dos dirigentes dos -o r 

gãos responsáveis pelos servlços, foram visitados os três 

P.A.M.s do INAMPS; oito Postos de SaÚde da Prefeitura; cln 

co 'Centros de SaÚde e uma Unidade Periférica do Estado; um 

Posto de SaÚde da PUCC; o ambulatório de especialidades da 

PUCC e o da UNICAMP, além dos Hospitais dessas duas Univer-

sidades. 

Durante essas visitas puderam ser observadas as 

atividades desenvolvidas pelos vários serviços, as condi 

ções gerais da capacidade instalada, o tipo de recursos hu 

manos disponíveis e as características da infra-estruturaad 

ministrativa e organizacional de cada serviço. 

Paralelamente, colheram-se informações complement~ 

res nos Órgãos representativos das instituições as quais 

estavam vinculados os serviços, ou seja: O Serviço de Medi 

cina Social do IN,~PS de Campinas, o Departamento Regional de 

SaÚde da 5a. Região Administrativa do Estado-DRS-5, e a Se 

cretaria Municipal de SaÚde. Em relação aos serviços da 

PUCC e UNICAMP, foram feitas várias entrevistas com ocupa~ 

tes de cargos e funções de direção daquelas instituições. 

Para a compreensao do modelo assistencial em um 

contexto mais amplo, foram consultados vários trabalhos e 
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documentos, contando-se principalmente, nessa etapa, com 

os subsÍdios do "Programa de Integração , Hierarquização e 

Regionalização dos Serviços e Instituições de SaÚde na Re 

gião de Campinas, São Paulo - PrÓ-Assistência I'! 3 1 

Providenciou-se em seguida, a confecção de 1 mapa 

do Hunicípio, em escala 1/50.000, para facilitar a visuali 

z~ção total da área, bem como dos acidentes geográficos, 

vias de acesso, limites das Administrações Regionais -ARs -

e outros itens que pudessem interessar ao trabalho. 

Nesse mapa foram posteriormente localizados os ser 

viços de saÚde,objeto do estudo, pois embora existisse na 

Secretaria Municipal de SaÚde um mapa com a localização dos 

serviços pÚblicos e das Universidades, não constavam aí os 

serv1ços privados vinculados ao INAMPS. O referido mapa foi 

então desenhado em tamanho reduzido (Figura 1). 

Em seguida passou-se à pesquisa propriamente dita, 

aplicando-se, em linhas gerais, procedimentos da Técnica de 

Programação do Setor PÚblico. 33 

Inicialmente foram elaborados três modelos de formulários 

(Anexos 1, 2 e 3) para a coleta de dados, que teve início no final de 

julho de 1984 e estendeu-se durante todo o segundo semestre daquele ano. 

Contou-se, para esse trabalho, com duas auxiliares de pesquisa: 

uma enfermeira especializada em SaÚde PÚblica e uma assis 

tente social também especializada em SaÚde PÚblica e em Planejamento do 

Setor SaÚde. 

Nas unidades ambulatoriais optou-se por considerar 
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os recursos humanos como base para cálculo da capacidade de 

atendimento, por entendermos ser esse critério significati:_ 

11 f~ . 11 l vo,ao lado de outros, como recursos lSlcos , por exemp o. 

Nos hospitais foram considerados os leitos disponi_ 

vels nas ClÍnicas Básicas: Médica, Cirúrgica e Obstétrica e 

na especialidade de Psiquiatria. 

Quando da elaboração dos formulários já se prevlu 

a classificação dos serviços de acordo com seu nível de com 

plexidade, isto -e' para assistência primária, secundária e 

terciária, embora, posteriormente, esta classificação -na o 

ex tenha sido empregada na tabulação final dos dados (com 

ceçao da assistência primária), devido à dificuldade de se 

adotar, na prática, critérios teóricos que se ajustassem -a 

situação prática, como será melhor explicado logo adiante. 

Nas unidades ambulatoriais foram levantados os re 

cursos humanos, assim considerados as horas/médico e h o 

ras/odontÔlogos contratadas em cada unidade. 

Embora os serviços ambulatoriais também contem com 

outras categorias de recursos humanos, como enfermeiras,psi:_ 

cÔlogas, assistentes soclals, nutricionistas e auxiliares 

de saÚde, restringiu-se o dimensionamento aos médicos e 

odontÔlogos devido ~s características da assistência pre~ 

tada, centrada nesses dois ~ipos de profissionais, e além 

disso pela inexistência de parâmetros de produtividade esp2:. 

cíficos para aqueles outros elementos da equipe de saÚde 

nos serviços em questão, que pudessem ser utilizados para 
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dimensionar suas atividades nos mesmos moldes que as desen 

volvidas pelos m~dicos e odontol6gos, para as quais j~ exis 

tem padrÕes bem definidos em quase todos os serviços. 

Durante essa fase da coleta dos dados os 

r1os mostraram-se inadequados em alguns aspectos, 

formulá 

princi_-

palmente por não ntenderem à grande diversificação dos ser 

viços de saúde: pÚblicos, de universidades e privados, es 

ses Últimos em suas v~rias modalidades de vinculação ao 

INAMPS. 

Paralelamente, ao se consultar as fontes de dados 

dos serviços pr6prios e daqueles vinculados ao INAMPS, cons 

tatou-se haver razo~vel disponibilidade de informações so 

bre o número de consult6rios das unidades ambulatoriais Cre 

cursos ~Ísicos). 

Optou-se, então, por coletar também esses dados, o 

que poderia enriquecer o trabalho, comparando-se a disponi_ 

bilidade dos consult6rios com os recursos humanos 

tes. 

existen 

Foram então improvisados outros formulários, che 

gando-se aos modelos definitivos ap6s compilação da maioria 

dos dados. (Anexos 4 a 7) . 

Para a elaboração dos modelos definitivos foram ob 

s.ervados. basicamente dois. cri t~rios: 

a) nível de assistência prestada, de acordo com 

as características predominantes dos serviços, isto é, pri_ 
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secundária e terciária. 

b) vínculo institucional dos serv1ços, ou seja, se 

tor publico, Universidades e setor privado, prevendo-se in 

clusive todas as modalidades dos serviços privados financia 

dos pelo INAMPS. 

A especificação dos serviços de Universidades de 

ve-se ao fato de que, na prática, já existe em Campinas um 

bom nível de entrosamento entre os serviços pÚblicos e das 

Universidades, além de que, segundo o CONASP, os serviços 

prestados pelos Hospitais de Ensino aparecem destacados co 

mo modalidade específica de assistência. 

-Com exceçao dos serviços de menor complexidade, is 

to é, os Postos e Centros de SaÚde que compõem a Rede Bási 

ca, foi praticamente impossível adaptar rigorosamente os 

critérios teóricos para a classificação dos serviços em 

veis de assistência, devido à grande heterogeneidade dos 

mesmos. 

As fontes consultadas foram: 

Serviços municipais 

Setor de Estudos e Programas da Secretaria Mu 

nicipal de SaÚde - Cadastro Médico 

Setor de Assistência OdontolÓgica Comunitária-

- Relação geral do setor 

Pesquisa direta nos Postos de Saúde, quando ne 

- . 
~~~~~-~~ 
~~~~OL~V 
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- Serviços estaduais 

Diretoria do Grupo Técnico do Distrito Sanitá 

rio de Campinas 

Enfermeira - chefe do Centro de SaÚde I 

- Serviços das Universidades 

Departamento de Medicina Preventiva e Social 

da PUCC 

Departamento de Odontologia ClÍnica da PUCC 

(chefia) 

Superintendência do Hospital e Maternidade "Celso 

Pierro" - Secretaria da Administração do Hospi:_ 

tal e Coordenação do Curso de Medicina da Fa 

culdade de Ciências Médicas da PUCC - Relação 

de horários dos médicos e livro-ponto dos médi 

cos residentes 

Ficha de Cadastro Ambulatorial - INAMPS - 1.984 

. Ficha de Cadastro Hospitalar- INAMPS - 1.984 

. Supervisão do Hospital das ClÍnicas da UNICfu~P 

- Relação de docentes e mapas de atendimento 

. Serviço de Arquivo Médico e Estatístico - SAME 

- do Hospital das ClÍnicas da UNICAMP - Levan 

tamento preliminar e Relatório estatístico 

ano 1.984 

. Comissão de Residentes da Faculdade de Ciências 

Médicas da UNICAMP - Listagem dos médicos resi 

dentes. - l. 984 
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- Serviços prÔprios do INAMPS e serviços privados 

financiados pelo INAMPS 

Serviço de Medicina Social do INAMPS em Campi:_ 

nas - Seção de Pessoal e Seção de Documentação 

Médica- Contratos e Convênios_ 

. Secretaria Regional de Planejamento do INAMPS-

- São Paulo - Coordenadoria Regional de Infor 

mática - Ficha de Cadastro Ambulatorial e Hos 

pitalar 1.984 

Secretaria Regional de Medicina Socialdo INAMPS 

- São Paulo/Coordenadoria Regional de Promoção 

da SaÚde Individual - Equipe de Contratos e 

Convênios. 

A quantidade e diversidade das fontes consultadas 

evidenciam as dificuldades encontradas para a obtenção dos 

dados necessários. 

Em muitos casos os dados se aprese~tavam incompl~ 

tos ou de maneira inadequada em determinada fonte, o que 

obrigava à busca de outra fonte que pudesse complementar ou 

esclarecer as informações anteriores, o que nem sempre se 

cons.eguiu. 

O potencial de atendimento dos serviços ambulato 

riais foi calculado adotando-se os parâmetros de produtivi:_ 

dade recomendados pelo CONASP* (Anexo 8 ): 4 consultas ho 

:'•Esses parâmetros, que constam do anexo à Portaria n93. 046/ 
82 do MPAS, baseiam-se nos padrões interndcionalmente reco 
mendados e em algumas características do sistema de assis 
tência previdenciário, conforme está explicitadono Anexo F 

.deste trabalho. 



52 

ra/médico e 3 consultas hora/odontólogo, com exceção dos ambulatórios 

das Universidades, quando se adotou 3 consultas hora/médico, urna vez que 

o profissional exerce atividade docente-assistencial, necessitando um 

tempo maior para a consulta. Essa adaptação foi sugerida pelo então Se 

cretário Regional de Planejamento do INAMPS, o qual conta, também, com 

larga experiência docente na área da saúde. 

Nos ser'\Tiços pÚblicos e de universidades constatou-se que a! 

guns profissionais, além de exercerem as atividades técnicas (consultas), 

também desesempenhavam atividades administrativas de direção, coordena 

ção ou educativas (docentes); nesses casos, não foram computadas 

horas para cálculo da capacidade de atendimento. 

essas 

Ainda nos serviços ambulatoriais, considerou-se 220 dias 

Úteis no ano para se chegar ao potencial de atendimento anual, critério 

esse adotado pelo PrÓ-Assistência I. Nos ser'\TlÇOS ambulatoriais de ur 

gência, entretanto, considerou-se 365 dias Úteis, exceção feita ao ambu 

la tório da PUCC, que atende, mesmo as urgências ambulatoriais , apenas de 

segunda a sexta-feira, perÍodo normal de funcionamento dos ambulatórios 

comuns, portanto, 220 dias/ano. Para cálculo do potencial dos consultÓ 

rios (recursos fÍsicos) foi considerado o horário de funcionamento dos 

mesmos , por turnos de 4 horas cada um, portanto: 1 turno compreendendo 4 

horas, 2 turnos 8 horas, e assim por diante, -conforme aparece nas Fi 

chas de Cadastro Ambulatorial. 

Nos hospitais, a capacidade de internações foi calculada a 

partir do número de leitos, especificamente das Clínicas Médica, Cirúrg~ 

ca, Obstétrica e Psiquiátrica, levando-se em conta as respectivas médias 

de permanência e taxas de ocupação considerarias pe.ln CONASP (Anaxo 8). 



53 

Tendo, portanto, já dimensionado os recursos exls 

tentes, foram es.timados os recursos necessários, isto é, a 

demanda prevista para a assist~ncia ambulatorial e hospit~ 

lar, utilizando-se os parâmetros de cobertura assistencial, 

preconizados pelo CONASP (Anexo 8 ), a partir da população 

visada. 

Para isso foi considerada a população total do mu 

nicípio de Campinas estimada para 1984: 813.806 habitantes, 

sendo 726.397 referente à população urbana e 87.409 à pop~ 

lação rural, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria 

Regional de Planejamento do INAMPS que, por sua vez, utili 

zou os dados do IBGE, Censo Demográfico de 1930, observadas 

as taxas de crescimento para o perÍodo 1980-1984. 

Dispostos esses dados em tabelas, puderam ser com 

parados os recursos necessários com os disponíveis, especi 

ficamente dos serviços pÚblicos, de universidades e prlv~ 

dos e, após, pelo conjunto de todos esses serviços. 

Foi calculada, então, a cobertura potencial por es 

ses serviços, em relação à demanda prevista, isto é, ' as ne 

cessidades da população. 

A partir da análise pormenorizada desses dados, c~ 

mentou-se o potencial de atendimento dos serviços assis 

t~ncia primária, urg~ncia/ emerg~ncia, clínicas básicas e nas es 

pecialidades, a nível ambulatorial, e na assist~ncia hospitalar. 

Finulmente, foram propostas medidas técnico-admi 
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nistrativas para malor racionalização do sistema de saÚde 

- . de Campinas, a parTir das medidas preconizadas pelos Tecnl 

cos e autoridades no assunto. 

Cabem, nesta fase, alguns comentários sobre as 

-dificuldades encontradas para a obtenção dos dados necessa 

rios ao desenvolvimento deste estudo, na medida em que, em 

a.lguns casos, as limitações e inadequadas das informações 

se refletiram de algum modo nos resultados do trabalho. 

Como foi citado anteriormente, muitas vezes os da 

dos se apresentavam incompletos ou inadequados em determi 

nada fonte, obrigando à busca de outras que pudessem com 

plementar ou esclarecer os mesmos. 

Assim, nas Fichas de Cadastro Hospitalar do INAMPS 

consta o numero total de leitos existentes em cada hospi 

tal nas ClÍnicas Médica, Cirúrgica, Obstétrica e Psiqui~ 

trica. Em outra fonte, Equipe de Contratos e Convênios, tam 

bêm do IN&~PS, levantou-se o número de leitos contratados 

pelo INA~PS, por ClÍnicas, que não constam da Ficha de Ca 

dastro Hospitalar. 

No entanto, embora esses mesmos hospitais também 

mantenham contrato com as entidades médicas que prestam a~ 

sisTência aos beneficiários dos convênio-empresas, -nao cons 

ta o respectivo número de leitos contratados pelos conve 

nlos tanto na Equipe de Contratos e Convênios como nos pr~ 

cessos que orienta~ os convênio-empresas/INAMPS, aparecen 
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-do, apenas, o numero total dos leitos do hospital, o que 

torna impossível dimensionar a capacidade de internações 

aos beneficiários desses convênios.* Nas Fichas de Cadas 

tro Hospitalar referentes aos convênios consta, t~, ap~ 

nas o número global de leitos, porém sem especificar qua~ 

tos são contratados pelas entidades. 

Ainda, em relação aos convênio-empresas, não foi 

possível obter dados sobre os recursos humanos e número de 

consultórios destinados ao atendimento ambulatorial de · ur 

- . genclas. 

Nos servlços ambulatoriais de assistência especi~ 

lizada, de um modo geral somente foi possível levantar o 

número total de consultórios, mas não por especialidade. 

No caso das Universidades, nas fontes disponíveis, 

os consultórios para atendimento ambulatorial de - . urgencla 

aparecem globalizados com os das especialidades. 

Nos Postos de SaÚde da Prefeitura os consultÓrios 

médicos precisaram ser levantados "in loco", em cada um 

dos 36 Postos. Nesses serviços considerou-se "consultÓrio 

médico" qualquer área que realmente era utilizada para aten 

:': Segundo dados fornecidos pela Secretaria Regional de Planejamento 

do INAMPS, a população coberta por convênio-empresa é de 42.980 be 

neficiários, o que corresponde a cerca de 5% da população total do 
.... 

munlClplO. 



56 

dimento, independentemente de preencherem os requisitos b~ 

s:icos indicados por quaisquer normas técnicas relativas ao 

assunto. 

Em relação aos. recursos humanos desses Postos de 

SaÚde, alguns profissionais trabalhavam apenas alguns dias 

por semana (principalmente odontólogos).foi necess~rio, nes 

ses casos, considerar as horas semanais e 

calcular a média de horas diárias. 

posteriormente 

Os dados da Ficha Cadastral referentes aos ambula 

tórios das Universidades não especificam o número de médi 

cos por especialidades. Em vista disso foram colhidos nos 

próprios serviços, sendo utilizados esses dados, portanto, 

para c~lculo do potencial de atendimento por especialidade. 

Comparando-se, posteriormente, o potencial de ate~ 

dimento global nas clÍnicas especializadas como um todo (da 

dos da Ficha Cadastral) com aquele calculado a partir dos 

dados colhidos "in loco", verificou-se que, no caso da 

UNICAMP, havia uma diferença muito grande em relação aos da 

dos da Ficha Cadastral, que indicava um potencial extrema 

mente elevado: cerca de sete vezes mais - que o resultado 

dos outros dados. 

