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RESUMO 

Este trabalho focaliza a investigaç~o realizada em 

um Centro de Sa~de de S.Paulo, Capital. A pesquisa utilizou 

proposta metodol6gica de avaliaçào de serviços de sa~de baseada 

na opiniio de usuários. Os dados foram levantados atrav~s de um 

''survey",tendo sido entrevistados 124 usuários do Centro de 

Sa~de. 

Os resultados revelam que a populaç~o investigada 

está satisfeita com os serviços oferecidos, apesar de sentir 

alguma dificuldade de relacionamento com o pessoal de sa~de e de 

achar inadequada a qualidade das condiç5es de higiene do ambiente 

fisico.Demonstram tamb~m que as opini5es favoráveis se devem a 

um conjunto de fat8res relacionados ao fato da investigaçio ter 

sido realizada num Centro de Sa~de do tipo !,central, isto~~ de 

fácil acesso, com disponibilidade de recursos t~cnicos que 

permitem a resolutividade dos problemas de sa~de. 

O autor sugere que os resultados sejam utilizados 

para discutir com o pessoal de sa~de a importância do 

envolvimento da populaçio na oferta de serviços e como conseguir 

sua participaç~o 

Sanitária do Brasil. 

enfatizada na nova proposta da Reforma 



SUMMARY 

This paper focuses an investigation carried out in 

a Health Center of S.Paulo, SP. The research used a model of 

health services evaluation based on consumers opinion. Data was 

collected through a survey and 124 people were interviewed. 

Results show that the interviewers were satisfied 

with health services offered, although tht.~Y fel t some 

difficulties in their relationship with health personnel.Besides, 

they mentioned as inadequate the quality of phisical environment 

hygiene conditions. 

They also show that the favoLU-able opinions al-e 

due to the fact that this research was undertaken in a type I 

Health Center,belowing to the Central area of the city, of easy 

acess and with all necessary resources wich enable a high degree 

of the resolutibility of the health problems. 

The author· suggests that results should be 

utilized to discuss with health personnel the importance of 

getting consumers involved in the utilization of services, as 

well as to how to get their participation that has been so 

enphasized by the new proposal of Public Health reformulation in 

Braz:il. 
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1 . I NTRODUC~O 

Os óltimos anos têm se caracterizado pelo constante 

questionamento das políticas de saóde vigentes, bem como das 

causas da exclus~o da maioria da popula~~o do exercício de seu 

direito à saóde. 

Parece haver um consenso entre a popula~io em geral e, 

particularmente, entre o pessoal de saóde em rela~ão à crise que 

esse setor vem enfrentando em todo o território nacional. 

Desde o final da década de 70 estudiosos do assunto, 

através dos meios de comunica~~o de massa e de publica~5es 

científicas, tim se manifestado a respeito desse problema e suas 

causas,indo até suas raizes estruturais, isto é,verificando sua 

rela~io ao modelo de desenvolvimento sócio-econ8mico capitalista. 

A saóde, encarada por Lobo~7 como a "capacidade de 

enfrentar e modificar as condi~5es que geram a situa~ão de vida 

infr·a-·humana e a doenç:a", está vinculada a fatores sócio-



poli t ir.: o~:;, 

qual idade dt~ vida da popul<:H;:ão. No caso do Brasil, em que a 

dos bens sociais, entl-e eles al:imenta<;:ão, mcll·· ad i a , saneamento, 

trab~lho e lazer, os problemas de sa~de apresentados 

estio intimamente ligados a falta deles. 

(~té cp.Je ponto -.1!3 políticas ele s-:::>.~de que en·fat.i:.?.d.m urna 

assistênci.a méd:ic:a de cê:lr-.:.~ter curativo f..'! individual, sacr·i·f:icando 

P~blica estariam :inter·fel··indo nos n~sultê:tdos obtidos 

O que parece é que os servi<;:os de sa~de da 

CCHIIO não c:ont r· i bu i ndtl 

sigr1ificativamente com a situa<;:ão de sa~de da popula<;:ão. 

Did.nte desse questionamento alguns problemd.s vão se 

mais c lar· os. As pr·át icas desf?nvol vidas Pf:.d as 

às necessidades e 

estio em sua maioria voltê:tdas para a melhoria da qualidade de 

6. Ser-vi~o de Sa~de é entendido neste trabalho como todo local 

que proporciond. tratamento, previne a doen~a e promove a Sa~de da 

popula~ão. 



vida elo!.:; indivíduot:;". Nem sempre as reinvindica~Bes populares, 

nesse sentido, t&m sido c:onsider·adas. 

Pinotti~7 em seu livro Reflex~o: Politic:a, Educ:aç:~o <:::' 

Saúdt-:·! inclui 

popul aç::~o. Comentc:A (:J autor··: ''1:~ dispE.~nsável as 

décadas as más condiç:5es de saúde do povo brasileiro. S~o números 

que, já nem causam mais impac:tn e quE!, de 

n~o <:ts 

Dâo, além disso, impress~o de que 0 tudn questâo de 

f" Pinott:.i continua dizendo que a taxa de mortalidade 

i nfant :i 1 r0m nosso pa:Í s n~o apn::!se:mtc:Ju pn::>gr·(~sso a l FI Um nas 

a n~n ser local, nem melhoraram as condi~Ões 

No Su 1 , E:Hn .i 985 , a taxa de mortalidade 

in·f.::~nt.: i 1 c:heg-.1 a 50 pcn· rn i J. n.::1s;c: i do!.:; v i vn!:;, no Nor·dest.e, 

por· mil nascidos v:ivt.ls <rH::>s pa:isE~s c.l(~senvolvidos é dE• 8 (e .1.5 por· 

mil nascidos vivos). 

Um exemplo ]oc:al de variaç:~o da taxa de mortalidade é o 

rtll. • .tnic::Í.pio dE-! Sâo Paulo.Ch dado!:; da Funda(l:~o SEADE demonsb·am que 

a taxa de mortalidade infantil no mur1icipio de S~o Paulo, de .1.950 

-.1 i985,apresent.:aram uma evolu~âo bastante c:ara(:terístic:a, com 



tendências crescentes e decrescentes.Ap6s 1974 tem assumido uma 

tendência decrescente, reduzindo-se atÉ 1983 de 90%. para 

40%.aproximadamente.Porém está assumindo a mesma tendência 

crescente mencionada por Pinotti de 1985 em diante. 

O coeficiente de mortalidade infantil é um dos mais 

sensiveis indicadores das condiç5es de vida e refere-se ao risco 

de nascidos vivos menores de i ano, 

portanto, das condiç5es de moradia, 

Relac iona--·se: 

virem a morrer,em funç~o, 

alimentaçio e saneamento. 

às doenças infecciosas e parasit~rias agravadas por 

diarréia e desnutriç~o; 

a problemas de gestaçio e parto, por falta de 

assistência médica. 

Algumas doenças infecciosas sio facilmente preveniveis 

e já est~o controladas em paises desenvolvidos. 

O Br·asi 1, 8• economia do mundo, tem seus 

com valores que mostram situaç~o pior do que paises como 

Paraguai, Albinia, China Continental, Col8mbia, Cuba, Venezuela e 

outras na~Ões com renda per capita menor, como diz o atual 

Saúde do Estado de São Paulo: "tudo isso vem 

provar que nossas condi~Ões de Saúde resultam de uma estrutura 

inadequada, de ineficiente e de dinheiro mal 

4 



aplicado"~..,. . Na n?alidade, tal como E•stá, o sistema de sa~de no 

Brasil nio resiste à mais superficial análise. 

Pinotti define o Sistema de Sa~de como: 

episódico: cobre os doentes apenas nas fases agudas da 

enfet-midade; 

fragmentado: seus vários sistemas nio se integram; 

caótico: 

incoerente: 

perverso: 

não possui 

1-eferência; 

mecanismo de referincia e contra-

privilegia a medicina curativa e não preventiva; 

importa tecnologias caras desviando recursos das 

ações básicas, mais baratas e mais necessárias ao 

atendimento do povo brasileiro. 

Refere-se ainda a alguns aspectos indispensáveis para a 

implementaçio de um novo sistema de sa~de mais justo e viável 

para o Brasil ,como o acesso universal de todos os brasileiros ao 

setor de prestaçio de serviços primários de sa~de e aos 

medicamentos básicos. 

Esse atendimento deve incluir ações 

preventivas de sa~de, 

baixa complexidade, 

aç5es diagnósticas e aç5es curativas de 

que podem ser resolvidas a nível dos postos 

de sa~de, 

população. 

o que representa 80% dos problemas de sa~de da 

5 



Realmente Pinotti retratou o estado em que se encontra 

a sa~de brasileira; entretanto, seu discurso sequer menciona a 

rela~~o equipe de sa~de-cliente e a participa~~o da popula~âo 

usuária nos servi~os de sa~de como fatores 

mudan~a da situa~âo apresentada. 

importantes para a 

A VIII Conferência Nacional de Sa~de, que definiu sa~de 

em seu sentido mais abrangente como a resultante da qualidade de 

vida da popula~âo (alimenta~âo, habita~âo, renda, meio-ambiente, 

trabalho, transpor· te, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse 

da terra e acesso a servi~os de sa~de), concluiu tamb~m que os 

níveis de sa~de se encontram atualmente bastante insatisfatórios, 

mas considerou a participa~âo popular como muito importante num 

processo de transforma~lo. 

aspectos:; 

Outros documentos e autores chamam aten~âo para alguns 

que dentro de uma nova estrutura s6cio-econ8mica 

poderiam contribuir para reverter esse processo, já que! ele 

decorre, como diz Minayo4 m, "de uma tr·arH·dol-maç:âo social e não 

apenas de propostas de racionaliza~lo de servi~os de sa~de''. 

Considerando, a partir da experiência e informa~5es da 

literatura,m7 , 4Q, 4~,~7 que nossas políticas de sa~de: 

v@m a sa~de como uma questio separada do social, como se fossem 

coisas diferentes e desvinculada das condi~5es de vida da 
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popula~~o, dando-lhe um cunho meramente biológico; 

n~o prop5em solu~5es coletivas para os problemas de Sa~de 

P~blic:a,p~··im··:i.;r.ando •:1 estratúsda elE~ at:.•zmcl:i.rnent.cl incliv:i.clual; 

favorecem a r>rivatiza~~o da medicina ,possibilitando o lucro 

elo~:; que t:-!><P J.cn··d.m a doen~;:..:>.; 

e que a organiza~~o do sistema de sa~de : 

n~o tem demonstrado sempre ser racional, pois n~o prioriza seus 

gastei!;; umd VE-!i?. que conta com VE-)r·b.as insu+ i c: ient:eE;; 

trata a municipal :iza~ão da sa~de como um cl:i!:;cw-so teór·:ico e 

ut6pic!J, nâo criando condi~aes para sua e+etiva~âo; 

nZ-:ío per-mite o acesso de g,-·.::mde P<:.'\r·te da popula~ão aos sEn-vi!;:os 

de ~;a~de pelo n~mero exíguo de unidades existentes em rela~âo 

às ncc.:ess idades populares, loc:aliza~ão inadequada G 

di+ic:ulclade de ut:ili;r..a~âo, pel·.l pequen·::l disponibilidade de 

t r··ansF.'Ol-·t<:,) c,• P<=l C.l a 1 to pn~~o das passagens; 

não ·favor·ece ü pr·eocupa~;:ãn com d quül idade no~:; atend imentns, 

propicia que a popula~;:âo E)~;per·e muito peln atendimento a que 

tem d i r· e i to, 

.adecJI.ldclo dO usu,Jn·io b·-3.balhaclcn-; 

obr·i~.:la o usuár··:io a pl-·ocLtl-ar· muitos ser·vi~os d:i ·ferent<=s pal-a ter-

seu pr·oblema de ~;;aÜde r·esolvido 

n:?médio, vc.cina); 

(por· 

n~o promove a aval:ia~ão dos servi~os de sa~de que oferece e, 

por· tanto, 
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pe>pula!,;::Ío ·.1 r·espeit:o do~:; mE!i:Hnn~:;; 

sJr-éHide par-te dos pn.1f)ssionais dE• saúde de n:ívcl supt-~r·ior, 

funcion . .in·io~:; elo ~:;is;t:ema não têm ~:>ido pr·epaí·adus pc-!-!lo ónJ:}ío 

fonnador- par· a at.e.nder·· <~ popu l ac;.:ão, o pr· Ópr· :i o si stc::-ma não 

incentiva a r·evisão curricular. 

CJ pe!ssoal opc~r·acional, auxi 1 i ar· r0 administl··ativo da equipe de 

!:aaúde (ele n:ívc-!1 f:!lementa.r e mt;!dio) em ger··.ll t.:.ambém nâo rE!C€7!be 

C:<:tpac: i taç:i.ú.1 em servic;:o par· a um adequado atencl imento d.::~ 

···· ot:.; pr·ofiss:ionais e:•nc::ont1··arn di+ic:uldadf:::•s c-2m ar1alisar·· 

c: r· i t ic:amente SU·:l atuac;:~1c>, por·cp.H? dE!Sc:onhec:E!m a popu 1.-:i(.;:ãn com a 

qual vão tr·abalhal-, ~:;eu modo df: vida, cr·enç:as, valor··es, ansc~ios 

e opiniõt~!S sobr·e e> .:;tt:encliment:n t:tUE! lhE! ú n·l=er·ec:idcl. lgnCH"r.llll 

também os motivos de procura dos serviç:os de saúde e as causas 

que-! levam -.1 popula~õ:ãn a pr·e·h::~r·ir a!:; +or·m..:>.!:> alternativas de 

:i clé i as ac.:r-esccmtando que o 

Pí'Clf i S!:;i ona 1 de saúde deve entender o cliente em todas -.1s suas 

var· iam com as 

cmc.:ontra. Fn+atiza ainda, que é desejável haver participação dos 

Limitada invest)gaç:ão existente a n?.speitcl no Flr"asil, 



levou-nos à propor este estudo, dando infase aos aspectos 

relativos à utiliza~io dos servi~os de sa~de que poderia 

contribuir para ampliar a participa~io popular no servi~o. Foi 

utilizado o processo de avalia~io qualitativa realizado pela 

popula~io em rela~io à sua satisfa~io com os servi~os de sa~de 

que lhe sio oferecidos. 

Nesses termos, objetivou-se analisar a opiniio dos 

usuários em rela~io ao atendimento recebido num Centro de Sa~de, 

selecionado para esse fim e avaliar a contribui~io do estudo 

sobre a opiniio da demanda, para possível implementa~io da 

política proposta pela Reforma Sanitária. 

O tipo de pequisa levada a efeito, apesar de utilizar o 

método acadêmico de pesquisa científica para o estudo sistemático 

da realidade, através da coleta de dados por meio de formulário, 

contou com a participa~io da popula~io nio como objeto, mas como 

sujeito das entrevistas, nas quais opini5es, percep~5es e 

sentimentos foram valorizados. Os resultados obtidos seria 

oferecidos aos profissionais e funcionários do Centro de Sa~de a 

fim de que possam, se o quiserem, estabelecer o que e como mudar, 

partindo do que a popula~io sente e expressa. 

Embora indireta, essa é uma forma mais interessante de 

participa~io nos servi~os do que a de participar somente através 
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do pagamento de impostos que, aliás, nem sempre garante o direito 

de receber atençio satisfat6ria. 

Para avaliar a possibilidade de contribuir para a 

implementaçio da política proposta pela Reforma Sanitária para o 

Centro de Saúde, de gestio conjunta de profissionais com a 

populaçio ,o estudo procurou analisar a opiniio da demanda em 

relaçio à organizaçio, funcionamento e atendimento oferecidos na 

unidade estudada em contraposiçio com o desejado pela populaçio. 

Espera-se tamb~m que os resultados possam vir a 

contribuir para as várias programaç5es educativas, fornecendo 

subsídios para capacitaçio da equipe de saúde e da populaçio, 

preparando ambas para desenvolverem uma relaçio efetiva na 

utilizaçio dos serviços de saúde. 
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2. REFORMA SANITÁRIA 

2.1. Histórico 

Considerações Preliminares 

Apesar de apenas recentemente estar se falando em 

Reforma Sanitária como uma necessidade, ela começou no Brasil Já 

há alguns anos quando gr·upos de técnicos e pr·ofissionais do setcn· 

iniciar·am a discuss~o do assunto. 

O sistema de saúdt;;t vigente, 

mui to tempo. por· forças democráticas, 

já vinha sendo debatido há 

especialmente grupos de 

sanitaristas que nio concordavam com sua organizaçâo e às 

finalidades que acaba atendendo. 

os núcleos de 

resistincia e oposi~io localizaram-se na academia, onde de cer·ta 

forma foi possível preservar uma postura critica reflexiva.Foi 

nas universidades ,onde começaram a se esboçar movimentos de 
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e seus projetos 

p i 1 oto. ( *) 

se tornava mais intens~, invadem as institui~5es estatais onde 

nos ~spaç:os per··ifér·icos da medicina simpli·ficada articulam 

projetos alternativos, contrahegemonicos em resposta ~ situa~llio 

Clar·o~;, Niter·ói 

obstáculo!:; co 1 oc:ado~; pelo esvaziamento financeiro e pela 

c~st n.d:.ur·a po 1 :i. t :i c;:~ r·c~pr-ess i v a t:::.'IYlZ~o E~>< i stentl;:)", c::c>n·forme descn~ve 

Possa·::; no~:; Andi!:; ela VIII Confed2nci;.l Nacional de Sáude, i9B6!'!'i 9
. 

d.:.'!s (iç:Ões de Saúde• e Saneamento, da 

Superintendinci~ elo D~!senvol v i nH-::~ntn Econ8mico do Nordeste 

··SUDENE-, que se constituiu ses1undo na 

b-3 i )(C) cur:;tn, 

:F 1 eu r- y, S . E~ Mendes,E.V. D s:isteme 

unifi(:ado P Descentr-.:1lizadn de Saúde no atual contexto da Reforma 

Bras:ileira.Proposta RADIS, (ii) :5,1987 [ Con ·fr;jd2nc i a 

proferida 11n Seminárin Interinstituc:ional sobre Reforma Sanitária 

c~ Dn.:~an i zaç:ão de Se1··v i ç:o!5 de Saúde, Nati:tl., 19B7] 
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.::~ntecipando a racionalização do sistema de !:~aúde que se 

acentuar·ia desde entio.Foi o primeiro programa interinstitucional 

que envolveu or·ganismos de nível federal,estadual e municipc:d num 

trabalho conjunto pela melhoria da qualidade de vida da popula~io 

rural do Nordeste. 

Em 1980 o PREV-SAóDE incorpora as id~ias básicas de 

racionaliza~io e integra~io do Programa de Interioriza~io de 

Aç:êíes de Saúde e Saneamento-PIASS-para o atendimento bs 

popula~5es urbanas, definindo uma nova política de financiamento 

para o setor saúde. A proposta,apesar de sua excelente qualidade, 

em sua versio preliminar, mostrou-se inaceitável para os 

diferentes setores de atuação da ir1iciativa privada.Sofreu várias 

altera~5es e apesar delas nio chegou a ser implantada. 

Sur·ge então, E:!trJ fun~ão do apr··ofundamemto da c r· i se a 

necessidade de redefinir a política de compra de servi~os do 

setor· privado, r·esultando no Plano do Conselho Nacional de 

Administra~io da Saúde Previdenciária-CONASP. Este objetivava a 

descentralização do sistema de assistêncic.~ médica Pf2la cr·iação 

"de uma porta de entr·ada Ünic;.;a", integrando numa rede básica de 

servi~os pÚblicos o Instituto Nacional de Assistência Médica de 

Previdência Social-INAMPS-, o estado e o município entrando a 

rede privada apenas onde não houvessem unidades estatais. Este 

plano ainda em vigor prop5e como objetivo final as A~5es 
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<AIS), que se organizariam a partir da 

:inter· i nst i tuc: i ona 1 dos serviços de saóde a nível 

atrav~s da regicnaliza~âo e hierarquiza~io do sistema 

v i ctb i l i <'.ado pc:.~ 1 as CcHn i ss(5es J nter- :i nst i tuc: i ema i s. 

SE) de um laelo a~:; A~;:ões Int.egr·adas de !3ai..Íde r·e,")pr·esentam 

especialmente nas ragiÕes desenvolvidas do pais,uma perspectiva 

concreta de integra~âo e articula~âo das instituiçÕes pi..Íblicas em 

saóde:~, por· outr .. o lado sofreu obstáculos concretos para sua 

expansio de um laelo financeiros e ele outro devido 

capC~c::idadc::' r·c~solutiva dos S(~l-·viç:os est.adu.:.:d~; e municipais d(:!' 

das instituições pÓblicas a nível ]Qcal, agr .. <:~vados Pf::!l<:!IS pn::-~ssí:íes 

dos interesses privados e a ausüncia ele canais efetivos ele 

pctrt:ic:ipação da popula!;ão na gestão do sistema".!!'!'l9 

Pu!:.~!.:klS el i z ai nela que! a~:; ?HS aprofuncla~·am a d icot:omi ·.l 

Qntr·a a <:~ssist&nc::ia médica pr-eventiv.:.'\ c~ cur·ativa e as ações 

c:ulet.: i v.:l!:i (.:.' p~·event.: i va~.:; 

pÜbl :ica as n:'.'laçê)(~S de estímulo à 

pagando pur 

ser·vi~>:u~:;. co 1 ucnu ..-:·!m 

ccm-fr··onto L"t cl:ispar··idade da política sala,-·:ial f~x:istentu, o que 
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n~alidade, as AIS segundo Possas, foram um passo importante para 

a integl-.:H;:ão das instituiç:Ões pÚblicas, mas havia muito ainda a 

ser feito,especialmente em se reconhecendo que saúde é expressio 

de qual idade de vid.:.i de urna populaç:ão num dado E•spaç:o €"~ num dado 

momento e que depende de condiç:5es que transcendem a simples 

oferta e consumo de serviç:os m~dicos. 

A VIII Conferincia Nacional de Saúde convocada pelo 

Decreto nQ 91466 de 23/07/1985, ocorTeu em Br·asilia de 17 a 21 de 

març:o de i 986, mobilizou em todo o pais cerca de 4.000 pessoas e 

reabriu a discussão tratando mais especificamente da Reforma 

San i tár· i a "numa c:onj untur·~:1 em que os discursos de transi~;:ãc.> 

democr~tica e de implantaç:ão da Nova República se mistLtl-.:.,m, 

determinando estrat~gias e ritmos diversificados na concretiza~io 

das mudanç:as"~"". 

O temário da discussão foi :Saúde como direito inerente 

à personalidade e à cidadania,reformulaç:io do Sistema Nacional de 

Saúde e o financiamento setorial. 

"Em funç:ão disto, foram debatidas aí, questões r·elativas 

às condiç:5es jurídicas, institucionais e financeiras do Sistema 

Nacional de Saúde, o que demonstrou mais uma vez a gravidade da 

situaç:io em que esse sistema se encontra e da falta de 

como já foi 
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"transfor·mou-se numa pré-constituinte da Saúde. 

Materializou-se o consenso em torno da conceitua~5o de saúda, 

seus determinantes, sua incorpora~~o ao direito da cidadania, o 

consequente dever do Estado, a cria~io do Sistema ónico de Saúde, 

a inter·dependência entr·e a política social e a econômica com os 

ent)"aves no cas!.J bras i lei )"O, assim como a 

caracteriza~io dos servi~os de saúde como públicos e essenciais, 

propondo-se altera~5es no relacionamento com o setor privado. 

"Não ter·minou em si mesmo. Foi um fato marcante no 

processo de reformula~io atual e apontou para a continuidade da 

elabora~io de propostas que permitissem atingir o objetivo 

p) .. irneiro de melhor·ar as condi~5es !:>anitárias da pop•J.la~ão"e•. 

Segundo Aroucaeo, seu pl-esidente, foi o evento mais 

Si 9 n i f i C: •3. ti VC) , 

Bl"ctSi 1. 

ern termos de debate, da história da saúde no 

2.2. Da VIII Conferência à Operacionaliza~ão das Conclusões: 

Sistema Nacional de Saúde e Novo Texto Constitucional 

Ao entendermos a Reforma Sanitária como um processo de 

transforma~io que busca elevar, através de vários elementos, o 

nível de vida da popula~~o, podemos considerar que o ciclo 

iniciado pela VIII Conferência Nacional e encerrado com a 
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aprova~3o do texto constitucional representou a base fundamental 

para o desenvolvimento desse processo no Brasil. O movimento de 

constru~~o de um Novo Sistema Nacional de Saóde concretizou-se na 

elabora~io de projeto-lei para o sistema(anexo 1) e algumas 

propostas para o texto Constitucional.<anexos 2 e 3) 

As propostas elaboradas no período de 1986 a 1988 

tiveram como modelo a Reforma Sanitária Italiana e basearam-se 

também em pressupostos estabelecidos nas 

Conferincia Nacional de Saóde: 

conclus5es da VIII 

direito universal de acesso igualitário aos servi~os de 

saúde; 

descentralizaç~o dos servi~os de saóde para as instincias 

estaduais e municipais,inclusive no imbito de programa~lo 

orçamentária das AIS, baseadas na premissa de que Saúde é um 

bem pÚblico de responsabilidade do Estado. Para assegurar o 

acesso da popula~âo, o Estado deverá estabelecer novas 

rela~aes com o setor privado, regidas pelo direito póblico e 

nio mais pelo direito privado, garantindo desta forma o 

controle e a fiscalizacio sobre os serviços prestados; 

Parlicipa~io da sociedade organizada na formula~io, controle 

de execuçio e da avalia~io das políticas de saóde em todos 

os níveis do sistema. 

O Novo Sistema Nacional de Saúde 
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A primeira proposta de conte~do para uma nova lei do 

Sistema Nacional de Sa~de (anexo i) foi elaborada pela Comissio 

Nacional de Reforma Sanitária formada por proposiçâo da VIII 

Conferência. Era uma comisslo de imbito nacional, composta por· 

representantes dos ministérios envolvidos na pr·oblemática de 

sa~de dos representantes dos profissionais de sa~de e demais 

entidades representativas da sociedade civil. 

Essa comissão foi formada por 24 membros, 12 dos quais 

escolhidos entre r·epl-esentantes do governo outros 12 

participantes da sociedade civil, inclusive de serviços privados 

de sa~de. Criada por portaria inter-ministerial, assinada pelos 

Ministros da Sa~de, da Previdência Social e da Educa~lo, foi 

instalada a 9 de setembr·o de 1986 com a final idade de propor em 

180 dias um novo mc.1delo de Sistema de Sa~de unificado e 

descentralizado para gar·antir· o acesso de toda a população. 

A proposta elaborada pela Comissão foi a primeira a 

apresentar considerações e sugestões de mudanças subst3nciais na 

atual lei do Sistema Nacional de Sa~de. Não representa, como as 

propostas apl-esentadas à Assembléia Constituinte, um conjunto de 

princípios a serem defendidos como dispositivos institucionais. 

Baseia-se nas idéias defendidas pela VIII Conferincia, tomando a 

forma de Leyisla~io complementar de nível federal, que pretende 

assegurar a concretização do texto constitucional aprovado. 
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Para manutenção dos pr·incípios de 

! • .m.i .. Y.~:c.~.:a.l.i.Z!;l.~;ãu.A ......... ~f.U .• tid..:ad~ .... ~ ..... i.nt~sr.·.a.l .. i.d..:ade da.s ac;:Ões de saúde, 

recomenda que se constitua a Rede Nacional de Serviços de Saúde 

<RENASSA>, organizada de forma regionalizada e hierarquizada, 

incluindo o seto1- pÚblico, o setor privado filantr6pico não 

lucrativo conveniado, que passará a ter natureza pÚblica, e, em 

caráter transit6rio, o setor privado lucrativo contratado até que 

u serviço público tenha possibilidades de substituí-lo. 

O campo de aç~o da RENASSA deve abranger aç5es de 

promoc;:io, proteçlo e recuperac;:lo da saúde respeitando o principio 

de integralidade de ação, intr·a e inter setorialmente, abrangendo 

toda cadeia epidemiol6gica evitando programas e ações isoladas. 

Inclui rc.\m--se, entre ações, as AIS; Vigilância. 

Epidemiol6gica, Nutricional, Alimentar, Sanitária, Planejamento e 

Administr·aç~o é'm Saúde, participando no Contr·ole d.:~s Condições de 

Saneamento e Meio Ambiente; Informac;:Ões de Saúde, 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnol6gico, F'roduç~o, Controle e 

Di sb· ibuic;:ão de Insumos Estr·atég icos, Recursos Humanos. 

Estabelece a divis~o de trabalho entre os níveis federal, 

estadual e municipal ,garantindo a sinergia e articulac;:io entre 

os diferentes níveis, 

recíproco entre eles. 

de modo que haja um apoio logístico 

Cada esfera de governo deverá mant~r 

servic;:os cuja abrang&ncia corresponda ao territ6rio sob sua 

isb.:l é, as ações e servic;:os hoje mantidos pelos 
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governos estadual e federal ,que sejam de alcance municipal, em 

princípio, dever~o ser transferidos com oa respectivos recursos 

para o comando municipal. Isto foi decidido para resolver um 

problema facilmente identificado em nossa realidade de hoje, que 

é o de encontrar diversos segmentos do governo, conforme r·efere 

Bedusch i :'!t: "Atuando, isoladamemte, sem quaisquer articulaç5es 

duplicando desnecessariamente aç5es, com gastos programaticas, 

fl-·equentemente injustificados pela superposição, pelo 

paralelismo, pela falta de fechamento final dos resultados. Neste 

sistema ca6tico criam-se grandes bols5es de desassistidos, 

estabelecendo uma divisio concreta entre os que tim direito e os 

que 11ão tem" . 