Para tentar esclarecer essa distorção, consultou

se uma terceira fonte, o "Relatório de Produção" do ano de 

1.984, o que veio reforçar a hipÓtese de que no caso da 

UNICA11P, os recursos humanos constantes da Ficha Cadastral 

apresentam-se super-dimensionados, o que ser~ oportunamente 



57 

comentado com rna1ores detalhes. 

Em relação à as.sistência hospitalar o cálculo do 

potencial de internaç5es foi tarnb~rn dificultado urna vez que, 

corno foi citado anteriormente, dispõe-se de dados quanto ao 

número de leitos existentes nos hospitais, fornecidos pelos 

mesmos u.trav~s da Ficha de Cadastro Hospitalar, do INAMPS; 

existem ainda, dados fornecidos pela Equipe de Contratos e 

Convênios do INAMPS, sobre o número de leitos contratados , 

nesses hospitais, pelo próprio INAMPS; porém não se dispõe 

de dados sobre o número de leitos contratados pelas entida 

des médicas nos hospitais de Campinas para prestação de as 

sistência aos beneficiários dos convênio-empresas. 

Foi então consultada a Seção de Documentação M~di 

ca-Contratos e Convênios do Serviço de Medicina Social de 

Campinas, e nos processos de convênio com as empresas cons 

tavarn dados sobre "lei tos existentes rr nos hospitais contra 

tados pelas entidades rn~dicas prestadoras de assistência, 

mas não "leitos contratados". 

-Para melhor cornpreensao dos dados tais corno se a 

presentarn nas fontes consultadas foram elaborados os Qu~ 

dros 2 e 3. 

Analisando-se esse quadro verifica-se que a rna1o 

r1a dos hospitais aparece com um número maior de leitos qu~ 

do apresentados pelas várias entidades rn~dicas, em cornpar~ 

ção com o número de leitos existentes segundo os dados for 

necidos pelos hospitais ao INAMPS através da Ficha de Ca 
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QUADRO 2 

HOSPITAIS CON'I'PATADJS PELO INAMPS E/OU PELAS ENTIDADES MÉDICAS PRESTADORAS DA 

ASSIS'rtNCIA DEVIDA AOS CONvfiJIO-EMPRESAS. CAMPINAS, 1. 984. 

HOSPITAIS 
ENTIDADES MÉDICAS (2) (3) 

INAMPSI------~~~~~~~--~~~----
(1) CPMPI T MEDI 

Santa Casa - UNICAt'1P 

H.Mat.Celso Pierro - PUCC 
X 

X 

ClÍnica Infantil de Campinas x 

Hospital Tibiriçá;': x 

Sanatório Santa Izabel;': x 

Casa SaÚde Vale da Alvorada;': x 

Casa SaÚde Dr. B. de Castro;': x 

H.Municipal Dr. Mario Gatti 

H. Sta.Tereza-Cl.Pierro Ltda. 

H. Álvaro Ribeiro 

Casa de SaÚde de Campinas 

Maternidade de Campinas 

H. Irmãos Penteado 

H.Real Soc.Port.Beneficência 

H.Ma.t. Sto. Antonio 

H.Coração de Jesus - R.S.Port. 
Beneficência 

CentnJ Médico de Campinas 

H. Samaritano de Campinas 

H. Vera Cruz 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

UNll1ED CLíNICAS SAMIS CAMP SAMCIL 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

I X X X 

X X X X 

X I 
X I 

X 

I 
Fontes: (l) L~AMPS - S.Paulo - Secretaria Regional de Planejamento - Coorde~ 

doria Regional de Informática - Ficha de Cadastro Hospitalar 
1. 984. 

(2) INAMPS - S. Paulo - Secretaria Regional de Medicina Social - Coor 

denadoria Regional de Promoção da SaÚde Individual - Equipe de 
Contratos e Convênios. 

(3) INAMPS - Campinas - Serviço de Medicina Social - Seção de Docwnen 
Tação Médica - Contratos e Convênios. 

;': Hospital Psiquiátrico. 
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QUADRO 3 

LEITOS EXISTENTES EM HOSPITAIS CONTRATADOS POR ENTIDADES MÉDICAS E/OU PELO INAMPS 

E N0MERO DE LEITOS CONTRATADOS PELO INAMPS, SEGUNDO DADOS FORNECIDOS PElAS EMPRESAS 

E PELOS HOSPITAIS. CAMPINAS, 1.984. 

ENTIDADES MÉDICAS (l) INAMPS 

HOSPITAIS I CAMPI MEDI EXIS~ jCO~ 
i UNll1ED cLfNY SAMIS SAMCIL CAMP TADOS I CAS- TES (2) (3) 
I 

H. Muni c. Dr. Mário Gatti_ i 
127 

I 
80 77 - - - -

H.Sta. Tereza - Clínica 
Pierro Ltda. 59 - - - - 80 30 
H. Ál varu Ribeiro I 98 - - - - 180 84 ! 

Casa de Saude de Campinas 241 - - - - 224 70 
Maternidade de Campinas 232 - - - - 194 161 
H. Irmãos Penteado Não 502 - - - 523 76 

consta 
H. Real Soe. Port. Benefi -cenc1a 198 - 100 - - 190 100 
H. Mat. Santo Antonio - - 90 247 254 320 90 
H. Coração de Jesus - R.S. 
Port. Beneficência 132 141 55 - 116 134 55 
H. Vera Cruz 159 - - -

-} Não 11EI1 
-

Centro Médico de Campinas I 60 tem con -- - -
- . I trato c/ H. Sama.ri tano 90 I I - - - - I INAMPS -I 

Clín. Infantil de Campinas - - - - - 180 50 
H. Tibiriçá - Psiquiatria - - - - - 144 120 
Sm1atÔrio Santa Izabel -
Psiquiatria - - - - - 260 219 
Casa de SaÚde V. Alvorada 

! I - Psiquiatria - - - - - 164 78 
I 

Casa de SaÚde B. Castro j Psiquiatria - - - - - 279 80 
Santa Casa - UNICAMP - - - - - 265 } Não esta 
Hospital e Maternidade belece -
Celso Pierro - PUCC - - - - - 200 n9 de lei 

itos con 
}tratados-

Fontes: Cl) INAMPS - Campinas - Serviço de Medicina Social - Seção de Documentação Mé 
dica- Contratos e Convênios (dados fornecidos pelas empresas). -

(2) INAMPS - são Paulo - Secretaria Regional de Planejamento - Coordenadoria 
Regional de Infonnática - Ficha de Cadastro Hoq_pita~ar - l. 981! (dJ.dos for
necidos pelos hospitais) . -

(3) INAMPS - são Paulo - Secretaria Regional de Medicina Social - Coordenado
ria Regional de Promoção da Saude Individual - Equipe de Contratos e Con
vênios (dados constantes do contrato). 
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dastro Hospitalar. Além disso, verificam-se diferenças do 

numero de leitos em um mesmo hospital, conforme se conside 

re uma ou outra fonte. 

Por tudo isso, optou-se por calcular o potencialde 

internaç~es dos hospitais a partir do n~mero de leitos exis 

tentes conforme aparece na Ficha de Cadastro 

. ~ 

por ser essa fonte a que abrange malor numero de Hospitais 

e que, além disso, traz a especificação dos leitos, por es 

pecialidades: ClÍnica Médica, Cir~rgica, Obstétrica e Psi 

quiâtrica, o que nem sempre ocorre em relação às outras fon 

tes. 
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6, RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A análise dos dados mostra uma situação bastante c~ 

plexa decorrente, em grande parte, da multiplicidade e diver 

sidade dos serviços de saúde existentes em Campinas. 

Tendo em vista os objetivos deste trabalho, ·-serao 

comentados apenas os aspectos que mais possam interessar, di 

retamente ou indiretamente, ao tema em questão. 

Como sistemática da análise, procuramos apresentar 

em primeiro lugar os dados referentes aos serviços com carac 

terísticas de assistência primária e em seguida os de maior 

complexidade que, no caso, referem-se aos serviços ambulato 

riais que atendem especialidades e, finalmente, os hospitais. 

Ao mesmo tempo, apresentamos, em seqüência, os ser 

viços pÚblicos, os de Universidades e os privados. 

Portanto, na Tabela l, aparecem os recursos humanos 

e físicos, traduzidos em horas/m~dico/odont6logo e horas/ 

consult6rio, bem como o potencial de atendimento em consul 

tas médicas e atendimentos odontol6gicos dos Postos de SaÚde 

da Prefeitura, Centros de SaÚde e Unidades Periféricas do Es 

tado e Postos de SaÚde da PUCC. 

Observa-se que o potencial de atendimento da Prefei 

tura ~ bem maior em relação ~ Secretaria Estadual de SaÚde e 

PUCC, tanto em consultas médicas quanto odontol6gicas. 

Por outro lado, o potencial de atendimento dos con 



TABELA 1 

RECURSOS Hl.Jl1A,NOS E FÍSICOS, POTENCIAL DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS MÉDICAS E ATENDIMENTOS ODONTOWGICOS, NOS SERVIÇOS 

C01'1 CARACTERÍSTICAS DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA, POR INSTITUIÇÕES. Ci\MPINAS, 1. 984. . 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 
=NSTITUIÇÕES - SERVIÇOS HORASIMÊ Hs.IODON- POT. DE ATEND. I ANO HORAS CONSULT .I ANO POT. DE ATEND. I ANO 

TÓL.I ANO DICOIANO MÉDICO ODONTOL. MfDICOS ODONTOL. MÊDICO ODONTOL. 

SE: C 1TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 83.600 42.926 334.400 128.778 140.800 57.200 563.200 171.600 
Postos de SaÚde 

SEC ETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 17.600 7.040 70.400 21.120 33.440 12.320 133.760 36.960 
Centros de SaÚde 

UNI ERSIDADE - PUCC 14.080 3.168 42.240 9.504 44.000 14.080 132.000 42.240 
Postos de SaÚde 

TOT AL 115.280 53.134 l+47 .040 159.402 218.240 83.600 828.960 250.800 
-------- ------~ 

FONTES: - Secretaria Municipal de SaÚde de Campinas - Setor de Estudos e Programas (Cadastro Médico) e Setor de 
Assistência OdontolÓgica Comunitária (Relação Geral do Setor). 

- Secretaria Estadual de SaÚde - Distrito Sanitário de Campinas - Diretora do Grupo Técnico - Enfenneira 
do Centro de SaÚde I. 

- Pontifícia Universidade CatÓlica de Campinas - Departamento de Medicina Preventiva e Social 
e Departamento de Odontologia ClÍnica. (Chefia). 

Q) 

w 
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sult6rios mostra-se bem maior que dos recursos humanos, em 

todos esses serviços, o que permite admitir que a capacidade 

-instalada dos mesmos comporta maior numero de recursos huma 

nos. No Anexo 9 estâo discriminados os recursos horas/m~di 

co/odontol6go/dia e o número de consult6rios de cada um des 

ses serviços. 

Analisando-se, agora, a Tabela 2, observa-se a co 

bertura potencial desses mesmos serviços em relaçâo à deman 

da prevista para a população do municÍpio de Campinas. 

Nesse ponto, torna-se necessarlo considerar que em 

bora esses servlços nem sempre disponham de m~dicos, espec! 

ficamente, para ClÍnica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obs 

tetrícia, teoricamente devem atender à demanda nessas clÍni 

cas, consideradas básicas, uma vez que, como já foi dito, 

compõem a "Rede Básica" do município, que deve se constituir 

na porta de entrada ao sistema de saÚde. Por isso, para cál 

culo da demanda prevista para esses serviços, foram utiliza 

dos os parâmetros recomendados pelo CONASP para as ClÍnicas 

Básicas, que incluem essas clÍnicas (Ver Anexo 8). 

Voltando à Tabela 2, observa-se que, em relaçâo -a 

demanda prevista para a população do município, a cobertura 

potencial dos serviços da Rede Básica ~ de 42% para as con 

sultas médicas e de 39% para os atendimentos odontol6gicos, 

portanto, insuficientes. 

Vale lembrar aqui os dados apresentados no texto do 

"Programa de Integração, Hierarquização e Regionalizaçâo dos 



TABELA 2 

POTENCIAL DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS MÊDICAS E ATENDIMENTOS ODONTOL6GICOS NOS SERVIÇOS COM CARACTf 

RÍSTICAS DE ASSISTtNCIA PRIMÁRIA, SEGUNDO O TIPO DE SERVIÇOS E DE INSTITUIÇOES. DEMANDA PREVISTA E 

COBERTURA POTENCIAL. CAMPINAS, 1.984. 

~ I SERVIÇOS - SERVIÇOS P0BLICOS SERVIÇOS 
DE 

INSTITUIÇOES Postos de SaÚde Centros de UNIVERSIDADE TOTAL DEMANDA COBERTURA 

- Secretaria Mu SaÚde - Se PREVISTA POTENCIAL 
- cretaria Es POSTOS DE 

ATIVIDADES nicipal de Saú ta dual de SAODE % 
- SaÚde PUCC 

de 

N9 Consultas Médicas 334.400 70.400 42.240 447.040 1. 057.948 42,0 

N9 Atendimentos OdontolÓgicos 128.778 21.120 9.504 159.402 406.903 39,0 

m 
(]1 
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Serviços e Instituições de SaÚde na Região de Campinas, São 

Paulo- "Pro-Assist~ncia 1'' 31 os quais indicam uma cobertu 

ra real de 14,4% por esses mesmos serviços em 1.982, incluin 

do-se as consultas médicas e as de auxiliares de saúde., 

Esse valor está muito aquém dos 42% relativos à co 

bertura potencial exclusivamente por consultas médicas pelos 

mesmos serviços em 1984, conforme o apresentado nesse estu 

do, o que leva à um questionamento sobre a adequação do ren 

dimento real ao potencial desses serviços. 

Por outro lado, se considerarmos que cada unidade 

assistencial da Rede Básica se propõe a dar cobertura a cer 

ca de 20.000 habitantes, os serviços da Prefeitura, Esta 

do e PUCC, em número total de 49, poderiam cobrir a totalida 

de da população de Campinas, excedendo, ainda, as necessida 

des, uma vez que a população é de 813.806 habitantes e a co 

bertura seria para 980.000 habitantes. 

Essas considerações indicam que o redimensionamento 

do potencial de cada serviço com vistas à cobertura a ser 

oferecida poderia se constituir em medida de relevância para 

ma1or racionalização do sistema. 

Quanto à assist~ncia odontolÓgica, CUJa cobertura p~ 

tencial é de apenas 39%, torna-se necessário esclarecer que 

além dos recursos considerados neste trabalho existem ma1s 

33 (trinta e tr~s) serviços odontolÓgicos destinados exclusi 

vamente à rede escolar do município, assim discriminados: 

- 16 serviços para escolas de 19 grau (6 a 14 anos) 
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- lO serviços para escolas infantis (4 a 6 anos) 

- U6 equipamentos simplificados portáteis que cobrem 

mais 6 escolas de 19 grau 

- Ol unidade ambulante (perua) para tratamento de 

emergências para escolas de 19 grau. 

Esses recursos não foram incluÍdos no unive[·so ele 

estudo deste trabalho por servirem exclusivamente a uma clien 

tela especÍfica, isto é, o escolar. O potencial de atendimen 

to dos mesmos poderá ser dimensionado em trabalhos futuros 

para melhor caracterização dos recursos de assistência odon 

tolÓgica, como um todo, para o município. 

Prosseguindo na análise, observa-se, na Tabela 3, os 

dados referentes aos Postos de Assistência - PAMs. do 

INAMPS, globalizados para os três PAMs., os quals prestam 

assistência em várias especialidades, com característica pred~ 

minantemente de nível secundário. 

Não foi possível obter dados referentes ao 

de consultÓrios para cada especialidade, por isso, 

... 
numero 

enquanto 

os recursos humanJS puderam ser dimensionados por especial~ 

dades, os recursos fÍsicos se apresentam em relação 

mero total de consultórios, os quais constam no Anexo 10. 

-ao nu 

Também nesses serviços o potencial dos consultÓrios 

médicos - 644.160 consultas/ano, mostra-se malor que o pote~ 

cial de atendimento pelos recursos humanos - 489.280 consul 

tas/ano, enquanto que os consultÓrios odontolÓgicos aprese~ 

tam o mesmo potencial que as horas/odontÓlogo: 39.600 aten 

dimentos/ano. 
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TABELA 3 
RECURSOS HUMANOS E F!SICOS, E POTENCIAL DE ATENDIMENTO EM 
CONSULTAS M~DICAS, POR ESPECIALIDADES, E EM ATENDIMENTOS 
ODONTOL6GICOS NOS POSTOS DE ASSISTtNCIA M~DICA DO INAMPS. 
CAMPINAS, 1.984. 