{) proposta de uni f i cação objetiva c1- ia I- uma postura 

program4tica que viabiliza uma política integrada, 

integração institucional não vem. 

enquanto es·,:;a 

Par é.' atender ao princÍpio de regionalização e 

hierarquizaçio da Rede de Serviços foi proposto que ao nivel 

federal caber~ formular a política nacional de sa~de, exercendo 

todas as funç5es de nível nacional, da mesma forma que competiria 

aos Estados as aç5es de coordenaç~o entre os municípios 

concr·et i zando uma Poli t ic;a Estadual de Sa~de. Cc:un a 

descentralização, especialmente das atividades- fim, 

pr·ovável que os programas de sa~de venham a atender às 
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necessidades regionais, 

qual est.ft inser·ido. 

às aspira~5es locais e à realidade na 

Mecanismos j ur·· í d ico--le!ga i s adm in i sb··ê.\t i vos de 

articula~io intersetorial foram previstos em reconhecimento ao 

inten··setor ial aç:ão de Sê.iÚde, não restrita 

especificamente ao campo biológico, mas relacionada às condi~8es 

de vida da populaç:~o. 

Para atender ao pressuposto de gestão colegiada na 

formula~io e controle de política e práticas institucionais 

várias diretrizes são 

financiamento , gestic e política de recursos humanos de sistema. 

As principais diretrizes s~o: comando único localizado 

em uma ~nica institui~io pública em cada nível de governo como 

par exemplo, um novo Ministér-io de Saúde a nível federal, uma 

nova Secretaria Estadual de Saúde a nível estadual, €~ assim por 

diante; r·ede integr-ada única de sel-viç:os públi.cos e conveniados a 

nível local, obeclecendcl 

t1ierarquizaç:~o e pretendendo a cobertura total da populaç:ão; 

resolutividade ao nível secundário, gestio participativa; 

f i nane iamento do SE."t.or com r-ecur·sos oriundos de font€-?S f i se a i s 

federais,estaduais e municipais com financiamento nunca inferior 

a 12% das respectivas receitas tributárias; política ison6mica em 
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relação a salários para os recursos humanos, cujos cargos deverão 

ser providos sempre, por concurso público. 

O que esta Pl-oposta não espec i f ic.::t é o tipo de insumos 

estratégicos cuja produ~io e distribui~io pretende assumir. Por 

outro lado, apresenta uma proposta bastante avançada em termos de 

participa~io popular na gestio da RENASSA, tomando como principio 

básico o envolvimento do governo, prestadores de servi~os 

<através de suas entidades representativas) e usu,rios <atrav~s 

de suas entidades representativas) no planejamento, gestão, 

controle e avalia~io das a~5es e servi~os prestados pela Rede 

Nacional com poder de controle nos diferentes níveis de decisão. 

Todos participariam dos Conselhos de Saúde nos níveis federais, 

estaduais e mur1icipais e também dos Conselhos de Administra~ão. 

Serâo também geridos pelos colegiados os Fundos de Saúde dos 

diferentes níveis. Rea 1 me•nte, foi uma proposta de participação 

bastante ousada, quando se pensa no momento em que vivemos, ainda 

de transi~ão democrática numa sociedade com uma história de 

autor· i ta r· i smu, 

soe ial. 

que marcou todo o seu desenvolvimento político 

Reforma Sanitária 

A primeira proposta de texto constitucional, que 

contemplou os principies de Reforma Sanitária, foi elaborada a 
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partir das conclus5es da VIII Conferincia Nacional de Saóde, que 

serviram tamb~m de base para o Projeto da Comissão de 

Sistemat i za1,:ão. E-:.~se se contrapunha ao Proj etc de> "Ct-:mtr·ão" < ane:~><o 

2) que comprometia as possibilidades de democratiza~ão e 

universaliza~ão dos direitos sociais. O pr-ojeto do "Centrão" 

falava em Re.r.:m.i.t.i.r.: o acesso igualitário, em vez de .~.5.5.e.9.u.r.:.~.r.: como 

estava no texto básico anterior; restringia o sistema ónico aos 

servi~os póblicos. Quanto ao financiamento, circunscrevia a 

responsabilidade federal ao seu nivel,sem extensão de verbas 

deste para estados e municÍpios, modificando ainda a rela~ão 

entre pÓblico e privado. Propunha o controle dos insumos restrito 

somente à qualidade não incluindo a produ~ão e corne.H··cializa~;.ão. 

Finalmente, em rela~ão à responsabilidade com a saóde 

do trabaltlador, a diferen~a entre a primeira proposta e a segunda 

estava em que a fun~ão do Sistema de Saóde seria somente 

cooperar com a saóde ocupacional e a primeira prop5e a execu~ão 

de a~5es de vigilância sanitária e epidemiol6gica. 

Para que não se consolidassem essas mudan~as foi 

elaborado um outro texto denominado ''Manifesto do dia 13 de Maio" 

(anexo 3), pela Plt:•nária Nacional de Saúde quando rt:•pr-esentantes 

de sindicatos, associa~;.5es e movimentos de saóde sentiram a 

necessidade de mob i 1 i za~ão e de manter a pr·essão par· a que os 

Reforma s.:;m i tár i a fossem i ncorpor· ·::ldc>s na 
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Constitu.i~;ão. Esse texto expressa a síntese das principais 

quest5es que deveriam ser tratadas na Constituinte em rela~io à 

saúde e foi transformado em proposta de emenda popular ao 

dispositivo de saúde do projeto da Constitui~io. 

Durante o processo de elabora~io do texto final do 

projeto da Comissão de Sistematiza~ão, essa emenda popular per·deu 

várias características importantes, tais como: a explicita~;io das 

políticas econômicas e sociais que garantem o direito à saúde, o 

interesse social de suas a~Bes, e por conseguinte, o poder do 

Estado de intervi 1-, desapropriar ou expropriar os servi~os 

o per-centual mínimo de 13% das r·ec:ei tas para 

financiamento do sistema; o estabelecimento das condi~Ões de 

do tr.:lbalhador; e tJ impedimento da 

comercializa~ão da coleta e transfusão de sangue e 

hemoderivados74 . 

Em rela~io ao texto aprovado pela Constituinte <anexo 

4) I podemos dizer que se ele .... na o materializou. t:ota 1 mem t.e 

idéias dos participantes da VIII Conferência, mesmo assim 

representou. um avan~o,em rela~io à Constitu.i~io anterior. As 

questões tratadas foram muito reduzidas principalmente em alguns 

itens que diziam respeito à participa~;io popular, que perde agora 

"par·ticipa~ão em nível decisório dos setores 

organizados da sociedade civil, quanto à formu.la~io, gest:.io, 
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contn.:>le e avaliac;ão das políticas de salÍde". 

A política de Recursos Humanos que propunha que o 

sistema ~nico de sa~de contasse com concurso p~blico para 

sele~io e recrutamer1to, carreiras multiprofissionais,com isonomia 

salarial, direito à sindicalização e greve para os trabalhadores 

da sa~de, •-estl- ing iu a competência do sistema nêste aspecto a 

"disciplinar· a forma~;:ão e utilizaç:ão de r-ecursos humanos e .:as 

aç5es de saneamento básico'' ,conforme artigo 235 parágrafo III. 

(anexo 4) 

Como se pode claramente verificar ,a íntegra aprovada ~ 

mui to ger·al e não contempla especificamente propostas 

ante•- iormente apresentadas. Ent •-etanto, segundo a maioria de 

representantes dos setores envolvidos CfJill projeto de 

implantaç:ão da Refor·ma Sanitár·ia no Brasil, o texto aprovado em 

29 turno pela Assembléia Nacional Constituinte contempla as 

principais pr·opostas por· eles defendidas. 

A opinião majorit,ria é que a nova Constituiç:ão <de 

1988) abr·e caminho par-a o sucesso deste proj(-~to e ser·ve de base 

implantação de um regime marcado pelo desenvolvimento do 

país com justiça sociale0 . Assim, sendo, representa a vitória do 

movimento deflagrado pela sociedade com este objetivo. 
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Entretanto,diz Arouca50 , "a n:1forma Sanitária escrita 

na Constituinte nio representará nada se nio produzir um impacto 

concreto sobre a saúde do cidadão" 

A preocupa~~o com a transposi~ão de um texto legal para 

a prática ou melhor da concretiza~ào de uma proposta de reforma 

sanitC:o-ia l:laseia··-se no conhecimento de outras realidades,como por· 

exemplo, obstáculos e dificuldades na implanta~io da Reforma 

ltaliana.Como já dizia Berlingue1-e,um dos líderes do 

movimento da refor·ma sanitár·ia italiana "a saúde nãn se obtém por 

lei ou por decreto''.Seria até bom se assim fosse, mas,não é. A 

exigência b-ásica para sua concretiza~ão é a participa~io 

popular.Segundo ele,na ltalia a reforma demorou muito tempo para 

ser implantad-3, mais de 20 anos, com muita articula~io e muita 

mul her·es, assncia~5es de bairro, 

partidos políticos, de cidadãos que não tinham aten~lo médica 

suficiente. Em fun~ão da par·ticipa~ão popular- a tendência 

governamental de limitar e resistir aos efeitos da Reforma ficou 

11eutralizada por esta mesma for~a popular e dos administradores 

regionais que tentavam impulsionar sua aplica~io. 

Tomando como exemplo os acontecimentos da Itália, a 

preocupa~ão em fortalecer a participa~io popular nn processo de 

imp lanta~ão da nossa reforma deve se1- uma constante e este 

trabalho pretende contribuir para isso. 
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2.3. Contribui~ão da Educa~ão em Saúde para a Reforma Sanitária 

Conforme mencionado anteriormente um dos princípios 

da Reforma Sanitária consolidados num dos artigos do texto 

constitucional é a pa1··ticipa~ão POPLtlar· no Sistema Nacional de 

Saúde, isto ' a,a participa~âo de setores organizados da popula~âo 

na fo1··mu 1 a~ão dE.~ po 1 i ti c as €'~ gestão dc>s ser· v i~os de.~ saúdt:'? .. i- 4 

A id~ia de participa~âo ativa, individual, familiar e/ 

ou da comunidade para ajudar a resolver problemas prioritários de 

saúde nio é recente nas Am~ricas. Há muitos anos a Organiza~io 

Saúde <OPS> conjuntamente com autoridades 

nacionais, vem apoiando e estimulando a participa~io da popula~io 

como parte de um processo educativo. 

De acordo com o I Encontro Nacional dt'JS Centros 

Demonstr·at i vos de Servi~os Saúde com Par·t: i c ipa~ão 

Comuni tá~· ia e""', realizado em Brasília, junho de 1974, sob os 

auspÍcios do Ministério da Saúde e da OPS, considerou-se que a 

par·t: i c ipaç.:ão depende do cont·1ec imento do pl-oc:esso no qua 1 se está 

atuando, a necessidade de dominar e controlar os instrumentos de 

apel-ação necessá1·· i os à par·t i c: ipa~ão é fundamental, implicando em 

um processo educativo que ofereça ~ popula~io os elementos de 

O pr·ópr· :i. o 

processo de participa~~o confunde-se com o processo educativo. A 
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participa~âu em sa~de visa a mudifica~ic do ato m~dico, c 

mais 

do que l::udu, o desenvolvimento de rela~5es cooperativas entre a 

pcpula~êíc, 

do ambiente em que se encontra. A participa~io constitui o 

elemento tr .. ,:.;nsfcr·n·•.:.tdor .. das r·€~l.:l~l:íe.•s :inter·-.. pr·cfissionai.s da equipt-'? 

com a pcpula~io. A participa~io comunitária nio ~ um m~todo, mas 

um processo educativo. 

Mais recentemente, E~m i 9"78, 

sobre atençâo primária • sa~de, 

na Conferência de Alma ..... Ata 

promovida pela Organiza~ic 

Mundi.::~l da Sa~de <OMS) e Fundo das Na~ões Unidas para Ir1fincia 

(LJNICEF> I ficou estabelecida como meta para c ano 2.000 a 

extensio dos servi~os de sa~de para toda popula~âo mediante, sua 

plena participaçio. 77 

o Estado,representadu pelos constituintes, atende ~s reivindica-

<;: ÕE~s dos mo v i mE·ntos onaan i z.:.tdO!:'> !"€~conhecendo o di r· e i to à Sa~d~:;~. 

Embora a situaçâo de fato seja de reproduçic de desigualdades nic 

como na 

distribuiçiu dos recursos p~blicos, a contrapcsiçio a essa 

situa~âo pelo reconhecimento do direito b igualdade no texto 

constitucional foi necessário para equilibrar as tens5es sociais, 

já muito gr·and~:!s nEtSSf.-'? momento no pa:Ís, em fun~io da sua grave 
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situação econ8mica. par·c:e!la 

c:wnpr-omet i d.:t cc.>m o cump1·· imento deste di r-<:? i to está env i dando 

e-L~fo~·t;:os, mobili~ando recursos administrativos e legais para o 

~;E.~u c:wnpr· i mente. Mas,como diz PAJM!'!S~ 11 a g<::tr·ant:ia d(."">S dir-eitos 

sociais nâo deve reduzir os cidadãos a meros p~dicionários da 

~'\dmin:istl-aç:2ío da bur·ocr-acia". Par-a contr-acenar- com o estatismo 

<=Jt.!E! se 

concretize o controle p~blico dos servi~os de sa~de e a gestio 

p~bl ica das instituiç:Ões,r·ompendo os limites da par·ticip.:."ç:ão dos 

c:idadãot:; n<1 vid-.1 pol ít.ic>.J.. 

Cast r· o F :i 1 ho·t.o, pr-opÕe a par-ticipaç:io da comunidade no 

Sistem<:1 de Saúde at:~·avé~:; (k:l c:r·ia~âo e ·fonna(f:âo de! Conselhos 

CCJmunitár-ios com a atuaç:ão de uma t::!quipe multipl··ofiss:ional 

int:egr·acJ;.l, da mesma fcn·ma t:lf.H;! a pr·oposta d,::~. Re!fonna pre!f.:endE! 11 Uma 

c~quipe mu1t:ipn::~fissional capa<! de gerar· dent r· o da comun i de:tde 

c:onsc: i ênc: i a c: c> 1 et:. i v a de seus cl in:! i t:c1~2; est.:e!s sim, 

impulsionador-es de outr-as c:ondiç:Ões de vida susceptíveis de 

substitui~âo de valores, criando novas percep~5es, clesenvolven1Jo 

novas atitudes c~ adotando novos compor·tamerd.:o!s. Ai, o educador· de 

~:;a~ de pÜb 1 i c: a dar· i ,:l as;ses~;cw i ,:l e ter· i a cond it;: a e~;; ele! esc: 1 arec:er· e 

dc•sper·tal- o i nter-êsse par·a as necessidades de saúde sentidas ou 

nâo, transformando as Ültimas em consentida~~. ch~sej adas e 
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"~ comunidade caberia cuidar dos aspectos legais, 

capta~~o de recursos, promcl<;:ão dt~ t?.duca.t. i v as, 

c.omemor-a~Ões E.' pr· inc ipa lmente desenvolver· ia a~Ões vi. sando a 

m!:~lhoria da Unidade Local de S·3.Úde.t. 0 ", angariando recursos para 

sua manuten~;:ão e conserva~ão, além de selecionar, remunerar e 

supervisionar auxiliares de saúde, segundo os padrões locais. 

Yunes00 em sessio da VIII Conferência pediu aos 

conferencistas que reflit.issem sobre se ~ possível a participa~~o 

popular numa sociedade capitalista dependente, 

autoritária ocupou a maior parte de sua história. Realmente, se 

t..'Xaminarmos o conteúdo das histórias das Constituições 

brasileiras desde 1891, veremos que o Brasil Já começou excluindo 

a participaçio popular. 

Demo .t.. e .:.~f i r· m.:t que p lanej ame~nto 

possí Vf~l, necessário e o contrário da domina~ão,entretanto, 

autor mostra que o que se constata em vários períodos da nossa 

mesmo nos momentos de maior abertura a 

pal-tic:ipaçio popular só foi aceita na medida em que nio gerou 

nenhuma transforma~5o social. 

O resultado desse longo p1··ocesso, com momento de 

·3.9r avamEmto, como Cl que i3.COnt.eCF:~U durante o Período 

Hevo 1 uc i onár· i c>, foi um baixo nível ch·'? e 
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canse i Eo•nt i zac;:ão d~-~ soe if.:>dade o que impede que haja uma 

participa~io maior. 

Não sà no B1·asil como e.•m outr·os paÍSE!S a par-ticipação 

da populac;:io na g8stio dos serviços de Sa~de 

·f ác i 1 . 

Estudos de Rifkin 6 analisam a visão de tr·fs populações 

E:.~nvol vidas E~m progr·am.~i~:~ de sa~de comuni t:.~r· ia, cuj ·3. meta E:!r·~"l 

E!stimul.:.H·· é:l comunidade a asswnil- r··€:.>sponsabilidade pelé:\ !:~ua 

pr6pria sa~de.Concluiu que as pessoas das comunidades envolvidas 

continuaram desejando que a responsabilidade por 

sa~de permanecesse nas mias dos profissionais de sa~de.Ocorre que 

a população muitas vêzes r1ão identifica seus problemas e nem lhe 

ocorre a viabilidade de participar deles. 

Pensando r•E•ssas di f iculdadE~s Pinto, " 8
, a f i r·· ma que~ 

participa~io popular no âmbito da sa~de necessita de uma ac;:io 

cducé:ltiva efetiva e especial "a do técnico 

comprometido com a população é a prestac;:io do melhor serviço em 

te•nnos qua 1 i tat i vos e quantitativos. Um dos aspectos da ação 

participativa é a aç;:ão coletiva, que extrapola a relação 

i11te1-pessoal educador· e educando pal-a uma r·€dação onde ambos 

buscam compr·eender· realidade que querem transformar, 

f·'l-oduz indo um novo saber·" . 
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Educaçâo em Sa~de P~blica significa compromisso com o 

projeto político da população e com a transforma~âo da realidade. 

Nio ~ apenas considerada como uma inter·ven~ão na qua 1 um 

influencia o outro (pcpula~âu/ educaçio>, mas um construir juntos 

e colabol-al- no desenvolvimento de um<:t consciência cl-:í.tica que 

pennita au homE!m aval i ar· a sua •::;i tua~;:ão de vida, da sua fami 1 ia. e 

a da comunidade em que vive, analisar sua realidade s6cio-

política e reivindicar para todos melhor qualidade de vida e? 

A Ed uc: a~;: ãu em S;atí.de tem uma i mportânc: i -'.l relevante na 

obten~ão da melhOI-ia da qualidade de vida e consequentemente, na 

me 1 hm· i a da saüde da POPU1·3.~ão, porque vai instrumentali~ar o 

cidadão na luta pela melhDria dess.:.1s condiç::Õe:s e na luta po1·· seus 

direitos inalienâveis. 

Neste sentido ,uma ampla discussão das ações de SaÜde 

cum a P!:>pular,;:âo, através das Comiss6es de Satí.de em reuni6es nas 

Unidades Básicas de Satí.d~~.t.:!'J, são canais que per-mitem viabilizar· a 

construção da cidadania, especialmente nos aspectos referentes à 

sa~de. Por outro lado, a participa~ão social em satí.de precisa ser 

vista no âmbito da Instituiç::ãu. 

Dentro d<-.i visão critica da Educação em S.:.1tÍ.de, É: FJI-eciso 

que se fa~a uma 7"e f lexãu das pul i t icaf::; 

ir1stitucionais e da participação dos funcionários na definição e 
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cone r et i zaçâ.{o elas me•sn-tas. Como t possivel pensar em participação 

da populaçâo em sa~de se ela n~u existe nem no âmbito da 

C~be à equipe de sa~de repensar suas pt-áti.cas, 

discutindo entre si ,a partir da opiniio da pupulaçiu. 

se t~stão cu não sendo atendidas as expectativas dos usuát- i os. 

Analisar algumas quest5es, tais como: ter~u essas práticas um 

cunho de Terão um c:unho 

preventivo ou curativo? A realidade social dos us~uá~ .. i C'Js é 

canhec ida pe] o pessoal do serviço de Sa~de? Seus pontos de vi.sta, 

interesses? Têm tido uma visio de 

s~~de P~blica ao deparar com os problemas de sa~de da população? 

Serio suas relaç5es realmente pedagógicas, dial6gic:as, 

con:parti lhado? 

No documento Ação Educativa nos Set-viços Básicos de 

S-3.t.Íde44 do Ministét··io da Sa~de <DNES --· 1981), fica muita clara a 

relaçio que deve existir entre o profissional de ~Ja~cle e a 

~·opulação: "Os profissionais de sa~de e a população devem 

compreender que a sat.Íde das pessoas e de uma comunidade nio 

dependem somente d.:.1s ações de sa~de que são ofet-ec. idas pelos 

Serviços de Sat.Íde. A própria popul-3.~5o pode fazer muito por s1 

mesma, de.•sde que conte c:om os c:onhec i me•ntos, a compr .. eensão e a 

motiva~io necessária para refletir sobre sa~de, adotar pràt. ic.as 

33 



para sua melhoria ou manuten~io, 

êi solw;:ão de seus problemas". 

propor e realizar mudan~as para 

Isso depende, por~m em parte dos Servi~os de Sa~de e 

que os profissionais nele envolvidos: 

Possibilitem o acesso ao mundo da sa~de; 

Promovam a intera~io entre a Unidade de Sa~de e a popula~âo; 

FonH:>~am ~:.>spa~o par·a que a popula~ão se 

desenvolver a~5es de promo~âo; 

or·ganize 

Discutam as patologias prevaler1tes na área, as a~5es básicas de 

sa~de e os recursos de sa~de oferecidos pelas unidades de sa~de 

ou outr·as institui~5es utilizandtJ t:Js canais dt:~ f2XFW€~!:";sãt:l da 

pe>pular;:ãu; 

Abram oportur1idades para que a popula~ão supervisione e discuta 

as a~5es, programas, os servi~os e o sistema de sa~de; 

Divulguem as reivindicaç5es da popula~ão e troquem experiencias 

com outras unidades de sa~de; 

Conheçam critica e reflexivamente as condi~5es de sa~de no 

contexto da realidade em que elas aparecem, discutindo causas e 

a o=orrência de casos, procurando saber quais os conhecimentos 

e as práticas pe>pulares relativas ~ sa~de t':! à doen<;:a e 

capacitando as pessoas inter·e.•ssê:tdas da ár·ea par·a atuar· como 

como forma de estender a a~ão da Unidade de 
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A proposta da Educa~io em Sa~de, 

rela~ões sociais visando sua transforma~~o, 

como mediadora das 

utiliza a critica 

par~ orientar a a~io ~ implica em v~rificar se as necessidades 

sentidas pela populaç~o correspondem às necessidades percebidas 

pelos profissionais ~ funcionários de sa~de. 7n,7e 

O profissional de sa~de tem um compromisso para com a 

populaçio de revelar, de auxiliar na interpretaçio, na análise 

d.3S de seus objetivos, de sua dinâmica 

soci~l. e pa1··a isso também pr·e·cisa estar prepa!-ado, conscientt.:• dos 

mecanismos societários que 

dpr·e .. nder a l.id.:H- com eles. 

interferem na participa~io devendo 

Há vár· i os tr·abal.hos na l.iter~tura que sugerem que a 

equipe de sa~de deve ser preparada para trabalhar com a clientela 

~~ra que os objetivos de sa~de sejam atingidos ~ 7 • e•. 

A equipe de sa~de deve conhecer as pessoas com as quais 

vai trabalhar: seus modos de vida, cren~as, valores e anseios, a 

opir1iio da popula~io e a satisfa~io em rela~io aos serviços que 

lhe siu oferecidos. 

L.ol:loa 7 comt.::>nta que.• na Ura i vE,!r·sid<::tde tem tTclba l.hadD 

fundamentalmente com profissionais que vio atuar juntD 

PDPUlaçio no sentido de prepará-los para essa relaçio, tenta 
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discutir ''qual é o papel do profissional c do técnico hoje junto 

~ popula~io enquanto participante de uma luta organizada para 

D:iscute tc:Hnbém algumas expe-~r·iências onde o pe:~!'.5soal de 

sa~de despreparado tem uma atitude muito paliativa diante das 

assistencialista no 

qu.:11 se substitui o Estado na aten~io médica por nio estar esse 

segundo Lobo, saber como está a 

prática da popula~io e a partir desse conhecimento ir formulando 

Constitui-se esse um dos princÍpios básicos da Educa~io 

sE•gundo M.:tr·condes t;) Bossa i 40 "É: cJ pr·inc:ipio das 

segundo o qual o educador precisa saber 

o que a populc.H;:ão já viveu, como sentiu f."!ssas €coxpc?r·iências, 

planejar com ela um trabalho a partir do que ele sabe e sente e 

do que tem a propor como alternativa de a~io. 

!::>ara Pintol'3e, a a~ão participativa se inicia e se 

·fundamenta na. investiga~io da realidade feita nio sobre a 

popula~ão, m~s por técnicos e a popula~ão, sobre a realidade que 

Dirige-se primeiro aos processos objetivos que, 

caráter educativo, t:.ambérn 

:::J6 
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subjetivos: como a popula~io percebe e define seus problemas. 

Além do conh€'~cirnento da opiniâ:!o da popula~ão a ,-espeito 

do servi~u de sa~de que utiliza, dos motivos pelos quais procura 

<':iS unidadt::•s e d<:i satisfaç::ão ou não de suas expectativas, é 

preciso verificar como se dá a rela~io dos 

rn-·ofissionais da instituiç::ão e a populaç::ão na sua funç::ão de 

Se i.~ importante a participa~io da popula~io na 

<:iValiaç::ão dos serviç::os de sa~de atrav~s do conhecimer1to de suas 

opiniões, também é importante saber u que esses profissionais e 

funcionários de sa~de pensam a respeito do atendimento que 

oferecem, dos problemas e dos interesses populares. 

Ei: impor·tante s.:.1Lie1-· como a populaç::ão VE.'m pal-ticipando 

dos Serviç::os de Sa~de. Apenas como consumidor dos programas ou no 

f•lanejamento do trabalho e organizaç::ão dE~ atividades t.~ avall.a<;.:ÕE.'S 

das Unidades de Sa~de? No estabelecimento de prioridades segundo 

a par-tici.pac;:ão 

de segmentos organizados de sociedade, o incentivo à participac;:io 

inst i ·Luc iona 1 integr··.:~da pr-opor·c ionado pelos 6r·gãos per·tence:•ntes a 

diferentes instituiç::Ões para a gestio dos serviços de sa~de nus 

diver·sos níveis-- Conselho Intel- i nst i tu c i ona 1 de Sa~de<CIS),-

Conselho Regional Inst :i. t.uc ir.:mal de Sa~de( CRIS) f.':! Cr.:mselho 
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Int~:n· inst.ut ional Municipal de Saúde<CIMS> tem sido um espa~o 

estratégico criado para 

participativa. 

implantação €·~ ampliação da 

Seja nestes Ól-gãos ou nos Conselhos Comunitár··ios, é 

tarefa do representante oficial do novo sistema de 

unificado, descentralizado integrado (;~stratégia de 

fortalecimento da participaç:~o da qual necessariamente e em todos 

os níveis a educação em saúde,como foi aqui colocado, est.:.11--á 

c:on t r· i bu indo com seu~5 técn i c:: os ,suas metodologias e seus 

O Estado de Sâo Paulo,atravts da Secretaria de Estado 

da Sa~de,já ofereceu um dispositivo legal para garantir a 

participação popular, atravts da Resolução SS 144 de i2.08.88,que 

regulamenta os Conselhos de Saúde (anexo 5). 

NestE~ tr·abalho estar··emos testando uma metodologi.:.1 de 

investigaç:io que poderá ser utilizada pelas unidades de Saúde 

para desencadear a discussão da problemática de participação, 

primeiro junto à equipe de saúde e, c::omo c::onsequência, 

junto a clientela para iniciar um processo de envolvimento e 

comprometimento , com seus objetivos de saúde e portanto, CCHil a 

consecução dos mesmos a nível individual. A participação da 

populaç:io em saúde, atrav~s dos movimentos populares, c:umo diz 
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"a militânci.::& ativa E;>m todos os n:Í.vE:..i.s 

discussão, 

e, F·'Cll··tanto, r·r.:~speito .:~os SE?l.IS dirEdto:; bá!:;icos". Embor·a difícil, 

é posssiv~l para os setores marginalizados hoje da participa~ão 

SC>Cié:ll, serem ajudados e capacitados a cr1ar 

mecanismos para tornar a sociedade mais justa e com menos 

desequilíbrios sociais. Yunes afirma ainda que a "desigualdade e 

a corrupção somente pedem imperar onde não existem mecanismos de 

controle por parte da populaçio". 