···----
C LI:< I CAS 3A$ I C.A.S RECURSOS HUMANOS RECURSOS F!SICOS 

E ESPECIALIZADAS HORAS/M!:OICO E I'O'l'D'iCIAL DE HORAS/CONSUL I'O'l'D'iCIAL DE 
OOONTOI..DGO/ ANO ATilJDIMEm'O TORIOS/.ANO ATENDIMENTO 

CL!NICAS BA5ICAS - TarAL (Exclu 
indo Odontologia) 69.520 278.080 - -
C1.lnica Médica l3. 200 52.800 - -

I 

PediaiTia I 22.880 91.520 - -
i 

Gineco-übstetrícia I 25.520 102.080 - -
I 

Cirurgia 3er'al 7.920 31.680 - -

CL!NICAS ESPECL-\LIZADAS - TOTAL 52.800 211.200 - -
Aler-gia - - - -
Cardiologia lj • 1100 17.600 - -
Dermatologia 880 3.520 - -
!Xlenças v asc • Per'ifér'icas 2.640 10.560 - -
Endocr'ino logia 2.640 10.560 - -
~stroe~t2rologi~ - - - -
11roa to logia 880 3.520 - -
l'-1edici:1d ~Í~ica.. 880 3.520 - -
:Iefroloéli=. 880 3.520 - -
Neurocirr ~"'gia - - - -
:reu.t'X)l.)gi.a. 4.400 17.600 - -
Oncologia l. 760 7.040 - -
Of'ta.J.;no ~ -~~iJ 5.290 I 21.120 -

I 
-

Otor't'inclaringologia 3.520 14.080 - -
?r=tobgia 2.640 10.560 - -
Psiquiatria 880 3.520 - -
Iisicpneu7~logia 1. 760 7.040 -

I 
-

Reumatologia 2.640 10.560 - -
Traumato-Or'topedia 5.280 21.120 - -
Urologia 7.040 28.160 - -
Outras,., 4.400 17.600 - -
OOONTOLOGIA l3. 200 39.600 13.200 39.600 

i 
I 

TOTAL 3E2AL (~xceto Odontologia) 122.320 1189.230 161.040 64'1.160 

fontes: :'rAJ·!?S - :3 ·Paulo - Secr'etar'ia Regional de Planejamento - Coordenador'ia 

Regional de Infor'mática - Fichas de Cadastro .Ambulatorial- 1.984 

:N»IP<; - êampi~.3S - Ser'viço de Medicina Social - Seção de Documentação 
~~~i=3 e S~çâo de Pessoal - 1.994. 

L1r. Car'jio-Vascular, Cir. Cabeça e Pes-o-o Cir o1 - · 
'~""',..;, ; ...... , ,- . · '- ~ , .. ast~c ..... , .,;dstro Ci 

n .. >-·· G-. · lé" I "c, ru·. T-fi'lnt'll, Cir. 'l'or~xica. 
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Nas Tabelas 4 e 5 aparecem os recursos humanos e fÍ 

Slcos dos ambulatórios de especialidades da UNICAMP e da PUCC, 

nos quais também não foi possível obter dados sobre o número 

de consultÓrios por especialidades, uma vez que os consultá 

rios muitas vezes são ocupados para atender a mais de uma es 

pecialidade. O número total de consultÓrios consta no Anexo 10. 

No ambulatório da UNICAMP o potencial dos recursos 

humanos mostra-se pouco menor que dos recursos fÍsicos: 564.960 

e 617.760 consultas/ano, respectivamente. 

No ambulatório da PUCC a diferença é maior, sendo 

161.565 consultas/ano de acordo com o potencial dos recursos 

humanos e 337.920 dos consultÓrios, indicando, assim, malor 

disponibilidade de consultÓrios que de horas/médico. 

Para melhor visualização do potencial de atendimen 

to, através dos recursos humanos disponíveis nos serviços a~ 

bulatoriais pÚblicos e de Universidades, com características 

de assistência secundária, foi elaborada a Tabela 6, onde 

se verifica que esses serviços, em conjunto, dispõem de prati:_ 

camente todas as especialidades consideradas na Portaria 

3.046/82, adotada pelo CONASP. 

Para analisar, agora, esses servlços em relação ... 
a 

cobertura que, potencialmente, podem proporcionar à 

ção de Campinas, reportemo-nos à Tabela 7. 

popul~ 

Foram incluidos nessa tabela o potencial de consul 

T n - ' I --as -e urgencla,emergencia uma vez que a disponibilidade des 
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TABELA 4 
RECURSOS HUMANOS E F!SICOS, E POTENCIAL DE ATENDIMENTO EM 
CONSULTAS M~DICAS, POR ESPECIALIDADES, NO AMBULAT6RIO DA 
UNICAMP. CAMPINAS, 1.984. 

CL!NICAS I!ÁSICAS 

E ESPECIALIZADAS 

CLINICAS PÃSICAS - TOTAL <E?! 
cluindo Odontologia) 

Clínica Médica 

Pediatria 

GL~oo-0b5tetrícia 

Cirurgia Geral 

CLINICAS ESPECIALIZADAS - TOTAL 

Alel"gia 

Cal"giologia 

Dermatologia 

;):)enças ·; asc . Periféricas 

:::ndocrinc L ~:;ia 

Gastroenterologia 

Hematologia 

Medicina i"Ísica 

Nefro1ogia 

Neurociru....~i3. 

'leurologia 

Oncologia 

fta.l.rrologia. o 

Ot orrinolaringologia 

tologia proc 

r sL::..uia:t!'i~ 
r isiopneu":'llL)gia 

'J:na tologi.:t fta 

1' t'2~r~~ tc:-0::-t c pedia 

u rologia 

o utrasM• 

::xJ:I'!'Ot..a:;.L"' 

1' OT:\1.. GE."'AL 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FfSICOS 

HORASI!CICO E PCn'ENCIAL DE HORAS/CONSUL rorENCIAL DE 
O~l.OGOIANO"' ATENDIMDI'ro T6RIOS/ANO ATENDIMDI'ro 

100.320 300.960 - -
26.400 79.200 - -
22.000 66.000 - -
27.280 81.840 - -
24.640 73.920 - -
88.000 264.000 - -

880 2.640 - -
7.040 21.120 - -
5.280 15.840 - -
2.640 7.920 - -
2.640 7.920 - -
3.520 10.560 - -
2.640 7.920 - -
- - - -

l. 760 5.280 - -
- - - -

6.160 18.480 - -
- - - -

7.040 21.12 o - -
6.160 18.480 - -
2.640 7.920 - -

20.240 60.720 - -
3.520 10.560 - -
3. 52·0 10.560 - -
a.sao 26.400 - -
3.520 10.560 - -
- - - -
- - - -

138.320 564.960 205.920 617.760 

f o" te: Uni. ,·ecsidade Estadual de Campinas - Faculdade de Ciências Médicas - su 
?ervisão do Hospital das Clínicas - Relação de docentes - 1.984 

~ ~~~a~ ~tili=adas as horas/docente contratadas 

~~~Jléstias Infecto-Contagiosas, Cir. Cardio-Vascular, Cir. Cabeça e Pe! 

C:•ç:), ~ir. ?lástica, Gastro Cirurgia, Cir.de :1ão, Cir. Infantil, Cir. Toráxica. 
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TABELA 5 

RECURSOS HUMANOS E F! SI CO S E POTENCIAL DE ATENDIMENTO EM CON 

SULTAS M~DICAS , 

CAMPI NAS , 1 . 984 . 

POR ESPECIALI DADES , NO ~~BULAT6RIO 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS F!SICOS 

DA PUCC . 

CL!NICAS BkiiCAS OORAS/HO>Iro E f'O'l'tNCIAL DE OORAS/~SUL I'Ul'ENCIAL DE 
E ESPECIALIZADAS Ow.rr61.00)/ NlOil ATINDIMENI'O 'l'ORIO/NlO ATINDIMENI'O 

CL!NICAS BkiiCAS - TOrAL (Ex 
cluindo Odon~ologia) 28 .611 85.888 - -

ClÍnica Médica 14.080 42.240 - -
Pediatria 7,040 21.120 - -
Gineco-Obs~ett'Ícia 5.555 16.720 - -
Cirurgia Geral 1.936 5. 808 - -

CL.f!.HCAS ESPECIALIZADAS -TOrAL 25.256 75 . 768 - -
Alergia - - - -
Caroiologia 4 .400 13.200 - -
Dermatologia 2.904 8 . 712 - -
::loen~ Vasc . Perifér icas 528 1.584 - -
E.'ldocri. "lllogia 880 2.640 - -
Gas~nte~logia - - - -
'ie:~atologia 528 1.584 - -
:'iedicina :ísica - - - -
Sefrolvgia 1.056 3.168 - -
}leurocirurgia - - - -
NalrOlvgia 2.112 6.336 - -
Oncologia - - - -
Oftal!rologia - - - -
Otorrinolaringologia 1.540 4.620 - -
?roc~ologia - - - -
!'s iquia tria 528 1.584 - -
Tisiopneumologia l. 760 5. 280 - -
kumatologia 1.540 4 .620 - -
Traumato-ort:opedia 2. 552 7. 656 - -
Urologia l. 760 5.280 - -
Ou~as *''' 3.168 9.504 - -
OOO:·;T{;J.. ~L~ - ':. - -

'!'T.'.AJ.. GE:W. 53.867 161.656 112.640 ' 337 .920 

:o~ce: P~~ ~!Íc~e U~ive~ iJade ~tólica de Campinas - Faculdade de Ciências Médicas - perin 

~e;'l,jà'1c~a Jc :'.ospi tal "Celso Pierro" e Coordenação do CUrso de Medicina - Rela - ~ - - ~ horarios médicos. 

~ foram utilizadas as horas/docen~e contratadas . 
11* tbl~stias Wec~o-Contagiosas, Cir.Cardio-Vascu!ar Cir. r~,_,a e t>o.r~ Ci , ~ · ~.........._""" ,r. 

tua, :;astro Cirurzia, Cir. de Mão, Cir. Infmtil, Cir. Toráxica. 
Plás 
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TABELA 6 

POTENC I AL DE ATENDIMENTO, PO R ESPECIALIDADES, DE ACORDO COM 

OS RECURS OS HJ~A~OS DI SPO , f VEIS ~ O S SERV IÇ OS AMB ULAT ORI AI S 

P0BLICOS E DE UN I VERSIDADES . CAMPI NAS, 1. 98 4. 

~ 
I N A H P S UN I VERS ll)AOt:S 

PAM 1 PAM 1 PAM 2 AMB. AM B. Cl.JN ES 
CAS EXTEHSAO UNICAMP PUCC 

Cl.JNICAS ~ICAS 

Clínica Médica 52.800 - - 79.200 112.240 

~i.rurgia Geral 31.680 - - 73 .920 5. 808 

.Oinecologia - Obs'tetríc ia - 102 .080 - 81.8110 16 . 720 

Pediatria - - 91.520 66.000 21. 120 

CL!NICAS ESPECIALIZAno.s 

Alergia - - - 2.6110 -
Cardiol ogia 17. 600 - - 21. 120 13. 200 

Dennato1ogia 3.520 - - 15.8110 8.712 

Doenças Vasculares Periféricas 10.560 - - 7.920 1.584 

Endocr inologia 10.560 - - 7. 920 2. 6110 

Gastreen'terologia - - - 10 .560 -
!:l.emnologia 3.520 - - 7.920 1.5811 . 
Medicina Física - - 3. 520 - -
Nefrologia 3. 520 - - 5.280 3.168 

Neurocirurgia - - - - -
::eurologia 17.600 - - 18. 1180 3. 168 

Of 'tal.:rologia - 21.120 - 21.120 -
Oncologia 7.040 - - - -

orrinolaringologia - - 111.080 18 . 480 11.620 

?roc'tol.ogia 10 .560 - - 7. 920 -
Psiquiatria 3. 520 - - 60.720 1.5811 

Reu':!.!t:llao;~a 10 . 560 - - 10.560 11.620 

Tisio- Pne1.110logia 7. 0110 - - 10.560 5.280 

Trauna'to-Or'topedia - 21.120 - 26.1100 7.656 

Urologia 28.160 - - 10. 560 5. 280 

Ou'tras" 111 .080 - 3. 520 - 9. 5011 

ATENDIMOtroS Ooom'OU1;I CX>S 39.600 - - - -

* Moléstias fnfec'to - Con'tagiosas, Cir. Cardio - Vascul.ar, Cir. Cabeça . e Pescoço , 
C ir. P áS't i c a , Gast:-o C· ruq,:.i a, Cir.de Mão, Cir. Infantil , Cir . Toráxi.ca. 



TABElA 7 

POTENCIAL DE ATlliDll1ENTO EM CONSULTAS miCAS DE URGfi!CWEMERGfi.JCIA, CL!NICAS BÁSICAS, CÚNICAS ESPECIALIZADAS E EM OOONTOLOGIA, SE 
GUNDO O TIPO DE SERVIÇOS P0BLICOS E DE UNIVERSIDADES. DEMANDA PREVISTA E COBERTURA POTENCIAL. CAMPINAS, 1.984. 

SERVIÇOS - SERVKOS P0BLICOS SERV. UNIVERSIDADES 

CONSULTAS INSTITUIÇéJES P.A.M.s do Hosp. Munic. Ambulatório Ambulatório Demanda Cobertura 
TCITAL 

INAMPS Dr. M. Gatti da da 
Prevista Potencial 

UNICAMP PUCC % 

rOTAL DE CONSULTAS MfDICAS 489.280 75.920 602.190 214.456 1.381. 846 l. 627.612 85 
JRGfi.JCIA I EMERGfi.JCIA - 75.920 37.230 52.800 165.950 244.142 68 
:::ÚNICAS Bi\siCAS - TOTAL 278.080 - 300.960 85.888 664.928 l. 057.948 63 
- Clínica t1édica 52.800 - 79.200 42.240 174.240 561.526 31 
- Cirurgia Geral 31.680 - 73.920 5.808 lll. 408 37.435 298 
- Ginecologia - Obstetricia 102.080 - 81.840 16.720 200.640 206.707 97 
- Pediatria 91.520 - 66.000 21.120 178.640 252.280 71 
~L!NICAS ESPECIALIZADAS - TOTAL 211.200 - 264.000 75.768 550.968 325.522 169 
- Alergia - - 2.640 - 2.640 4.883 54 
- Cardiologia 17.600 - 21.120 13.200 51.920 34.180 152 
- Doenças Vasculares Periféricas 10.560 - 7.920 1.584 20.064 4.883 411 
- Dennatologia 3.520 - 15.840 8.712 28.072 17.904 157 
- Endocrinologia 10.560 - 7.920 2.640 21.120 6.510 324 
- Gastroenterologia - - 10.560 - 10.560 11.393 93 
- Hematologia 3.520 - 7.920 1.584 13.024 1.628 800 
· Medicina FÍsica 3.520 - - - 3.520 9.766 36 
· Nefrologia 3.520 - 5.280 3.168 11.968 1.628 735 
· Neurocirurgia - - - - - 1.628 o 

-...) 

w 



TABELA 7 

SERVIÇOS PÜBLICOS SERV. UNIVERSIDADES 
P.A.M.s do ., Hosp. Muni c. Ambulatório Ambulatório Demanda Cobertura 

da da TOTAL Potencial INAMPS IDr· M. Gatti I UNICAMP PUCC Prevista % 
(continuação) 
- Neurologia 17.600 - 18.480 6.336 42.416 19.532 217 
- Oftalmologia 21.120 - 21.120 - 42.240 45.573 93 
- Oncologia 7.040 - - - 7.040 3.255 216 
- Otorrinolaringologia 14.080 - 18.480 4.620 37.180 30.925 120 
- Proctologia 10.560 - 7.920 - 18.480 3.255 568 
- Psiquia·tria 3.520 - 60.720 1.584 65.824 35.807 184 
- Reumatologia 10.560 - 10.560 4.620 25.740 6.510 395 
- Tisio-~1eumologia 7.040 - 10.560 5.280 22.880 16.276 141 
- Traumato-Ortopedia 21.120 - 26.400 7.656 55.176 47.200 117 
- Urologia 28.160 - 10.560 5.280 44.000 14.648 300 
- Outras•'• 17.600 - - 9.504 27.104 8.138 333 

ATENDIMENTOS ODONTOr.fGICOS 39.600 - - - 39.600 I 406.903 I 10 

,., Moléstias Infecto-Contagiosas, Cir . Cardio-Vascular, Cir. Cabeça e Pescoço, Cir. Plástica, Gastro Cirurgia, Cir. de Mão, Cir. 
Infantil, Ci r . Toráxica. 

-J 
+ 
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-ses recursos compoem uma parte importante no quadro assisten 

cial do município. 

A apresentação conjunta dos serviços pÚblicos e de 

universidades deve-se ao fato de que, na prática, esses ser 

viços já apresentam um processo de integração em Campinas, 

conoiderando as diretrizes e procedimentos recomendados pelo 

CON~SP e pelo PrÓ-Assistência I, representando um primeiro 

passo para a integração do sistema de saÚde como um todo. 

Cabe ressaltar, nesse ponto, as considerações fei 

tas anteriormente sobre os dados utilizados para cálculo do 

potencial de atendimento dos serviços das universidades. 

Embora inicialmente pretendêssemos utilizar os da 

dos colhidos da Ficha de Cadastro Ambulatorial do INAMPS, co 

mo foi feito em relação aos outros serviços, verificou-se, 

no caso da UNICAMP, que o potencial de atendimento calculado 

a partir desses dados mostrava-se extremamente elevado, co~ 

respondendo a cerca de 75% do potencial de consultas médicas 

da totalidade dos serviçoode saÚde de Campinas: pÚblicos, 

de universidades e privados. Além disso, os dados da Ficha 

de Cadastro não apresentavam os recursos horas/médico por es 

pecialidades. 

Uma vez que dispunhamos, também, de dados levanta 

dos "in loco", tanto da UNICAMP como da PUCC, por especiali 

dades, calculou-se o potencial também a partir desses dados. 

Em relação à PUCC, os resultados mostraram uma di 
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ferença razoável, quando comparados com os obtidos através 

da Ficha de Cadastro Ambulatorial (_total das horas I médico 

disponíveis). 

No entanto, os da UNICAMP mostraram uma diferença 

muito grande, reforçando a hipótese de que os dados da Ficha 

Cadastral estavam super-dimensionados. Por lsso, na UNICAHP, 

foi consultada uma terceira fonte, o Relatório de Produção 

de 1984, a partir do qual foi possível verificar que o -nume 

ro de consultas aí registradas apresentava-se mais hrixo, ~ 

da, que o potencial calculado a partir dos recursos levanta 

dos no próprio serviço, referentes às horas/docente contrata 

das. 

O Quadro 4 evidencia o que foi exposto. As di f e 

renças observadas, principalmente em relação à UNICAMP, evi 

denciam as limitações ainda existentes em nosso sistema de 

informações e coleta de dados, sendo este um dos mais impo~ 

tantes fatores que dificultam a programação e planejamento a 

dequados no âmbito do setor saúde. 36 

Torna-se necessário esclarecer, ainda, que não exis 

te norma nos serviços das Universidades que estabeleça -
par~ 

metros de produtividade para os docentes. 

De acordo com informações do representante da UNI~ 

no colegiado do PrÓ-Assistência I, o número de consultas a 

ser oferecido em cada especialidade é determinado pelos pr~ 

prios docentes ou pelos médicos residentes que prestam assi~ 

cência, não obedecendo a quaisquer parâmetros recomendados 



QUADRO 4 

POTENCIAL DE ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DA UNICAMP E DA PUCC, CALCULADO SEGUNDO DIFEREN 

TES FONTES DE DADOS. CAMPINAS, 1.984. 

-....;;;;:-----POTENCIAL I UNICAM-P~- I PUCC 

CLf}JICAS FONTE 1 I FONTE 2 I FONTE 3 FONTE 1 FONTE 2 FONTE 3 

CLfNICA.S BÁSICAS 1.448.685 300.960 113.178 116.160 85.888 Não 

CLfNICAS ESPECIALIZADAS 2.497.695 264.000 83.668 87.120 72.600 foram 

levan 

URG]J-lCWEMERGÊNCIA 37.230 14.875 52.800 
tados 

TOTAL 3.983.610 564.960 211.721 256.080 158.488 

Foni:e 1 - INAMPS - São Paulo - Secretaria Regional de Planejamento - Coordenadoria Regional de Informática - Ficha de 

Cadastro Ambulatorial - 1.984. 

Fonte 2 - UNICAMP- Faculdade de Ciências Médicas - Supervisão do Hospital das Clínicas -Relação de docentes - 1.984 

PUCC - Faculdade de Ciências Médicas - Superintendência do Hospital "Celso Pierro" e Coordenação do Curso 

de Medicina- Relação dos horários médicos - 1.984 

Fonte 3 - UNICAMP- Faculdade de Ciências Médicas - Supervisão do Hospital das Clínicas -Relatório de Produção- 1.984. 

-...J 
-...J 
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na programaçao de serviços de saÚde. 

Portanto, ao adotarmos neste trabalho o parâmetro 

de 3 consultas/hora/docente, o fazemos obedecendo ao crité 

rio do CONASP adaptado para docentes, cientes, no entanto, 

que o mesmo não é considerado pelos serviços das Universida 

des. 

Reportemo-nos, novamente, à Tabela 7. Observa-se nes 

sa tabela, uma cobertura potencial de 68% em urgência/eme~ 

gência e, nas ClÍnicas Básicas,apenas 31% em ClÍnica Médi 

ca, 97% em Ginecologia-Obstetrícia e 71% em Pediatria, en 

quanto que em Cirurgia Geral apresenta-se bem acima da deman 

da prevista: 298%. 

Quanto às especialidades, a cobertura potencial ap~ 

senta-se satisfatória na maioria dos casos ou excedente. 

Assim, de acordo com os parâmetros utilizados, exis 

te um potencial de atendimento excedente em relação à deman 

da prevista em várias especialidades, o que torna possível 

admitir que, apenas com os serviços pÚblicos e das 
. . 

un1vers1 

dades será possível dar cobertura total à população de Campi 

- . ., .. 
nas e, eventualmente, a de outros munlclplos, nas seguintes 

especialidades: 

- Cardiologia 

- Doenças Vasculares Periféricas 

- Dermatologia 

- Endocrinologia 

- Hematologia 
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- Nefrologia 

- Neurologia 

- Oncologia 

- Otorrinolaringologia 

- Proctologia 

- Psiquiatria 

- Reumatologia 

- Tisio-Pneumologia 

- Traumato-Ortopedia e 

- Urologia. 

-Quanto as outras especialidades, o potencial apr~ 

senta-se abaixo da demanda prevista. 

- Alergia 

- Gastroenterologia 

- Medicina FÍsica 

- Neurocirurgia 

- Oftalmologia e 

- Odontologia. 

No entanto, cabem algumas, considerações quanto a 

esses resultados. 
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Em prlmelro lugar, deve-se considerar o fato de Ca~ 

pinas se constituir em um Polo Regional, como foi demonstra 

do na parte inicial deste trabalho. 

Portanto, a cobertura dos serviços teria que 

calculada levando-se em conta essa característica do 

ser 

. ~ 

munlcl 

pio e para isso ser~ necess~rio contar-se com dados sobre u 

numero de pessoas de outros municípios que buscam atendimen 

to nos v~rios serviços de Campinas. 

Não se conseguiu obter esses dados na Secretaria de 

Planejamento da Prefeitura de Campinas ou em outra fonte. Um 

dado que poder~ dar alguma indicação do que ocorre na reali 

dade, foi fornecido por um dos representantes da UNICAMP no 

PrÓ-Assistência I, segundo o qual cerca de 50% dos atendimen 

tos no ambulatório daquela Universidade provêem de outros mu 

nicípios, o que leva à suposição de que a demanda aos outros 

serviços também deve ter um grande componente desses casos. 

Mesmo assim, conforme se verifica na Tabela 7, o p~ 

tencial de atendimento revela-se muito elevado em algumas es 

pecialidades, podendo-se admitir ser suficiente para atender 

à demanda de outros municípios. 

Ainda em relação aos resultados, ê necessário lem 

brar que, para os serviços da UNICAMP e da PUCC foram adota 

dos parâmetros, neste trabalho, que não são observados, na 

prática. 

Nesse pontn, levanta-se outra questão; embora esses 
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parâmetros possam até mesmo ser objeto de adaptações regl~ 

nais, locais ou de acordo com as peculiaridades dos servlços, 

deve-se reconhecer, entretanto, que a adoção de parâmetros 

é fundamental para possibilitar o planejamento, acompanhame~ 

to e avaliação dos serviços de assistência à saúde. Sem isso, 

torna-se inexequível qualquer medida de racionalização dos 

serviços, sem possibilidade, inclusive, de dimensionar os re 

cursos humanos, fÍsicos e financeiros necessários à implemen 

tação de quaisquer sistemas de saÚde. 

Portanto, a primeira proposta deste estudo é no sen 

tido de que sejam estabelecidos parâmetros de produtividade 

para todos os serviços e, concomitantemente, critérios de 

qualidade, duas medidas, entre outras, que tornarão possível 

a organização dos serviços em bases racionais e a avaliação 

sistemática da assistência prestada, em termos de sua eficá 

cla e eficiência, isto é, do custo-benefício dessas ativida 

des. 

A análise dos recursos dos serviços ambulatoriais 

privados financiados pelo INAMPS poderá ser feita, agora, 

através das Tabelas 8, 9 e 10. 

Os dados sobre os serviços privados foram tabulados 

obedecendo às várias modalidades desse tipo de assistência, 

para melhor caracterização dos mesmos. 

Nesse ponto é necessário esclarecer que embora te 

nham sido coletados dados sobre os recursos fÍsicos (nÚmero 

de consultÓrios) de todos os serviços que forneceram essa ln 
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TABELA 8 

RECURSOS HUMANOS E POTENCIAL DE ATENDJMENTO EM CONSULTAS MÉDICAS, POR ESPECIA 

LIDADES, E EM ATENDil1B'ITOS OOONTOLCJGICOS, PELOS SERVIÇOS A1'1BULATORIAIS DAS EM 

PRESAS E SINDICATOS EM CONVfiJIO COM O INAt'1PS. 

CLfNICAS 

CÚNICAS BÁSICAS - TOTAL (excluindo 
Odontologia) 

ClÍnica Médica 
Pediatria 
Gineco-Obstetrícia 
Cirurgia Geral 

CLfNICAS ESPECIALIZADAS - TOTAL 

Alergia 
Cardiologia 
Dermatologia 
Doenças Vasculares Periféricas 
Endocrinologia 
Gastroenterologia 
Hematologia 
Medicina FÍsica 
Nefrologia 
Neurocirurgia 
Neurologia 
Oncologia 
Oftalmologia 
Otorrinolaringologia 
Proctologia 
Psiquiatria 
Tisiopneumologia 
Reumatologia 
Trauma to-Ortopedia 
Urologia 
Outras:'• 

ODONTOLOGIA 

TOTAL GERAL (Exceto Odontologia) 

RECURSOS HUM.ANOS POTENCIAL DE 
ATENDIMENTO 

HORAS/MfDICO E N9 CONSULTAS Mffi. E 
ODONT6LOGO/ ANO ATEND. ODONTOL./ ANO 

63.353 

41. 2 52 
9.504 

12.157 
440 

81.566 

646 
2.871 
2.277 

689 
968 

1. 089 
14.600 

528 
176 

1. 452 
132 

19.169 
3.817 

176 
25.981 

660 
616 

2.676 
975 

2.068 

59.130 

144.919 

253.412 

165.008 
38.016 
48.628 
1. 760 

326.264 

2.584 
11.484 

9.108 
2.756 
3.872 
4.356 

58.400 

2.112 
704 

5.808 
528 

76.676 
15.268 

704 
103.924 

2.640 
2.464 

10.704 
3.900 
8.272 

177.390 

579.676 

Fontes: INAMPS - São Paulo - Secretaria Regional de Plar1eja"'lento - Coordena 
doria Regional de Informática - Ficha de Cadastro Ambulato 
rial - 1. 984. 

INAMPS - Campinas - Serviço de Medicina Social - Seção de Document~ 
ção l'1êdica. 

:'• Cir. Cardio-Vascular, Cir. Crheça e Pescoço, Cir. Plástica, Gastro 
Cirurgia, Cir. de Mão, Cir. Infantil, Cir. Toráxica. 



TABElA 9 

RECURSOS HUMANOS E POTENCIAL DE ATENDIMENTO, POR ESPECIALIDADES, REFERENTES AOS MÉDICOS E ODONTdLOGOS CREDENCIADOS PELAS lliP~ 

SAS EM CONVÊNIO E CREDENCIADOS DIRETAMENTE PELO INAMPS. CAMPINAS, 1.984. 

CLÍNICAS 

CLÍNICAS BÁSICAS - TOTAL (Excluindo 
Odontologia) 

Clínica Médica 

Pediatria 

Gineco-ObstetrÍcia 

Cir1..1r'gia Geral 

ODONTOLOGIA 

CLINICAS ESPECIALIZADAS - TOTAL 

Alergia 

Cardiologia 

Dermatologia 

Doenças Vasc. Periféricas 

Endocrinologia 

Gastroenterologia 

Hematologia 

Medicina FÍsica 

RECURSOS HUMANOS POTENCIAL DE 
ATENDIMENTO 

RECURSOS HUMANOS 

N9 Medicos e Odonto ~ N9 Maximo de consul- N9 Mecficos e-Oô.ontol~ 
gos Credenciados p~ tas méd. e atendimen gos Cr"'edenciados dir~ 
l9-s Empresas em Conve tos odontol. I ano - tameni:e pelo INAMPS 

I n 1 n 0rrn n INAMPS -

283 

31 

101 

118 

33 

3 

409 

3 

38 

21 

19 

12 

12 

9 

8 

479.402 

52.514 

171.094 

199.892 

55.902 

5.082 

692.846 

~.082· 

64.372 

35.574 

32.186 

20.328 

20.328 

15.246 

13.552 

30 

7 

14 

9 

3 

24 

1 

3 

1 

POTENCIAL DE 
ATENDIMENTO 

N9 Máxjmo de consul 
tas méd. e atendimen 
tos odontol. I ano -

50.820 

11.858 

23.716 

15.246 

5.082 

40.656 

1.694 

5.082 

1.694 

OJ 
w 



CLÍNICAS 

(Continuação) 

CLÍNICAS ESPECIALIZADAS 

Nefrologia 

Neurccirurgia 

Neurologia 

Oncologia 

Oftalmologia 

Otorr~inolaringologia 

PrDct:ologia 

Psiquiatria 

Tisiopneumologia 

Reumatologia 

Traurr~to-ortopedia 

Urologia 

Outras 

TOTAL GERAL 

RECURSOS HUMANOS 

TABELA 9 

POTENCIAL DE 
ATENDJMENTO RECURSOS HUMANOS 

N9 Médicos e Qdontó- N9 Máximo de consul- N9 Medicos e Odont6To-
11ogos Credenc1adospe tas méd e atendimen gos Credenciados dire 
as . Empresas em Con-=- · - -

lvenlO com o INAMPS tos odontol./ano tamente pelo INAMPS 

9 15.246 I -
15 25.410 I -
22 37.268 I 2 

20 33.880 -
37 62.678 7 

19 32.186 2 

15 25.410 I -
31 52.514 

I 
-

15 25.410 1 

11 18.634 

I 
-

33 55.902 5 

24 40.656 

I 
-

36 60.984 2 

692 1.172.248 I 54 

POTENCIAL DE 
ATENDJMENTO 

N9 Máximo de consul
tas méd. e atendimen 
tos odontoJ::. I ano -

3.388 

11.858 

3.388 

1.694 

8.470 

3.388 

91.476 

FONTES: INAMPS - S.Paulo - Secretaria Regional de Planejamento - Coordenadoria Regional de Informática - Fichas de Cadastro Ambula 
torial - 1984, 
INAMPS - Campinas - Serviço de Medicina Social - Seção de Documentação Médica 

co 
+ 
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POTENCIAL DE ATENDIMENTO EM CONSULT AS MEDICAS DE UR~CIA/EMER~CIA , CLÍNICAS BÁSI CAS ' CLINICAS ESPECIALIZADAS E EM ODONTOLDGIA 
SEGUNDO O TIPO DE SERVIÇOS PRIVADOS . DEMANDA PREVISTA E COBERTURA POTENCIAL. CAMPINAS , 198 4. ' 

~ SERVIÇOS PRIVAOOS - AMBULAT6RIOS CLfNICAS AMBUIAT6RIOS MÉDI COS E o Mt;Dicos E o 

mNSULT~~ 
CONVÊNI OS EM CONTRATADAS DE HOSPITAIS OONT6LDGOS - roNT6LDGos·-

DEMANDA COBERTURA 
PRESAS I SIN PELO CONTRATAOOS CREDENCIAWS CREDENCIADJS TOTAL 
DICATOS - INAMPS PELO CONV. EMPRE PELO INAMPS PREVISTA POTENCIAL 

INAMPS SAS/SINDIC .- % 

TOTAL DE CONSULTAS tvlf:DICAS 386 . 376 193 . 300 2. 064 .440 1.172 . 248 91. 476 3. 907. 840 l. 627 . 612 240 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - - 2 . 064 . 440 - - 2.064.440 244 .142 846 

CLÍNICAS BÁSICAS - TOTAL 253. 412 - - 47 9.402 50 . 820 783 . 63 4 l. 057. 948 74 

- Clínic~ Médica 165.008 - - 52 . 514 l l. 858 229.380 561.526 41 

- Cirurgia Geral l. 760 - - 55 . 902 - 57. 662 37. 435 154 

- Ginecologia - Obstetrí cia 48 . 628 - - 199 . 892 15 . 246 263 . 766 206 .706 128 

- Pediat !'ia 38 . 016 - - 171.094 23 .716 232 . 826 244.141 95 

CLÍNICAS ESPECIALI ZADAS -
TOTAL 132 . 964 193 . 300 - 692 . 846 40 . 656 l. 059 .7 66 325.522 326 

- Alergia 2.584 - - 5, 082 - 7. 666 4. 883 157 

- Cardiologi a 11. 484 - - 64 . 372 1.694 77. 550 34 . 179 227 

- Doença:3 Vasculares Perif . 2.756 - - 32 . 186 1.694 36 . 636 4 . 883 750 

- Dermatologia 9.108 - - 35.574 5 . 082 49.764 17.904 278 

- Endocr:inologia 3.872 - - 20 . 328 - 24. 200 6 . 510 372 

- Gastroenterologi a 4. 356 - - 20.328 - 24. 68 4 ll. 393 217 

- Hematologi a - 58 .400 - 15. 246 - 73. 646 1.627 4. 526 

- Medicina FÍsica - - - 13. 552 - 13. 552 9.765 139 

- Nefrologia 2.112 - - 15. 246 - 17. 358 1.627 1. 067 

- Neurocirurgia 704 - - 25 . 410 - 26 .114 1. 627 l. 605 

- Neurol ogia 5. 808 -- - 37.268 3.388 46. 464 19 . 531 238 

' ' 

co 
(Jl 



TABELA lO 

~ 
AMBUlATÓRIOS CLÍNICAS AMBULATÓRIOS MÉDICOS E o 
CONVDJIOS EM CONTRATADAS DE HOSPITAIS OONTÓLOGOS-MODALIDADES PRESAS I SIN PELO CONTRATADOS CREDENCIADOS CONSULTl\S DICATOS - INAMPS PELO CONV. EMPRE 

INAMPS SAS I SIND-:-

(continuação) 

- Oftalmologia 47,476 29.200 - 62.678 

- Oncologia 528 - - 33.880 

- Otorrinolaringologia 8.228 7.040 - 32.186 
- Proctc·logia 704 - - 25.410 
- Psiquiatria 5.264 98.660 - 52.514 
- f\ewnatologia 2.464 - - 18.634 
- Tisio-Pneumologia 2.640 - - 25.410 
- Traumato-Ortopedia 10.704 - - 55,902 
- Urologia 3.900 - - 40.656 
- Outras~·, 8. 272 - - 60.984 

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 120.912 - 12.795 5.082 

-~~ Cirurgia de mão, torâxica, cardÍaca, plastica. 