Este momento de t.l-ansição em que vivemos t o momento do 

aprendizado democrático. A política deixa de ser entendida como 

pupular.;:ão, um meio efetivo, a partir do qual os vários segmentos 

sociais conseguem fazer valer os seus int~:;~r-E•sses" 190 . 
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3. AVALIAC~O EM SAúDE: SERVIÇOS DE SAúDE E A OPINI~O DOS USUÁRIOS 

3.1. Avalia~ão: Defini~ão e Finalidade 

Como não há um COIICE~i to único de avalia~ão, 

importante que se defina de que processo se irá falar. Toma.ndo 

um conceito da OMS, 

tr·abalho avalia~io 

infunna~ões subi-e o 

citado por Perez e Ibarraeo define-se neste 

impacto da aplica~ão 

É ,pcwt.anto, um instr-umento de t.r·.:1balho 

utilizado para medir resultados de pulit.icas, 

programas de saúde. 

Pude ter· vál--ias finalidades: 

Determinar tanto a eficiincia<*> dos serviços e programas de 

(-l!·H::>ficiência·--é a r"f.Jla~â.ú:> t:111·tr··e o:; r·ecursos e o e~feito pr··oduzido. 

Termo extraido de Rodrigues,W.W.Cont.ribuiçâo ao desenvolvimento 

do processo de avalia~âo em servi~os de saúde.Brasilia,Centro de 

Doe umen ta<;: ão do Ministério da Sáude,i982<Textos básicos de 

Saúde, númer·o 2) 
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sa~de,quanto a eficácia <**) dos mesmos; 

Verificar os resultados em fun~âo de seus objetivos; 

Ver· i f ic:.;.u· u grau dcc.~ c::umpr· irnentu da~; ITH=~ta~~; 

Estabelecer um di~gn6stico efetivo da situa~io, resultarlte dos 

programas implantados; 

For·nt'?CE.•r .. elementos pc. .. r·a <:~ correc;:il-ío dE? falhas das atividade.·~:;, 

cronogramas e serviços de sa~de; 

Valorizar o pessoal de sa~de pela aferic;:âo do seu trabalho, 

promovei· sua auto-satisfac;:io e melhorar sua posi~io no grupo 

dt.:• t r· ""'b.:.~ lho; 

Evitar que o trabalho se transforme em rotina improdutiva; 

Ajudar o planejamento para que se torne mais eficiente, 

possibilitando a irltrodu~;io de novos m~todos e técnicas ou 

~perfei~;oando os atuais, adaptando os programas aos interesses 

Justificar os gastos e determinar custos, melhorar a 

utilizac;:~o e distribuic;:io de recursos; 

Pn:~movr:?r a p.~.:\rtj.cipa~,;:~'íu •.::lo po;;~s~:;oal de s:;.3.1.Íde e ela popul-::1~,;:ãn n<l 

gestâo dos servi~;os de sa~de; 

Orientar· decis6es políticas snbre saúde. 

<**> Eficácia -{ o grau em que uma açio alcan~a o resultado 

final,c::onc::retu que havia sido proposto.Efeitos das atividades e 

l"esultaclof::; ·firlc:tis, <-::m ter .. mos ele.• bE?n<-:~·ficios P<:.1l'"a a coletivicl.::tdE! t'0rn 

rela~5o aos objetivos. Ter;no extraído de Rodrigues,W.W. e>p.cit. 
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Para ~tender bs várias s<~~gundo 

C-:1ru, citado por Goldberg e Souza~~. diferentes modalidades de 

aval i-a~;:ãu: 

mais <:.itlt.iga form.:~ df.;- .::tval ic.'lç:ão for··mal, onde 

acerca da qualidade dos programas, autcn·· :i. zando OLl n2íc.> 

funcionamento do serviç:o. 

O credenciamento pode ser feito a partir de uma Auditoria Técnica 

tem como finalidade primeiro, a avalia~ão de .:1spectos 

qualitativos. Geralmente é realizada por profissionais da mesma 

categoria de especializaç:âo e eKperiência através da análise de 

doctHllf-'!litos ccHno pr·ontuár· i os médicos, €"~st.:~t i st i c os:; t"? outl···Ds. 

An~lise de Custos - verifica os gastos com o programa. A 

quant :i a é r·el ac ionad<::~ ,:~ um padr·ão exter-r1o. A possibilidade de 

ch:!s;viu i l~.:~g.:ll de ve~·~·ba5 é • .. .un-:.1 prE~ocupa<,;::1u ·h.mdamenta.l, 

dados sobre custos podem ser usados para fir1s políticos. 

os custos dos recursos dos programas, u cust:o por 

pois CIS 

serviço e u custo associado aos resultados obtidos <Custo x 

Bent:~fíciu). 

Ar1ál i!:;E.~ dos pr·ogr···=~mas -· ~:::•n-fatj.zc.~ .:~ av.::~l :ia(;:~SicJ d~ .. -~s atividc.ides dD 

programa, registros referentes às características do cliente e as 

Compara com padrões externos seu desempenho atual e 

Inv~-:~::;tiga(.::::ícJ avaliativ.:l ·- utilir.:a o método c:iE~nt:í.fic:u pa~·a 
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popula~iu aconteceram e se isto pude ser atribuído à interv~?n~t:~lo 

proposta. Seu objetivo é, a partir dos resultados, atuar sobre a 

situa~3u em curso de acordo com os que det3m os objetivos da 

t..Jesqu i sa. " 

lbar··r·a~0 , nos ü 1 t :i.tnos anos as 

investiga~6es avaliativas viu se diferenciando e constituindo uma 

c..citf.~gur·ia .. ~ pa1 .. ·tE' dE·rltr·o das; múltiplas clas~:,f::~s~ dE! investigação f.:'lfl 

~:;al.Í.de. 

esses autores a invE•st :igação aval :iat :i va 

aplica~3u dos métodos de investiga~3u científica na avalia~io de 

políticas e programas para chegar a f i r·maç ()es logicamente 

defendidas sobre a eficácia dos mesmos; diferencia-se da 

dos 

pro!.:n·.::una~:; ou política•;:; em situa~ão rea.l de aplicação. 

form.::d:. i v a, 

par· a infonnaç6es r·esponsávei s sobre o 

possíveis d:istorç5es, que 

possam interferir nos resultados finais. 

Para Azevedo citado por Rodrigues c Torres0~, Avaliação 

n3u uma atividade superposta de aç5es cotidianas da unidade, 
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funn.:At i v a, isto um pr··ocecl imento hab i t.:ual , cujus 

elementos devem estar profundamente articulados com todas as 

a~ões que ocorrem no servi~o <t4cnicas e administrativas) fazendo 

Entretanto, há, segundo Perez e Ibar·ra~0 , outro tipo de 

avalia~~o: as somativas, feita<:=.; ao final de um progr·am.a ou c:u.no 

um corte nas e:ttividc.<.cles ela unidade-,·, pal-a dett:!r··minar· em qut:! medida 

os servi~os realizados e 

3.2. Propostas de Avalia~ão em Saúde: Revisão da Literatura 

Conforme já foi mencionado na. in t r t:>d u~;: ão 

t. r <'-~h c.( lho, a forma mais tradicional de se avaliar saúde t atravts 

dus indicadores de doen~a ,isto é, indicadores quantitativos do 

adoec:er·am w mor-reram num det.t~nninado per·íodo. Ent rf~tan to, há 

documentos e autores que chamam a aten~io para outros aspectos. 

Dizem que para uma atua~ão eficiente de qualquer participante das 

fatores intr·ínsec:os e extrínsecos que interferem com e 

:influf?nciam uma populaç~o, impedindo a mE•lhor·:i.a das suas 

c:ondi~Ões de vida, bem c:CJmo identificar a natureza de suas 

tlec.:essidades, a multicausalidade de seus problemas e a relaçio 
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com ê.{ . t ~-Sl.""UC:H;.:ao !i>ÓC: i C)·····(f..'CC:Ifl Ôm i CCJ··--cu 1 tu r-a 1 21 

realidade na qual essa pupula~3o esta I•:;;to 

sa~de como a defendida na VIII ConferGncia Nacional 

:i ll tE~9 r·· <c'ldC:t n.::t nova Somf~!fltE! 

conhecimentos du estilo de vida dos diferentes extratos da 

sociedade, da compr-eens~a do sentir-, querer e per1sar das pessoas, 

das suas opiniões, valôr·e:::;, da sua cultura, is;to 

levantamento do PE·r···fi 1 de qualquer populaç~o, passa 

inicial para u conhecimento da realidade como um todo, 

fazer o d:iagn6st:ic:o de sadde ''ecess~r-io par-a o planejamento e a 

implanta~3o de um pr·oyrama de sa~de e ou de servi~us de sa~de. 

Uma j U!'.5t i f ic:c:~t i Vél qUE"! nos impulsiDnê:t 

c: i t.:J.do por 

A l vc:H .. fJflf.:la J.. : "lcHlEJe df.:! qUE' c<-::•r·tas pr··opr· :iE:.-dades 

:intrinsicamente ligadas 
,.. . . . 

economJ.cu-sucJ.aJ.s, 

por··tarlt.D, a certas condiç6es existenciais, é preciso admitir que 

às pusi~Ões homólogas na estrutur·a social correspondem condutas 

simb6l:ic:as de estilos (de vida) equi.valf?nt.~-:>s". (1 i.nd:í.viduD 

internaliza condições externas e objetivas na sua vida e passa a 

sentir c: em uma extf:c'rna li d.:.1de carrespDndente à 

~::~><t.ernal idade in tr·uj et:.::ld-3.. atrav~s da pesquisa, 

tentar apreender a par-tir de que mediaç6es s~o criadas as 

tendências para perceber, valorar e agir de determinada maneira 
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de modo geral e, especificamente, em rela~âo às condi~5es de vida 

e saúde. 

quant i f i c.::n·, semelhante ao que ocorre na avalia~io dos níveis de 

saúde. 

popu 1 aç:io, a~ora institucionalizada num quesito constitucional, 

tem sido observado, n:;;o só no nosso P~i í s, que a aplica~io desse 

principio nio tem sido feita sem grandes dificuldades CKelman~~). 

Em algumas situa~5es tem sido causa de conflitos abertos 

profissionais de saúde e outros grupos, er::>pec i.:~ lmE::!rlt.e qu~'ndcJ se 

fala em aval ia~;:io , ou melhor·, 

serviços prestados. 

na identificaçâo da qualidade dos 

condut<-J 

pedir aos funcionários diariamente que relatem em número as 

atividades ~-·e~i 1 i Z~idas, núrnero dt:• pessoas at.end idas, 

consultas, número de vacinas, enfim pede-se a todos que anotem 

dados que de modo geral nunca retornam a [les como forma de 

avalia~io das atividades desempenhadas, mas que siu utilizados 

pelas é.<.utor·· idade:~s como demonstrativos de serviços realizados b 

Us par .3.met r· o:::; quantitativos não 

contestáveis, 

par·a se ter uma idéia da situação de saúde, da eficácia 

4·6 



eficiência dos servi~os. conforme afirmam Doesse1 e 

Mi::!r sh.; .. , 11 ,...c:>, ~qualidade de qualquer servi~o é difícil de definir 

e muito mais de medir. revendo a literatu1·a, 

:i.dent :i. f ic.:ar"BITI duds qualidade: 

d et: f.?.l'lll in acl.::1 pelcl pr·uf i~:;~~:; :í. ona 1 e a 

profiss:i.on~is por eles pesquisados, do ponto de vista mtdico, por 

exemplo, uma medida de qualidade ser·ia o resultado ela assistência 

prestada do ponto de vista coletivo, medida 

através de altera~6es nos indicadores de sa~de. Entr-etanto, 

u!Jjetivo i nter .. rned i <d1 ... i o, o processo de assistEncia à sa~de, 

prec: i '_:;ai· i a an.3.1. isadu em às características 

estruturais da assistência e seus r .. esu 1 tados. L, em pr· im~;:!:i. r .. a 

instância, alguns autores sugerem que a assistência 

devidamente qualificad~ ~trav&s da auditoria de profissionais, 

de quem executou o cuidado. Doessel e Marshalleo por~m, 

nio aceitam a abordagem exclusivamente profissional do problt:~rna 

da qualid~de, suger· indo quE? o m<::1l'"CO te6rico de avalia~~o, 

estrutura·-processo e re::.:;ultados colocado nurn contexto ondt~ 

eficiência econ6mica do processo. 

Pl"'OPOStas dE• 

avalia~io dos s~rvi~os de sa~de. Documento produzido pelo 

Mir1istério da Sa~de46 propÕe a avalia~~o dessas unidades de sa~de 

em rela~5o às condi~6es de eficiência e produtividade, c:om 
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objetivo de orientar o processo de organiza~io das Unidades de 

s~~de que compÕem rede básica de servi~os, at:r-avÉ:s do 

conhE~c: i IIH?ntu de 1" ' • 
J"lSlC:OS, 

opor·acionais e da identifica~ão de án?as deficientes. Fntl-et.;:~nto, 

n~o suger·~ a pesquisa em profundidade das c:ausas determinantes 

dessas deficiências, nem a análise qualitativa da aten~ão 

constantemente na avalia~io dos servi~os prestados à popula~io 

pel~s institui~i:íes de:~ sa~de. Ger.:.ilmellte, "usam-se como par· âmet r·· o 

metas definidas pela pi·ópria institui~io a nível Central-Federal 

o:...t ~-~ nível Estadual E- Regional em seus aspectos quantitativos". 

da assistêncié:! 

sa~de, diz que ela pode ser mais facilmente planejada e avaliada 

pr· i nc: i pa lmente, quando se conhece porque n~o o fa~am. Hec:omend·Zi 

u::.:;uár- i o~:;. 

3.2.1. Utiliza~ão de Servi~os de Sa~de 

Muitos estudos têm sido realizados sobre utiliza~ão dos 
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servi~os de s~~de oferecidos PlJPU 1 a<;::7::ío, p r· ele u1·· ~n do 

quantificar u probl~ma, c:umu identificar motivos de procura e 

outras vari~veis rel~cionadas a utiliza~io. Uma 

·Fei t..:-1. pur· HEdman;!!Y~ o fez concluir que os padrões de 

avalia~~u e procedimentos empregados para analisar n~o s6 a 

utiliza~~o dos servi~os, mas a qualidade dos mesmos, "têm 

refletido E!ssencialmente conceitos, valor--es ~? interesse-;:; dos 

pr·of i ss :i on.:-1 i s, 

estudos apresentavam realidades diversas de grupos especiais de 

usuários. Os usuários geralmente t0m participado desses estudos 

cumu "uti:-~is font::-?::.:; de dados:;". Pa.im5 :!'J acredita qLlf:), ao realizar· o 

diagn6stico da situa~3o de sa~c:le de uma comunidade, o setor· sa~de 

11~0 tem consegui do capt<:.H- os 1-eé:lis ans;eios. e necessidades 

o mesmo ocorrendo quando se procur·a instalar serviços 

de:' ~sa~ele, que ,é:lpesar ele tecnicamente adequados, não t.f·m 

conseguido atender às expecta.t.ivas mais legitimas da popula~~o. 

Temas exemplos de a 1 guns E.'Studas sotJn::> ut i 1 :i. za~ão de 

servi~os de sa~de, onde a opini~o da popula~âo sobre o servi~o 

n~o foi critério importé:lnte de avalia~ão da qualidade da servi~o. 

Buss, citado por Oliveira5 ~ o!:1tendo 

sobre morbidac:le percebida, institui~~u e local de procura para 

consulta mi:dica <:.'lmtJulator·ial chegou às sE::guintes conclus(:íes: "A 

fator associado ao uso de 

servi~os médicos, o que significa que a necE.·ssidade ele cuidados, 
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os fatores detE•r·rn i nados socialmente e as características dos 

recursos oferecidos é que neste 8studo levaram ~ utiliza~io ou 

n~o dE~ det€:•r·rr,inados serviçost•.•n". 

Buss encontr .. oLt a inda uma rf.:!l ação E•ntl .. ·e os n i ve i s mais 

baixos de renda e a utilizaç~o de serviços. 

po!:Jre tE'm optado mais por 01 ... ientação de fal-m<:tc&ut i c os, medicina 

benzedur·as e remádios caseiros, 

de sa~dc quando a situação se agrava. 

11um estudo E•m 1-~ir .. :ibati, uma dê.iS ilhas 

centrais do Pacífico, avaliou o efeito da distância e do acesso 

tla JJr·ocUJ-a dos serviços de sa~de, contr-olando a interfen-&nc ia da 

variável sexo do usuário nos seus resultados. 

Hibb.:.(rd €c~ F·'opeee illvestigar .. am Dr·it~·ntação sob1··e doença 

como um fator que pude ser diferente par·a cada sexo na utilizaç~o 

dos cuidados m~dicos. 

I dt:.mt i f i c<-.. ir am vários mecanismos atrav&s dos quais o 

sexo pode influenciar o comportamento de procura ao serviç:o por 

ocasião de doenças. 

Muller·· 47 , na l-ev i são dos estudos r·ea 1 i z.:.,dos dur·ante 20 

anos, dl!.~ i 964 a i 984, identificou os seguintes aspectos nas 



pesquisas de utiliza~io de servi~os de saóde que, de acordo ccHn 

sua upinião, sãu explícita ou implicitamente utilizados para 

decis5es políticas: 

distribui~âo de servi~os por: classe social <disponibilidade); 

necessidade de grupos etár·ios; n~:!Cf.~ssidade por SE~><o. 

tipos alternativos de serviços procurados; custos versus 

disptJn:ibilidade econômica do sistem<::t de saúde no momE•nto; 

utiliza~io de serviços preventivos por classe social e por 

tipo. 

Cunc:lui.u que a r·e~lação entr-e cultur-.:~ E.' utilização tlãt:.> É: 

uma área muito desenvolvida de pesquisa. A 

éititudes e crenças E8n modelos d€:~ decisâtJ ' as vezes tem sido 

me·:::;mu aí, há uma omiss~o da rela~io usuário-

pr·cJf:issir..mal de s.:H!de como um.:.1 ind :i v:í.duos qut-~ 

Outr·a r-evisão de.• f.?studos que tentam explicar· ações de 

saóde de modo geral foi feita por Cummmings e col~e. Os 

cone lu i r.::1tn, que n3o há um único modelo de pesquisa sobre o 

autort?S. Usandu .:-t "Smallest:. Space 

estas varibveis em fatores de explicação das açÕes de saúde: 

i) acessibilidade ao Serviço de Saúde; 



2) avalia~io que a popula~5o faz do servi~o de sa~de; 

:::n F'er·cE.•pç:ão dos si llb.>m.:.is e do ~-·i se: o de adoecer; 

4) t>:J.ractE~i·ístic:a~:; 

i11dív:i.duCJ par-tic:ip.:~; 

da rede de relaç:6es sCJc:iais do qual (} 

5) ccmhec imt~nt.cJ':5 •::;obn.~ doerH;:r.:ls e; 

6) características demográficas. 

Vàr:io!:,; autor-es estudados como Ander-sen, 

Hoc:hbaum, Kash <~ Cobt>, Rosenst:ock e outros, citados por 

C::umm:i ng·'-l!'l, 

profissionais como um aspecto importante a ser 

F-'esqu i sado . 

3.2.2. Opinião da Populaç:ão 

F.ncoiTtr-amCJs na lit:el-·atUl-a, além dos já c:it.:.1dos, muitos 

trabalhos sobre utilizaç:io de serviços de sa~de nos quais a 

opi11ião da populaç:ão foi valorizada como crit~rio de qualidade do 

serviç:o e utilizada como dado importante 

dec i ~;()es~ · 4 " 76 . 

avaliaç:âu dos serviç:os ele ':5a~de mental curounidade, 



e~studos avalia~âo multidimensional do 

consumidor sobre os aspectos do sistema de atendimento oferecido 

num centro de Sa~de dirigido pela comunidade. 

demonstraram que as avalia~5es do consumidor podem fornecer dados 

significativos à administra~âo ligados à progressiva distribui~âo 

d8 assistência e podem ajudá-los a planejar para o futuro. 

diferer11;.:.3.s de clas;sE:.~ nu cuidado elo cor·po, comentou que O':::i membn::>s 

elos gr··upclS PDPUlan~:~s não POSSU<:?m Cl-itÉ:l"":iOS f.":)SPE?C:Í.f:icos que ll'lE.'S 

permitam medii· a competência profissional do médico ou s~rviço de 

s.: .. túde, s6 podendo então avaliá-los segundo critérios difusos de 

amab i 1 i düdE:.~, boa vontade e complacência. Investiga aspectos 

impor·tantes dê:l 1-ela~ão médico-paciente, tr21zendo testemunhos de 

indivíduos de diferentes classes de corno se desenvolve esta 

relação. 

e lbarr .. ê:le5~, citam .:dguns €:•xemplos de 

investiga<;.:Ões de satisfa<;.:âo da popula~âo com os servi<;.:os de 

sa~de, os procedimentos utilizados e os resultados obtidos. 

Os •::st:udos real i -zadr.Js por 

cit21do POI""' Pere:z 

questionário aplicado aos pacientes, 

i 11tet· nados. 
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Os pontas incluídos neste questionário s3o: 

i. Necessidadt:! das p~.;;cientt'!S de infol-m<..'H;::ão sohr .. E• ~" enfer·midé:tde, 

sua etiologia e tratamento, 

cantacta socié:tl c l•umêHIO; 

e a necessidade dos pacientes de 

2. Participação ativa do paciente em seu processo de cura; 

3. Requisitos para a organizaçâo da atençâo m~dica; 

4. F<E•quisit.os par··.::i ~1 s~á:isfação das ne:·cess:i.dê~des matE.>l .. ·:i.ais f:;.> 

cu 1 t.:ur·.::ii s; 

Com relação aos pontos 1 e 2 da 1 ista ante1- :i.or .. , os 

resultados obtidos com estes estudas mostram que uma alta 

porcentagem das pacientes consultados está satisfeita com a 

atenç3u recebida, desejaria ser mais informada sobre seu estado 

de sa~de diário e gostaria que lhe? explicassem as me~didas 

cliagnós~ticas e terapêuticas que se vâa realizar ou se têm 

r·eal :i.:<!ado. 

menos 

desconfiança e a informaç3a traz satisfa~âo, 

o!:lj etos passivos do t.r··,:.;;tê:lmento. 

Hoci<,S, citado por Perez e 

i nqu i ~~tudes 

pois deixam de ser 

nuvembi·a ele 7:3 E~ janeiro de 76 com aluno~:; de 59 ;:.1no de medicina, 

d. perc.epçi.::\o do p~1pel do médico na ,-elação mr!.::dico x paciente. 

Concluiu que esta relaçâo deve ser amigável, que o médica tenha 
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clareza na execu~~o de seu trabalho, explicando as atua~5es e 

ind ic.:<::~c;:t:E.~s, lE.'Vc:tndo c•m conta o conhf:~c i HtE.'nt.o da PE?r-sona 1 idade? df.~le 

mesmo no sentido de variar as explic.:ac;:6es em dependinc.:ia do nível 

cul tur.:.d do pacientE.•. A este deve dado o direito de 

manifestar-se livremente. 

Em um estudo realizado por Bertakis, também citado por 

Est.:~elcJs Unidos, sol:n··€~ 

a relac;:âo entre o volume de informac;:âo dada pelo médico e a 

sat i s·fac;:ão elo paciente, observou-se que na grupo ele pacientes 

corno E!xper :i menta i '3, qual 

21 satisf.:.ic;:ãa alcanc;:au 83,5% E.' a grupo cantr·ale que 

nâo havia recebido informa~6es, a satisfac;:âo chegava somente a 

60,8%., pela que concluiu este autor· que na atenc;:ão médica não se 

devem descuidar das necessidades do paciente como pessoa. 

O estudo realiz21do por Smith e colaboradores citados 

por Perez e Ibarra~6 na Universidade de Washington em 1981, sabre 

as c.:aract:.er·ísticas da primeira entrevista médica associada com a 

demonst r· ou que, var·iáveis 

i nves; t. i gada.s, as mais significativas foram as relacionadas com a 

pelo médico, durac;:ão da entrevista e o 

tempo empregado na prevenc;:âo. 

aplit::ar·am um questioná~·iu .3. 329 paciente',;; 
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a satisfa~Ju subjetiva do paciente. 

Ft'?l(.;;>tt i, 

paciente com o médico. Um question~rio fui desenvolvido contendo 

clt~'scr·:i.<;:Í:;E~,:,; d~;! COtnPOl'"'L'::!Hlentos qU€:~ diVE'l"'SH1S 91'"UPO!.S C:Din!Jflit.:~r"iOS 

classificaram como desej~veis em seu clinico e os ~uais também 

pareciam refletir alguns aspect.Ds classificados comD importar1tes 

publicado nu Modern Healthcare), 

Hospital of South Bend, I nd i ê.11lê.1, 

Super 7 s relata, ( f.~m .:~r· ti 9D 

qut~! se um pac:if~ntt~ elo ME::!mcn·:i.::ll 

f.:>stá desc:onte.>ntf:~ com a marH .. ~il"'•"' 

como ~ tratado dur·ante a admissâo ou com a forma como é servido 

S~:'Ll j éHl'l:i:H" 110 hos:.p :i. ta 1, ele pode pegar um telefone e reclamar 

imediatamente para u vice-presidente elo Hospital. 

acJmirlistl"'adDl"E'S do llospit<='ll é: ap<;~né:t!5 L.tma p<::•qu<-?n.:.'l par"te.• de um 

que esta sendo desenvolvido para 

m<:~lllCH"ia das l"'(~laç::(:íes pacient€!1 Pl"'(Jfissional 

reclama~Jo é valida, o paciente é compensado, porque os problemas 

5~~0 COI"T' i Ç;J i dos. 

Rc1t i rn i ~:~ 

Col 66 , Altschule; Ul:i.n E' Ulin 7 a 

envolveram-se em estudos recentes sobre aspectos específicos de 

assistência médica, como uso de ambulincia, cuidad(:JS 

enfermagem, fisioterapia e outros utilizando a opiniio do cliente 

como CTitÉ:r"io m.:ds imP!Jr·tante• Pctl-·a qualificar· o SE!r·viç::o. 



1 inha .. 

Médica, 

l\lo Elr· as :i. 1 

Sigueira0
"" no seu E.•studo sobr··e Or·ganizé.ição da Pt-ática 

entre outros aspectos, privilegiou a palavra do cliente, 

como um dos atores gue participa dessa prática, desempenh.:ntdo 

nela um papel que justifica sua opiniSu. As relaç5es de puder da 

mt.dica 

urgani:.!ad.::l, impedindo o diálugo e a con·,:;ider·.;:lc.;::?ín du pac:ienb~ c:o;no 

aguele gue tem coisas importantes a dizer. 

admitiu que a utili~a~~o dos serviços de segundo 

depoimentos da populaç2ío está também r·elacionada com infonnaçi:íes 

conceito gue E•ssa população te!m da instituição prestadm-a de 

Encontrou uma associaçâo entre renda e uso de servi~o 

dt.> Sai.Í.de, optando por convênios, medicina de grupo e serviços 

A escolha do S€!'1-viço, tem sido influenciada pelo 

grau de perc:epçio da gr·avidade do problema de A 

distribuiç~o de leite e rem~dios tem também levado a população a 

bem como a facilidade de acesso 
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no (:ampo da sa~de depende da participa~io da comunidade, bUSC:·:=l 

conhecer· a forma pela <=1ual a populaçâo recebe e utiliza os 

localmente Nesse sentido coletou junta à 

clientela de dois serviços in i=onnaç ões, tais como motivo de 

pr·ocu;·a, 

·fonnu lá r i os. 

A este respeito Damiâo~ 7 ,( nas conclusões de sua tese 

de doutoramento), diz que é preciso principalmente saber o que o 

paciente pensa a raspeito do atendimento, o que ele quer e até 

que ponto está correspondendo o atendimento às suas necessidades 

pessoais. (\ss i m, < ccmt i nu.:.'l Dam i Z.~c·t.?) , "par·,:t o méd ice intr·oduz i r· o 

paciente na tar~fa de participar dos programas do Centro de Sáude 

é preciso que compreenda as necessidades do usuário, atendendo-as 

no que for justo e possível, dentro de um clima de confian~a. 

r··espe i to e r·esponsab i I :idade" . 

Para Sucupira70 nio sio as dii=iculdades de acesso ao 

tratamento ambulatorial que impedem o uso de determinado servi~o 

pela popul.:.~çio, mas as car·.:.'tcb:.H· :L 1st :i Ci:iiS pr· Ópr·· i as do atendi menta 

juntamente com um modo especifico de pensar a duen~a, 

é que determinam a forma como as pessoas se orientam fn:?nte a 
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respostas da clientela s3o geralmente favor~veis porque f.:da não 

disp(:;<::~ de p; .. ~dr-Í:Í€'~5 fJ<;;ll"'é~ ju].g.;~r· OS Sf.i.1 l"'Vi(i~O~i:i, O qU(=~ CJCOl'"l'"e l'la mf~}dida 

em que a popula~âo entra em contacto com outros serviços. 