~DICOS E 
OOONTÓLOGOS 
CREDENCIADOS TOTAL 

PELO 
INAMPS 

ll. 858 151.212 

- 34.408 

3.388 50.842 

- 26.114 

- 156.438 

- 21.098 

l. 694 29.744 

8.470 75.076 

- 44.556 

3.388 72.644 

5.082 143.871 

DEMNIDA 

PREVISTA 

45.573 

3.255 

30.924 

3.255 

35.807 

6.510 

16.276 

47.200 

14.648 

8.138 

406.903 

--

COBERTURA 
POTENCIAL 

% 

332 

l. 057 

164 

802 

437 

324 

183 

166 

304 

893 

35 

--

co 
()) 
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formação através da Ficha de Cadastro Ambulatorial, os mes 

mos não foram globalizados nas tabelas devido a dois princ~ 

pais motivos: primeiro, que o número de unidades ambulatoriais 

é muito grande, 36 ao todo, entre as de empresas e sindi 

catos, ao contrário dos ambulatórios das Universidades, um 

para cada Universidade, e dos três P~~s. do INAMPS, que, mes 

mo apresentados em conjunto, permitem um cálculo de dispon~ 

bil·idade média de consultórios dos serviços do IN.fu"1PS. Em s~ 

gundo lugar, interessa-nos mais conhecer o potencial de ate~ 

dimento ambulatorial dos recursos fÍsicos dos serviços pÚbli 

cos e de Universidades que dos serviços privados, uma vez 

que a reorganização do sistema de assistência à saÚde deverá 

ser conduzida prioritariamente através daqueles serviços. 

No entanto, na relação final dos serviços (Anexoll) 

consta o número de consultÓrios médicos e odontolÓgicos de cada unidade 

ambulatorial das empresas e sindicatos, além das horas/profissional/dia. 

Quanto aos médicos e odontÓlogos credenciados -na o 

foi compilado o número de consultÓrios, devido à modalidade 

peculiar dessa assistência, que é prestada no próprio consul 

tório do profissional, orientada através de normas específ~ 

cas do INAMPS, sendo que cada profissional credenciado pode 

rá realizar, no máximo, 1.694 atendimentos por ano. 

Na Tabela 8 estão discriminados os recursos humanos 

e o potencial de atendimento das unidades ambulatoriais pr~ 

prlas e contratadas pelas empresas e sindicatos em - . conven1o 

com o HLI\MPS e na T3.bcla Cl os mesmos Jctuos referentes aos p~ 

fissionais credenciados. 
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Na Tabela lO o potencial de atendimento das - . v ar las 

modalidades de serviços ambulatoriais privados é comparado 

com a demanda prevista, obtendo-se, então, a cobertura pote~ 

cial desses serviços em relação à população de Campinas. 

Foram incluÍdos, nessa tabela) o potencial de atendi 

mentos de urg~ncia/emerg~ncia pelos ambulat6r·ios dos 

tais contratados pelo INAMPS, pela importância que esse tipo 

de assist~ncia assume no contexto geral dos serviços, notada 

mente nos serviços privados, uma vez que, como já foi comen 

tado, os atendimentos de urgência/emergência registrados em 

1.982 se apresentaram muito acima do previsto pelos param~ 

tros. 

Pelos dados, observa-se uma cobertura potencial de 

846%, portanto, muito mais que o necessário, indicando o ex 

cesso de recursos financiados pelo INAMPS para esse tipo de 

assistência. 

Outros dados de interesse da Tabela 10, pela grande 

distorção com que se apresentam, referem-se à cobertura pote~ 

cial que excede, em muito, a demanda prevista, em que podemos 

destacar, como exemplos: 

- Hematologia 4.526% 

- Neuro-Cirurgia 1.605% 

- Nefrologia 1.067% 

- Oncologia 1.057% 

- Proctologia 802% 

- Doenças Vasculares Periféricas 750%. 
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Da análise dessa tabela, pode-se depreender que os 

recursos na maioria das especialidades estão muito além das 

necessidades, mesmo se for considerada a característica de 

Campinas como Polo Regional. 

Deve-se lembrar, ainda, que a cobertura potencial 

pelos serviços p~blicos e de Universidades tamb~m mostrou Ín 

dices muito elevados na maioria das especialidades. 

Ao mesmo tempo, deve-se destacar que todos os servl 

ços ambulatoriais: p~blicos, de Universidades e privados, apr~ 

sentam recursos insuficientes para proporcionar cobertura ' a 

população nas ClÍnicas Básicas, principalmente em ClÍnica Mé 

dica: 

- Serviços P~blicos + Universidades = 31% (Tabela 5) 

Serviços Privados = 41% (Tabela 10). 

Portanto, pode-se afirmar que há uma nítida inver 

sao do tipo de recursos em disponibilidade para a implement~ 

ção de um sistema de sa~de adequado. 

' Reportando-nos, agora, as Tabelas 11, 12, 13, 14 e 

15, podemos observar a situação relativa aos recursos hospi 

talares. 

Lembramos que os parâmetros do CONASP baseiam-se em 

taxa de ocupação de 80%. 

De acordo com o n~mero de leitos existentes e as 



TABELA 11 

NÚM:::RO DE LEITOS EXISTENTES E CONTRATADOS PEUJ INAMPS, POTENCIAL DE INTERNAÇéJES, POR ESPECIALIDADES , E TN\A DE OCUPAÇÃO DOS 

LEITOS, SEGUNDO QUOTAS DE INTERNAÇlíES ESTABELECIDAS PEUJ INAMPS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATII. CAMPINAS, l. 984. 

N9 DE LEITOS POTENCIAL DE Quotas de 
ESPECIALIDADES INTERNAÇéJES I ANO Internações Taxa Ocupação de Leitos 

% 

Contratados Por Leitos Por Leitos do Contratados INAMPS 
Existentes(l) pelo INAMPS Existentes Contratados (3) Existentes pelo 

(2) INAMPS INAMPS 

c línica Médica 77 40 3.465 1.800 - - -

c línica Cirúrgica 50 40 2.500 2.000 - - -

c línica Obstétrica - - - - - - -

LÍnica Psiquiátrica - ·- - - - - -c 

'1 )TAL 127 80 5.965 3.800 2.580 43 68 
-~ 

FONTES: (1) INAMPS - São Paulo - Secretaria Regional de Planejamento - Coordenadoria Fzegional de Informática - Ficha de 
Cadastro Hospitalar- 1.984 

(2) 

(3) 

INAMPS - São Paulo - Secretaria Regional de Medicina Social - Coordenadoria Regional de Promoção da SaÚde 
Individual - Equipe de Contratos e Convênios ~ 
INAMPS - São Paulo - Secretaria Regional de Planejamento - Coordenadoria Regional de Planejamento de Saude 

lD 
o 



c 

TABElA 12 

NúMERO DE LEITOS EXISTlliTES E CONTAATAOOS PELO INAMPS, POTENCIAL DE INTERNAÇÕES, POR ESPECIALIDADES, E TAAA DE OCUPA 
ÇÃO DOS LEITOS, SEGUNDO QUOTAS DE INTERNAÇÕES ESTABELECIDAS PELO INAMPS, HOSPITAIS PRIVADOS~ CAMPINAS, l. 9 84. -

N9 DE LEITOS 
POTENCIAL DE Quotas de Taxa Ocupação de Leitos 

ESPECIALIIWJES INTERNAÇÕES I ANO Internações % 

Contratados Por Leitos do Contratados 
Existentes(l) pelo INAMPS Por Leitos Contratados INAMPS Existentes pelo 

(2) Existentes INAMPS (3) INAMPS 

Ínica Médica 1.365 344 61.425 15.480 

~ . . - . 
IDlca Cll'Urglca 567 293 28.350 14.650 

Cl mica Offitétrica 177 79 14.160 6.320 

c ÚLLca Psiquiátrica 847 !}97 6.776 3.976 10.536 155 265 

'O TAL 2.956 1.213 110.711 40.426 66.936 60 166 

F::mtes: (l) INAMPS - S. Paulo - Secretaria Regional de Planejamento - Coordenadoria Regional de Infonrâtica - Fichas de ~ 
dastro Hospitalar - 1984 

(2) INAMPS - S.Paulo - Secretaria Regional de Medicina Social - Coordenadoria Regional de Promoção da SaÚde Indi 
vidual - Equipe de Contratos e Convênios -

(3) INAMPS - S.Paulo - Secretaria Regional de Medicina Social - Coordenadoria Regional de Controle e Avaliação- E 
quipe de Auditoria 

lD 
1--' 



TABEIA 13 

NÚ1E:RO DE LEITOS EXISTINI'ES, POTENCIAL DE INTERNAÇllES, POR ESPECIALIDADES , E TAAA l)E OCUPAÇÃO SEGUNDO O NÚMERO DE INTERNAÇllES 

EM 1.984, NOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS . CAMPINAS , 1.984 . 

-
N<? DE LEITOS POTENCIAL DE N<? DE INTERNAÇOES TAAA OCUPAÇÃO DE 

ESPECIALIDADES INTERNAÇOES/ ANO EM 1. 984 LEITOS % 

Existentes (l ) Contratados Por Leitos (2) (3 ) 
pelo INAMPS Existentes Existentes 

Clínica Médica 240 Não 10.800 7. 748 72 

-
Clínica Cirúrgica 171 e 8.550 4. 281 50 

estabelecido no 
ClírrLca Obstétrica 50 4. 160 2. 223 53 

Convênio 
Clíni ca Psiquiátrica 4 - 32 - -

TOTAL 465 - 23 . 542 14 . 252 61 

FON11:S : ( l ) INAMPS - São Paulo - Secretaria Regional de Planejamento - Coordenadoria Regional de Informática - Ficha de 
Cadastro Hospi talar - 1984 . 

(2) INAMPS - São Paulo - Secretaria Regional de Planej ament o - Relatório de Serviços Produzidos - DATAPREV -
Outubro de 1984, estimado até dezembro de 1984 . 

(3 ) Foi utilizado esse dado , uma vez que o INAMPS não estabelece quotas de intern~ções nos Convênios com Univer 
sidades . 

tO 
N 



TABELA 14 

POTENCIAL DE INTERNAÇ0ES, POR ESPECIALIDADES, SEGUNDO O TIPO DE SERVIÇOS P0BLICOS E DE UNIVERSIDADES. 

DEMANDA PREVISTA E COBERTURA POTENCIAL. CAMPINAS, 1.984. 

-.:::::::::::: 

~ s 
ES 

INT 
ESP 

Clír i ca Médi ca 

ClÍr ica CirÚrgi ca 

ClÍn ica Obstétrica 

Clír ica Psquiátrica 

TOTAl ~ 

SERV. PÚBLICO 

HOSP. MUNICI 
PAL M. GA.TTI 

3.465 

2.500 

-

-

5.965 

SERV. DE UNIVERSIDADES' 

HOSP. UNICAMP HOSP. PUCC TOTAL DEMANDA COBERTURA 
(STA. CASA) (CELSO PIERRO) PREVISTA POTENCIAL 

% 

--

6.030 4. 770 14.265 40.690 35 

5.250 3.300 11.050 14.649 75 

l. 760 2.400 4.160 22.787 18 

32 - 32 3.255 1 

13.072 10.470 29.507 81. 381 36 

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

tO 
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TABELA 15 

POTENCIAL DE DITERNAÇL5ES, POR ESPECIALIDADES, PELOS SERVIÇOS PRIVADOS, DEMANDA PREVISTA E COBERTURA POTENCIAL. CAMPINAS, 
1~1 84, 

ESPECIALIDADES POTENCIAL DE lliTERNAÇL5ES DD1ANDA PREVISTA COBER'IURA POTENCIAL 

c 1Ínica Médica 57.465 40.690 141 

c lÍnica CirÚrgica 28.350 14.650 194 

c lÍnica Obstétrica 14.160 22.787 62 

c lÍnica Psiqui~trica 6.808 3.255 209 

-
T O T A L 106.783 81. 38 2 130 
-

w 
+ 
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quotas de internações:': estabelecidas pelo INAMPS, no Hospi:_ 

tal Municipal Dr. Mário Gatti a taxa de ocupação encontrada 

foi de 43%, enquanto que nos hospitais privados foi de 54% 

(Tabelas 11 e 12). 

Porém, em relação aos leitos contratados, as taxas 

foram, respectivamente, de GS% pa~a o Hospital Mario Gatti e 

155% para os hospitais privados, nesse caso, portanto, um n~ 

mero de internações maior que o potencial nos hospitais pr~ 

vados. (Tabelas 11 e 12). 

Ainda na Tabela 12 verifica-se que houve excesso de 

internações nos hospitais psiquiátricos, tanto em relação aos 

leitos existentes - 155% - como, principalmente, em relação 

aos leitos contratados: 265%. 

Nos hospitais universitários, de acordo com o nume 

ro de internações registradas em 1984:'::\ a taxa de ocupação foi 

de 61% em relação aos leitos existeHtes, Único dado conside 

rado para cálculo, uma vez que não é estabelecido o numero 

de leitos contratados no convênio INAMPS/hospitais universi 

::': Baseadas no número médio de internações desses hospitais 

nos meses de fevereiro, março e abril de 1.984, segundo 

informações colhidas na Secretaria Regional de Planejame~ 

to do INAMPS. 

NÚmero de internações globalizados para os dois hospitais, 

fornecido pela Coordenadoria Regional de Informática, da 

Secretaria Regional de Planejamento do INAMPS. Não foi po~ 

sível obter dados sobre as internações de carl~ hospital 

universitário em separado, na fonte consultada. 
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tários. (Tabela 13). 

Na Tabela 14 verifica-se a cobertura potencial p~ 

los hospitais do setor pÚblico e das universidades, por esp~ 

cialidades, sendo a mesma insignificante em Psiquiatria - 1%, 

bem maior em ClÍnica CirÚrgica - 75% e bastante baixa em ClÍ 

1nca Hédica e Obstétrica, respectivamente, 3 5% e 18%. 

-Já nos hospitais privados, com exceçao da ClÍnica 

Obstétrica, onde se observa 62% de cobertura potencial, as 

outras Clínicas extrapolam a demanda prevista: 141% em ClÍni 

ca Médica, 194% em ClÍnica Cirúrgica e 209% em ClÍnica Psi 

quiátrica. (Tabela 15). 

Na Tabela 16, um demonstrativo geral sobre a disp~ 

nibilidade de consultas e internações em todos os serviços, 

pÚblicos, universitários e privados, demonstra mals nítida 

mente a maior disponibilidade de recursos do setor privado, 

tanto nos serviços ambulatoriais como nos hospitalares. 

Finalmente, nas Tabelas 17 e 18, pode-se analisar os dados 

referentes ao conjunto dos serviços de saúde existentes em 

Campinas, a nível ambulatorial e hospitalar, o que, de manei 

ra geral, reforça a situação encontrada através da análise 

das tabelas anteriores. 

Em primeiro lugar evidencia-se um número excessivo 

de consultas médicas disponíveis no conjunto dos servlços: 

5.735.725, quando a demanda prevista é de 1.527.612 consul 

tct~, portanto, um potencial equivalente a 352% em relação ao 



TABELA 16 

POTENCIAL DE ATENDll1ENTO, D1 NÚMERO DE CONSULTAS MtniCAS, ATENDIMENTOS ODONTOL63ICOS E INI'ERNAÇéJES, POR TIPO DE SERVIÇO E ASSIS 
ITNCIA. CAMPINAS, l. 984. 