Nio concor-damos com essa id&ia, pois acr-editamos que a 

satisfa~âu<*' - ir1satisfa~âo da popula~io tem rela~io dir-eta com 

expectativas que o usuáriu St?'i"Viç;:os dE1 !E;at.Íde 

ofE•r·ec ido~s. sabemos também que a r-ela~io de poder-

pude facilmente se reprodu~ir num 

c i tad.:.1 <'c{f'ltE'l'" i ol-ment(;?, r-elatando r-esultado 

de pesquisa levada a efeito em Londrina, Paxaná, 

opir1iio da popula~io sobr-e postos de sa~de, 

P'i"CJCI . ..trou obter· opiniões da popula~io a respeito dos serviços, 

mostr-ou-se receosa, com dificuldades para l'"€~SPDI"'df2l"' I 

podendo-se atribuir fato às poucas DU raras oportunidades 

sociais do país e, especificamente, no da sa~de. 

balanço positivo ent1 .. e expectativas e realiza~Ões ou antecipa~io 

de n:·:·a 1 i z.:;~ (:íes, fim em si mesmo, 

espírito €m continuo processo de transforma~io 11 mt~~ j, c>· .. ··f :i. m··-me i o 1
' • 

Pastore,J.Brasilia:a cidade e o tlomem.S.Paulo,Cia.EcJ.Nacional,69 



1-<elman~~. discute o papel do usuC:o··io ou da popul.:H;:ão na 

avalia~io da qualidade do servi~o de sa~de, defendEmdo a 

J.cgit:imidc.'!dE.~ de sua P<'lr·tic:ip<:~~ão t:' apr··esE>ntarldo f2.1tos que 

demonstram que alguns profissionais e pesquisadores divergem de 

su2.1 posi~io e vêm o usuário como pouco competente para julgar os 

aspectos t~cnicos da assistBncia recebida e a qualidade da mesma. 

Entr··etanto, defende s-,u2.1 pal--t i c ipa~ão e dE!nunc ia que ê~ pr·etexto de 

ouví-los, os consideram somente como ~teis fontes de dados, como 

Oliveirae~ refere-se também à dificuld2.1de de encontrar 

pesquisas que demonstrem a importância do processo de avalia~io 

dos servi~os de saüde basead2.1s nas necessidades da clientela ou 

incluindo IJ u::~uário como .3.valiador·". pe 1 o menos, o~~ 

resultados da avali2.1~ão voltem à popula~io envolvida, funcionar1do 

como um serviço informativo de troca entre os diferentes grupos 

que a comp()e.>m. segundo a autora, verificar se os dados 

1:.~stio sendo ut i 1 i ·<!.3..-:lus para "dar impl-es·~ão de" ou se o~:; Sf."~rviç:os 

t ~· t. 1. d os !:?~:; .:~o u .. 1. :tz.ar1 o p.:~rc:~ alimentar o processo de transformação da 

realidade de sa~de e dos serviç:os de sa~de. Cone lt...t :i. neto, na 

avaliaç:ão dos serviç:os de sc.1~de ,de modo geral, encontr-amos 

estudos quantitativos ou administrativos, medi r· am os 

1-esul tados numÉ:r· i c os obtidos 11os prog,-·amas ou pr·ojetos, 

qualitativos ou analíticos, envolvendo a apreciaç:~o da 
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eficiência e da eficácia, da tecnologia adotada e seu impacto<*> 

sobre 0
,.. 
-~ indicadores<* ... , estabelecidos e suas causas, fator··es 

intrínsecos do setor sa~de e extrínsecos do contexto. Entretanto, 

em que a avalia~âo do processo de presta~âu de servi~os acompanha 

vitais de:.> uma 

populaco:~iu. 

que, 

muitas vezes s5u absolutamente inadequados e pouco, 

qualidade dos servi~os de sa~de. Segundo os 

talVf::!Z 

fato 

de c:omu conduz i l .. ou facilitai .. tais atividades. Geralmente 

avaliam-se atrav~s de túpic:os, tipo de servi~o oferecido em 

rela~âo ao n~meru de profissionais, cu~~to·-benef i c: i o, demanda do 

ser· v i c;: o em 1··e 1 a~ão à c:apac: idade ofer .. ec: i da, mas, qu.:.1se~ 1 íUncc:~, à 

(·li·) Impacto ·-- €:· D efeito l .. 'f2SUltante dt'J de!:;f.mvc:Jlvimento de~ um 

<·li-*) I nd i c:adon::.•s 

a~5es, critérios de medida do cumprimento de objetivos e metas. 
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qualidade do servi~o oferecido, à rela~io profissionais de sa~de 

X 
. I n.-

51 -~·.ua(;:.:~o social e às necessidades 

usuá1·io; este, al~m de desconhecer e muitas vezes 

A grande dificuldade ao se avaliar um Serviço de Sa~de 

é conciliar dois aspectos que estio sempre presentes: 

a forma como os serviços sio vistos pela populaçio à luz de 

crit~rios eKplicitos que tendem a compará-los com outros 

a forma como a popula~io v@ sua condi~io de sa~de e os 

1~anuten~io ou recupera~âo da sa~de <visâo subjetiva). 

Este ~ltimo aspecto, 

objetivos do trabalho do Educador de Sa~de P~blica, 

cl-1<:.-tmar-- a ate!nçio dos cJutJ-os pr·of i ss icn<:~ i~:; d<::t E.~qu :i.p~~ d~! saúde~ par·· a 

~::n.ta. i mpcJrt:3.nc :i a. 

Todo CJ P1'"'DCE:·~5SD dE? Aval :ii:tç7:Iio dE> f.J~-;)r·viçCl!:> d(:? S<-;~ÜdE! 

d€.'-!Ver·á ;.1 t E~n t .::n·· par· a e~:;sa~.:; duas; f,::i!:;;;~s; clcJ m€~!~::;mn f f?.n ô mf:~n o, 'õiEnn CJ quf.?. 

SE.:' cor·r·E.~ o r··:i.=;cCJ dE• ver· sE.•us r··esult.<.-:tdCJ~~_, :i.rlcCJmp<-.'ltii:J:i.lizadcJs com a 

Isto eKtrapula a fun~âCJ ele avaliar apenas a par·te 

( con1o pr·rJpurlh.::~m os .::~utor·es c: l~ts~:; :i. c: os) P<c~r·a !::iP 



3.3. Aspectos a Serem Avaliados em Rela~~o aos Servi~os de Sa~de 

aspectos que devem ser considerados na avalia~io dos servi~os de 

Sct~dG . 

. :;tt;;pecto~; .:i ~~e~·f?.m aval iaclos vari<:wl con·For·rne c> .3utor· par·tindo dos 

cr·itér·ios de F'c:1tton(*) .S€dec:ionamos tr··&s nive·is de avaliaç:ão com 

diferentes aspectos a considerar em cada uma delas: 

O pr··ocessc>: 

Obs~rvaç:~o de aspectos que demonstram que o serviço está 

sendo implementado conforme planejado 

Acessibiliade dos servi~os de saóde; 

Adequa~io das atividades às necessidades diagnosticadas 1 

conheci das t~ 1 t.!vant.::,da~; com a popu 1 aç~o; 

Disponibilidade; 

(·i!-)Pattc.m 1 M.O. 

C. A: Sagc~ 1 :1.97B 

Ut i 1 i ZC.it iCJil focused evaluation.Beverly Hills1 
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Tempo para execu~âo das at1v1dades; 

Princípios observados p~los profissionais; 

Qualidade t~cnica e de relacionamento; 

Nor··ma~.; vige?rltE'S; 

Gestâo dos servi~os de sa~de; 

com necessidad~s e 

RDcursos m21teri21is em qualid21de D qu21ntid21de suficiente e 

utili~ados conforme previs~o:Instala~5es,material permanente, 

R~flete os efeitos imediatos de um programa, 

anteriorment~ definido. 

objetivos propostos,estatísticas e análise do fichário; 

Persistência, prontid~o, frequência:retornos,abandonos,faltas 

Conl-lQc::im[.~rltCJs;, ,;~t:i.tudE.1s, pr··.-;ticas f.:! l•<::tb:il:idadt:~s da pcJpula~~~o; 

Motivos de utiliza~âo pela popula~âo; 

Satisfa~iD da populaçio; 

Para avaliar DS resultadCJs produzidos pelo servi~o: 
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F'oderr, ser· vistos do ponto de vista da ~:·fic.:"ic:ia E' dt::• 

efic:iinc:ia, conforme anteriormente definido: 

Resolutividade de problemas e efeito do tratamento <morbidade 

e mor·t.r::il idad(:'~) ; 

A;:;:.í)es desf-::mvol vid<::iS pelos agE·ntes de saúde e.• cobertura da 

popula~io de risco; 

Contl-ole de doen~as cr·ônicciS e acoowanhamr-:.?nto de prE•Scl-it;:Õf:":)!:.:, ~:! 

or· ientaç:Õe·;:;; 

qualidade de vida da popula~io; 



4. O ESTUDO PROPOSTO E SUA CONTRIBUIC~O PARA A REFORMA SANITÁRIA 

4.!. O C~ntro da Sadde I de Pinheiros na Estrutura da Secretaria 

da Saúde 

cJCIS 



atualmente o Secretário da Sa~de. 

E::ss<::t nov<..-t or·gan i zac;:ão ~:;ubst :i tue! o c~sqw:.:>ma antc,~r· ic::H". A 

Secretaria cja Sa~de estava dividida em 62 estruturas gerenciais 

de n:ivel r·c~gional, e::>!s Esc r· i t ôr· i os Heg i ema :i. s de:~ Saúde < EF<SAS), 

sendo 47 no interior e i5 na Grande Sio Paulo. .Jú n Inst.:it..ut.:o 

1\fac.:í.cmal de:.:> Assistência Médica de:~ Prc:.:>v:idêne::ia Soc::i.al (JI\IAMPS> 

tinha como estruturas regionais 82 Servic;:os de Medicina Soci~l 

<SMS> espalhados por todo o c::!stado. Os dois sistemas foram 

incorporados pelos SUDS. Nn interior hú atualmente 47 Comissaes 

F~c:?gionais Inter·institucionais de::~ S.:túde <CRl.S), compostas de ERSf.~S 

e SMS; e na capital 8 Cnmiss5es Locais Interinstituc:ionais de 

Saúde <CLl.S). F i na 1 mc-?ntc·!, c'a n:Í.vel mun:ic:ipal E~!Stão pn~~vistas !37.'i. 

Comissaes Interinstitucionais f'lunic:ipai!::i de <c I r1n > 

coordenadas pelas Prefeituras. 

as estruturas ERSA e SMS continuam •.:1 

transitoriamente, tendendo a desaparecer. Existem no SUDS-SP 

atualmente 5 Coordena~aes de Regiâo de Saúde<CRS> 

O Centro de Saúde I (anexo 5)Dr. Victor AraÚjo Homem de 

:i nte::Jr·ade::> ao SUDS H í:! ·- CRSl e~! -f=unc: ic1na atua] mente no per· íod<.1 de~~ 
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El > . 

Em 1987, por 8C~siiu da pesq•Ji~~ h~via 45930 habitant~s 

pnp•1l.1.cion::ll fli-J~·.-llivc> .. ,v:I1.J.o~o~::; pcw h:i:JÔt.(o:'.H:;t~~ que 10)11\ ·fun•;;::1o do 

c.omérc:io €.•m expC:\I'lS:;~o pef..!:.,(:,as p~1:~1:: • .aram a mnr.::'"'r· en. C1utr·c.1~. loc:ais:•. 

Par<:.; E.• X E.· c· UÇ. i.ltl Vigilância 



dE.' n Í V€:d. 

11 í V•·.:~ J. ·:;,)c :i. CJ· .. ~'t.t: •.::n àm :i t:: u . 

do u!i::uário, 

,., .. 
""-' 

c.~ncl€.-! T'E.>$Íd€.! populaç:ão de bai>-:cl 

do ponto de vistd 

Ullli::t f BSf.:.' €.•(1; CIU€..• 

. . 
U!i:.uc::.l- 1 a. 
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investi~aç;:Ões •~v.:.'\ 1 i <::~ti v as n0vistas, C!SC:O 1 hE~tnOS 

descritivo da clientela de uma unidade de sa~de por amostragem, 

Consideramos as sugestões 

11e Kelman~a sobre as investigaç;:Ões que os serviç;:os necessitam e 

suas observa~5es de que, 

dos usuár· it.1s e ~seu envol vimE:•nto na tomada de der.: isr.íes, é 

especialmente estratégico que se estudem grupos específicos de 

Para fornec:er mais subsídios sobre a populaç;:io usuária 

r·efer· idc1 

pr·opus!-:?mos c~ss~;' estudo, cujos objetivos vêm .::1 sei;:JUil··. 
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4.2. Objetivos 

G€:'r e.. l 

.i . 

< C:3 I ·-P) 

em r~lac~u au CSI-Pi 

disponibilidade do swrvi~o; 

un id,·lda 

pessoal e profissionais de ~~~da1 

7.i 



~mbi~nta físico e social; 

l jll!JUê"\~HNil uti li:e.~d.::; F'f.~·lo~~ profi~;s;,ion.:.d~:; d€.! !:.atklt:.•; 

4. Idt-.. mt.:ific .. n· •'l~.:> '='J9t"~stões d.1 popuJJit;:;:.:Íf"J us•.dn .. i<a p.:n·-1 lll!i.?lh.:n-i..:l 

de.• .:d:t.>ndir.t€::nto (.aff:~rf..ocidCI F'E:~Jcl Ce.mtxo de: s.:~llde. 

4.3. Metodologia 

Para a col~ta de dados foi utili~ado o m?todo 

para alguns autar~s, C(.JCJICJ 

13en~ 1 !Eun , 

.,1 f,'l~ t-3.nr1o ··.,;e por· t:.:1nto, d8 8studos realiz~dos em 

bibliolDc~s ou arquivos, dados; 



4·.3.1. ?imostr-a 

+cJ i c.: c:; n ·:::; t.: :i. t .. tJ :í. cl-:::·~ 

:i. n c:l :i. ''i' :í. d u o~,:; cl (·:".• a 1 n b u ~:,; u ~::; ~:,; l·::~ i{ o~::; , 

necessariu para u cliente 

conhecer c opinar sobre a institui~~o. 

outro parente tavos, 

luu ''·' 

t.dinarlho a.mu·:::;t. r·· a C:Uil~;,;l: :i. "i:.:l...t i c:ld 

:i. nc.l :i. '.i :i. c.l uu·:;, 

dcJ I ' 

cunfurme Boletim Mensal ele Produ~~o <Anexo 11) furnecic:lu 

U1 1 :i. cl.:::\c.lc E!õ:\11 i t .,ú r :i a, por·· du ú l ti mu c:l :i. ~::;pon :í. VE: 1 r~E:. 

O cAlculo foi feito suponc:lu n.·::-J. 

c:! c.• r· C·'<;:; F' U 1·1 ci C r·l t: C'·:;:; ~::;cg un cl o D :i. XCJii 

Ufil 

"p" .. ::J. 



p {(p-p)}~ 
r 

K} = 0,95 

Oííc:l(7! c o PCi .. ·c::C:.'ií'i::. :i. 1 

distribui~~o normal -:•.c:!m i ti elo ele 

··; ,,:-l ;· :i. d. b :i. 1 :i. c:l-.1 c! E! CC;!) p - q --- 0,5, p.q.= 

0,25, 1.::) !J t. ~:~~ rn ·····::;f:·~ (.:: 1.::1 1n t::) t.,::im,::J.nho n=:::96. 

r i u r~ i E-~~--{] c .... 
T i...J .L 

qL(C c:lc um programa ao mesmo 

nu mesmo dia ou perioc:lo U c. /1l•.::: u.l o d ,;:-1 d;HU":;t. r a. 

+u:! E!llt;::i:u r·c!+c:lto, 

H i( c 1 u i n d u u '::; 

malriculac:los uu que necessitavam apenas de atestado 

1;,:/;d :Í.l .. ::i..::) L)i.l \/ .. ;::\C: i f1•3.. 

-fClf'dill 

t.uc:!.-.''1 '" .-:·:.>. ·~:; 



pt~S4•.1i•::;,:l dur·ante o huná.r·i•J de funcionr.~.rnento do<.:; pn.Jgr··'1rna·::; e:~ 

s:ubr-•rogr·amc;~ tundo ~ido considerados tc.•do~ CJS cr·itérieos pré--· 

foi ~.::h.am:adu o c 1 Í(~~n te:-1 l:!lf:~guinb.~, 

manhã e 

4.3.2. T'cnica e Instrumentos de Coleta de Dados 

hJnnul.~r· i o 

e!!-:tuclo. An 

foram obtidas. 

nc' c:ual o t=•ntrE~vistadcw t.rntc~ obter irtfcormaç:Ões, 

ÓE:' 

(.:.lt11~XO 12) 



W<:.>!::i t pha 1 ..,.., , just.i-fic..a a 

4.3.3. Elabora~io do Formu14rio 

P.::;r·a .a <::··l.aborei~·~o de.' ·fcn··mulár io <árPa d.:• c.c.,nteú<.lc., 

·- ·:lfV~XtJ 14) fui ft.?il::o IJfll f::!st.•.tdo pn~'.tio d•.? uut.r··l':> expel·iânc::i.:l':it, 

lc.·vantamentc.J bi.hli.ogridic::o sobrE' o aS.5LHltO (B(.lrrelli 7 , 

obt•e>r· vaç·~o di. reta ~ <:mlr· €.'Vi sta!:, com C) 

f•mcionár·it.:>s d1:> Centl .. o 1.:!~.? S;:t•íde e 
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obj 1..~t i vu•,; du 

c:anE-nt i Vê\. 

"c~·.;; t.•1du" 

o fine.;! elo fol .. mulár ic:o, para e:.•vitar inibição inicial dos 

IHI t na•J i s t;;u.:Jos; p..:1l •'lVl .. <'1'5 d :i f í r.::t:~ i~.:; cu. dtoH:l•~:cJnhec i di·l~"; for· am 

!f.;ub!::·d: i tu :í das; pP.r !:)UI d: a !f.; r· c.•(:Jt•t: ide.{ ti ou de:•!:Atf.:C. E•!::;zár ia E: for· ar:• 

como c.on!:.equf.nc:ia de' c.onhe.•c.int€•nto da r·E:.·.::;lidacJe> do Cent, .. c., de• 

do 

falh~s fur~m identific~da~ e modificadas. 

ft•ran• r·c·fc~r·muladas par·a que:: as opiniõ.::~s fosse_.om dadas em 

rel~~1o ~o ~tend:imento ~m ~er~l. isto~. •obre túdo o tempo um 

que·: fre-o,umd.~~ram o serviço. Fm ra?.ãc, diE,!f.,c.•, fc•i €:·stabelc:~c.ido o 

TI 



i ns t: l''lmen t.: c> 

10 't ·. 1 .en·:;;, l8vantados no fin~l d~ entrevista, 

4.3.4. Coleta de Dados 

coleta de dados foré'\m 

m.:.tb"icul.J.do e •.:om 

'.;) ·-. 

Todo usuár i c• qu~:~, Ófc' p.:u·a 
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.:.d:E•nclifiiE!r,to, r·E:c.r.~bP.:>lt·E·• n.:;lclttPl() dia unt númE:•r·c.l PcUr·; 

4. tJ •J~;;u,.J.}"iO '.:tl.l•.? n::ío ti·o~r;~s:c:;e ~;;ido ;;lindu enh .. evistado nos 

b) Os Entruvist.1dor~s: 

entrevistadora~, do 

< In·:;b·•u;:õe~;; P-3.}".3 Entn~vi<:ib1·:~ f.? Preent::him~nto do fcn .. mul/1r·io -

AnE•xc.• nP. l!:; > . 

dt~J du discuti l" •1m 

c:l i f i c uI c.lac.l€.·~. E· pr opu~.E·r arn a I ter a c; õe.•s. 

r.:) O Le·.t~ntamento do D.3.dos: 

I:>}'C}punh<.l foi 

c- ~.oi i c i tad.::o. .::o. c.:oiat.•or· ac;ão c:iE~ sE•Uli:> func. i.onál" :i.c11:.. 

En t:~nd :i lll>~n b:Js 

As sugestões sobre furmus, 

lf:wantame.•nto dE•corrf.~ram do c.ontato c:om oe; funcícmário~. quanc.lc:.• 

fui di~~utido o funr.:i.cnamentu e rotin~ do Servi~o de Sa~de. 
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Ouando isso n5c ara possível, 

r·f:,~alil!.::tdc.•~· e:•m ll.:HlCCJf. de s-ala de:> eE·f•E·r·a, de~•dE: 'iUE: o in·fc·r·mi::lnte:~ 

ti v•~s·,;e Pl- i './•-tC: i d•adu ~ pudes~.:..: t·.:~s.=>cnd.-:n· ·.3F.?tn ser ~uv i do por· 

E>€:• d i r i g j a do 

Saúde~ Púb J i c.: é'\ - USF' c;:•, con• su.::~ ajude::;, ver ific. . .:~va der.tr·E.' as 

de fn~•4•1ênc: i a e mat r· i c:u 1 •l, cham~va·-se o número 

par a de·pni s voltar novamE~ntE! a convocar 

par~s.Tivemos somente t recusa de um dos indivíduos surtuadus 

por· l:-;e•r final de:• horc\:.r-i.o de:- ccmf,ulta. 

Cum a permissio do informante, 

anotav~ as respostas na frento do 

fllC(ntoi r· a como €;-r· am dadas:. <anexo i::~) 
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e<:iitão r:f.J.ndo c:on~ul t.:as: À::t 7:00 hol"il'..:> os usu.lr· i os d~vem cheg . .lr 

todos Já passaram 

pe:lc• tnÉ.-clic-o, motivo de procura da 

maioria nasse Centro de Sa~de. fluxo 

j i : :::10 hc.•r a!!:., OI<'; i !E. OU 01E.•Il OS , para terminar ~s 14:30 horas. 

c:on1 hora mcr;r cada. 

r-u.:n· t:=tn b.J, 

médicos. 

llli·::O':>IllO t C~fi\P 1..) • 

como 

majol" 

outras após a pesagam da~ c:rian~as pelas 

nâo inte•·fet·:iu 110 utf'~ndim€nto. 

EH 



4.3.5. Análise dos Dados 

d.:., Fac uldadê' de: Sc.'\Úcle 

PIÍb 1 h: a I U!·3P. 

tonfc.•r·m€:• tàcnica~. qualitativa!:' .. , 

8
r~ c. 



4.4. Resultados 

4.4.1. Caracteriza~io da Clientela Entrevistada 

~ inegável a importância em qualquer estudo de SE 

caracterizar a populaçio envolvida para que, atravis das 

informaç5es colh1das, SE adquira conhecimento de suas 

peculiaridades, da realidade scicio-econ8mica na qual se insere· e 

para atender melhor as necessidades sentidas por essa populaçio. 

Este estudo foi realizado em quase todos os programas 

uo CSI,em todos os dias da semana. (tabela i) .Das 124 entrevistas, 

houve 26.6 no Programa Aç6es Integradas à Sa0de da Mulher; 22,6% 

no Programa de Assist&ncia à Crian~a; 12,1% no de Assist&ncia ao 

Adulto; 19,4% no de Tuberculose; 5,6% no de Hanseníase F 

Dermatologia; 12,9% no de Sa0de Mental; 0,8% no de Sa0de Bucal 

<Tabela 2) .As consultas no Programa de Assist&ncia a Criança 

geralmente 
~ 

sao em maior n0mero devido aos retornos 
, 

a1 

realizados.Como nessa pesquisa ' 50 foram entrevistados os que 

vieram ao Centro de Sa0de uma vez, essas consultas aparecem em 2Q 

lugar 

Dos 124 entrevistados, na segunda-feira foram atendidos 

33,9%; na terça-feira 18,5X;na quarta-feira 22,6%; na quinta-
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feira,i4,5% , e na sexta-feira,i0,5% (tabela 1) .Pode-se verificar 

claramente que às 2~m,3~~.e 4~m feiras o fluxo foi maior. 

TABELA 1 

Distribui~io dos Entrevistados por Dia da Semana 

Dias da Semana N9 

Segunda-feira 42 ~~ ~ 

~~ y 

Terça-feira 00 
L~ 18 5 

Quarta-feira 28 o~ 
~c 6 

Quinta-feira 1 " 1 4 5 c 

Sexta-feira 13 i 0 -~ 

TOTAL 124 100.0 
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TABELA 2 

Programas em que foi Realizada a Pesquisa 

Assistincia ~ Criança -~)(;) 
(,.,I,..J 22 . (.) 

A.I.~ Sa~de da Mulher :3~1 ;:?.6 .6 

Assistincia ao Adulto j o::· 
• ~J 12 1. 

Tuberculo~:;e (.?.4 19.4 

07 ~~i. 6 

16 :í.2 .9 

01 0.8 

TOTAL :1.00. 0 

no período em que -for·<:\ITI <:l.S 

entrevistas Cmis de Dezembro), a maior demanda da amostra foi ao 

programa de Aç5es Integradas~ Sa~de da Mulher. 

f:~-s;t udo~:; ' t.·:·~ :;;\ 
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Mulher, e principalmente na Idade Reprodutiva, que mais utiliza 

os serviços de sa~de. 

Durante esse período apenas uma entrevista foi feita no 

Programa de Sa~de Bucal porque nessa ocasiio a dentista estava em 

licença; o cliente veio para uma consulta que fora marcada com 

antecedincia e que nio se realizou. O Programa de Sa~de Ocular 

também nio estava funcionando h~ v~rias semanas porque o 

equipamento oftalmológico estava quebrado. 

As porcentagens encontradas praticamente corresponderam 

as de atendimento do Boletim de Produçio do mis de Agosto de 1987 

do Centro de Sa~de ( anexo 11), que serviu de base para c~lculo 

da amostragem; com exceçio dos Programas de Sa~de Bucal P Sa~de 

Ocular. 

Para se caracterizar a populaçio em estudo sob seus 

aspectos peculiares, bem como sob o ponto de vista sócio-

~ . 
econom1co, foram utilizados as seguintes variáveis: Sexo, Faixa 

Et~ria, Estado Civil, Naturalidade, Tempo de Residincia em Sio 

Paulo, Escolaridade, Ocupaçio e Renda Familiar. 
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A distribuiçio da populaçio de estudo por sexo 

demonstrou que a maioria dos entrevistados ~ do sexo feminino 

C82,3X). Isto sugere que o Centro de Sa~de ~mais procurado pelas 

mulheres do que por adultos do sexo masculino (Tabela 3) em todos 

os programas oferecidos pelo Centro de Sa~de. 

TABELA 3 

Distribuiç~o dos Entrevistados por Sexo e por programa 

Programa § SEXO H F TOTAL 

----------------------- _rlQ _ X_ ____ nQ ___ x ______ nQ _________ X ___ 

Assistincia a Criança 29 23,4 29 23.4 

A. I .à Sa~de da Mulher 33 26,6 33 26.6 

Assistincia ao Adulto 3 2,4 11 8,9 14 11 .3 

Tuberculose 12 9,7 12 9 7 I' 24 19.4 

Hansen/ Der mato 3 2,4 4 3,2 07 5.6 

Sa~de Mental 4 3,2 12 9 7 I, 16 12.9 

Sa~de Bucal 1 0,8 01 0.8 

TOTAL 22 17,7 100 82,3 124 100.0 

Os achados desta pesquisa coincidem com os de 
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outros estudos realizados no Brasil e em outros países. 

Oliveira~& comenta o fato e o explica como 

decorrente da dificuldade das pessoas do sexo masculino 

frequentarem o serviço em funçio do hor~rio em que o atendimento 

~ oferecido. Hibbard e Popeee, em estudo realizado em Oregon para 

verificar o papel do sexo na utilizaçio de serviços de sa~de por 

motivo de doença, concluiram que as mulheres t~m maior interesse 

pela saJde e que este ~ um importante fator para a percepçio de 

sintomas e maior proporçio de utilizaçio dos serviços. Isto ~ 

explicado pelos autores pelo fato das obrigaç5es e afazeres 

comuns das mulheres lhes oferecerem maior tempo disponível 

prestar atençio aos sintomas. 

para 

Entretanto, dizem ainda, em relaçio a problemas 

agudos ou mais s~rios, que homens P mulheres nio diferem em 

sintomas relatados e procura de serviços. Consideram que o h~bito 

de discutir sintomas, procurar ajuda e ainda expectativas 

associadas ao papel do sexo podem contribuir para que homens e 

mulheres tenham diferentes percepç5es de sintomas e diferentes 

formas de avaliar a severidade da doença. Neste aspecto Verbrugg, 

citado por Muller 47 , discorda, tendo encontrado em seus estudos 

que mulheres, mesmo no caso de doenças agudas usam ma1s os 

serviços. Os homens t~m uma tend~ncia a negar a doença P 

dificuldade em assumir o papel do doente. 

88 



chamam aten~âo ainda para o fato de ~ue as mulheres em idade 

reprodutiva usam de uma v10z a uma vez e me i. a os ser·vi~os mé:d icos, 

a mais do que os homens do mesmo grupo de idade, excluindo a 

utili~a~io associada à gesta~io. Por outro lado, estatísticas de 

saóde e morbidade nos EEUU, con-l:orme mesmos autort~s;, 

demonstram que as mulheres adoecem e sentem mais desconforto que 

os homen~;. 

concordando com os autores anteriormente 

c i t.:;u:lo!!;, em estudos realizados em Kiribati, Abemama, um atol de 

coral do Pacifico,com rela~lo ~ utiliza~io dos servi~os de saóde 

diferen~a entre os sexos, encontrou que há mais mulheres da 

popula~io acima dos 5 anos que procuram os servi~os de saóde do 

que homens, mas nâo h' diferen~a entre os sexos abaixo dos 5 anos 

de idade. A procura ao dispensário ,que é totalmente grátis, 

mais frequentemente feita pelas mulheres, enquanto os homens 

permanecem pescando ou tr·abalhando su<:A ter-r-a. Acredita que essa 

durante o dia ,tentando-se difícil a utiliza~lo pelos homens. 

No CSI-P a fun~âo de levar os filhos e a preocupa~lo 

com a saúde das c r· i anç:as, preven~lo e tratamento t&m ficado 

delegada a pessoas do sexo feminino p~incipalmente, já que quase 

sempre as c r· i an~as sor·teadas estavam acompanhadas das mies e/ ou 

de outros parentes do sexo feminino (ti.~~;; 1 

89 



contribuiu para que a maior parte dos entrevistados fosse do sexo 

fem:i.nino. 

As consideraç5es dos autores acima n~o puderam ser 

comprovadas como explicaç~o para maior procura deste Centro de 

Sa~de por adultos do sexo feminino; 

horário de funcionamento do Serviço dificulta o acesso de 

populaç~o adulta masculina. Após a pesquisa o horário foi 

ampliado, justamente na tentativa de minorar o problema. 

Com 

variou de 14 a 70 anos, sendo a m~dia de idade 35 anos.CTabela 4) 

TABELA 4 
Distribuiçio dos Entrevistados por Idade 

.,. 
l• 

J.4 .... -::> ·~ l .. , 1.0 
, .. 

l ...... .l. '·' ~j 

c~ 1. .... 35 59 47 6 
r'te:-
... :j .. ,) 

.... 4;:i (.?.1 :i.6 9 
45 .... 6t<J 3.7 1. :] 7 
6e· (-;: + 10 8 ]. 

1\lR 04 ::5 2 

124 1.00.0 

Se observarmos a tabela 4 n~o aparecem 0:n t: r· 0:v i~:; t ad o~:; 
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menores de 14 anos, pois as informaç5es sobre estes foram obtidas 

atravcis de entrevistas com seus pais ou responsáveis. Em b ()r· :::\ () ~:; 

menores de 14 anos nio apareçam na tabela, na amostra,a procura 

do Programa de Assistincia à criança <Tabela 2) foi grande, tendo 

~:;e colocado em r::.9. lug<lr· d(.;:pc>:i.~; dE: ''Pl-c>gr<:tma dE~ f-lç(:íf::::; IntE·Ç.trada~:; à 

Sat.(dE~ d;-:1. l"iu. J. her· ''. Franks~3 em pesquisa realizada em Kiribati, 

encontrou resultados demonstrando que, acima dos 5 anos de idade, 

a procura para atendimento de sa0de ca1 fortemente tanto em 

paÍses com maior desenvolvimento como em países pobres. 

Nio foi isso,entretanto,que encontramos neste C.S. pois 

a maior concentraçio de demanda á da faixa de 21 a 35 anos 

(tabela 4) mesmo quando se exclui da mesma os entrevistados que 

estiveram na Unidade acompanhando crianças de 0 a 14 anos. I~:;t o 

pode ser explicado pelas características deste Centro de Sa0de 

que ci um Centro de Referinc:ia da Regiio para programas de 

Tuberculose,Hanseníase,Dermatologia e Sa0de Mental 

entio, a demanda de adultos com esses problemas. 

Estado Civil 

conc:E~nt r· ando, 

Sessenta e nove por cento dos 124 entrevistados 

sio casados (no civil e religioso, só no civil ou vivem· junto) 

7,3% sio separados; 4,8% vi0vos e 18,5% sio solteiros (Tabela 5). 
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TABELA 5 

Distribui,lo dos Entrevistados por Estado Civil 

1·- l 1 c~· ·1 ::.~:;(aco .,:t.Vl '"º 

Scllt(:::ir·o ;:?.~3 lf.3 c" . ,.J 

Ca!:;ado 86 69.4 

~3*:~p a 1 .. ad o e~~~ 7.:3 

1·JiÚVC) (Õ6 4 .8 

TOT f.! L J.00.0 

Local de Nascimento e Tempo de Residincia 

A maior propor~io de pessoas entrevistadas ~ originária 

Q'::O 
'( ... 



da regiio Sudeste C5i,6X> CSâo Paulo Estado 29,8 + 21,8 dos 

outros estados sudeste), seguida pela porcentagem de usuário.s 

pr·ocedent.e!ll d.Jt r·egiio Nordeste ~37, :1.%, c:onfor·me se obsel·va na 

Tabela 6. 

TABELA 6 

Distribui~ão dos Entrevistados por Local de Nascimento 

LOCi.ll 

Nor·deste 

Sudeste 

Sul 

São Paulo <estado) 

46 

27 

08 

37 

Centro-Oeste Oi 

Outros Países <Portugal e Espanha> 05 

37.1 

21.8 

6.5 

29.8 

0.8 

4.0 

---------------------------------------------------------
TOTAL 124 100.0 

Obs: Nio havia ninguém proveniente da Regiio Norte. 

O tempo médio de r·esidência dess.::~.s pessoas na c:idade de 

Sio Paulo foi de 19 anos e meio, o que sugere que a maior parte 

das pe!;;so.3.s que ~=r·equentam o Centr·o de Saúde I de Pinheiros; já 
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se radicaram aqui na cidade há muitos anos. r~i ma :i. ol- '~ propor·ç:ao ou 

SEJa, a moda (40,3%) está entre pessoas que moram em Sio Paulo há 

ma:i.~:; de 120 Z:\no~:;, embora essa classe envolva maior n~mero de anos 

que as outras,seguida pelos que moram de 10 a 15 anos (16,2%) 

'·1·· I 1 '., {l :>E·': ~.,_ 

1.0 

I. t:• 
.L ._J 

TABELA 7 
Distribuiçio dos Entrevistados por Tempo 

de Residincia em Sio Paulo 

Tempo de Resid&ncia 1-!Q 

men C)·:; de i ano ~!·4 3 2 

:í. a t::· ano·::; :í. é) :1. (~ 9 ,.} 

c~· 
._) a te· ano·::; 1.6 1.2 9 

Cl. :í.5 :t:\n o~:; ;::.0 J.6 0::) 
1 ••• 

a ;:.?.0 ano·::; ' ' H?. ("\ 
lr.':J 1 

ma i·::; de 20 an D~'; ~:.i0 40 3 

W\: r,>,':> 
~- (_. t 6 

TQT,~L 1. i.?.4 

Ocupaçio dos Entrevistados 

DDs 124 entrevistados a maior proporçio 41,1.X s6 se 

dedica a atividades dom~sticas (dona de casa); 
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ambas atividades- doméstica e remunerada; 1,6% t~aB~lham em casa 

em atividade remunerada ;24,2% trabalham fora em atividade 

4,0% sio aposentados e 7,3% sio ou 

desempregados ou licenciados por doença (Tabela •") ' t.J ,I . 

TABELA 8 
Distribui,io dos Entrevistados por Sexo e por Atividade 

Ocupacional 

Ocupaçio dos Entrevistados 
____________________________________ n2 __ X ____ nQ_ 

i.Trabalha em casa,em ativ.domest. 
(dona de casa) 51 

2. Trabalha fora, 
em ativ.remunerada 

3. Trabalha em casa ativ.dom. 
E fora em atividade remun. 

4 Desempregado ou Estudante 
~:;. r::-.posentado 
6. Trabalha em casa, 

em atividade remunerada 

1. ? :1. ~3 1 ::.r 

í:27 
2 I, l:; '7 

• L I 
, . 

3 21 4 2 

2 

1 
•.. .. TOT f.1L. 

;.~ ____ n9_. v _;., __ 
41.1 :i 

3\?.• 1.?.4. í? 

E~ 1 f:l Z~7 f~ l I B 
5 :7 <ji :7 ..... 

I .. :í 

1. ó t::: 4 0 I ._; 

1 b -:;) 1 l. 

' 
,_ 

' '·' 

TOTAL 22 17,9 102 B2,2 124 100.0 

Isto mostra que os entrevistados na sua maioria do sexo 

feminino <Tabela frequentar o Centro de Sa0de 

no hcr~rio de seu funcionamento, que ccrresponde ao hor~rio 

C:OITII?õl"C :i. a 1 . 
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Nível de Instru~ão 

Da popula~ão entrevistada 12,9% são analfabetos e 62,1% 

n~o completaram o !9 grau,o que aliás está congruente com os 

valores observados para o Estado de São Paulo,em 1986, que! são 

!!,2% para os analfabetos e 59,7% para pessoas com !9 grau 

incompleto.Os dados refletem ,também, o baixo gr·au de 

escolaridade dos usuários. Apenas 0,8% iniciou o 

universitário <Tabela 9). 

~ sabido que pessoas com maior grau de instru~ão são 

mais exigentes em rela~~o aos Servi~os de Saúde. A pr·ópr ia 

percep~ão em rela~ão ao atendimento e ao grau de satisfa~ão 

sentido difere em termos de maior ou menor instru~~o. 

TABELA 9 
Distribui~ão dos Entrevistados por Grau de Escolaridade 

Nível de Instru~~o N9 

Sabe ler e escr·ever· 03 2.4 
<nunca frequentou a escola) 

Analfabeto !6 !2.9 

Pr imeiJ-o GJ-au Incompleto 77 6E~. i 

Primeiro Gr·au Completo i O 8.1 

Segundo Gr·au Incompleto i O 8. i 
(ou técnico) 

Segundo Gau Completo 07 5.6 

Uni ver si tár· i o Incompleto Oi 0.8 

TOTAL 124 100.0 
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Segundo Sanmarti 67 na relaçio com o paciente uma 

variável importante parece ser c nível de instru~ic, c gr·au mais 

alto permite que os pacientes possam seguir corretamente as 

prescriç5es médicas. 

Renda Familiar 

A renda familiar Bruta foi obtida em cruzados e levou 

em ccnsideraçic todas as pessoas que estavam trabalhando na 

família naquele momento, bem como outras rendas (aluguel, pensio> 

convertidas ao salário mínimo vigente em 2/12/87 referente a CzS 

3600,00. Observamos na Tabela 10 que a maior proporçio (33,9%) 

das famílias dos informantes recebia de i a 2 salários mínimos, 

seguida dos 27,4% que recebiam de 3 a 4 salários minimos e dos 

12,9% que recebiam menos de um salário. 

TABELA 10 
Distribui~ão dos Entrevistados por Renda Familiar 

Renda Familiar (em salário minimo) 

menos que i salário 16 12.9 
i a 2 4·2 33.9 
3 a 4 34 27.4 
5 a 6 14 11.3 
7 a 8 05 4.1 
9 a .i. O 04 3.2 

11 a .1.2 03 2.4 
i3 ou mais 03 2.4 
NS/ NR 03 2.4 

TOTAL 124 100.0 
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A população que frequenta esse Centro de Sadde 

caracteriza-se, portanto, por constituir-se em grande parte por 

população de baixo nível s6cio-econ6mico, que vive basicamente 

com rendimentos inferiores a 4 salários mínimos, tem baixa 

escolaridade, nasceu em vários estados da Região Sudeste, 

principalmente no Estado de Sio Paulo (1/3 deles) e em vários 

estados do Nordeste, mas vive nesta capital há 20 anos em m~dia. 

Local de Residência e Acesso ao Serviço de Saúde 

A maior parte dos usuários reside no Subdistrito do 

Butantã (33,9%) somente 18,5% vim de Pinheiros, que é a área 

definida como de responsabilidade do Centro de Saúde (mapa nQ i, 

anexo 10). Dos restantes, 27,4% residem em outros subdistritos de 

Sio Paulo, como Morumbi (9,7%), Santo Amaro (9,7%), Vila 

Madalena (5,6%), Jardim América (1,6%) e Casa Verde (0,8%). 

Outros <20,2%) vim dos municÍpios da Grande Sio Paulo situados ao 

longo da Rodovia Regis Bittencourt e Raposo Tavares, tais como 

Taboio (9,7%); Cotia (4,1%); Embu <2,4%); Embu-Guaçu (0,8%), além 

dos municípios de Osasco <1,6%) e Carapicuiba (1,6%) <mapa nQ 2, 

anexo 16). 
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o motivo de tanta diversificaç:ão na procul··a 

provavelmente se deve ao fato de que o Centro de Sa~de fica 

próximo ao Largo de Pinheiros, ponto final de muitos 8nibus que 

vêm daquelas localidades. Dai a facilidade de acesso para os 

usuários que vêm para o Centro de Sa~de a pé (16,1%), de 8nibus 

( 7012%) I de carro particular (8,1%), conforme se observa na 

Tabela ii. Para a maior parte dos entrevistados o acesso é fácil 

e rápido, pois pouco menos que a metade <43,6%) leva i/2 hora de 

sua residência at~ o Centro de Sa~de; 37,1% levam de 80 a 59 

minutos e somente i9,3% levam de i hora a ih i/2 ou mais <Tabela 

i2). 

TABELA 11 

Meios de Locomoç:ão do Entrevistado ao CSI de Pinheiros 

Meios de Locomoç:ão 

A pé 20 i6.i 

8nibus 87 70.2 

Carro Par·ticular 10 8 .i 

Mais que um Me~ i. o de L.ocomoç:ão 07 5.6 

TOTAL. i24 100.0 
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TABELA 12 
Tempo Gasto para Alcan~ar o CSI de Pinheiros <SP> 

Te.•mpo em Minutos 

o a 29 54 43.6 

30 a 5'=t 46 37 . .i 

60 a B9 F.f 1.5.3 

90 a i.i9 02 :1 . . 6 

1.20 ou mais 03 2.4 

TOTAL. 1.24 .1.00.0 

4.4.2. Utiliza~ão do Centro de Saúde I de Pinheiros 

Grande parte dos usuários frequenta o Centro há menos 

de i ano (37,9%), havendo porém uma percentagem razoavel que já 

utiliza o servi~o há mais de 6 anos, (20,2%) <Tabela 1.3). 

:1.00 



TABELA 13 

Tempo de Frequência do Entrevistado ao 

CSI de Pinheiros <SP> 

Tempo de Frequ&ncia % 

Menos de i ano 47 37.9 

i a 2 anos 22 17.7 

2 a. 3 a. nos i3 !0.5 

3 a 4 anos 06 4.9 

4 a 5 anos 06 4.8 

5 a 6 anos 05 4.0 

6 ou mais 2~'5 20.2 

TOTAL !24 !00.0 

A utiliza~io do CSI de Pinheiros pode ocorrer em razio 

da sua localiza~~o, conforme já foi mencionado na caracteriza~~o 

do Centro de Sa~de (item 4.4.!), da facilidade de acesso 
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<Tabelas ii e i2); do conhecimento do atendimento, estrutura e 

funcionamento desse Centro de Sa~de pelos entrevistados, já que 

sio moradores antigos da cidade. 

objeto de discussio posterior. 

Esses 3 ~ltimos aspectos seria 

A Tabela 14 evidencia que na nossa amostra o programa 

mais utilizado nesses ~ltimos i2 meses foi o Programa de A~5es 

Integradas ~ Sa~de da Mulher <52,4%), seguido do Programa de 

Assistência à Crian~a, <4i,i%). O Programa de Sa~de Bucal foi o 

menos procurado (10,5%) por nio oferecer um servi~o regular, com 

o atendimento feito por um ~nico dentista <Tabela 14). 
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TABELA 14 

Programas e Sub-programas já Utilizados no C.S.I 

de Pinheiros <SP> pelos 124 Entrevistados nos últimos 12 meses 

Pr·ogr··.:unas E! 

Sub --Pr og r· amas 
SIM NZSCJ TOTAL 

-----------------------------------------------------------------Assistência a Crianç::a 51 41 . .1. 73 58.9 .íP4 1.00 

Aç;: õe~:; Integr·ada~:; à Saúde 

ela Mulhe•- 65 ~iE~. 4 ~59 47.6 .1.24 .1.00 

{~~ss i stênc i a ao Adulto 40 32.:3 84 67.7 .1.24· iOO 

Tuber-c:ul CJse 3.1. 25.0 93 75.0 .1.é?.4 100 

Hanseniase/DermatolCJgia 21 1.6.9 !0:3 83.1. lE!.4 :l.OO 

Saúdf:.~ Mental 20 .1.6 . .1. .1.04· 83.9 .1.24 i.OO 

Saúde Dc:ul.:n- 21. 1.6.9 1.03 s::.~. i i24 .1.00 

Saúde Buc:al 13 .1.0. ~5 U.i. 89.5 i.é?.4 i. OO 
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Conhecimento e Utiliza~ão de Outros Servi~os no Bairro 

Dos entrevistados, 79,8% nio conheciam outros servi~os 

de sa~de no bairro de Pinheiros <Tabela 15). Os sen-vi~os 

conhecidos pelos outros 18,6% e já utilizados por alguns sio o 

Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da USP, 

de Sa~de Geraldo de Paula Souza, o Centro de Sa~de Vila Borges, o 

Centro de Sa~de Vila Madalena e o Hospital Joio XXIII <Tabela 

16) . 

TABELA 15 

Conhecimento de Servi~os de Sa~de do Bairro de Pinheiros <SP> 

Servi~os de Sa~de Conhecidos 

Sim 

Nio 

Nio Respondeu 

TOTAL 

104 

23 

99 

02 

124 

18.6 

79.8 

1.6 

100.0 



TABELA 16 

Serviços de Saúde Utilizados no Bairro de Pinheiros <SP> 

além desse Centro de Saúde 

Serviços de Saúde conhecidos pelo usuário % 

Hospital das Clínicas i7 i3.7 

C.S. Geraldo Paula Souza 3 2.4 

C.S.V.Madalena i 0.8 

C.S.V.Borges i 0.8 

Hospital Jc1ão XXIII i 0.8 

Não se aplica .1.0.1. 8.1.. 5 

TOTAL .1.24 1.00.0 

Percepção dos Entrevistados sôbre Proximidade da Unidade de Saúde 

de sua Residência 

Dentre os Centros de Saúde conhecidos para a metade dos 

entrevistados <50%), o CSIP não' o mais pr6ximo da casa; para 
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49} i?% J c o ma1s acessível ('f,?:lb~:!la .1.?). 

distantes do municÍpio, 

<Drl:ibu<:;) 

Pl~r·,_:::elJ i dd. i ... :CiilO lon9e do Centro de Sa0de Pinheiros apenas 9,7% 

·fl-E'CIUE:Il"LdVáfli uutl-·u Cc~:ítí-·u ele E-iatÍ.dE! C:CilSiiclcr-·aciCJ m-"-'is; F-'l"Ór<:i.rnu 

o CSIP era ma1s fre~uentado dCJ que o 

Cc~tru de Sa~de percebido cumCJ mais prÓxjmu (6,5% -- Tabela 19). 

TABELA 17 
Percep~ão de Proximidade do Centro de Saúde 

em Rela~ão a Residência 

Próximo da Resid&ncia 

(""'. ,:) 1m 

rn\u 
1\J~~o Fi.:::• :;p o:1 cl E!U 

TUT t1L .. 

TABELA 18 

61 

() .1. 

l •""'il! 
.l.C:.'--1-

<·I 
/:.-

49. E_l 

:-:-;o. o 
() . E~ 

J.OO.O 

Usuários que Também Frequentam o Centro de Saúde 
mais pr6ximo de sua Residência 

Frequ0ncia a Outro CS Mais Próximo 

Sim 

:i. ()f:., 

Jí:?. 
~:·;o 
( ,_) 
ur..:. 

·y, 

9 7 

40. ~J 
;::Jo. o 

JOO.O 



preferência dos 6,5% ,que têm Centro de 

Sa~de pr6ximo de sua ,casa pelo Centro de Sa~de I de Pi nhe i r· os 

fato deste oferecer mais recursos que aquele com 

uma resolutividade maior. ~ também preferido por sempre terem 

frequentado e por possuírem opiniâo favorável em relaçio à equipe 

de S·3~de. As frases dos entrevistados transcritas refletem essas 

diferentes raz5es de preferência. 

"~ melhor", "é maior", "mais completo", "r-ealiza exames ele 

labol-at6r·io", "aqui tem r·eméclios para dar·", "ofel-ece todos 

os programas que preciso: sa~de mental e outr·os"; 

"Tem acertado meu pl-ob lr::!ma de sa~de E! o r·eméd i o"; 

"Já estou acostumado, já conhecia e minha família já usava"; 

"Gosto dos médicos e atendentes, são pessoas boas e amigas"; 

"É: mais perto para mim". 

Os que frequentaram mais vezes o Centro de Sa~de mais 

pr6ximo de sua casa, 2,4%, fizeram-no pela proximidade e bom 

relacionamento com os médicos. O que utiliza (0,8%) igualmente os 

dois centros de sa~de, .::-1legou que o f a:.! por ter controles 

diferentes em cada um deles, tais como diabetes em um e Sa~de 

Mental no outro <Tabela 19). 

i07 



TABELA 19 

Centro de Saúde mais Procurado pelos Entrevistados 

Centros de Saúde 

Centro de Saúde I de Pinheiros <SP> 

Outro 

Ambos 

Não se Aplica 

TOTAL 

08 

03 

Oi 

1!2 

% 

6.5 

2.4 

0.8 

90.3 

124 !00.0 

Motivos de Procura do Centro de Saúde I de Pinheiros 

Centro 

Para categorizar e analisar os motivos de procura do 

de Saúde I de Pinheiros adaptamos a categoriza~io 

utilizada no trabalho de Lebrão84 , - classifica~io dos Motivos 

de Consulta, e que aparece na Tabela 20. 

Entre os motivos de procura do Centro de Saúde I de 
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Pinheiros temos como maioria a Consulta Médica e Odontol6gica em 

78,3% dos casos. Essas consultas iniciais ou de controle <Pré-

natal, Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil, 

TB e Hanseniase) foram motivadas principalmente por sinais e 

sintomas percebidos, portanto, por raz5es curativas. 

TABELA 20 
Motivos de Procura de Atendimento do Entrevistado 

no Centro de Saúde I de Pinheiros - SP 

Motivo de Procura 

Consulta médico-odontol6gica (*) 
Medica~io, tratamento e procedimentos 
t~rapiuticos (psicoterapia, aplicaçio 
de inje~io, doa~io de remédio e/ ou 
leite) 
Procedimentos diagn6sticos e preventivos 
(exames laboratoriais, preventivo de 
câncer, teste de gravidez, raio X, 
vacina~io) 

Raz5es administrativas (marcar consultas, 
relat6rio para licença do trabalho, 
atestado médico) 
Outros <mais de uma opçio como resposta) 
Nio respondeu 

TOTAL 

N9 

97 

05 

!1 

03 

05 
03 

124 

% 

78.3 

4.0 

8.9 

2.4 

4.0 
2.4 

100.0 

(*)Apesar disso havia s6 uma consulta odontol6gica. 

Estes resultados coincidem com os encontrados por 

Tanaka7~ no Posto de Assistincia Médica do Jardim Sio Jorge e a 

explica~io que o mesmo dá para seus achados também coincide com a 

nossa, que está na valorizaçio, pela clientela, do caráter 

curativo da assistência médica ou melhor, da finalidade do 

serviço de saúde como curativa e nio preventiva. Assim a busca 
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aos serviços do Centro de Sa~de I de Pinheiros foi feita com 

finalidade principalmente curativa apesar de terem esses serviços 

como finalidade básica "a prevenção de doenças". 

A procura por procedimentos diagn6sticos e preventivos, 

ou seja, vacinação, exames laboratoriais, RX, teste de Gravidez e 

Papanicolau, foi em proporçâo menor, correspondendo a 8,9% da 

população amostrai. A medicação, tratamento e os procedimentos 

terapêuticos, ai incluindo a psicoterapia individual ou em grupo, 

a doação de remédios e leite e a aplicação de injeção aparecem em 

3Q 1 ugar ( 4, 0%) . 

As raz5es administrativas <marcar consultas, buscar 

relat6rio e atestado m~dico para licença de trabalho) ficaram em 

~ltimo lugar, com apenas 3 casos <2,4%). A utilização de serviços 

pela maioria pode ser considerada constante, pois os clientes têm 

frequentado esse Centro de Sa~de 9 vezes em média durante os 

~ltimos 12 meses <anteriores à entrevista). Alguns entrevistados, 

entJ-etanto, podem ser considerados flutuantes por frequentarem 

também outros serviços de sa~de e a sua presença se deve à 

utilização de programas quase exclusivos dessa unidade. 

de Hanseniase, de TB ,de .Sa~de Mental. 
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Opiniões da Popula~ão sobre o CSI-P 

Pela nova Constitui~io está garantido a todos os 

cidadios brasileiros igualmente o direito à sa~de. Por este mesmo 

dispositivo legal ficou assegurado o direito à participa~io 

popular na gestio e no contr8le dos servi~os oferecidos, conforme 

já foi discutido no capítulo 2. Nossa preocupa~io maior neste 

trabalho é oferecer subsídios para que se instaure o processo 

participativo no CSI Pinheiros. O primeiro passo foi dado quando 

ouvimos a opiniio da popula~io, da mesma forma que fizeram outros 

pesquisadores que t@m seus trabalhos referenciados n~ literatura 

nacional e intet-nacional. Encontfamos tanto na 

nacional como estrangeira artigos que t@m demonstrado uma 

crescente preocupa~io nos diversos países do mundo em conhecer a 

opiniio e os sentimentos dos pacientes a respeito dos agravos e 

dos eventos que envolvem o atendimento à sa~de~-~e· 63 . 

A opiniio dos usuários do CSI-P pode ser observada e 

analisada nas suas m~ltiplas dimensões. Analisaremos agora, 

alguns dos aspectos contemplados neste trabalho. 

Satisfa~ão dos Usuários com o Atendimento 
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Na opinião de Doessel e Marshalleo, a satisfação do 

cliente é um dos indicadores mais importantes da qualidade do 

serviço de sadde. Helm, Gil.ette, Byrne e Cranston, 

Atwood Bloom, citados por Rotimi et al 66 ,afirmam que satisfaç~o 

é considerada como um dos principais fatores da motivação da 

popul.açâo para o uso dos serviços e seguimento da prescriçâo. 

No nosso estudo encontramos que a maioria, ou seja, 

93,6% dos entrevistados estio satisfeitos em rel.açâo ao 

atendimento recebido <Tabela 2i), o que é um bom indicador da 

qualidade dos serviços.Entretanto,deve ser ressalvado que esta 

foi a opinião de uma população que demanda um serviço com 

características diferentes de uma unidade de periferia.~ um 

Centro de refer@ncia para algumas especialidades e tem mais 

recursos que outros Centros da Regiâo. A populaçâo que opinou é 

matriculada, isto é, são pessoas que escolheram esse local para 

tratamento.Suas queixas e problemas tentamos detectar nas 

entrelinhas de suas "falas" e nas projeç5es de opini5es de 

parentes e amigos. 
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TABELA 21 

Satisfa~ão em Rela~ão ao Atendimento Oferecido aos 

Entrevistados do CSI-Pinheiros - SP 

Opiniio da Popula~io Usuária 

Está Satisfeita 116 93.6 

Está Satisfeita em parte 05 4.0 

Não está satisfeita 03 2.4 

TOTAL 124 100.0 

Como se sabe, devido a diferen~as de classe social, e 

poder entre profissionais de sa~de e cliente, muitas vezes este 

nio se sente capaz de criticar o servi~o que está usando com medo 

de represálias e até de confronto. Neste sentido procuramos 

diminuir um pouco este problema tentando transferir sua opiniio 

sobre satisfa~io com o servi~o oferecido pelo CSI Pinheiros para 

outra pessoa, no caso parentes que frequentam o mesmo Centro de 
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Saúde. 

Entre os usuários entrevistados, cerca 58,1% possuem 

familiares que tamb~m frequentam o Centro de Saúde I - Pinheiros 

<Tabela 22). Entre eles, maridos, esposas, filhos, país, 

m~es, sogros, tias, irm~s, primos, cunhados, netos, bisnetos e 

sobrinhos <Tabela 23). 

TABELA 22 
Frequencia ao CSI - Pinheiros <SP> por Familiares 

Frequencia NQ % 

Sim 72 58. i 

N~o 52 41.9 

TOTAL 124 100.0 

TABELA 23 
Familiares que Também Frequentam o CSI - Pinheiros <SP> 

Familiares % 

Marido/ esposa 03 2.4 

Filhos/ nel-a 17 13.7 

Pai/ m~e/ sogros 07 5.7 

Tias/ i. l-mãos/ Pl- i mos 08 6.5 

Cunhados Oi 0.8 

Outr·os (+ de um) 36 29.0 

N~o se ap 1 i.ca 52 4i. 9 

TOTAL .1.24 !00.0 
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Na opiniio de 79% dos entrevistados que t&m parentes 

que frequentam o Centro de Sa~de, estes estão satisfeitos e 

acham bom o servi~o oferecido. a porcentagem de 

satisfa~ão diminuiu, embora não substancialmente <Tabela 21). 

Em rela~io à satisfa~io dos usu~rios entrevistados 

procuramos verificar as causas de insatisfa~ão ou de satisfa~ão 

em parte, 

da minoria, 

pois embora representem quantitativamente as opiniões 

devem ser consideradas da mesma maneira para que, 

através de uma avalia~io qualitativa de opiniões da popula~io 

sobre o servi~o, possamos oferecer subsidies para melhorá-lo. 