~ 
PRlliÁRIA: AMBULATORIAL; URGllJ-

CONS. MÉDICAS E ATEND. CIAS, CLfNICAS BÁSI HOSPITALAR: INTERNAÇéJES TOTAL 
SE ODONTOLÓGICOS CAS E ESPECIALIZADAS 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

N9 Consultas Médicas 404.800 565.200 - 970.000 
N9 Atendim. OdontolÓgicos 149.898 39.600 - 189.498 
N9 Internações - - 5.965 5.965 

SERVIÇOS DE UNIVERSIDADES 

N9 C~nsultas Médicas 42.240 816.646 - 858.886 

N9 Atendim. OdontolÓgicos 9.504 - - 9.504 
N9 I:tternações - - 23.382 23.382 

SERVIÇOS PRIVADOS 

N9 Consultas Médicas - 3.907.840 - 3.907.840 
N9 Atendim. OdontolÓgicos - 143.871 - 143.871 
N9 Internações - - 106.783 106.783 

- - --···-··----- --~-- L-

tD 
--..] 
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TABElA 17 

DEMANDA PREVISTA E POTENCIAL DE ATENDIMENTO DE CONSULTAS MfuiCAS DE URGtNCW 

D1ERGfiJCIA, CÚNICAS BÁSICAS E ESPECIALIZADAS E ATENDTI1ENTOS ODONTOI.lGICOS, 

PELO CONJUNTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DE UNIVERSIDADES E PRIVADOS E COBERTURA 

.POTENCIAL. CAMPINAS, l. 984 . 

DEMANDA POTENCIAL DE COBERTURA 
ASSIS'TfiJCIA AMBUlATORIAL PREVISTA ATENDll1ENTO POTDJCIAL 

% 

TOTAL DE CONSULTAS MtniCAS 1. 627 .612 5.736.726 352 

URGfiJCWEMERGf:NCIA 244.142 2. 230 . 390 914 

CL!NICAS BÁSIC'AS l. 057.948 l. 895 .602 l '70 
-'-'" 

Clínica Médica 561.526 403.620 72 

Cirurgia Geral 37.435 169.070 452 
Gineéologia-Obstetrícia 206.707 464.406 225 
Pediatria 252.280 411.466 163 
Assistência Primária - 447.040 -

CL!NICAS ESPECIALIZADAS 325 .5 22 1.610. 734 495 

Alergia 4.883 10.306 211 
34.180 ' 129.470 379 Cardiologia ' 

Dermatologia 17.904 77.836 435 

Doenças Vasculares Perifêri~ 4.883 56.700 1.161 
Endocrinologia 6.510 45.320 696 
Gastroenterologia 11.393 35 . 244 309 
Hematologia 1.628 86 . 670 5. 324 
Medicina FÍsica 9.766 17.072 175 
Nefrologia 1.628 29.326 l. 801 
Neurocirurgia ~-I. 628 26.114 1.604 
Neurologia 19.532 88 . 880 455 
Oftalmologia 45.573 193 . 452 424 
Oncologia 3.255 41.448 1. 273 
Otorrinolaringologia 30.925 88.022 285 
Proctologia 3. 255 44.594 1. 370 
Psiquiatria 35.807 222 . 262 621 
Reumatologia 6.510 46. 838 719 
Tisio-Pneumologia 16.276 52.624 323 
Traumato-ürtopedia 47.200 130 . 252 276 
Urologia 14.648 88.556 605 
Outras 8.138 99.748 1.226 

ATENDll1ENTOS OOONTOI.lGI COS•': 406.903 342.873 84 

~' Ccrnpreende: 

urgências, odontoclínica, odontopediatri.a, odontoradiologi.a, programas , 

assistência primária. 
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necessário. (Tabela 17) 

O potencial de urgência/emergência, por outro lado, 

é de 2.230.390 consultas, cerca de 39% em relação ao total 

de consultas médicas disponíveis, ao invés dos 15% previstos 

nos parâmetros do CONASP. Em relação à demanda prevista, as 

consultas de urgência/emergência representam 914%, portanto, 

um excedente proporcionalmente bem maior que o relativo ao 

número total de consultas. 

As ClÍnicas Básicas, entretanto, apresentam um p~ 

tencial de 1.895.602 consultas, representando 33% em relação 

ao total de consultas disponíveis, quando os padrÕes estabe 

lecem que as ClÍnicas Básicas devem representar 65% do total. 

Por outro lado, embora no conjunto das ClÍnicas Bá 

sicas a cobertura aparentemente se mostre satisfatória: 179%, 

pode-se observar que em ClÍnica Médica o potencial é insufi 

ciente, ficando em 72%, mesmo incluindo-se aí as consultas 

disponíveis na Rede Básica para assistência primária. 

Dessa forma, evidencia-se que também em relação 
... 
as 

ClÍnicas Básicas há maior distorção do que se pode depree!2 

der pela análise global desse tipo de recursos, uma vez que 
~ 

e em Cirurgia Geral que os mesmos apresentam maior percentual 

- 452%, em relação às necessidades, enquanto Gineco-Obstetrí 

Cla indica 225% e Pediatria 163%. 

É oportuno considerar que, de acordo com a classifi 

caçao adotada pelo CONASP, tal ~omo aparece na Tabel~ 17, as 
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ClÍnicas Básicas incluem ClÍnica Médica, Cirurgia Geral, Gi 

necologia-Obstetrícia e Pediatria. 

No entanto, um sistema de complexidade crescente co~ 

preende o nível primário com atendimento voltado para a aten 

ção ambulatorial nas áreas básicas de ClÍnica Médica, Pedia 

tria, Ginecologia-Obstetrícia e Odontologia, além do apo~o 

diagnóstico laboratorial simplificado e radiolÓgico. Nesse 

sistema, a ClÍnica CirÚrgica se situa no nível secundário, 

juntamente com a assistência em especialidades e em 
~ 

emerge~ 

cias. 32 

Assim sendo, é tecnicamente recomendável considerar 

as ClÍnicas Básicas excluindo-se a Cirurgia Geral, o que es 

tá mais de acordo com a estrutura das necessidades de assis 

tência e com a racionalidade do sistema de saÚde. 

Retomando a análise da Tabela 17 os resultados en 

contrados relativos às ClÍnicas Especializadas mostram-se,n~ 

vamente, bastante expressivos. 

Para o total de especialidades dispõe-se, de acordo 

com o estudo, de uma capacidade de oferta de 1.610.734 con 

sultas/ano, o que corresponde a 495% em relação à daocmda pr~ 

vista, que é de 325.522 consultas/ano. 

Além dessa, outras distorções são evidentes, entre 

as qua1s citamos as dez maiores: 

-Hematologia 5.324% 

- NPfrnlogia 1.801% 
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- Neuro-Cirurgia 1.604% 

- Proctologia 1.370% 

- Doenças vasculares perif~ricas 1.161% 

- Reumatologia 7lg% 

- Endocrinologia 696% 

- Psiquiatria 621% 

- Urologia 605% 

- Neurologia 455%. 

O potencial de assistência odontolÓgica, por~m, ap~ 

- -senta-se aquem do esperado: 84%. Nesse particular e necessa 

rio lembrar os demais recursos da Prefeitura, para atendimen 

to aos escolares, já comentado anteriormente. 

Quanto às internações, verifica-se que, com exceção 

da Clínica Obst~trica, há uma cobertura potencial acima do 

necessário, como pode ser visto na Tabela 18, onde ClÍnica 

Cirúrgica aparece com 269% em relação ao necessarlo, ClÍni 

ca Psiquiátrica 210% e ClÍnica M~dica 176%, enquanto que em 

ClÍnica Obst~trica os recursos não proporcionam a cobertura 

necessária, ficando em 80%. 

~ necessário lembrar que para o cálculo da cobertu 

ra foi utilizado o numero total de leitos existentes nos hos 

pitais, conforme aparecem na Ficha de Cadastro Hospitalar do 

I NAMPS. Por~m, deixaram de ser considerados os leitos desti 

nados aos convênio - emp resas, por razões já comentadas anteri 

ormente . 

Todas essas constatações e questionamentos devem ser 



TABElA 1 8 

POTENCIAL DE INTERNAÇOES, POR ESPECIALIDADES, PELOS HOSPITAIS: P0BLICO , UNIVERSITÁRIOS E PRIVAOOS, DD1ANDA PREVISTA E COBER'IURA 

POTENCIAL. CAMPINAS, l. 984. 

Pai'ENCIAL DE INTERNAÇOES 

HOSPITAL HOSPITAIS HOSPITAIS . Tai'AL DDWIDA COBERTURA 
ESPECIALIDADES MUNICIPAL UNIVERSI- PRIVAOOS PREVISTA POTENCIAL 

DR.MÁRIO GATII TÁRIOS % 

C1ínicê. Médica 3.465 10.800 57.465 71.730 40.690 176 

Clínica Cirúrgica 2.500 8.550 28.350 39.400 14.650 269 

ClÍnica Obstétrica - 4.000 14.160 18.160 22.787 80 

Clínica Psiquiátrica - 32 6.808 6.840 3.255 210 

T O T A L 5.965 23.382 106.783 136.130 81.382 167 

- ---- - ------·-

f-' 
o 
N 
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levados em conta para orientar e melhor adequar o sistema de 

saÚde de Campinas às necessidades da população. 

A organização dos serviços em nível de complexidade 

crescente requer a caracterização e classificação dos mesmos 

de acordo com o nível de assistência prestada. 

Corno já foi dito anteriormente, a classificação, na 

prática, nem sempre pode ser feita rigorosamente de acordo 

com os critérios teóricos, principalmente em relação aos 

veis de maior complexidade. 

Assim, embora reconhecendo possíveis inadequações, 

pode-se sugerir a seguinte classificação, baseada nos concei 

tos e critérios apresentados neste trabalho: 

Nivel primário 

- Postos de Saúde da Prefeitura; 

- Centros de SaÚde e Unidades Periféricas do Estado; 

- Postos de SaÚde da PUCC. 

Nivel secundário 

- Postos de Assistência Médica do INAMPS; 

- Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, incluindo o 

ambulatório para atendimento de urgências; 

- Ambulatório de especialidades da UNICAMP; 

- Ambulatório de especialidades da PUCC; 

Ambulatórios das empresas e sindicatos -em conve 

nlo com o INAMPS; 

Médicos e Odontologos cPedencictclos pelo INAMPS e 
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~ . 
pelos convenlo-empresas e sindicatos; 

- Hospitais gerais contratados pelo INAMPS, incluindo os 

ambulatórios para atendimento de urgências. 

N{vel terciário 

- Hospital da UNICAMP; 

- Hospital da PUCC; 

- Hospitais e ClÍnicas especializadas contratados p~ 

lo INAMPS. 

Deve-se lembrar, nesse ponto, que conforme o apr~ 

sentado nos aspectos conceituais deste trabalho, 
., . 

os nlvelS 

de assistência não são sinônimos de estabelecimentos por meio 

dos quais se presta a assistência, embora haja uma relação e~ 

tre os dois. Além disso, em um dado estabelecimento se pode 

desenvolver, e assim ocorre na prática, mais de um nível de 

assistência. 3 2 

Dessa forma pode-se admitir, por exemplo, que os 

Postos de Assistência Médica do IN&~PS prestam assistência 

com características de nível primário e secundário, ou que 

os hospitais classificados em nível secundário disponham de 

recursos fÍsicos e humanos altamente especializados em Neur~ 

-Cirurgia ou Cirurgia CardÍaca, por exemplo, compatíveis com 

a tecnologia característica do nível terciário. 

Portanto, para a organização dos serviços e do sis 

tema de referência é necessário que se proceda a um levanta 

mento mais acurado em cada serviço, levando-se em conta os 

recursos tecnológicos de cada um a partir de critérios previ~ 

mente definidos, o que permitirá uma classificação mais rea 

lista e adequada. 
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7. COMENTÃRIOS E SUGEST0ES 
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A partir do que foi exposto, podemos afirmar,em pr~ 

meiro lugar, que as fontes disponíveis de dados para dimen 

sionamento dos recursos para assistência à saúde existentes 

no Município de Campinas são razoáveis, uma vez que, embora 

forneçam informações de praticamente todos os serviços exis 

tentes, essas informações são incompletas ou deixam margem 

para dÚvidas quanto à sua fidedignidade. Para exemplificar, 

lembramos a inexistência de dados sobre o número de leitos 

contratados nos hospitais privados pelas entidades médicas 

prestadoras de assistência aos beneficiários dos convênio-em 

presa; outro exemplo, refere-se aos recursos humanos do ambu 

latório da UNICAMP, que mostraram grande diferença quando co~ 

pilados da Ficha de Cadastro Ambulatorial do INAMPS e quando 

fornecidos diretamente pela própria Universidade para este es 

tudo. 

A inexistência de dados sobre o número de leitos dos 

convênio-empresa leva a vários questionamentos, entre eles, 

como será possível ao INAMPS controlar e avaliar a assistên 

cla hospitalar devida aos beneficiários dos convênios, se não 

são conhecidos nem mesmo os recursos em leitos disponíveis 

para esses beneficiários. As prÓprias Fichas de Cadastro Hos 

pitalar do IN~~PS não solicitam esses dados, induzindo à pe~ 

sistência dessa falha que, por sua vez, se reflete na lmpo~ 

sibilidade de se planejar, controlar e avaliar os 

daquela modalidade de assistência. 

serviços 

Outra consideração que pode ser feita é que a lmpo~ 

::;.ibilidade de controle desses lei tos e, consequentemente, das 



107 

internações, pode induzir à ocorrência de duplicidade de p~ 

gamento dessas internações pelo INAMPS, uma vez que as inter 

nações dos beneficiários dos convênio-empresas podem facíl 

mente ser registradas como internações de previdenciários sem 

dire~to aos convênios, oferecendo condições, portanto, para 

o super-faturamento dessas internações, as quais já estão sen 

do pagas pelo INAMPS através do convênio. 

Retomando a discussão de outros pontos apresentados, 

podemos também afirmar que os recursos em assistência . -prlma 

ria e ClÍnica Médica em Campinas são insuficientes para co 

bertura à população do Município. 

Exceção feita a esses casos, os recursos médicos am 

bulatoriais de Campinas são suficientes para atender às ne 

cessidades da população do Município e até de outros 
. ~ 

munlcl 

plos, pols se observa, na grande malorla das especialidades, 

um excedente considerável. 

Lembrando que, de acordo com os resultados desse es 

tudo, os serviços pÚblicos e de universidades, em conjunto, 

podem dar cobertura total à população na maioria das especi~ 

lidades médicas a nível ambulatorial, pode-se considerar a 

possibilidade de descredenciamento dos serviços privados p~ 

lo INAMPS naquelas especialidades ou, no mÍnimo, de redução 

desses credenciamentos, após reorientação criteriosa da clien 

tela para os serviços pÚblicos e universitários. 

Essa medida, no entanto, envolve aspectos técnicos, 

administrativos e polÍticos bastante complexos, uma vez que 
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interfere numa situação há muito existente e, inclusive, por 

atender a interesses do setor privado, para o qual é funda 

mental a manutenção do vínculo com o INAMPS, de cujos recur 

sos depende sua sobrevivência. 

Em relação aos serviços prÓprios do INAMPS e pÚbl~ 

cos em geral, o - . proprlo CONASP reconhece que, geralmente, ob 

serva-se grande sub-utilização e certo grau de desprestígio 

perante a população. 

O gerenciamento dos serviços pÚblicos, via de 

regra, mostra-se ineficaz, seja por falta de administra 

dores devidamente capacitados, ou pela centralização exager~ 

da, com mecanismos burocráticos extremamente complexos. 

Outro fator que interfere na baixa eficácia dos ser 

viços pÚblicos é creditada à polÍtica de recursos humanos e 

de salários, desestirnuladora, com freqüente inobservância do 

sistema de mérito, e ainda pela dupla militância profissional, 

com suas conseqüências de todo inconvenientes. 

Mesmo asslrn, em face das atuais propostas de reori 

entação do sistema de assistência, pode-se admitir a rnudan 

ça gradativa dessa situação e isso inclui a prioridade que 

deve ser dada à utilização plena da capacidade de produção 

dos serviços pÚblicos, bem corno o reconhecimento da partic~ 

pação complementar da iniciativa privada na prestação da as 

sistência. 

pode-se retomar a iuéia de reverter pa~ 
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te dos recursos financeiros atualmente alocados nos serviços 

privados para os serviç0s pÚblicos, através do reforço fina~ 

ceiro ao convênio para desenvolvimento das Ações Integradas 

de SaÚde, o que daria ensejo ao aumento da cobertura da pop~ 

lação em assistência primária, que conforme o apresentado nes 

te trabalho, mostra-se insuficiente para a demanda prevista. •': 

O Quadro 5 (Anexo 12 ) mostra dados de in te 

rese. Verifica-se que a maior parcela- 77,77%- dos recur 

sos financeiros do INAMPS em Campinas, no ano de 1.984, foi 

repassada aos serviços privados, contratados para prestação 

de assistência com características de níveis secundário e 

terciário, enquanto que para as Ações Integradas de SaÚde, 

que enfatiza a assistência primária, coube apenas 0,43%. É 

necessário esclarecer que apenas no final do ano de 1.984 foi 

celebrado o convênio A.I.S. com a Prefeitura de Campinas; me~ 

mo assim, o percentual de gastos com os serviços privados, 

de nível mais complexo, parece excessivo, principalmente co~ 

siderando-se a prioridade que deve ser dada à assistência de 

*Nesta etapa do trabalho foi aventada a possibilidade de se 
conhecer os recursos financeiros utilizados pelo INAMPS em 
1.984 nas várias modalidades de assistência, uma vez que os 
comentários e conclusões poderiam ser enriquecidos com mais 
esses dados. 
Consultando-se a Coordenadoria Regional de Orçamento-Progra 
ma do INAMPS, puderam ser coletados os dados relativos àque 
les recursos, com exceção dos valores pagos aos serviços con 
tratados para assistência hospitalar, os quais foram levan 
tados por hospital, mês a mês, no Depart~mento Regional de 
Finanças da Secretaria Regional de Administração do INAMPS. 
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nível primário e lembrando, ainda, que a cobertura potencial 

mostrou-se acima do necessário, na maioria das especialid~ 

des ambulatoriais e de internações hospitalares, conforme 

apresentado neste trabalho. 