As causas da satisfa~io apontadas relacionam-se ao 

atendimento oferecido pela equipe de sa~de, 

usu~rios e a resolutividade de seus problemas. 

sua rela~ão com os 

Os que se sentiam 

parcialmente satisfeitos mencionaram como causa de insatisfa~ão: 

"falta de atendimento de Ul-g&ncia"; 

"não gostei de> médico"; 

"os atendentes tratam mal os clientes , demol-am para atendel-"; 

"não acredito na psicoterapia recomendada"; 

"faltaram vacinas quando necessitei"; 
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"tive dificuldades em consegui!- consulta"; 

"a consult·:l foi incompleta, não e><aminaram o olho nem o n·:lrii! e 

a EJargantii\"; 

"moro long(·=~ e não consigo trans·ferência, nem ser atendidos 

né!ste Cent.r-o de S·::lÚd~!"; 

"i:.ltendentes atender·am mui to mal, foram gr-ossei ~-·as, re-~c lamavam 

do nlÍIIH;!r·o de l"emé!dio!:; que tinham que! cl.3·,.· aoj';; c:J.ientes". 

Parte das razões da insatifaçio estio relacionadas à 

ine><istincia de atendimento de urg§ncia na Unidade Básica de 

Saúde e dificuldades no relacionamento com o pessoal de saúde. Em 

rela~3o ao problema do atendimento de urgência Tanaka7~ menciona 

que desde 1980 os Conselhos de Saúde, Sociedade amigos de bairro 

e outras organjzaç6es sociais começaram a pressionar a Secretaria 

de Higiene e Saüde para atender reivindicaç5es de atendimento 

médico d€.~ un:Jé?nc:ia. Em alguns postos da Pl-efeitUl-a de Sio Paulo a 

do Estado têm sido criados serviços de pronto atendimento médico 

<F'A> junto .:.~ Postos de Assistência Médica <PAM> ou Unidadc~s 

E=-ntretanto, 

discuss::lío, 

Pinheir-os. 

<UBS> do Estado par·.::~. l"esolver o problem·.:>.. 

esta soluçio t ainda controvertida e está em 

mas é alyo a ser pensado para o Centro de Saüde I-
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Para analisar mais profundamente o problema do 

atendimento ,outras quest5es foram feitas, a fim de saber a 

opinião dos usuários sobre o mesmo. 

observados na Tabela 24. 

Os resultados podem ser 

é bom, 

mau. 

TABELA 24 

Opinião do Entrevistado Sobre o Atendimento 

do CSI - Pinheiros <SP> 

Opinião 

Bom 

Regular 

TOTAL 

N9 

106 

18 

124 

% 

85.5 

14.5 

100.0 

Na opinião de 85,5% o atendimento nesse Centro de Sa~de 

na de 14,5% regular, e ninguém considerou o atendimento 

Os que consideraram o atendimento bom disseram que: 
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"gcJ!:'.>tou. do CSI de Pinheiros, foi bem atendido"; 

"teve sucesso no tl-atamento, seu pJ-oblema foi r-esolvido"; 

"foram atendidos na hora"; 

Os que consideraram regular o atendimento, alegaram: 

"demorou. muito para ser atendido". 

Embora nenhum dos entrevistados tenha considerado o 

atendimento mau, quando perguntamos a opiniio dos parentes, 

alguns fizeram este tipo de avaliaç~o por vários motivos mais 

específicos, que provavelmente eram seus, mas que nio conseguiram 

apresentar como tal: 

"n~o conseguiram sel- atendidos pelo Dentista no dia mal-cada"; 

"nio gostou. das perguntas do médico de saúde mental"; 

"n~o gosta de vj.1- pOl-que tem que ficar esperando". 

Aprofundando ainda mais, perguntamos o que o usuário 

mais apreciava no Serviço ,e o que mais o incomodava. As 

respostas positivas estio sumarizadas na Tabela 25. 
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TABELA 25 

Aspectos Positivos do Atendimento 

Mencionados pelos Usuários 

Aspectos Positivos Mencionados NR % 

1>- Bom atendimento das consultas 59 47.6 

2)- Equipe de sa~de/ pessoas 23 Hl.O 

3)- Gostou de tudo 22 17.0 

4)- Resultado dos tratamentos, 

rem~dios fornecidos e exames 

laboratoriais 05 4.! 

5)- Ser próximo de casa o~, c. i.6 

6)- Higiene e ambiente sossegado Oi 0,8 

7)--· Outro 04 3,2 

8)- Nenhum 04 3.2 

9)- Nio respondeu 04 3.2 

TOTAL 124 100.0 
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Dentre os pontos positivos, os mais mencionados pelos 

usuários for·am :bom atendimento nas consultas e o tratamento 

recebido da equipe de sa~de.Houve tamb~m muitas r .. e~spo~;tas 

inespecificas como, por exemplo, "go~sto de tudo". Mais uma vez o 

"bom ate.•nd imento nas consu 1 tas" aparece como algo positivo, 

refor~ando nossas considera~5es a respeito da valoriza~;o da 

assistincia médica no Centro de Sa~de pela clientela. 

Na Tabela 26 estio resumidos os pontos negativos 

apontados pela clientela. O que chama aten~io é que 49,2% nio vim 

aspectos negativos no atendimento oferecido pelo Centro de Sa~de 

e 8,9% nio responderam a questio. O aspecto negativo mais 

mencionado foi a falta de limpeza do Centro de Sa~de: banheiro, 

chio, paredes <12,1%). O segundo ponto importante considerado foi 

o atraso do médico e demora no atendimento (i i 1 3·%) .Finalmente, 

foi feita critica ao pessoal de sa~de, que é malcriado e nio dá 

aten~io nem informa~5es (8,1%). 

Quanto ao item limpeza, outros estudos foram feitos com 

a finalidade de saber o que a clientela pensa do servi~o que 

Em outros países ,como era de se esperar,limpeza nos 

servi~os de sa~de é algo importante e que merece aten~;o. No 

inque,-ito ,-ealizado pm·· Gittins e Williame4 sob,-e "0 que os 

Pacien·tes Dizem" sobre seu tratamento e servi~o, os itens 
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conforto e limpeza foram considerados muito satisfatórios para os 

pac ienb:~s. Em rela~io ao nivel de limpeza do Departamento em 

58% responderam excelente. Sc>bre o item conforto, 90% 

responderam muito confortável ou razoável. 

Em rela~âo a problemas com a equipe de sa~de, estudos 

em outros países também mencionam "o paradoxo de pacientes 

querendo falar, mas o pessoal de saLÍde relutante em ouvir" como 

aparecem no estudos realizados por Atschule, Jajoo~~. Inganzo~0 e 

Hitch~~ que concluem que entre os aspectos mais criticados pelos 

clientes está a falta de comunica~ão. 
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TABELA 26 

Aspectos Negativos do Atendimento 

Mencionados pelos Usuários 

Aspectos Negativos Mencionados 

N~o há aspectos negativos 

Sujeira do CSI, banheiro, chio, parede, 

f~lta de pintura 

Atraso do médico, demora no atendimento 

Pessoal é malcriado nio 

dk informações, nem atençio 

Horário das Consultas e da pesagem 

Longe de casa 

Outros 

Não respondeu 

61 

15 

i4 

i O 

03 

02 

08 

i i 

TOTAL 124 

122 

% 

49.2 

12.1 

i i. 3 

8.1 

2.4 

1,6 

6.4 

8.9 

100.0 



Espera para Consultas 

Outra questâo foi feita para ter-se uma idéia mais 

concreta do significado da espera para os usuários entrevistados, 

já que um problema muito citado foi o tempo de espera para as 

consultas m~dicas e odontológicas, como tamb~m a demora para se 

marcar os retornos. O tempo de espera referido para ser atendido 

pelo médico e outros profissionais <dentista, psicólogo) pode ser 

observado na Tabela 27. 

TABELA 27 

Percep~ão do Tempo de Espera do Médico 

Tempo de Espera em Minutos 

O a 29 

30 a 59 

60 a 89 

90 a 119 

120 a 149 

TOTAL 

123 

26 

29 

36 

14 

19 

i24 

2i.O 

23.4 

29.0 

11.3 

i5.3 

100.0 



Agrupando as propor~5es temos que a espera do usuário tem sido 

considerada por 44,4% como razo,vel, sendo de at~ i hora. Por~m, 

29% se referiram a um tempo maior: ih a ih e meia e ainda 11,3% 

esperaram, de acordo com sua percep~io, de ih e meia at~ 2 horas, 

que ~ um tempo longo considerando o tempo gasto com locomo~lo e 

outras atividades administrativas. ~ ainda maior a propor~lo dos 

que dizem esperar mais de 2 horas <15,3%) 

A maior referincia de espera, isto ~. mais de 90 

minutos foi em rela~io ao Programa A~5es Integradas a Sa~de da 

Mulher, seguida do Programa de Assistincia ao Adulto. 

A percep~lo do tempo de espera parece, como refere o 

estudo abaixo, estar relacionada i satisfaçio. Parece que quando 

o atendimento satisfaz, o tempo de espera ~ percebido como menor 

<Gillete et al, citado por Rotimi et col 66 ). 

Em estudos realizados por Lorefice et alse, sobre 

satisfa~io dos usuários de um Centro de Sa~de ,especificamente 

num serviço de Sa~de Mental, apenas 5,6% dos pacientes 

entrevistados sentiam que tinham que esperar demasiado por sua 

primeira consulta. Cerca de 93% ficaram satisfeitos com o tempo 

de espera de suas sess5es terapiuticas. 
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O problema da espera ~ ainda categorizado como de 

qualidade do atendimento. Segundo Siqueira•~. a assistência 

m~dica privada continua aparecendo com uma aten~io prestada de 

melhor qualidade do que a assistência médica p~blica, que é 

apresentada frequentemente pelos 6rgios de comunica~io e pelos 

defensores da medicina liberal como de má qualidade, sujeita a 

grandes esperas, sem possibilitar uma boa rela~io m~dico-paciente 

e ineficiente em termos de resolu~io de problemas. 

Outras Dificuldades no Atendimento 

Menos de 10% dos entrevistados disseram sentir 

dificuldades no atendimento no CSI Pinheiros <Tabela 28). 

TABELA 28 

Percep~ão de Dificuldades de Atendimento 

do CSI de Pinheiros 

Dificuldades de Atendimento 

Sim 

Nio 

TOTAL 

125 

!2 

112 

124 

9.7 

90.3 

100.0 



Apesar do n~mero ser pouco significativo, os pontos 

mencionados como dificuldades merecem ser comentados. <Tabela 

29). 

TABELA 29 
Dificuldades de Atendimento Mencionadas 

Dificuldades no Atendimento 

Falta de Orienta~io no Encaminhamento 

Falta de Profissionais para atendimento 
das consultas já marcadas 

Inexist&ncia de especialistas em algumas ~reas 

Demora em ser atendido pelo medico/ dentista e 
para marcar consulta/ retorno 

Mal atendimento das atendentes dos programas e 
da matricula 

Nio se aplica 

TOTAL 

% 

Oi 0.8 

02 i.6 

03 2.5 

02 i.6 

04 3.2 

ii2 90.7 

i24 iOO.O 

Novamente aparece como problema a demora para ser 

atendido e o mal atendimento das atendentes. O dado novo é a 

falta de especialistas como problema, o que novamente vem 

demonstrar o sentido do Centro de Sa~de como local de recebimento 

de assistincia médica na percep~io da clientela. A falta de 

orienta~io ou dificuldade na . compreensio da orienta~io também 

aparece pela primeira vez. 
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Relacionamento com o Pessoal de Saúde 

Algumas vezes, quando os entrevistados referiram 

problemas com atendimento, mencionaram dificuldades de 

relacionamento. Algumas perguntas mais específicas permitiram 

identificar de que tipo e com quem seria esta dificuldade. 

Novamente na opiniio da populaçio, 88,7%, portanto a 

maioria, acham que as pessoas desse Centro de Sa~de atendem com 

boa educaçio <Tabela 30). 

TABELA 30 

Opiniio sobre o Relacionamento Humano e o Atendimento 

Atendem com Boa Educaçio 

Sim 

Não 

Total 

127 

110 

14 

124 

88.7 

11.3 

100.0 



Os 11,3X que nio acham, dizem: 

- "Depende da pessoa, alguns são legais, c>utl-os impacientes"; 

·-·"Alguma~:; ab~ndent:es t:êm dificuldadE.''!.;. até (~m r·f~spondf~l .. <:1.~5 

perguntas na matrícula; 

- "As atendent:E~s '!.:;ão !:>empr·e nr~l-vosal:>, atE~ndem e l"espondE~m mal"; 

-· "Algumas médicas nio, outros médicol:> sim". 

Quando foi solicitado que dissessem (se soubessem) os 

nomes das pessoas que os tinham atendido no CSI - Pinheiros, 83 

delas (66,9%) referiram-se principalment:e aos médicos, c :i. t ado~; 

108 vezes, a dentista poucas vezes, apenas 2, as at:endent:es, 

incluindo enfermeiras, mais ou menos 50 vezes; os d~~m<:d.s 

pr·ofissionais, psicolciga e assistente social, mais ou menos 6 

vezes. Quant:o aos nomes nem t:odos corresponderam ~s funç5es e nem 

sempre eram expressos corretamente. Com relação ~s educadoras de 

sa~de p~blica, não foi feita nenhuma referincia. 

Os dados da Tabela 31, evidenciam que a maioria 

identificou e conhece a equipe b~sica de sa~de, ou melhor·, a 

tradicional, médica, enfermeira, apesar de chamarem quase sempre 

as atendentes de enfermeiras.Isto significa também a confusão que 

clientela demonstra ao atender a nossa solicit:ação de 

identificação de profissionais. A ~rea de sa~de no momento 

comp5em-se de tal n~mero de profissionais de diversificadas 

fun~5es que mesmo as pessoas que nela trabalham tim dificuldade 

de identificar todos os profissionais, quanto mais a população. 
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TABELA 31 
Identifica~ão e Conhecimento das Fun~Ões 

dos Funcion,rios do CSI de Pinheiros 

IDENTIFICAC~O E CONHECIMENTO N9 

Sim 
N~io 

TOTAL 

83 
41. 

124 

66.9 
~33. 1. 

100.0 

O p~~s~:;oal do CSI Pinhe:it"CJS Tabela 31, de;;: modo gç.;Tal, foi 

considerado pela maioria dos en t , .. e v i st aclc.1s (83, uo 

interessado em atender os usuJrios <Tabela 32). 

TABELA 32 
Percep~ão do Interlsse da Equipe de Sa~de Pelo Usu,rio 

PROFISSIONAIS DE SA~DE 

Muito Interessados 
Pouco Interessados 
Não Rc~spondeu 

TOTAL. 

En t , .. e pessoas mui t: cJ 

103 
20 

1. 

1.24 

8:1. 1. 
16.1 
0.8 

100.0 

in t et .. essad a~:; ·~ cJ r· :::1. m 

principalmente referidos os m~clicos (66,9X>, enfermeiros <25X), 

atendentes (39,5X), assistentes soc:i.ais <2,4%) e psicolÓgos 

Entt .. e os pouco foi .. am n:~fer· idas 

principalmente as atendentes, alguns m~dicos e psicológo. Ao 
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serem perguntados se estavam satisfeitos com o atendimento que 

recebem da equipe de sa~de, 

<88,7X - Tabela 33). 

novamente a maioria disse que estava 

TABELA 33 

Opiniio dos Entrevistados sobre os Atendimentos da 

Equipe de Saúde 

OPHHÃO 

f.)~:\t i ffd t 0~5 

Insatisfeitos 

TOTAL 

:1.10 

i4 

i24 

88.7 

11.3 

j.00. 0 

Entre os insatisfeitos encontramos mais usu~rios que se 

referiram aos m~dicos e a algumas atendentes. Apen<:1s uma das 

pessoas nio respondeu e algumas nio se lembravam dos nomes das 

profissionais de saúde. 

Aqueles que se disseram pouco satisfeitos, 

causas: 

U- "O médico não d~ tempo de falar· nada .. " 
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2)-· "Não gosto de médico cal-rancudo e que rd:\c1 fala ... " 

3)- "Deve\- iam ent endel- e escut al- a g(~nt e .. 

4)-· "A~; atendentes dão infonnaç()e~; en-;:\d<.'l~:.. 

5)- "Algumas pessoas ·são legais, outras não. 

6)- "Atendimento é mau 

7)- "Fui maltl-atada ao tin-:1.1- a chapa df"' TB .. " 

8)- "Deixam a gente~ espel-ando .. " 

9)·- "Não me dão atenção ... " 

1.0)··- "Demm-ou par·a eu sel- atendido .. 

:tU·- "Meu Pl-oblema de saüde não foi l-esolvido 

1.2)·-· "Passam os outl-os na minha fl-ente ... " 

Preocupação com o Usuirio Antes do Atendimento Médico 

A preocupação com o usu~rio, principalmente se ele 

apresenta problema aparente, deve começar na porta da Unidade de 

Saüde.Para conhecer a opinião do usu~rio sobre como isto ocorre 

no CSI - Pinheiros incluímos uma questão sobre o assunto. Neste 

aspecto as porcentagens de percepção positiva decrescem para 

menos da metade dos usuirios, conforme pode ser visto na Tabela 

34. 
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TABELA 34 

Percep~io do Interisse da Equipe de Sadde 

Pelo Problema do Cliente Antes da Consulta 

Interesse Demonstrado 

Sim 

h!~io 

Não Re~;pondeu 

TOTAL 

55 

68 

i 

124 

44.4 

~54. 8 

0.8 

j.00. 0 

Os que percebiam interesse e preocupação com eles antes 

da consulta (44,41) assim se expressaram: 

3.)-"HaJ-cavam a consulta" 

2)-··"Faltei à consulta e manda1·am um bilhete pa1·a mim" 

3)-''Se não estavamos nos sentindo bem,passavam (as atendentes) a 

gente na frente dos outros para consulta. 

4)-"Se inteJ-es~;avam sim, per·guntavam o que eu E~stava sentindo". 

5)-"Davam aten~ão" 

ó)·-"Cheguei sem alimento e me leva1·am para come1-". 

7)-"Já atendiam faz.endo o prepa1·o da con!:>ttlta" 



9)-"Fazi<:\m passar· PE~lo médicc> E~ davam (H':ient:aç:ão". 

alimentava dil·eitc>" 

i i ) .. ·"Encaminhavam logc> P<Ha a soluç:ão". 

A opinião dos entrevistados que acharam que as pessoas 

que t: n:ü>a 1 havam no CBI de F':inhei l''(Jf:i n.ão. se Pl"eocupavam com (J que 

os usu~rios estavam sentindo antes de serem atendidos em 

consulta, foi expressa de forma diferente. 

-· "Estavam r:;empl"e dE~sl igados ... " 

·- "Não fi~~e1·am nada, IH.~m olhavam pa1·a nos~:><:\ c<':lxa, se pr·eocupavam 

mais em escrever. 

"h!:inguém nunca pen.:Junt ou nada quando E~u er:;t <:wa esper<:\ndo .. 

"Ninguém pe1·ceb ia o que eu c:~st a v<:\ sentindo . 

.... "Chego, me:~ encaminham, não h~ t E~mpo ... " 

.... "Não pe1· cr~b :i nada ... " 

.... "Quando vinha mal E~l-a minha acomp<:\nhant~· quem fal<:\V<:\ c:om <:\S 

pe~;;soas ... 

- ''Marcavam ~s 7 horas a consulta, mas os médicos chegavam ~s 9 

h('Jl"as ... " 

"Ãs vezes davam infor·maç:ão E~l"l"ada .. " 

Apenas um dos entrevistados (0,8%) não respondeu a essa 
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Os diferentes aspectos da rela,io pessoal de saúde/ 

cliente analisados, permitem identificar alguns problemas no 

relacionamento da populaçio com o servi'o e o pessoal de saúde. 

Esses problemas são diferentes quando se referem ao m~dico e 

outros profissionais universit~rios e ao pessoal auxi 1 i<H. A 

natureza da questão e explicaç5es para elas são tamb~m diversas. 

De acordo com Lencastre 3 e, a relação m~dico/ cliente 

tem sofrido a influincia de uma s~rie de variJveis, tais como 

burocracia no exercício da medicina institucional, 

para consulta, emprego de termos t~cnicos ou linguagem pouco 

acessível aos pacientes, falta de interesse do m~dico para 

verificar o que foi compreendido pelo doente ou a prcipria 

impaciincia deste apcis longa espera para a consulta, t1u mesmo a 

angústia gerada pelo problema de sJude apresentado. 

JJ Cavalcanti"-"-, atrav~s de uma anJlise minuciosa das 

diversas etapas da consulta m~dica, tenta destacJ-la como um 

reencontro especial de duas trajetdrias singulares que darão 

01·igem à 1·elação m~dico·-paciente "o m~dico b·ás toda uma fonm~ção 

com a 1 gum<:\S lacunas e deficiincias que seguramente serão 

e-~v:i.denciadas no post:er·im· contacto com a pessoa". 

cadJveres ou com pacientes cr8nic:os com patologias evidentes, ~ 

difícil a identificação e, consequentemente, o relacionamento ~ 

distante. São levados a crer acima de tudo na t~cnica, como se 
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fo~;se po'!.:>sível nio existirem esses elementos na rela~io. o 

di~logo fica comprometido com o levantamento superficial de 

dado!;;, como num inqu~rito policial. H' toda uma representa~io 

ideolcigica esquem,tica da classe social de que se origina - a 

classe méd:i.a, 'vida por sucesso e promoçio scicio-econ6mica 

(desejos prciprios desta classe). () vocabulár·io 

prciprio ,eminentemente t~cnico refletem muito da ideologia da 

cla'!.:>se, o que gera maior distincia. O cliente geralmente ,nio ~ 

aqu~:le ideal, 

ambu 1 at 61- :i o, 

~ aquele que nos espera nas longas filas do 

com queixas de cunho social, 

evidentemente ansioginico. 

o doente, tenso nd. v indica t: i v o, 

dese~.;per·ado f<:u-á uma longa histó1·ia ch:: queixa'!s, de "€~mpurTas", de 

exames, de m~dicos e de filas. Sua condi~io social, geralmente de 

morador de periferia de uma grande cidade, nio lhe 

permite assumir uma postura mais agressiva. 

d:i.;;~ sim, acostumado sempre a obedecer, 

circunstincia contestar a palavra do doutor. 

idea 1, bc>m, (h;:dicado, acessível, 

corresponde ~ daquele que escuta, pergunta, 

Elf:-: cala, corlf:>~:nt e, 

nio ousar:i.a naquela 

A sua :i.magem de 

muitas vezes nio 

fala sobre a família 

do paciente, vi fundo de olho, faz ausculta cardiopulmonar e dá 

uma explica~io ao nível do doente. 
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A consulta se faz em uma sala de espera cheia de móveis 

velhos, revistas usadas e desatualizadas, bancos ensebados, 

corredores longos e sujos e marcas de dor. A cadeira do m~dico, 

mais confort~vel, d~ apoio e confere mais poder. 

No a1·t igo "Thf.~ Chang:i.ng Im<:'\gf.~ of Docton;", sem aut cn· 

citado, do British Hedical Journal, v. 289, encontramos que: 

quando a popula~io ~ solicitada a dizer quais orienta~5es 

profissionais merecem o maior respeito, eles usualmente colocam 

os m~d:i.cos no alto da lista, acima dos cl~ricos e advogados. 

Pacientes e seus parentes, ficam preocupados e 

aborrecidos quando os m~dicos retrocedem por tr~s de barreiras 

t~cnicas e institucionais, dando a impressio que nio estio 

preocupados com os pacientes como indivíduo, mas os vêm somente 

como casos cr8nicos interessantes ou triviais. 

Rockenbach 6 e, ao comentar as condi~5es de trabalho do 

en fennei l""O, diz que cada vez mais sio prec~rias ,e a motiva~io 

dos profissionais vai decrescendo dia a dia. A ticnica facilmente 

domina o homem e sobra pouco tempo para os v~rios níveis de 

reflexio e inter-relacionamento pessoal. 

paciente, sup5e uma equipe humanizada. 

Falar em humaniza~io do 

que haja uma rela~io m~dico-paciente 
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próxima, é importante que o cliente seja sempre atendido pelo 

mesmo médico. 

De acordo com Lorefice et os pacientes 

entrevistados durante estudos que realizaram sobre avaliaçio de 

serviços através da opiniio da populaçio, 

gostariam de continuar a serem atendidos pelo mesmo médico que os 

atendem pela primeira vez. 

Os usuários do Centro de Sa~de I Pinheiros nio 

diferem dos desse estudo, como pode ser visto na Tabela 35. 

TABELA 35 
Desejo dos Entrevistados de Continuidade de 

Atendimento pelos Profissionais de Sa~de 

Atendimento N9. 

Pelos mesmos profissionais 101 81.5 

Por outros profissionais 07 12.9 

Tanto faz 16 5.6 

TOTAL 124 100.0 

Nas próximas visitas ao Centro de Sa~de os 8i,5X dos 

entrevistados queriam ser atendidos pelo mesmo médico (ou outro 

profissional de sa~de) que o atendeu. Expressaram-se de acordo 

com o que se encontra na literatura como vantagens de ter um 

~nico médico. 
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Aqueles que queriam ser atendidos pelo mesmo m~dico 

"Sinto-me bem com ele e com a en·fel-mei r· a, estou acostumado .. 11 

"Gosto do atendimento dos enfenneiros, da psicol6ga e da 

assistente social. 11 

"Ele (o médico) j' está acompanhando o caso, r:>abe tudo da 

gente. 11 

"Tenho conf ianç:a par· e:\ dal- cont inuid.:~dr::? ao tl-atamcmtc>. 11 

"Este m~dic::o ouve a gente e explica melhor ... " 

"O 1-emédio deu certo ... " 

"Gostei do atendimento e do Médico. " 

Os 12,9% que não faziam conta de ser atendidos por um 

ou outro médico, manifestaram-se como alguém acostumado com o 

:~sas instituiç:5es pdblicas, isto é, sempre 

mudando de médico. 

"JAt mudei e todos <os médicos) atenderam bem. " 

"Passei por dois médicos e foram 6timos ... " 

-· "Todos os mÉ:d ices foram bons e sabem o que fazer·. 11 

"Desde que sigam a mesma or ien·taç:ão dada antes ... " 

"Nio sei qual o melhor·, pois n~o frequentei ainda outros 

programas. "· I 

Aqueles que se manifestaram dizendo que queriam ser 

atendidos por outros profissionais, expressaram sua rejeiç:ão 
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demonstrando que houve conflito com o médico ou que nio 

confiavam na sua competincia técnica. 

- "A outl·a médica atende melhor· ... " 

- "B1·iguei com~ .. , médica que me ate:nclia, qu(~:r·o pa~:;~>ar· pa1·a out1·o 

hol·<ir· :i. o ... " 

- "A médica an b .. ~~- itH· c h E~g a v a ta r· dE~ p a n:\ <:d: E:rH.h~r·" ; 

-- "Gosto ma:i.f:; da outl·a pediah··<:~. ... "; 

est: udos con f i r·mada a 

constataçio de Boltanski 6 de que os critérios utilizados pelos 

membros das classes populares para estabelecer suas preferincias 

sob r· e ta 1 ou qual miclico para atendimento sio geralmente 

emocionais (interesse comunicativo); no ~?ntanto, os membr·o~:; das 

classes superiores se baseiam nos títulos ou na reputaçio. A 

ele:i.çio do médico de sua preferincia difere, portanto, conforme a 

classe social do enfermo. 

A avaliaçio de competincia na ausincia de crit~rios 

(~~:;p~:?c í fi c os feita mediant12 conc12itos difusos utilizados 

cotidianamente na apreciaç~o do outro: 

compl<\\cincj.a. 

amabilidade, boa vontade, 

As pessoas das classes populares citam C)U 

tempo consagrado ao enfermo como indicadores de eficiincia e o 

que menos importincia atribuem a qualidades específicas do 



profissional, ~ principalmente a exatidio do diagnóstico. 

particularmente sensíveis às maneiras do medico porque tim grande 

consciincia da distincia social que os separa deles e porque 

pressentem que a rela~io m~dico-paciente ~ uma relação de classe 

em que o m~dico adota comportamentos diferentes conforme a classe 

social do enfermo. 

Atendimento da Necessidade de Informa~io 

Hi uma rela~io entre a necessidade de informaçio sobre 

sa~de do cliente e sua satisfaçio com o atendimento. H:i.tch e 

Murgatro~dee relataram estudo realizado no norte da Inglaterra 

com en fenne i nls, que mostra a necessidade de uma boa comunica~io 

no cuidado de enfermagem com pacientes de cincer. Citam t amb~m 

outros autores que tim a mesma opiniio sobre a importincia da 

comunica~ão, 1964, Par·kin 1976, Re~nolds, t978 e 

outros estudos que advogavam a melhoria dessa comunicaçio, 

sugerindo como isso poderia ocorrer: Saunders t965, War·d 1974, 

:~ouhami i 978, Abelo·H 1979, Ellis et al 1979, Hawkins 1979, 

Fletcher t980 e Re~nolds et al 1981. Nessa literatura os autores 

dizem que a "esmagadot-a maio\- ia de pa 1 avr:':1.s ' e dit-igid:::-1. à 

profissão m~dica'' e acham isso surpreendente quando se considera 

que o "staff" de enfer·meit-as ~ fot-mado por tt-abalhadon.?s de 1 inha 

de frente por excelincia e os pacientes despenderão com elas mais 
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tempo do que com qualquer outro profissional do grupo''. 