Para o ano de 1.985 estão previstos recursos finan 

ce1ros de cerca de 8 bilhÕes de cruzeiros para as A.I.S. em 

Campinas, segundo informações do Coordenador Regional de Or 

çamento-Programa do INAMPS, o que, embora represente um aumen 

to substancial de recursos, ainda está aquém do que foi pago 

em 1.984 aos serviços contratados, apenas para a assistência 

ambulatorial: mais de 12 bilhÕes de cruzeiros (Anexo 12)· 

As medidas aclma propostas, sem dÚvida, poderiam le 

var a uma mudança significativa da situação. 

Outra medida de fundamental importância a ser adot~ 

da será o estabelecimento de parâmetros de produtividade p~ 

ra os serviços das universidades, pois só assim esses servl 

ços poderão oferecer, efetivamente, a assistência que seu p~ 

tencial permite e que a população necessita. Juntamente com 

os serviços pÚblicos, principalmente o INAMPS, poderão se 

constituir em Centros de Referência para o atendimento de es 

pecialidades, com o aumento gradativo dos recursos financei 

ros repassados pelo INAMPS, uma vez que de acordo com o CONASP, 

os Hospitais de Ensino devem ter prioridade na assistência, 

em relação aos serviços ambulatoriais privados. 

Adaptações reglonals, locais e até em função das pe 
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culiaridades dos serviços poderão ser feitas em relação aos 

parâmetros de produtividade e de planejamento assistencial 

utilizados neste trabalho; no entanto, é imprescindível sua 

adoção, para possibilitar o planejamento racional dos recur 

sos humanos, fÍsicos e financeiros necessários, bem como a 

avaliação da assistência prestada em termos de efetividade} 

eficácia e eficiência. 

Concomitantemente, deverá ser feita a comparação da 

produtividade, isto é, do desempenho real dos servlços pÚbli 

cos e de universidades, em número de atendimentos com o 

potencial de atendimento, calculado através dos parâmetros 

estabelecidos, o que poderá indicar ociosidade ou sobrecarga 

daqueles serviços. 

Medidas administrativas para permitir -a comparaçao 

das horas/profissional/contratadas com as horas trabalhadas 

serão necessárias para que seja observado um tempo médio de 

duração das consultas médicas e dos atendimentos odontológi 

cos compatível com a qualidade requerida por essas ativida 

des. 

Ao mesmo tempo, o estabelecimento de critérios de 

qualidade e um sistema de controle e avaliação deverão ser 

definidos. 

Nesse sentido, a implementação de um sistema de re 

ferência poderá se constituir em medida de especial relevân 

cla. 
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A eficácia das atividades desenvolvidas -pelos va 

rios serviços poderá ser constatada na medida em que o nível 

primário atender satisfatoriamente os casos de menor compl~ 

xidade, o mesmo podendo ser dito em relação aos níveis secun 

dário e terciário, para os casos mais complexos. Em outras 

palavras: a implementação, controle e avaliação do sistema 

de referência, em Última análise, significa a avaliação da 

qualidade da assistência prestada, uma vez que a resolução 

possível dos casos atendidos em cada nível depende da maior 

ou menor qualidade da assistência prestada. 

Na medida em que o nível primário de assistência efe 

tivamente resolver cerca de 80% dos casos atendidos, como -e 

preconizado 32
, a referência para os outros nÍveis se dará 

apenas nos casos realmente necessários, propiciando condições 

para um atendimento mais criterioso em todos os níveis, com 

melhoria da qualidade da assistência, um dos objetivos fund~ 

mentais das propostas de reorientação do sistema de saúde. 

De outro ângulo, pode-se dizer que a baixa capacid~ 

de resolutiva, em especial da rede de serviços básicos, de 

terminará o excesso de referência de casos para os níveis de 

maior complexidade, o que caracteriza uma distorção grave, 

uma vez que a expansão de cobertura à população poderá, nes 

sas circunstâncias, gerar uma demanda aos servlços mals esp~ 

cializados e hospitalares, além de desnecessária, incompati 

vel com a ordenação dos recursos financeiros. 
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Parâmetros de desempenho dos serviços deverão ser 

estabelecidos em relação ao coeficiente e composição da refe 

rência, o que permitirá o controle dessas varlavels e conse 

quentemente, do desempenho propriamente dito. 

Sugere-se, para isso, os mesmos parâmetros estipul~ 

dos pelo Plano de • • - • - • 1\A' ,_,. __J • Raclonallzaçao da Asslstencla neulca Ambu 

latorial da Previdência Social 22 , onde se definiu que a po~ 

ta de entrada ou linha de frente do sistema deverá ser o que 

se convencionou chamar de "Atendimento de Primeira Linha" as ' -

sim considerados: 

- ClÍnica Médica 

- Pediatria 

- Obstetrícia 

- Ginecologia - 80% dos atendimentos e 

- Oftalmologia - 80% dos atendimentos, uma vez que 

os médicos ginecologistas e oftalmologistas deverão atender a 

pacientes referidos por outros profissionais, correspondendo, 

os referidos, a 20% sobre o total de suas consultas mensais. 

Os parâmetros recomendados para os profissionais de 

Atendimento de Primeira Linha são os seguintes: 

80% da resolutividade de casos em atendimento lnl 

cial; 

- Solicitar exames complementares até 15% das con 

sultas realizadas; 

Marcar retornos para controle, seguimento ou rea 



114 

va1iação, em até 20% das consultas realizadas; 

- Encaminhar para consulta de referência, diretamen 

te após a primeira consulta, até 5% dos pacientes 

atendidos; 

- Internar emergências ou casos eletivos de acordo 

com os parâmetros previstos para a região e esp~ 

cificados pelo orçamento-programa. 

Recomenda-se que o prazo maxlmo de agendamento de 

consultas de retorno seja de 90 dias e o mínimo de 72 horas. 

O médico deverá ter à sua disposição impressos para controle 

de reserva dessas consultas. 

Caso haja necessidade de consulta de referência, a~ 

Slm consideradas as consultas especializadas, inclusive gin~ 

cologia e oftalmologia, o médico deverá preencher -impresso p~ 

prio, orientando o cliente para dirigir-se ao setor compete~ 

te. 

Procedimentos semelhantes deverão ser obedecidos nos 

casos que necessitam exames complementares e internações. 

À exceção dos ginecologistas e oftalmologistas, que 

participarão da Primeira e da Segunda Linha de atendimento, 

são considerados médicos de Segunda Linha todos os outros es 

pecialistas. 

Os pacientes a serem atendidos por esses profissi~ 

nals serão os referidos pelos médicos de Primeira Linha. 
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Caso seja necessário uma consulta de referência p~ 

ra outro especialista de Segunda Linha, o procedimento é se 

melhante ao anterior, isto é, preencher o impresso - . proprlo e 

encaminhar o paciente para o setor competente, o mesmo ocor 

rendo para os casos que necessitarem serviços compleme~ 

tares de diagnóstico e terapia ou internação hospitalar. 

Os parâmetros de servlços complementares de diagnó~ 

tico e terapia para os médicos de Segunda Linha são os mes 

mos recomendados pela Portaria MPAS/3.406/82 (Anexo 8) prec~ 

nizada pelo CONASP, levando-se em consideração as caracterís 

ticas de cada especialidade. 

Todos esses procedimentos relacionados aos atendi 

mentos e encaminhamentos deverão ser registrados sistematica 

mente em impresso elaborado para esse fim, o que possibilit~ 

rá o controle do sistema de referência e, consequentemente, 

da própria assistência prestada. 
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8, CONCLUSÕES 
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1 - Existem, no Município de Campinas, serviços de 

saÚde pÚblicos e privados que prestam assistência nos 
~ 

nl 

veis primário, secundário e terciário, sem obedecer, contu 

do, à racionalização que deve caracterizar um sistema de 

complexidade crescente. 

2 - As fontes de dados existentes sobre os recur 

sos dos serviços de saúde de Campinas apresentam considerá 

vel volume de informações, embora incompletas e contradit§ 

rias em relação a algumas modalidades de serviços. 

3 - A inexistência de dados sobre o número de lei 

tos à disposição dos convênio-empresas impossibilita o pl~ 

nejamento adequado, o controle e avaliação, pelo INAMPS, 

da assistência hospitalar devida aos beneficiários daqueles 

- . conven1os. 

4 - A impossibilidade de controle dos leitos de 

convênio-empresa e, consequentemente, das internações, p~ 

de induzir à duplicidade de pagamento dessas internações 

pelo INAMPS. 

5 - A cobertura potencial pelo conjunto dos servi 

ços ambulatoriais existentes no Município revela-se insufi 

cieBte em Assistência Primária, ClÍnica Médica e Odontolo 

gia, enquanto observa-se excesso de recursos em todas as 

especialidades, segundo os parâmetros do CONASP. 



6 - A nível hospitalar, de acordo com os 

tros do CONASP, o potencial de internações pelo 
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param~ 

conjunto 

dos serviços mostrou-se excessivo em ClÍnica Médica, Cirú~ 

gica e Psiquiátrica, revelando-se insuficiente em ClÍnica 

Obstétrica. 

7 - Os recursos dos servlços pÚblicos e das Uni 

versidades, em conjunto, mostram-se suficientes para dar 

cobertura à população do Município na maioria das especi~ 

lidades, a nível ambulatorial, porém insuficientes para a 

cobertura em assistência hospitalar. 

8 - O estabelecimento de parâmetros de produtivi 

dade para todos os serviços torna-se necessário para o pl~ 

nejamento e avaliação da assistência em termos de sua efe 

tividade, eficácia e eficiência. 

9 - A avaliação do desempenho dos serviços de saú 

de deverá ser feita, comparando-se a produtividade com o 

potencial de atendimento, calculado através dos parâmetros 

estabelecidos. 

lO - A integração, regionalização e hierarquização 

dos serviços de saÚde de Campinas deve ser promovida, bem 

como o sistema de referência, para malor 

do sistema de saúde. 

racionalização 
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ll - A avaliação sistemática da eficácia do siste 

ma de referência deverá ser promovida como um dos mecanis 

mos de avaliação da qualidade da assistência prestada. 

12 - A malor parte dos recursos financeiros do 

INAMPS são repassados para os serviços privados, principa! 

mente para financiar a assistência a nível secundário e ter 

c·iário, em detrimento da assistência primária. 

13 - Volume significativo de gastos em assistên 

Cla hospitalar e ambulatorial especializada patrocinado p~ 

lo INAMPS poderá ser revertido para a assistência primária, 

através dos mecanismos institucionais preconizados pelo~ 

grama de Ações Integradas de SaÚde. 
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ANEXO 8 1~.- 9 

ANEXO A PORTARIA N9 MPAS-3.046/82 

PARÂMETROS PARA PLANEJAMENTO ASSISTENCIAL 

A SEREM UTILIZADOS NO INAMPS 

l - Os par~metros constantes deste anexo destinam-se 

a orientar as atividades de planejamento assistencial do 

INAMPS. 

2 - Em conseqli~ncia, s~o aplic~veis: 

-- aos estudos de programaçao assistencial desen 

volvidos por ocasi~o da elaboraç~o dos Orçame~ 

tos-Programa anuais; 

à an~lise das necessidades de expansao assis 

tencial Ccriaç~o de novos serviços - . proprlos, 

conv~nios, contratos ou credenciamentos); 

- à an~lise técnica de processos do Fundo de A 

poio ao Desenvolvimento Social (FAS). 

-3 - Na programaçao anual de atividades assistenciais~ 

em cada área, ser~o levados em conta, além dos parâmetros: 

a)as peculiaridades locais e regionais Cnosolo 

glas características da ~rea, acesso aos servi 

ços, etc. ) ; 

b)a limitaç~o dos recursos humanos, físicos e fi 

nanceiros etetivamente disponíveis. 
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4 - O controle e avaliaçâo serâo feitos atrav~s do 

- ~ acompanhamento da programaçao que for aprova~a para a area 

pela Direção-Geral do INAMPS consideradas, onde couberem, 

as circunstâncias especiais referidas no Ítem anterior. 

5- Na elaboração dos parâmetrosforam considerados: 

a) os parâmetros internacionalmente recomen 

dados para cobertura assistencial à popul~ 

ção em geral nos países em desenvolvimento; 

b) o percentual m~dio de beneficiários da Pre 

vidência Social na população urbana; 

c) as incidências nacionais m~dias por especi~ 

lidade observadas na Previdência nos Últi 

mos 5 anos; 

d) as necessidades de serviços complementares 

-por especialidade, em are a ambulatorial 

Ccom base em opiniões de especialistas e e~ 

periências nas Superintendências Regionais 

que efetuaram trabalho experimental 

cionalização nesta área). 

6 - Há dois tipos de parâmetros: 

de ra 

a) de cobertura: destinados a estimar as neces 

sidades de assistência da população bene 

ciária; 

b) de produtividade: destinados a estimar a ca 

pacidade Ótima de produçâo de serviços dos 
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recursos assistenciais já existentes ou pr~ 

postos. 

6.1. -Na análise técnica de processos do FAS, serão 

consideradas em conjunto as populações beneficiárias urbana 

e rural. 

7 - Par~metros de cobertura assistencial a beneficiá 

rio do INAMPS. 

Par~etros Básicos 

Consultas Médicas . 2 por beneficiário/ano 

Consultas OdontolÔgicas o' 5 por beneficiário/ano 

Serviços Complementares 1,4 por beneficiário/ano 

Internações 0,1 por beneficiário/ano 

7.1 - Consultas Médicas 

Distribuição percentual por especialidades: 

Urgência e Emergência 

ClÍnicas Básicas 

- Clínica Médica 

- Pediatria 

- Ginecologia 

- Obstetrícia 

- Cirurgia Geral 

15,0% 

65,0% 

34,5% 

15,5% 

6,7% 

6,0% 

20,0% 
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Distribuição .percentual por especialidades: 

ClÍnicas Especializadas 20,0% 

- Traumato-Ortopedia 2,9% 

- Oftalmologia 2 '8% 

- Psiquiatria 2,2% 

- Cardiologia 2,1% 

- Otorrinolaringologia 1,9% 

- Neurologia 1,2% 

- Dermatologia 1,1% 

- Tisiopneumologia 1,0% 

- Urologia 0,9% 

- Gastroenterologia 0,7% 

- Medicina FÍsica 0,6% 

- Endocrinologia 0,4% 

- Reumatologia 0,4% 

- Doenças Vasc.Periféricas 0,3% 

- Alergia 0,3% 

- Proctologia 0,2% 

- Oncologia 0,2% 

- Nefrologia 0,1% 

- Hematologia 0,1% 

- Neurocirurgia 0,1% 

- Outras 0,5% 

Total 100,0% 

Obs.: A análise das necessidades de consultas esp~ 

citCllizadas -sera +.-....:+ ...... - _:!*.,. ........ ! ....:! ...... 
LC:....l..LO. a lL.LVC..l.. UC Região Integrada de r'!--- _..l-

0ciUUt= 

(Resolução n9 CIPLAN I 2 4 I 81) ou a nível estadual. As clÍni 
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cas básicas e a urgência/emergência serão analisadas a 

vel de municÍpio. 

... 
n1 

7.2 - Serviços Complementares de P~tologia ClÍnica 

e Radiologia 

Distribuição dos serviços complementares por 

especialidade m~dica por 100 (cem) consultas na especial! 

dade. 

Especialidade Patologia Radiologia 
ClÍnica (Exames) 

Urgência/Emergência 25 5 

ClÍnicas Básicas 

Cirurgia Geral 35 8 

ClÍnica M~dica 55 10 

Ginecologia 25 5 

Obstetrícia 200 2 

Pediatria 30 2 

ClÍnicas Especializadas 

Alergia 2 1 

Cardiologia 25 5 

Dermatologia 20 1 

Doenças Vasc.Perif~ricas 30 5 

Endocrinologia 35 2 

Gastroenterologia 30 12 

Hematologia 150 4 

Medicina FÍsica 

Nefrologia 50 9 

Neurocirurgia 25 10 

Neurologia 15 8 

Oncologia 70 15 

Oftalmologia 15 l 

Otorrinolaringologia 20 3 



A-14 

Patologia Radiologia 
Especialidade ClÍnica (Exames) 

Proctologia 35 8 

Psiquiatria 5 1 

Tisiopneumologia 25 20 

Reumatologia 35 10 

Traumato-Ortopedia 12 25 

Urologia 50 15 

Outras 20 5 

Notas: 1) Os demais serviços complementares serao objeto 

de definição posterior. 

2) O total de serviços complementares não deverá ul 

trapassar 70% do número de consultas, incluidos 

os serviços auxiliares de terapia. 

7.3. - Internações 

7.3.1.- Necessidades de internações por 1.000 benefi 

ciá~io/ano, por especialidade 

Clínica Médica . 50 (inclusive pediatria) 

ClÍnica Cirúrgica 18 

ClÍnica Obstétrica 28 

ClÍnica Psiquiátrica 4 

7.3.2 - Necessidade de leitos por 1.000 beneficia.Í"'ios 

ClÍnica Médica . 1,11 leitos/1000 beneficiários 

Clínica Cirúrgica. 0,36 leitos/1000 beneficiários 

ClÍnica Obstétrica 0:35 leitos/1000 beneficiários 

ClÍnica Psiquiátrica 0,50 leitos/1000 beneficiários 
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Obs.: 1 - Os valores acima sào decorrentes do parárnetro 

básico de 0,1 internaç~o por beneficiário/ano, distribuição 

percentual por especialidade e parãmetros de produtividade~ 

diante definidos. 

2 - A análise de necessidade de leitos especiali 

zados (Psiquiatria, Oncologia, etc.), será feita a nível de 

Região Integrada de SaÚde (Resolução CIPLAN n9 24/81) ou a 

nível estadual. Os leitos básicos serão analisados a nível 

de município. 

8 - Parâmetros de Produtividade 

8.1 -Assistência Ambulatorial 

8.1.1- Serviços Pr6prios e Conveniados 

NÚmero de consultas/médico/hora 04 

NÚmero de atendimentos/odont6logo/hora .. 03 

8.1.2- Profissionais credenciados para atendimento 

ambulatorial em consultório 

Esta modalidade destina-se a complementar a 

assistência prestada pelos serviços próprios e conveniados 

quando a capacidade destes for insuficiente para proporei~ 

nar a programação aprovada. 

Conseqüentemente, o -nulueru ue consultas en 

caminhadas a cada profissional irá variar de acordo com a 
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especialidade, a área geográfica e o número de profissionais 

credenciados. 

Em qualquer caso, ser~ obedecido como limite ma 

ximo o quantitativo de 1.694 encaminhamentos por ano (07 en 

caminhamentos por dia x 22 dias Úteis x ll meses Úteis). 

8. 3 -Assistência Hospitalar 

ClÍnica Médica . 45 internações/leito/ano 

ClÍnica Cirúrgica. 50 internações/leito/ano 

ClÍnica Obstétrica 80 internações/leito/ano 

Clínica Psiquiátrica 8 internações/leito/ano 

Nota: Valores estimados com base em taxa de ocupação de 

80% e as seguintes médias de permanência: 

ClÍnica Médica 6 '5 dias 

ClÍnica Cirúrgica. 5 ' 8 dias 

Clínica Obstétrica 3 '7 dias 

ClÍnica Psiquiátrica 36 '5 dias 
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ANEXO 9 

HORAS/MÉDICO E ODONTÓLOGO CONTRA~ADAS POR DIA E NÚMERO DE 

CONSULTÓRIOS NOS SERVIÇOS COM CARACTERÍSTICAS DE ASSISTÊN 

CIA PRIMÁRIA, POR INSTITUIÇÕES. 

lE?VIÇJS JE SA0JE INSTITUIÇiJES 

?ost>: ,_::e SaÚde Vila Costa e SilVQ. SecreTaria Muni 

cipa1 de SaÚde 

?cs-r·:J ~~ SaÚde :; i la Rica 

?·'JSt=- SaÚde 523 Vis:-a 

?:JSt') .J.'":" 3aÚde ?e~eu 3arros 

?:Jst-:: " ,, ,a,~de :-:~r.::;_u-2 :la tigueira 

Post,_, Jco ~at:Íde Joaquim L;Ídio 

?ost:; ::d'-l.:::e Jardirn Conceição 

?ost~ =~ 3aÚde Jardim Sta. l1Õnica 

?ost:::J j:;:- :;a.,_:íje li la l?ê 

Posto ~e SaÚde ?ai"1ue são Quirino 

Post:J -- 3aÚde Padre Anchieta 

?os to i e :3a.,-Íde Jardi:n Yeda 

?os to je .3aÚde Vila )rozi.rnl:o Maia 

?ost.:: ' • .o _)a :ide ? .1~ .1na.?anema 

?'J3"CC 3.Úje Jurài:n Sarci3. 

?')S ~ 
-~- - :)d:J.-:1eira.s 

?o~---' 1-' .1-_ ~ _l :·,J'2 i::-- .3.5 

:Ú~·=· :_.:_·-~~-2 )n.~ver·~::i .·~iíri:J 

Po.;to a.Gde J-1rJiT, Aeroporto 

Posto .je SaÚde Japjim Esmeraldina 

Pos"to je =~úde Ja ... rdim Sã. o Vicente 

?::Jst:: ~a.ÚGe -.i.-'INASA 

CAMPINAS, 1.984. 

HORAS CONTRA 

TADA.S/DIA 

0DONT6 
Mrorco LOGO 

16 

16 4 

12 

l2 

l2 

4 

16 4 

16 

4 

l2 

16 lO 

12 

24 

lo 

u 

lG 

l2 6 

I N9 DE 
r'ONSULTrJRIOS 

}JDONTOL6 
Mrorcos Grcos-

4 l 

4 l 

1 

1 

l 

l 

l 

l 

l 

l l 

l 

l 
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ANEXO 9 (Continuação) 

HORAS CONTR~ N9 DE . TADAS/DIA CONSULT6RIOS 

SERVIÇOS DE SAODE INSTITUIÇOES ODONT6 ODONTOL~ 
Mt:DICO - Mt:DICOS ,LOGO GICOS 

Posto de SaÚde Campos Ell:sios Secretaria Muni 9 9 2 1 

cipal de saÚde 

Posto de Saúde 'Jila Padre Ma--
noel da Nóbrega " 8 - 2 -

Posto de Saúde Souzas " 8 8 2 1 

Posto de SaÚde Jardim Florence " 8 8 2 1 

Posto de Saúde Jardim Capivari " 12 - 2 -
Posto de SaÚde Vila 31 de Março " 8 lO 1 1 

Posto de SaÚde Real Parque " 4 - 1 -
Posto de Saúde Jardim Betel " 4 8 2 J. 

Posto de SaÚde Jardim são Marcos " 8 4 4 1 
-

Mini-Posto v. Miguel v. Cury " - 4 - 1 

Mini-Posto Jardim Maria Rosa " 4 - 1 -
Posto de Saúde DIC-I " 12 - 1 -
Ambulatório de Saúde Mental " 24 - 7 -
Mini-Po~to Jardim Santana " - - 1 -
Posto OdontolÓgico Inst. Hum I 

berto Campos " 
I 

- 4 - 1 

Posto Odontológico Álvaro Ri I 

I 
I 

beiro " - 4 I - 1 
-

Posto OdontolÓgico do Jardim I 

N. Europa " - 1 I - 1 

Posto OdontolÓgico da Casa 
da Criança de Souzas " - 3 - 1 

Posto Deontológico da L.B.A. " - 8 - 1 



ANEXO 9 (Continuação) 

HORAS CONT~ N9 DE 
TADAS/ DIA CONSULT6RIOS 

SERVIÇOS DE SAQDE INSTITUIÇOES 
ODONT6 ODONT6LQ 

M~DICO - ~~DICOS LOGO GICOS 

Posto OdontolÓgico do Deti Secretaria ~ - 'I - 1 

cipal de Saúde 

Centro de Saúde (CS) I Secretaria do 68 8 12 1 

Estado da . SaÚde 

cs II do Cambui " 16 4 2 1 

cs II do Jardim Aurélia " 8 4 2 1 

cs II - Santa Odila " 12 4 2 1 

cs II - Barão Geraldo " 4 4 1 l 

Unidade Perifér-ica de Bedtriz 
Helena " 4 4 2 1 

Unidade Periférica de Vila Nova " 4 4 1 l 

Posto de SaÚde Jd. Ipaussurama PUCC 16 - 8 -
Posto de Saúde Vl.Castelo Branco " 16 - 6 -
Posto de Saúde Jd.Campos Elisios " 16 - 6 -
Posto de Saúde Jd. Novo Campos 

EHsios " 16 - 5 -
Clinica Odontológica Comunitária 

do Jardim Campos Elisios " - 14 - 8 

Fontes: - Secretaria Municipal de SaÚde de Campinas - Setor de Estudos e Programas (Cadastro M~ 
dica) e Setor de Assistência Odontológica Comunitária (Relação Geral do Setor). Pes 
quisa "in loco" (n9 de consultórios) 

- Secretaria Estadual de SaÚde - Distrito Sanitário de Carrq,inas - Diretora do Grupo Tê~ 
nico - Enfermeira do Centro de SaÚde I 

- Pontificia Universidade Católica de Campinas - Departamento de Medicina Preventiva e 
Social e Departamento de Odontologia Cllnica (Chefia). 
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HORAS/MÉDICO E ODONT6LOGO CONTRATADAS POR DIA E NÚMERO DE CONSULT6RIOS NOS POSTOS DE ASSIST~NCIA 

MÉDICA DO INAMPS E NOS AMBULAT6RIOS DA UNICAMP E PUCC. CAMPINAS; 1.984. 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE HORAS/MÉDICO/ HORAS ODONT6 N9 DE CONSUL- N9 CONSULT6RIOS 

DIA LOGO/DIA - WRIO/MÉDICOS ODONTOI15GICOS 

Posto de Assistência Médica 1 264 60 32 5 

Posto de Assistência Médica 1 - Extensão 164 - 18 -

Posto de Assistência Médica 2 128 - 11 -

Ambulatório - UNICAMP 3.638 60 117 13 

Ambulatório - PUCC 388 - 64 -

---- -·--- ---

Fonte: INAMPS - Ficha de Cadastro Ambulatorial 

~ 
I 

N 
o 
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ANEXO 11 - HORAS/M~DICO E ODONT6LOGO CONTRATADAS POR DIA E 
NOMERO DE CONSULT6RIOS NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS 
CONTRATADOS , PELO INAMPS. CAMPINAS, 1.984. 

SERVIÇOS PE SA0DE 

Clínica Raskim - Oftalmologia 

Clínica Carlos A.N.Stellfed - Otor 
rinolaringologia -

Clínica Hernúnio Ribeiro - Otord 
nolaringologia 

Centro de Informações de Investiga 
ção Hematológica Dr.Domingos Bol= 
drini 

CLINICAMP - Serviços Médicos e Psi 
quiátricos -

Unidade Psiquiátrica de Campinas 

Ambulatório. do SESI - Clínica Méd! 
ca 

A'llbulatório do Sindicato dos Pro 
fissionais de Enfermagem, Técnicos; 
Duchistas e Massagistas dos Hospi 
tais e Casas de Saúde -

Ambulatório do Sindicato dos Traba 
lhadores na Indústria da Dest.e Re 
finaria de Petróleo de Campinas e 
Paul.lnia 

Ambulatório do Sindicato dos Traba 
lhadores nas Indústrias Metalúrgi= 
cas e Materiais Elétricos de ~i 
nas e Outras - Clínicas Básicas -

Ambulatório do Sindicato dos Condu 
tores de Veículos Rodoviários e 
Anexos de Campinas - Clínicas Bási 
cas 

Ambulatório do Sindicato dos Tra 
balhadores nas Indústrias da Conii 
trução e do Mobiliário de Campinas 

Ambulatório do ·Sindicato dos Empre 
gados do Comércio de Campinas -

Ambulatório do Sindicato Rural de 
Campinas ~ Clínicas Básicas 

Ambulatório do Sindicato dos Traba 
lhadores das Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas de Campinas, Vali -
nhos e Sumaré -

Ambulatório do Sindicato dos Empre 
gados em Estabeleci11entos Bancári'= 
os 

RECURSOS HUMANOS 
HORAS/Mf:DI HORAS/O!Xlt-rnl 

CO/DIA - 1..000/DIA -

20 

4 

40 

64 

29 

16 

12 

8 

20 2 

B 2 

36 

B 

4 4 

8 

12 

RECURSOS F!SICOS 

N9 CONSUL'l'6 N9 CONSULT6 
RIOS Mflli RIOS O!Xlm'O 

COS - I..Ó3ICOS -

Não consta 

1 

1 

7 

9 

3 . 

l 

l 

52 lO 

16 2 

l 

l 

1 l 

4 

3 
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SERVIÇOS DE SA0DE 

MEDICAMP - Unidade I - Clínicas Bási 
cas e Especializadas -

MEDICAMP - Unidade II - Clínica Ras 
kiT. - Oftalmologia -

MEDICN1P - Unidade III - Clínicas ~ 
pecializadas 

MEDICAMP - Unidade IV - Clínicas ~ 
sicas 

MEDICAMP - Unidade V 
sicas 

- Clínicas ~ 

MEDICAMP - Unidade VI - Clinicas ~ 
sicas 

MEDI~~ - Clínica Odontológica 

SA~CIL I - Clínicas Básicas 

SA~CIL II - Clínicas Básicas 

SAMC!L III - Clinicas Básicas 

SA'1CIL IV - Clinicas Especializadas 

SAMIS - Clínicas Básicas e Especiali 
zadas -

CAMPICL!NICAS S/ C Ltda. -Clínicas Bá 
sicas e Especializadas -

Pronto Socorro de Fraturas de Campi 
nas - Atendimento Ambulatorial ·de lír 

RECURSOS . HUMANOS 
HORAS/Mtoi HORAS/O~vra 

CO/DIA .- LOGO/DIA-

102 

50 

25 

18 

45 

26 

8 

ll 

18 

20 

26 

98 

19 

gência - Não consta 

Hospital !1.micipal Dr. Mario Gatti -
Atendimento lvnt:ulatorial de Urgência 

Hospital Beneficência Portuguesa - A 
tendimento Ambulatorial de Urgência-

Hospital Irmãos Penteado - Atendimen 
to Ambulatorial de . Urgência -

Hospital Santa Tereza -- -Clínica Pier 
ro - Atendimento Ambulatorial de lír 
gência -

Hospital e Maternidade Santo Antonio 
- Atendimento Ambulatorial de Urgê~ 
cia 

Hospital Clínica Infantil de Campi 
nas - Ater,dimento Ambulatorial de lír 
gência -

Hospital Álvaro Ri~iro - Atendimen 
to Ambulatorial de Urgência -

Hospital Coração á~ Jesus - Atendi 
mente .~latoriel rle Urgência -

52 

60 

484 

159 

237 

226 

99 

77 

Fonte: I:WlPS - Fic:lié1 ue C:idastro Ambulatorial - 1.984. 

4 

9 

RECURSOS 
N9 CONSULT6 
RIOS · Mtol' 

cos ' 

8 

Não consta 

6 

5 

l 

l 

3 

3 

4 

Não consta 

Não consta 

ll 

Não consta 

6 

7 

8 

14 

6 

7 

5 

2 

F!SICOS 
N'? CONSUL'l'a 
RIOS . OooN 
rot6Grcos-

ll 

l 

l 

1 
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. ANEXO 12 

QUADRO 5 

GASTOS ro INAMPS COM ASSIS'rtNCLI\ MrniCA E OOONTOuJGICA, POR MODALIDADES DE S~ 

· ·. VIÇOS. CAMPINAS, 1.984. 

I 

GASTOS . EM Cr$ MODALIDADES DE SERVIÇOS \ % 
\ SUB-TOTAL TOTAL 

PRdPRIOS ro INAMPS 

Assistência llmbulatorial 252.176.758 

Acidentes . do trabaTho 122.573.890 374.750.648 1,25 

CON'ltNIOS 
.· 

Govepnamentais - A.I.S. 130.437.969 130.437.969 0,43 

Universitários 

UNICAMP 2.008.550.106 

PUCC 2. 596.471.892 4.605.021.998 15,35 

Sindicatos 
' 

Urbanos 177.601.992 .· 1· 

Rural 39.840.000 217.441.992 0,72 

Empresas 

Assistências Ambulatorial e 
Hospitalar 213.313.372 

Acidentes do trabalho 756.727.351 970.040.723 3,23 

CONTRATAroS 

Assistência Ambulatorial . 12.549~566.403 

Acidentes do trabalho 618.604.377 

*Assistência hospitalar 10.159.943.996 23.328~114.776 77 '77 

CREDENCIADOS 374.326.659 374.326.659 1,25 

TOTAL GERAL 30.000.134.765 30.000.134.765 100,00 

Fonte: INIIMPS - Secretaria Regional de Planejamento - Coordenadoria Regional de 
Orçamento-Programa. Demonstrativo Orçamentário Local - DO LI 
DATAPREV - 369 decênio - 1.984. . 

~':Fonte: INAMPS - Secretaria Regional de Administração. Departamento Regional de 
Finanças. Divisão Contábil - Relatório de Crédito Bancário a 
Hospitais,Profissionais e SADT/DATAPREV. 1.984. 
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