Valorizando esta questio, pois i de suma importincia 

para a educação, indagamos se nas ocasi5es que estiveram no 

Centro de Sa~de conseguiram perguntar tudo que gostariam de saber 

sobre sua sa~de e tratamento. 

Este aspecto parece estar sendo bem cuidado no Centro 

de Sa~de I - Pinheiros conforme se pode observar na Tabela 36. 

TABELA 36 

Percepçio da Possibilidade de Fazer Perguntas 

à Equipe de Sa~de sobre Sa~de e Tratamento 

Possibilidade de 

Perguntar sobre 

Sim 

Não 

TOTAL 

91 

33 

124 

141 

73 

27 

100 

Tratamento 

83 

41 

124 

66.9 

33.1 

100.0 



Os qu€ conseguiram perguntar sobre sa~de, 

questões como : 

apr·esentat·am 

"Qual é Cl meu pr·ob1€ma de ~;aÚde?" (t·elacionaram sinais e 

sintomas virias); 

"O que está acont€cendo comigcl, pot· que estou ~·(~nt indo tudo 

isso?" 

- "Estou melhor·ando?" (sobr·e a gravidade da dcJenç:a); 

-· "Qual a causa de tet· perdido o m(~U bebê?"; 

-"O b€bê €t·a nonnal?" <tudo do pr·é natal>; 

-·· "Quais os r·esultado!;; d(JS examP.~:;?" (dP. s<utgue E' outr·os); 

-"Como s€ dá o contágio de TB?" <aos comunicantP.s); 

- "líinha saúde ef:>t:á bem?" 

-· "Como devtl usar· os; medicamentos?"; 

-· "é P€t·mit ido tet· relações sexuais dut·ant€ a gt·avidez?"; 

-· "Como d€VE~ ser· a alimentação do bebê t·ecém-nascido, como se 

dat·i seu ct·escimento e desenvolvimento?"; 

- "Quando t eHd a 1 ta médica? Quando dE~verei t·et or·nat·?". 

Os que informaram não ter conseguido perguntar disseram 

quE:: 

"1--!ão consegui, fi que i net·vosa, com vergonha, com medo, 

P.squec i .. 

"Já fui ot·ientada. 

"Não der·am tempo nem atenção, não ouvem .. 

-·· "Já estava bem ... "; 
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- "A pro f i ss i o na 1 pa1· a <:~. qua 1 fui enc<.·l.ln in h a da, estava 

ausent(~ .. . "; 

"O médico é quem faz as pe1·gunt as .. 

"Pel"9t.mtei só o mais ur·gente, o re"!:.;to eu dei><ei p<:~xa tl·ás .. 

"Não deu tempo, e~;tou ~•empn;~ com Pl .. ess<l .. 

"A c h e i d esnec ess:::~1· i o. 

- "Nunca pe1 .. gunt e i ... "; 

"O médico foi r·:(sf:>ido, nfio soube e><pl:i.cal· .. 

"O médico não dei><ou, não ouvia o que a gente falava. 

-- "At:endf~m d(~Pl .. e'::>sa (os médicos) e chf~gam a.tn':l.sados ... ". 

Algumas das explicaç5es dos clientes, 

perguntas coincidem com as de Lencastre3 e. 

para não fazer 

A autora cita que 

v:::h·ios estudiosos levant:al-am os "motivos pelos quais o cl:i.fmte 

não fazia perguntas ao médico sobre seu problema de sa~de e 

encontraram timidez, pressa, esquecimento, medo do médico, auto···· 

=,uficiência, confian~a no médico ou falta dela e 

deficiências sociolinguísticas 

comunicação adequada". 

educat: iv<:t~5 

Outro tipo de explicação é dado por Siqueira6 •, que diz 

que a atitude do médico em relação ao enfermo também varia 

conforme seja o cliente particular ou não , incluindo a duração 

da visita e, portanto, ~ precisão do diagnóstico e a validade da 

:i.ndica~ão terapêutica apesar de ser o encontro entre o particular 
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e o m~dico, se nio entre iguais, pelo menos entre integrantes de 

uma mesma el itf!. 

O paciente particular disp5e de poder contratual 

opor ao poder t~cnico do m~dico ,mantendo a rela,io em um plano 

de reciprocidade. Na relaçio do cliente nio pagante se 

produziria um aumento do poder arbitrário do m~dico frente a um 

beneficiário cuja mesma condi,io de usuário do serviço aparece 

como consequincia de um beneplácito institucional. 

A respeito do tratamento, a necessidade de informaçio ~ 

ainda maior, mas esse fato nio interferiu para que se modificasse 

a proporçio da clientela que conseguiu fazer perguntas. 

das quest5es foram os seguintes: 

"medicamentos"; 

Os tema f.> 

·-·"tratamento df:~ sintomas e doenças, cauf.>al!>, contágio, dtu·açio, 

dieta, g 1·av idade, 1·epouso"; 

-· "1·esultado dt~ exames labOI·atDl·iais"; 

·-"alta m~dica, se há condições de volta1· às atividades"; 

- "orientaçÕE;·s sobr·E;· Cl de!:>envolviment:o infantil, como c:uicla1·, 

tJ· a t a r e a 1 i me n t a l" c o n· e t ame n t e a c l" i a n ç a " ; 

- "p1·oced:i.mentos e cuidados pan:\ \"esolvel· o pr·oblema de saúde"; 

·- " se e~:; t a v a b e 1n <J u se i a 111 f? 1 h c>\- a r· . . . · · i 

no pr~-natal ou gravidez durante os exame!:>, se o neni está 

IH!m, como ser· á o parto, como deVf! se a 1 iment ar· a gesb1.nt f!". 
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Os que nio conseguiram perguntar, não o fizeram por 

motivos semelhantes aos que não fizeram perguntas sobre sa~de. Os 

exemplos das quest5es slo os que se seguem: 

··· "n;i\o f?nten(h:w nada do qu0~ c> médico ·h1.lou" i 

···· "os médicos n~\o der·am tE:mpo nem chancE: par·a eh1. falar·" i 

- "o médico já explicava tudo"; 

··· "nlo l:>oubE: o que per·guntar·, esque.·ceu"; 

-"falta muito <l:i.nd<-.\ pa\"B PEl"gunhu·"; 

po1· ve1·gonha, medo"; 

"nl\\o viu 1-e~:>tdt:ado no b·atamento"; 

···· "o t 1· a t amEm to nlo ITH.td:::t nunca"; 

···· "dfõpende Ptwque algunl:; médic:t1s s;ão lE.'!/.1<:·\i~i, outr·c>s não"; 

"rn.tnc:<:t cc>nsf.~gu:i. por· que-: quando V(:~nho (~f:d: ou nüm ( ~;;a~d(~ ment <:\ 1) "; 

-- "venho e pas~;<."\m 1 .. €-:méd:i.o"; 

··· "~;;ó r:dgt1 o que ele.·s IYiand<:tram"; 

···· "vou per·guntando dev<:<ga\ .. , faltam algumas Ct1isinh:.:o~.s;". 

interessante observar que os entrevistados não 

fizeram em sua maioria diferen~a entre Sadde e Doença, F'revenç:ão 

e Tratamento em suas perguntas, c on fun d :in d (), portanto, todas as 

perguntas e usando ~s vezes linguagem médica. 

As fontes de informa~ão sobre sa~de P doença estio 

relacionadas na Tabela 37. 



TABELA 37 

Profissionais de Quem Receberam 

Orienta~~o sobre Sa~de/ Doen~a 

Profissionais de S~ude 

M~dico e Assistente Social 

Mcidico, Enfermeira e Assistente Social 

M~dico e Enfermeira 

Assistente Social 

Psicologa 

Enfermeira 

M~dico 

Mcidico, Enfermeira e Dentista 

N~o Respondeu 

TOTAL 

2 

4 

29 

4 

3 

3 

77 

i 

1 

124 

1.6 

3.2 

23.4 

3.3 

2.4 

2.4 

62.1 

0.8 

0.8 

100.0 

Altschule discute em seu artigo o paradoxo entre 

acientes que querem falar e o pessoal de sa~de que est~ 

elutante em ouvir, especialmente no que diz respeito a quest5es 

ratadas emocionalmente. Fala da importincia do reconhecimento de 
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que pode se1- ten~pêut ico os pacientes discutil-em 

experiências dolorosas e fazerem-se ouvir como uma forma de 

r·eceber·em apoio. 

Damião~·"', em sua tese de doutoramento, fala d<:\ 

importincia do m~dico como fonte de informação e subordina o 

ixito da comunicação a condiç5es da relação m~dico-paciente. 

"O sucesso da aprendizagem no Cent 1-o dft SaLÍde depende 

mais da soma de fatores favor~veis que o midico e o paciente p5em 

em jogo em seu relacionamento: amizade, aceitação m~tua, 

confiança, motivação, tempo, que são fatores de ordem pessoal 

psicossom~ticos e o relacionamento com os demais profissionais de 

saüde". 

Segundo Inguanzo e Harju30 , em seus estudos, 46X dos 

usuários consideravam que o midico de família i a melhor fonte de 

informaç5es em saüde, 27X consideravam melhor fonte os amigos e 

parentes. Para iiX da população entrevistada, 

constituem a maior fonte, os demais não chegaram a 4X. 

Nesta pesquisa os usuários entrevistados atribuiram 

tambim ao midic:o o papel de fonte de informação mais importante. 

A cl":i.entela, 

profissional 

pelo menos por sua parte, busca com estf:.' 

principalmente durante a consulta 
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Neste caso podemos concordar com Evans e cole~ que dizem 

que a consulta m~dica, intercimbio verbal entre duas pessoas 

tentando resolver um problema, ~ o ponto fundamental de qualquer 

diagnóstico e tratamento. ~ a compreensio do paciente pelo 

clínico e do clínico pelo paciente. O clínico tem que desempenhar 

uma funçio educativa ,como tamb~m uma funçio curativa. Para ser 

um efetivo professor, o clínico precisa descobrir nio apenas a 

raiz causadora dos problemas m~dicos do paciente, mas tamb~m algo 

da estrutura conceitual ,que apoia as percepç5es do paciente e a 

sua compreensio do problema. Os clínicos precisam compreender o 

que ~ fundamental em sua ciincia da medicina e relacion~-la ao 

que ~ fundamental na compreensio do problema pelo paciente. 

Se concordarmos com Evans et ale~, precisamos aceitar 

que h~ casos em que a comunicaçio nio se efetiva por virias 

problemas. 

Nos estudos de Sanmarti 67 verifica-se que muitas vezes 

os m~dicos ou nio explicam nada sobre a enfermidade ao cliente, 

ou dio uma explicaçio muito t~cnica. Sio falhas de comunicaçio 

atribuidas aos midicos segundo opiniio dos clientes. Mas sabe-se 

que tamb~m parte da dificuldade pode ser devida ao cliente. Tem-

se comprovado que o nível de inteligincia do paciente, sua 

cultura, o medo de solicitar explicaç5es para nio parecer 

ignorante ou elevado nível de ansiedade podem chegar a bloquear a 
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capacidade de compreensio do paciente. Estes sio fatores que 

intervim tambim em alguns casos no fracasso da comunica,io; 

a~~sim mer..;mr.>, temos que reconhecer que a maior parte desses 

fracassos se deve ao midico que, pressionado pelo trabalho e 

tempo curto, nio atua como um verdadeiro comunicador 

Seligman, Wade, Etzwei le1·, Martin, citados PtW 

S:~nma1·t i 6
"' sio da mesma opirliio. "IH;cr.em E~ssE~-:; autor·e-:;: "Muitas 

vezes o fracasso da comunicaçio pode ser devido ao uso de uma 

terminologia inadequada por parte do midico. ?1 causa mais 

frequente de nio seguir a •.. • :> instruç5es m~dicas pode ser a falta de 

motivaç:io, de uma atitude positiva frente ao tratamento. Ou t 1· a-:-, 

vezes pode ser falta de confiança na capacidade do m~dico em 

obter algum resultado positivo. Segundo o autor a falta de 

motivaçio deve-se principalmente ao fracasso da comunicaç:io na 

relaç:io midico paciente. O midico com muito servi,o, com falta 

de tempo sem preparaç:io em educaç:io em sa~de e sem vocaç:io 

para isso ,nio realiza com propriedade seu papel de in formador·-· 

motivador do paciente. Limita-se a descrever uma serie de 

medicamentos ao enfermo, sem o fazer compreender sua enfermidade 

e sem o motivar a participar de sua cura, seguindo o tratamento 

A culpa nio i sd dele, mas tambim do sistema de 

as":;i st in c ia san it :áx :L a que, enche o midico de trabalho 

assistencial e burocr~tico, impossibilitando-lhe a comunicaç:io 

efetiva com o paciente. As mensagens transmitidas devem ser 

:i.nfo1·mat ivas e mot :i.vador·as. " 67 

i49 



Dificuldades de comunicaçio entre o profissional de 

sa~de e o usuário do CSI sio analisadas, 

Tabela 38. 

TABELA 38 

a partir dos dados da 

Percepçlo da Dificuldade de Comunicaçlo 

LINGUAGEM 

Fácil 

Difícil 

Nlo respondeu 

TOTAL 

117 

6 

1 

124 

94.4 

4.8 

0.8 

100.0 

Em relaçlo ~s informaç5es dadas, os profissionais de 

sa~de usaram palavras fáceis de entender, segundo 94,4X dos 

entrevistados. Dos 4,8X que consideraram difíceis as palavras 

usadas pelo médico e enfermeiras, segundo seus depoimentos assim 

as consideraram por nio entenderem nada de medicina, porque nunca 

as tinham ouvido ou pela pron~ncia e rapidez com que foram 

faladas. Alguns nio sabiam quais palavras foram usadas ou nio se 

lembravam, outros se referiram a exame genético e algo sobre o 
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sangue, anemia. 

Apesar de ter sido pequena a porcentagem dos que 

disseram que nio entenderam a linguagem m~dica, ~·la ~ ma:Ls 

significativa do que parece, pois sabemos que nio ~ f~cil para o 

cliente admitir isto, frente a uma pessoa desconhecida como foi o 

caso do entrevistador. 

O que a literatura refere i que, embora a linguagem 

seja um problema, a comunicaçio em si ultrapassa seus limites e 

se torna uma dificuldade maior ainda. 

configura-se uma distincia cultural 

entre o midico (enquanto pertencente ~ classe alta) e as classes 

distincia essa que se traduz, por um lado, numa 

diferença no conhecimento de regras de puericultura e, por outra, 

numa diferença linguistica. Diz a autora que, 

dificuldade de comunicaçio existente entre esses dois grupos e 

acrescentando a esse fato a questio do vocabul~rio especializado 

do m~dico, pode-se compreender a assertiva de Boltanski 6 de que o 

tipo de explicaçio fornecida pelo m~dico se encontra tambim em 

funçio da classe social do paciente. Segundo esse autor, o m~dico 

somente d~ longas explicações ~que 1 e~:; que ele julga 

suficientemente evoluidos para entenderem as explicações. ~ assim 

que, muitas vezes no caso das classes baixas, a verbalizaçio do 
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médico se reduz a perguntas e ordens e, quando aparecem os 

conselhos, estes são fr·Ee:quE:nt ement e acompanhados dE: sançcíes". 

Assim, realiza-se na maior parte das vezes um mondlogo do médico. 

Segundo Rodrigues Suarez e Arriga64 , 

relação do médico com o paciente e seus familiares é superficial 

pondo em jogo mecanismos de defesa contra uma situação que parece 

em permanente crise. Cc>nfonne a c>pinião d€~ um do!s p<:l.is: "estf.;-

<midico) parece estar com pressa e preocupado, Dá a 

impressão que,. interrompi-lo para perguntar de uma criança, 

O autor refere-se também a um trabalho 

realizado com pais de crianças internadas no Hospital Infantil do 

Mixic:o. A hipdtese é que os que recebem informaç5e~ adicionais, 

conhecem mais a enfermidade de seus filhos do que os que não 

Essa informação adicional se refletirá em uma melhor 

relação médico x pais x pacientes, assim como na sensação de 

satisfação com o serviço midico intra-hospitalar. 

Rodrigues Suarez P Arriga64 citam tamb~m estudos de 

Dupp~ e colegas que nas observaç5es de residentes, 

graves deficiincias na utilização de tic:nicas ele comunicação; na 

percepção do que os pacientes entenderam sobre sua doença; na 

obtenção de sua histdria social; na permissão para o paciente 

formular perguntas e na explicação sobre a origem de sua doença. 

Estes estudos demonstram que o problema da comunicação não é 
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priviligio do Centro de Sa~de I de Pinheiros e que este aspecto 

precisa ser melhor considerado e trabalhado por quem esti 

advogando a participa~io popular na gestio e controle dos 

serviços de sa~de. 

Seguimento de Prescri;io 

Conforme ji foi mencionado em virias momentos deste 

trabalho, a rela;io midico-paciente, a comunicaçio e outros 

aspectos interferem no seguimento da prescri~io inclusive na 

propr1a percepçio da capacidade de seguir as orientaç5es. A 

grande maioria dos entrevistados sentiram-se capazes de seguir as 

orienta;5es que receberam no Centro de Sa~de, conforme pode ser 

visto na Tabela 39. 

TABELA 39 
Percep;io da Capacidade de Seguir as Orienta;5es Dadas 

Capacidade 

Sim 
Nio 

TOTAL 

i2í 
3 

124 

97.6 
2.4 

100.0 

Cerca de 121 dos entrevistados (97,6X) acreditavam que 

sabiam fazer tudo o que lhe pediam para fazer nos atendimentos do 

Centro de Sa~de. Os 2,4X que acreditavam nio saber fazer o que 

lhes era recomendado referiram-se a - ''nio soube como usar ou 
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os midicos usaram palavras difíceis e tive que perguntar na 

-·· ''pass<:~.r·.-:~.m r·ftmédio~:; que nâ\o ~::-><i~:;t iam ou f::r·r·ado~:;··; 

"a médic<:\ estava nel-vosa e n~'\<.1 explic:ou d:i.reitc> C()ITIO Lu:;ar· c>~; 

remédios''. Outros dois nio se lembravam do que lhes foi pedido. 

Estas respostas sio muito importantes, 

qualificar mais precisamente o processo de comunicaçio e a 

relaçio cliente-profissional de sa~de. 

O que é dito diretamente nem sempre é 

:i.mpcn·tante:, mas () quE;: aparf':ce nas "entl-elinha~:;", comcl fcd. () cal:iO 

destas manifestaç5es de fim de entrevista. 

Resolutividade 

Se o Centro de Sa~de I de Pinheiros, C OITIO OU tl- OS 

é procurado principalmente para assistincia médica, 

seria 16gico pensar que os usuários esperam da consulta uma 

resolutividade para seus problemas. Concordando com tudo que já 

foi visto, a Tabela 40 demonstra que os usuários percebem o CSI 

de Pinheiros como um local onde conseguem resolver seus problemas 

dt~ Sa~de. 
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TABELA 40 

Opinião sobre Resolutividade do Centro de Sadde I de Pinheiros 

Resolutividade do C.S. 

Sim 117 94.4 

Nio 07 5.6 

TOTAL 124 100.0 

TABELA 41 

Tentativas Anteriores do Entrevistado para a 

Resolu~io do Seu Problema de Sadde 

Tentou Resolver Anteriormente 

~· 
~1m 

Não 

64 

60 

51.6 

48.4 

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

TOTAL 124 100.0 
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TABELA 42 

Serviços de Sa~de Procurados Anteriormente 

LOCAL 

Hospital ~:>~ 
1-L .• :1.7.8 

Cent r· o de Saúde/ Posto de S:c\udf~ 09 7.3 

Inamps 08 6.4 

l'iéd :i. co F'<ut i cu 1 ar· 05 4.0 

Fundação 0j. 0.8 

Convênio 04 3.2 

SESI 01. 0.8 

Out r· os 1.4 U .. 3 

Não se Aplica 60 48.4 

TOTAL 1.24 100. •l? 

Um estudo como o nosso não poderia deixar de incluir 

questões sobre resolutividade, dados são 

instrumentos valiosos para identificar areas de melhoria do 

;;e1·viç:o. 

156 



Metade das causas mencionadas come nic tende sido 

rc~solvida~:; ,-e 1 acionada~:; a compet&ncia t~cnica dos 

profissionais como: 

a pomada indicada pelo m~dic:o não sur·tiu efeito"; 

melhcn·;:\, 

Em parte por falta de recursos como: 

- "b·atamento não foi até o fim por·que o Pl"ofissional que ITI€:.' 

atendeu (dent isb·,\) enb·ou em 1 ic:enç:a"; 

·- "faltou e:speciali~;ta par·a atender· meu caso". 

TABELA 43 
Causas de Nio Resolutividade dos Motivos de Procura 

do Centro de Siude I de Pinheiros CSP) 

Motivos de Procura que Não Foram Resolvidos 

Não encontraram a causa 
Tratamento incompleto 
CS não forneceu rem~dio 
Tratamento não deu certo 
Outro (faltou especialista no caso) 
Não se <:\P 1 ic<:l. 

TOTAL. 

02 
0i 
0i 
02 
02 

ii6 

L6 
0.B 
0.B 
i.6 
1.6 

93.6 

100.0 

O que parece, observando as Tabelas 4i e 42, ~ que este 

CSI Pinheiros tem maior resolutividade que outros serviços 
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procurados antes pelos mesmos usuirios. 

Coment~rios feitos por Gittins e Williams e4 

apresentam como a mais importante deficiincia de outros estudos, 

considerar qualidade do serviço apenas em termos de conforto, 

comida e agendamento, nio de resultados. No estudo feito por 

eles, os usu~rios tiveram a chance de dar sua opiniio sobre o 

tratamento clinico que receberam. 

~ pergunta sobre como estavam ao completar seu 

tratamento, 52X responderam que estavam melhores ou livres do 

problema. Um total de 82X apresentaram alguma melhora. Cerca de 

iBX responderam que nio estavam mel~ores. Consideraram 

extremamente ~til, 

Serviço. 

muito ~til e ~til (63X ) terem procurado o 

De acordo com os autores, os resultados clínicos 

precisam ser combinados com opini6es sobre os outros crit~rios de 

qualidade se quisermos obter informaç5es mais v~lidas. Atitudes e 

escolhas sio importantes para a qualidade, mas saber a percepçio 

dos clientes sobre os resultados clínicos pode e deve prevalecer 

sobre ambos <Tabela 43). 
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4.4.3.0pinião dos Usuários em Rela~ão a Satisfa~ão e as Outras 

Variáveis Levantadas 

Nê.t tentativa de exp 1 i c ar s.:it i s·fa~ão t1U meHlol-· 

verificar a associa~Jo entre esta variável e outras variáveis Já 

~presentadas r1~o encontramos nada significativo como veremos a 

st::~gui r·. 

Para analisar a rela~ão entre satisfa~~o e algumas 

c:ar·acter·íst:icas d..:.i PL1Pula~ão de estudo e<:~colhemos duas var·i.3.ve:is 

emcontradas na 1 i te:!r·atur·a como assoe iadas à sat isfa~ão em rela~ão 

a servi~os de sa~de: sexo e procedência. Os autores dizem que 

podem ser encontradas diferen~as culturais 

segmentos que compÕem as categorias destas 

nos di fer··entes 

var·iáveis, 

deter·m i.nam expectativas e necessidades . .t., 4
1 • 1 .t.D, 83 

Tentamos verificar se as mesmas diferen~as aparecem 

qu<::mdo se estuda demanda e não popula~ão em ger·al. 

Opiniões de Popula~ão segundo o Sexo 

Sendo a maior fn:.~quência ao Centr·o de Saúde I de 

Pinheiros de mulheres, estio as mesmas satisfeitas em 74,2% dos 

casos 4% estão satisfeitas em parte e 2,4% não estão 

~:;a.t i sfei tas;. Dos homens entrevistados, 19,4%, estão todos 
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satisfeitos <veja Tabela 44). 

TABELA 44 

Grau de Satisfa~ão Segundo o Sexo dos Entrevistados 

Opini~o dé:t 
Popula~ão 

Sath;feita 

Sexo 

S~tisfeité:t em Parte 

Não Está Satisfeita 

Total 

Mascul ir1c1 

24 !9.4 

24 19.4 

Opinião da Popula~ão e Procedência 

Feminino Total 

NQ % 

92 74.2 ii6 93.6 

5 4.0 5 4.0 

3 2.4 3 2.4 

!00 80.5 124 100.0 

Da popula~~o sC~tisfeita, 27,4% procedem do Estado 

de Sio Pa~lo enquanto que a maioria, 66,2% nasceu em Cll...tb·os 

estados. 

A maior propor~âo de entrevistados eram pessoas 

satisfeitas provenientes dos Estados do Nordeste, 35,5% !.;;eguida 

pelos nascidos no Sudeste, e.•xcluindo o Estado de Sâo Paulo(20,2%) 
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já citado ac:ima. 

Dos 4% que estavam satisfeitos em parte com o 

atendimento, um deles veio da região Nordeste, outro da região 

Sudeste e o terceiro v~io da regiio Sul; mas do Estado de Sio 

Paulo separ·.3do, vieram 1,6% dos entrevistados. Entre ClS que não 

estavam satisfeitos com o atendimento, um veio da regiio 

Nordeste, um da região Sudeste e um do Estado de São Paulo 

<Tabela 45). 

TABELA 45 

Grau de Satisfa~ão Segundo o Local de Nascimento do Entrevistado 

-------------
Local Nordeste Sudeste Sul Estado de Centro- Outros Total 
de (exclui SPl são Paulo Oeste Países 

Nasci ~E~~ to ----- ----- ----
Opinião 

da NQ X NQ X NQ X NQ X NQ X NQ X NQ X 
Popula~;ão 

--------------- --------------

Satisfeita 44 35.5 25 20.2 7 5.7 34 27.4 i 0.8 5 4.0 116 93.6 

Satisfeita em parte 1 0.8 1 0.8 1 0.8 2 1.6 5 4.0 

Não Está Satisfeita 1 0.8 i 0.8 1 0.8 3 2.4 

Total 4ó 37.1 27 21.a a 6.5 37 29.8 1 0.8 5 4.0 124 100.0 
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Não houve influência no gn~u de 

satisfa~âo da popula~âo em estudo em rela~io à sua procedincia. 

O acesso aos servi~os de sa~de é um dos aspectos 

mais importantes a serem avaliados e alguns estudos demonstram 

sua rela~ão com a variável satisfa~io e .,. .t.6 l!'!!e 

' ' ' 

Local de residência, tempo de locumo~io e meio de 

transporte utilizado são variáveis indicadoras de facilidade ou 

dificuldade de acesso ao Centro de Sa~de e as três foram 

relacionadas com a variável satisfa~ão para verificar qualquer 

gr·au de influência. 

Opinião de Popula~ão e meios de Locomo~ão Utilizados 

Na Tabela 46 observamos Opir1ião da Popula~io sobre 

sua Satisfa~io com u servi~o e meios de loc:omo~io utilizados para 

chegar a esse servi~o. Vemos que a maior·ia 6"7,8% utilizou ônibus 

~ estava satisfeita com o servi~o que recebe.Nenhum dos que foram 

que se presume seja de situa~io sócio-econômica mais 

alta e ,portanto ,mais exigente em rela~io ao servi~o declararam-

se insat]sfeitos. Dos satisfeitos, em parte, a maior·ia (3,2%) foi 

a pé.Dos insatisfeitos, 1,6% utilizaram ônibus e 0,8% mais de um 

meio de locomo~io ,11ão havendo coml, explicar·· este.\ insatis·f.:~~ão 

por este motivo. 
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TABELA 46 

Opinião da Populado Segundo os tteios de LocOIIIOÇ:ão utilizados 

Meios de 
LocOIIIOÇ:ão 

()pinãC'l 
d<l 

População 

Satisfeita 

Satisfeita em Parte 

Não está Satisfeita 

A Pé 

16 

4 

-

ônibus 

12.9 84 

3.2 i 

2 

Carro 
Particular 

67.8 10 8.1 

0.8 

1.6 

Mais de 
Ulaa ()pç: ão 

6 4.8 

1 0.8 

Total 

116 93.6 

5 4.0 

3 2.4 

------------------------------------------------------------------------------
Total 20 16.1 87 70.2 10 8.1 7 5.6 124 100.0 

----------------·--------------------------------------------------------------

Verificando ,da mesma f<Jr .. ma ,a ,-elaç:ão entre 

atisfa~3o e tempo de locomo~io em minutos ( Tabela 47> para 

l1egé.~l- ao sel-viç:o encontr·amos que 75% dos entrevistc:~dos estavam 

atisfeitos ~ levavam até i hora para ir de sua residincia ao 

entr-o de Saúde I dE? Pinhei ,-os. Os outros 18,6% estavam 

atisfeitos com o atendimento ,apesar de levar i ·?1 2 hm·as ou 

ais para chegar ao Centro de Saúde. Os 4,0% que estavam 

atisfeitus em parte e 1,6% que nio estavam satisfeitos com o 

tendimento, ent•-etanto, 

1b·e satisfa<;:ão e tempo de locomoc;:ão <em minutos), já que +::~les 
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l8vavam menos de 30 minutos para chegar ao Centro de Saúde. 

Apen~s 0,8% dos que n~o estavam satisfeitos levou 120 minutos ou 

mais para chegar ao referido servi~o. Pode significar tamb~m que 

o atendimento oferecido ~ tio bom, que a distancia <em tempo) 

passa a ser secundária para os frequentadores ( Tabela 47>. 

TABELA 47 

Opinião da Pepula~ão Segundo o Tempo de Locomoção em Minutos 

Tempo de 
l.OCOifl~ão 
E.'m Mir.utos 

Opinião 
da 

População 

Satisfeita 

O a 29 

47 37.9 

Satisfeita em parte 5 4.0 

Não está Satisfeita 2 1.6 

TOTAL 54 '43.5 

30 a 59 

46 37.1 

46 37.1 

60 a 89 90 a 119 120 ou mais 

19 15.4 02 1.6 02 1.6 

Oi 0.8 

19 15.4 02 !.6 03 2.4 

TOTAL 

116 93.6 

5 4.0 

3 2.4 

124 !00.0 

Proximidade do Centro de Sa~de da residincia nio 

afetou tamb~m a satisfa~âo do cliente ,como pode ser visto na 

Tabela 48. 
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TABELA 48 

Opinião da Popula~ão Segundo Proximidade da Residência do 

Entrevistado do CSI de Pinheiros 

Pl-ox i midade da 
Residência 

Opini::lo 
dêi 

Popula~ão 

Satisfeita 

Satisfeita em Parte 

Não está Satisfeita 

TOTAL 

~33 

5 

2 

60 

SIM 

42.8 62 

4.0 

i.6 i 

48.4 63 

Pouco menos da metade, 

N~O NS/NR TOTAL.. 

~j(). o i 0.8 ii6 93.6 

5 4.0 

0.8 3 2.4 

50.8 1 0.8 124 100.0 

42,8% dos entrevistados, 

estavam satisfeitos e consideravam sua residincia pr6xima do 

Centro de Sa~de onde se desenvolveu o presente estudo, mas, 50%, 

a metade dos entrevistados estavam satisfeitos,e n~o 

moravam pr6ximo ao Centro de SC:t~de. Das pessoas que estavam 

satisfeitas em parte com o atendimento, 4% moravam perto do 

Centro de Sa~de. Dos 2,4% que não estavam satisfeitos, 1,6% 
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moravam perto do Centro de Sa~de, 0,8% morava longe. 

O que concluimos ,analisando os três indicadores É: 

que este nâo é um aspecto que tem interferido na satisfa~io. O 

próprio fato da maior parte dos usu~rios residir fora de sua 'rea 

de atua~io nos faz pensar que este serviço é um centro de 

aglutinação, não só pela localização pr·óxima de v~r·ios pontos de 

ônibus, como também pelos recursos e serviço que presta a 

população. Resu 1 tados di f~':.'n:.>ntes foram apr·esent.:~dos nos estudos 

citados pm· Fr·anl<se:'!J c.:omo os realizados por Jolly e H:ing por 

exemplcl, em 1966 na africa Leste, que mostraram claramente o 

efeito da distincia sobre a utilização de serviços de sa~de. A 

maior· ut i 1 i 'a~âo dos ~=>erviços pelos pac i~~nt.es qi..H? mor·avam perto 

foi considerada a norma desejável e o menor uso devido à maiot·· 

distância entre as moradas dos pacientes e o ambulatório, um 

desvio indesejável desta nor·ma. Entl-etanto, os estudos nem sempre 

chegaram a essas conclus5es. 

Em Hit-ibati,no estudo realizado por Ft-anks t:lS 

resultados demonstraram que o sub-uso da 

provavelmente muita mais relacionado à dificuldade de horário do 

que ~ distância entre as moradias e a unidade de sa~de.A 

os maiores de 5 anos. 

qualquer mdneira 

Os menores devem procurar o servi~o de 

parque os riscos à sua sa~de geralmente são 

preocupantes nessa faixa etária. Quando o problema de sa~de é 
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mais sério, a distância tem menor importância. 

a'<.:· 
.::> 

Os dados apresentados pelo nosso estudo parecem 

conclusões do reali~ado por em 

Kir· ibat i, mas, se contrapÕem aos de Jolly e Kings também citados 

O tempo de f.'.!spera par-a o atendimento completa o 

quadro relativo a acesso. Vejamos na Tabela 49 a rela~io 

encontrc.,da com sati.sfaç:ão. 

TABELA 49 

Opinião da popula~ão segundo Tegpo de Espera do Entrevistado para Atendi.ento 

Opinião 
da 

Populaç:ão 

Tempo de 
fspera em 
Minutos 

Satisfeita 

Satisfeita em Parte 

Não está Satisfeita 

TOTAL 

26 

26 

(e~ ainutos) 

O a 29 30 a 59 60 a 89 90 a 119 120 a 149 TOTAL 

21.0 27 21.8 35 28.2 13 10.5 15 12.1 116 93.6 

1.6 1 0.8 2 1.6 5 4.0 

2 i 0.8 2 1.6 3 2.4 

21.0 29 23.4 36 29.0 14 11.3 19 15.3 124 100.0 

167 



Entl-e as pessoas satisfeitas com cJ atendimento, 

21% citaram a esp~ra de quase 30' para serem atendidas, 21,8% de 

<:.JUê.iS€2 i hor·a. A maior propor~io, composta por 28,2% declarou 

esperar de i hora a quase i hora e meia; 26,6% declararam uma 

Os depoimentos monstraram que 

a espera de até i hora foi considerada razoável pe 1 os us•..J.ár i os, 

entl-etanto quase i/3 dos e>ntr·evistados de>c lar·ou ~?sperar de i hora 

a ih30 minutos, o que parece demonstrar nio haver uma rela~io 

direta entre o grau de satisfaçio e o tempo de espera para 

atendimento,considerando-se os limites mencionados. 

O que nos dá pistas para uma pcquena associaçio é 

verificar na Tabela 49 que os satisfeitos em parte e os n5o 

satisfeitos percebem a espera como de maior tempo. 

· Gittins e Williamse4 em seu artigo "Sobre o que os 

pacientes; di zern" de 1986, analisaram e avaliaram a opiniio da 

populaç~o através de um estudo com pacientes externos, nio 

hclsp i ta 1 i zados ,do Departamento de Fisioterapia na Doncaster 

F<oyal Infirmary. Os pacientes davam sua opinião e ponto de vista 

forma como foram tratados e acolhidos no departamento. 

~oram solicitadas suas opir1i6es sobre quatro itens: 

i) rnarca~io ou agendamento de consultas e sistema de recep~io; 

2) conforto do departamento; 

3) relacionamento com a fisioterapeuta; 
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4) efetividade e satisfa~io no tratamento oferecido pelo 

Depat-tamento. 

A!:.; opiniões er·am solicitadas não apenas sobr-e o 

resultado final do tr·atamento, mas tamb~m sobre os efeitos 

clínicos do momcnto.Os r·esultados demonstr·aram que cer·ca de 62% 

dos pacientes nio tiveram jamais que esperar pelo tratamento 

quando eles chegavam ao Depar·t.:~mento. Setenta e sete pot- cento 

tiveram escolha em rela~io ao horário de consu 1 ta.; 1.5% das 

pessoas não tivct··am escolha do horár·io de consulta, 12% desses 

pacientes deveriam participar de aulas de ginástica necessitando, 

por·tanto , de hor·a mar·cada. 

Entt-etanto, di fet··entemente de outros estudos esta 

pesquisa nio encontrou evidências estatisticamente significantes 

a r .. espeito da ,-elação entre.• os diferentes meios de locomoção, o 

tempo de locomo~âo, a proximidade da residência e o tempo de 

2spera para atendimento não afetaram o grau de satisfação para 

:::orn c1 ser·vi~o da c: 1 i ente la do Centn:> de Saúde I de Pinhei rt1s. 

A relação clientela e equipe de saúde também é 

c: o mo indicador de satisfaç:io. Utilizamos vários 

indicador·es par·a an.:disat- a opinião do cliente em relaç:ão a este 

3.specto: percep~io da aten~io que o cliente sente antes da 

:·onsulta; 2) per·cepção do inter··esse demonstl-ado no atendi menta; 
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3) per··cepç:ão da fcwma de atendi menta; 4) satisfação com as 

PE~ssoas que atendem. 

Opinião da Populaç:ão e Preocupaç:ão Com o Que o Cliente Sente 

Antes da Consulta 

Segundo a opinião da população ~::;atisfeita 44-,4%, 

houve preocupat;:lo com o que o cliente sentia antes de passar 

pela consulta, 4·8, 4% achou que não houve 

nenhuma preocupat;:lo com o que sentia antes da consulta. 

Dos 4% entrevistados que demonstl-aram estar· 

satisfeitos em parte e os 2,4% dos que nâo estavam satisfeitos 

com o dtendimento, 

com u que sentiram antes da consulta. 

Apesar· da maiOl-ié:t não ter sentido que houve 

interesse antes da consulta, consideraram-se satisfeitos, nio 

112\VE!Ildo no nosso estudo uma n~lat;:ão exp 1 íc i ta entr·e as duG\s 

somente que todos os nlo satisfeitos achavam nlo ter 

havido pn:~ocupaç:ão com o que sentiam ante~:; da consulta <ver 

Tabela 50) . 

i"/0 



TABELA 50 

Preocupa~ão da Equipe de Saúde Com o Que o 

Cliente Sente Antes da Consulta 

--------Preõcüpã~~õ-cõffi-õ-qüe------------------------------------------------

o Cliente sente SlM NZSO NS/NR TOTAL 
Opiniâo 

da 
F'opula~ão 

Satisfeita 

Satisfeita em Parte 

Não Está Satisfeita 

55 44.4 

i7i 

60 

5 

3 

48.4 

4.0 

2.4 

i 0.8 116 93.6 

5 4.0 

3 2.4 



Dos entn:::!vistad<:>s, 7<-],9% sentil-.:Hn demonstl-aç:âo de muito 

interessa no atendimento pelos profissionais de sa~de. Entre os 

sat. i s·fe:i tc>s em 3,2% tamb~m acreditavam que foi 

demonstrado muito interesse pela equipe de sa~de em atend@-los, 

havendo somente uma pessoa que percebeu pouco intel-esse. O mesmo 

relataram os 2,4% nio satisfeitos ( Tabela 51). 

TABELA 51 

Satisfação da População Segundo Interesse Demonstrado 

Interesse 
Demonstrado 

ao Atendimento 
Opinião 

da 
População 

Satisfeita 

Satisfeita em Parte 

Não Está Satisfeita 

TOTAL 

No Atendimento Pela Equipe de Saúde 

MUITO POUCO 

99 79.9 i6 !2.9 i 

4 3.2 i 0.8 

3 2.4 

i03 83.! 20 i6.i i 
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NS/NR TOTAL 

0.8 ii6 93.6 

4.0 

3 2.4 

0.8 i24 iOO.O 



Opinião da Popula~ão e Forma de Tratamento <Rela~ões Sociais) 

Os 86,3% entn0vistados satils·feitcJs com o é:ltendimento 

Apenas 7,3% dus 

satisfeitos consideraram que a equipe de sa~de nio atendeu com 

boa edut.::.a~;ão. Entre os 4% satisfeitos em parte, i, 6% n?l.at.ar·am 

que as pessoas do Centro de Sa~de atendem com boa educa~âo e 2,4% 

não .acham que a equipe atende com boa educ.a~ão. Dos 2,4% que n3o 

estio satisfeitos, 0,8% acha que houve atendimento com boé.1 

edut::.al;:ão, 1, 6% nãtl, não havendo rel.a~;ão entre satisfação e forma 

de tratamento social da equipe em rela~io ao usuário <Tabela 52>. 

TABELA 52 

Grau de Satisfa~ão Segundo a Forma de Tratamento <rela~ões sociais) 

Tratados com 
Boa Educaç:ão 

Opinião 
da 

f-'opulaç:ão 

SIM NXO TOTAL 

------------------------------------------------------------------------------Satisfeita 107 86.3 9 7.3 116 93.6 

Satisfeit,3 em Pal·te 2 !.6 3 2.4 5 4.0 

Não E~tá Satisfeita 1 0.8 2 ~1.6 3 2.4 

TOTAL 110 88.7 14 11.3 124 100.0 



Opinião da Popula~ão e Satisfa~ão em Rela~ão às Pessoas que 

Atendem 

A maior propor~io de pessoas satisfeitas (87,1%) com o 

atendimento também está muito satisfeita em rela~io às pessoas 

que os atenderam. As 6, 5% ,-·estantes, embora satisfeitas com o 

atend imF.mto, estão pouco satisfeitas com as pessoas que os 

<::;tendel-am. Dos satisfeitos em p.:H-te com o atendi menta, i, 6% est:~;o 

muito satisfeitos também com o pessoal de saúde t:p...te os .:-1tendem, 

enquar1to que os 2,4% que nio estio satisfeitos com o atendimento, 

estão pouco satisfeitos com aqueles que os atenderam no Centro de 

TABELA 53 

Opinião da Popula~ão Segundo Satisfa~ão da Popula~ão 

em Rela~ão às Pessoas da Equipe de Saúde que a Atende 

Opinião 
da 

Popul.;.t~ãu 

Sat i sf.::iG:ão em 
Rela~â.:ío às 
Pessoas que 

Atendem 

Satisfeita em Parte 

Nãu Está Satisfeita 

MUITO 

NQ 

.1.00 B7.1. 

2 1.6 

POUCO 

NQ NQ 

B 6.5 :1.1.6 

3 2.4· 

3 2.4 3 

TOTAL 

4.0 

E!. 4 

TOTAL iiO B8.7 !4 i i. 3 !24 !00.0 
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No nosso estudo aparece dissociada a rela~io usuário-

equipe de sa~de e satisfa~io. Os usuários estio satisfeitos, 

mesmo tendo queixas sobre a equipe que os atende. 

A literatura também indica que a satisfa~io dos 

usuários de servi~os de sa~de e suas famílias também depende de 

receberem as informa~5es que necessitam. Os resultados do estudo 

de• Hent inen, que investigou a necessidade de or·ienta~io e 

·3.Pc>irJ par.:a espos;as; de pacientes; com infarte de miocardio, 

demonstrar·am a necessidade de tl-ansmitir 1-elevantes infol-ma~ões e 

apoio a parentes próximos destes pacientes. Foi considerado este 

aspecto importante determinante da satisfa~io com o tratamento. 

Perez e Ibarrae6 citam alguns exemplos de investiga~io 

de satisfa~io com os servi~os de sa~de, procedimentos utilizados 

e resultados obtidos. Os autores apresentam os estudos feitos por 

Harych e colaboradores nesse campo, que foram realizados através 

de um quest ion2\1- i o aplicado aos pacientes i nter·nados e 

ambulatoriais. Os aspectos incluídos no questionário foram: 

i. Necessidade dos pacientes de informa~io sobre: a enfermidade, 

etiologia e tratamento e contacto social e humano. 

2. Participa~io ativa do paciente em seu processo de cura. 

3. Requisitos para a organiza~âo da aten~âo médica. 
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4. Requisitos para a satisfa~~o das necessidades materiais e 

culturais. 

Com rela~ic aos itens i e 2, estes estudos mostram que 

uma alta percentagem dos pacientes consultados está satisfeita 

com a aten~~o recebida ,gostaria de obter mais informa~5es sobre 

seu estado de sa~de diário e que lhes explicassem as medidas 

diagn6sticas e terapêuticas que irio ou estio se realizando, pois 

quando desinformados, criam neles mesmos inquietudes e 

desconfian~as. Quando informados, podem colaborar ativamente em 

sua cura, o que lhes produz satisfa~~o, deixando de ser um objeto 

passivo no tratamento. 

Um estudo realizado por Bertakis citado por Perez e 

Ibarraee na Universidade de Utah, EEUU sobre se o volume da 

informa~~o dada pelo m~dico influia na satisfa~~o do paciente, 

verificou que, no grupo tomado como experimental a quem se havia 

dado muitas informa~ões, a satisfa~~o alcan~ou 83,5% e no grupo 

controle, 

a 60,8%. 

que nio recebeu informa~io a satisfa~io chegou somente 

Ainda no mesmo autor, encontramos que Smith e 

colaboradores na Universidade de Washington, em 1981, chegaram à 

mesma conclus~o estudando a primeira entrevista médica com o 

paciente associada à satisfa~lo, desde as mais significativas 

características, relacionando-as com a informa~~o dada pelo 

m6dico, a dura~lo da entrevista e o tempo empregado na preven~lo. 
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Resultados semelhantes ainda ofereceram a investigaç:âo de Di 

Matos y Hays e 6 

Os resultados por n6s obtidos n~o levaram às mesmas 

conclusões. Embor· a par~:~~;a est r· .anho, .as pessc>as ent r· e v i st.ad.as 

disseram estar satisfeitas mesmo quando n~o sentem possibilidade 

da perguntar ou tnm dificuldade na comunica~;io com a equipe de 

se:túde. 
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Opinião da População e Possibilidade de Fazer Perguntas sobre 

Saúde 

Das 116 pessoas satisfeitas, 70,2% perguntaram tudo c 

qu~ queriam saber sobre sua saúde, mas 23,4% nic conseguiram 

fazer todas as perguntas que desejavam. Entre os 4% satisfeitos 

em par· te, 2,4% perguntaram tudo c que queriam saber sobre sa~de, 

satisfeitos com o atendimento, apenas uma perguntou tudo o que 

TABELA 54 

Satisfação da População Segundo a Possibilidade 

de Perguntar sobre sua Saúde 

Per·guntou tudo 
Sobre sua Saúde SIM N~O TOTAL 

Opiniân 
dc:t 

Popul<::t.~;âo 

Satisfeita em Parte 

Não Estb Satisfeita 

·roTAL 

87 

3 

i 

91 

70.2 

2.4 

0.8 

73.4 

178 

% 

29 23.4 116 93.6 

2 1.6 5 4.0 

2 1.6 3 2.4 

33 26.6 124 100.0 



Opinião da População e Possibilidade de Fazer Perguntas sobre 

Tratamento 

A maior proporç~o encontrad~ foi de 63,7% pessoas 

satisfeitas que conseguiram perguntar tudo o que queriam saber 

sobre o seu tratamento.Se compararmos com a propor~io dos que 

per·gunt:ar arn sob r· e sa~de percebemos que a porcentagem ~ai 

Nâo conseguiram perguntar tudo o que queriam saber 

sobre o seu tratamento 29,9%. Dos satisfeitos em parte, .apenas 

queriam saber e, dos 

insatisfeitos, apenas um <O,B%) conseguiu saber tudo sobre 

Tratamento <Tabela 55). 

TABELA 55 

Satisfação da População Segundo a Possibilidade 

de Perguntar sobre seu Tratamento 

Per·gunt:ou tudo 
sobr·e SE~u 

t~"atamentu 

Opiniâo 
da 

Popula~ão 

Satisfeita em Parte 

Nâo Est~ Satisfeita 

"f'OTAL 

"19 

i 

83 

SIM N~O 

NR 

63.7 3'/ f~9. 9 

2.4 2 1.6 

0.8 2 1.6 

66.9 4i 33.1 
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Opinião da Popula~ão e Informa~ões Dadas com Palavras Fáceis ou 

Difíceis 

A maior·· ia < 871 CJ%) · estava satisfeita e recebeu 

informa~5es sobre sua sa~de/ doen~a atrav~s de palavras fáceis de 

Somente 419% acharam que receberam informa~5es da 

equipe sai.Íde com palavras difíceis de entender. Os 

entrevi sti:tdos satisfeitos em parte ( 4%) I e os nio-satisfeitas 

<214%) considerai·am que as informa~5es que lhes foram dadas pelos 

!Jr·ofissionais de saúde for·am f<'~ceis de entender· <Tabela 56>. 

TABELA 56 

Satisfa~ão Segundo Informa~ões Orais 

Dadas aos Usuários do C.S.I de Pinheiros 

Opin)ão 
da 

lnf!Jr .. ma~ões 
dadas com 
palaVl"a!::; 

Pop u 1 a c;: ão 

Sê.it i sfe:i L::~ 

Satisfeita em Parte 

Não Está Satisfeita 

TOTAL 

109 

3 

117 

F~CEJS DJFiCEIS 

87.9 6 4.9 

4.0 

2.4 

94.3 6 4.9 
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TOTAL 

116 93.6 

4.0 

3 2.4 

124 iOO.O 



As tris quest6es tamb~m demonstraram que, entre os 

usuários do Centro de Saóde I Pinheiros, n~o há rela~~o entre 

d.tendimento da necessidade de informaç::ão e satisfaç::ão. 

Opinião da Populaç::ão e Dificuldades em Ser Atendido 

Dos entrevistados, 87,1% estavam satisfeitos e nâo 

tiveram dificuldades ·em ser atendidos. Apenas 6,5% tiveram 

dificuldades de atendimento no Centre de Saóde I de Pinheiros. 

Dos 4% satisfeitos em parte, 3,2% r1~o tiveram dificuldades e 

apenas 0,8% relatou ter tido problemas com o atendimento. Dos 

2,4% ir1satisfeitos, todos tiveram dificuldades em serem atendidos 

nu Serviç::o de Saóde. A nâo ser com aqueles satisfeitos em parte, 

haver uma relaç::ão direta entre não satisfaç::ão e 

dificuldades em ser atendido <Tabela 57). 

TABELA 57 
Opinião da Populaç::ão Segundo as Dificuldades do Entrevistado 

em Ser Atendido Pela Equipe de Saúde do C.S.I de Pinheiros 

Opinião 
dê:l 

Populaç::ão 

Satis·feita 

Di f iculd·::id~s em 
S&r Atendido 

Satisfeita em Parte 

Não Está Satisfeita 

To·rAL 

SIM N~O TOTAL 

8 6.5 .108 87.1 1.1.6 93.6 

i. 0.8 4 :::1.2 5 4.0 

3 2.4 3 2. LJ. 

.12 B.9 .t.1.P 9.i.i i24 .1.00.0 
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As dificuldades em serem atendidos relatadas pelos 

tim rela~io com tudo que já foi analisado, ·falta de 

infonnaç:âo, tempo de espera, falta de atendimento de emergincia, 

nesolutividade parece ser para o cliente o mais 

importante indicador de satisfaç:~o, já que o cliente procura o 

CSI--F' princ.:ipalmente pc.~l-a obter· assistência médica. 

rela~io encontrada com satisfa~~o. 

Vejamos a 

Opinião da Populaç:ão e Resolutividade 

Desses, 

A maiol-ia (9~:3,6%> estava satisff'..!ita com o atendimento. 

89,6% resolveram seu problema de sadde nesse Centro de 

Sadde e somente 4% nâo ct'Jnseguil-am n-::solve1- seu problema. 

os que estavam satisfeitos em parte com o atendimento, 

resolveram seu problema; dos que ~âo estavam satisfeitds 

só um resolveu seu problema <Tabela 58). 
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TABELA 58 

Opinião da Popula~ão Segundo a Resolutividade 

dos Problemas no Atendimento dos Entrevistados 

neso 1 ut i v i dé.~d~:? 

Opinião SIM N~O TOTAL 

da 

População 

Satisfeita iii 89.6 4.0 116 93.6 

SatisfHita em Parte 4.0 5 4.0 

Nio Está Satisfeita i 0.8 2 1.6 3 2.4 

TOTAL 117 94.4 124 100.0 

Com relação à resolutividade e dificuldades em ser 

atendido, também nio encontramos uma rela~io direta e clara com a 

satisfa~ão declarada pela popula~ão. 

Outra questio a verificar é se estará a satisfa~3o 

t"elé.~cionada ac> des~:?j<J d~:.> continuat- pr·ocur··ando o CSI de Pinheir·os. 
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Opinião da Popula~ão e Continuar ou Não a Procurar esse Centro de 

Saúde Para Atendimento 

Os dados demonstram que a maior propor~lo da popula~~o 

entrevistada (93,6%) está satisfeita com o atendimento e assim 

contilluará a procurar esse Centro de Saúde. Cerca de 3,2% dos que 

est5o satisfeitos em parte e 0,8% que nio está satisfeito com o 

atendimento também continuar~o a procurar esse Centro de Saúde, 

num total de 97,6% pessoas <Tabela 59). 

TABELA 59 

Opinião da Popula~ão Segundo Continua~ão da Procura ao 

C.S.I de Pinheiros pelos Entrevistados 

Cont i nr...tar· ~ 

Pr·ocul-ar· SIM N~O TOTAL 
Up in i~.ío 

da 
Popula~~o 

Sat)sfeita 

Satisfeita em Parte 

Nio Está Satisfeita 

TOTAL 

116 93.6 

4 3.2 

i 0.8 

121 97.6 
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Satisfa~ão e Opinião sobre Atendimento 

Dos 124 frequentadores do CSI de Pinheiros, 82, :~% 

est~vam muito satisfeitos e acharam bem c atendimento oferecido; 

3,2% estavam pouco satisfeitos e acharam o atendimento bom. Os 

6,4% que estavam muito satisfeitos e os 8,1% que estavam pouco 

satisfeitos achar~m que o atendimento foi regular <Tabela 60>. 

A gl-·ande concentl-aç:ão está em Bom atf?ndimentt1 e Muito 

Satisfeito e quem teve atendimento regular e estl-1 PCH..ICO 

satisfeito. Assim as 2 variáveis, como era de se esperar, mostram 

acentuada concordância entre suas categorias. Des t: a ·fr.rnna ,J. 

análise da variável atendimento, segundo as outras variáveis 

classificat6rias, deve corresponder em grau altamente aproximado 

TABELA 60 

Satisfaç:ão do Entrevistado em Rela~ão às pessoas que 

o Atendem no C.S.I de Pinheiros 

Sat i sfac;:7::ío SATISFEITA SATISF.EM PARTE TOTAL 

Atendimento 

Bom 102 82.3 4 3.2 106 85.5 

Regular· 8 6.4 i. O 8.i 18 i4.5 

TOTAL U.O 88.7 14 ii.3 124 iOO.O 

:1.8!'::) 



4.5.Comentirios Finais 

A continuidade na procura de um Centro de Sa0de e o 

fato de ter clientes que regularmente o frequentam, i que 

possibilita que ele se torne um centro mobilizador de populaçio 

residente numa área delimitada, interessada na manutençio da 

sa~de. No caso do Centro de Sa0de I de Pinheiros, o que se sabe i 

que i muito pequena a parcela de populaçio da irea geográfica de 

sua responsabilidade que o frequenta. Entretanto, seus usuários 

declararam estar interessados em continuar procurando seus 

serviços no futuro <97,6X) Tabela 61. 

TABELA 61 

Intençio de Continuar Procurando o CSI de Pinheiros 

Intençio de Continuar 

121 97.6 

Nio 03 2.4 

TOTAL 124 100.0 
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Os v~rios motivos mencionados para esta continuidade 

foram assim expressos: 

p) ···· '' t:f: ITI(~~n Ol5 l .. U :i.ITI .. 

3)·- "Gosto dos pr·of:i.ssionai~.; daqui .. 

4) ···· "O a b:.m di ITI€m t: o é bom ... " 

::.;)·- "Ped<:l. ·h-l.ci1idadf: E~m SEõ'r· atendidcl. 

6)··· ".Já sou mah··ic:ulado .... " 

7)- "É di f í c: :i. 1 t r· an l:> fer· i I" p <:H a ClU t r· o ... 

8)-· "f.~té quando pud~::r· 

9)- "É PI"ÓX:i.mo. 

:H.J)····"Sempr·E-.? que pr·ec:is;:n· c:ontinu<:n·E~:i. usando pois n~hl POl:>l50 

pag:::1.r· .. 

:l.U···"L.evo daqui tudo de g1·a.-.;:a .. 

1.3)·-·"F:i.c:an:·:i. <üé c:onsegu:i.r· alta ... " 

:í. 4) -· "Reso 1 v eu mf::u p 1· ob 1 ~::ma d f! l:>aÜd E-.~ . 

j_5)····"Continua\·e:i.,~>E:nt~o,r.·u não du1·mo (saÜdE: mental). 

16)--"Pa\·a da1· cont. :i.nu:i.dadf! ao t:n:1.t:amento. 

17)·-·"Heu caso só tJ·ata aqui. 

1.8) ··-"Acosh.tmE~:i. .. 

:t 9) ···"Por· que s :i.m. 

Dos 2,4% que não pretenderam continuar frequentando, um 

just:if:i.cou d :i.l:> t: ân c: :i.:;,~, ou t: r· o p €·: 1 (:~ 
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resolutividade e o terceiro pela idade da cr1ança que, no 

entender 

regular. 

da mie, nio precisava mais de vacina e atendimento 

Uma característica destes entrevistados ~ que, ao final 

da entrevista, com uma abertura para perguntar e dizer mais 

alguma coisa, muitos deles tiveram algo a dizer. Perguntaram 

sobre o fluxo, quest5es de ordem administrativa, direitos, 

programas disponíveis, e outros. Parece uma pcpulaçic carente de 

infcrmaç5es e de um canal de expressic mais oficial, desejosa de 

contribuir, reivindicar, mas cem dificuldade de sozinha se 

organizar para isso. 

Muitos perguntaram à entrevistadora se iria permanecer 

na Unidade viabilizando o diilogo, abrindo um canal de 

comunicaçio cem o pessoal da unidade para resolver os problemas 

levantados. Este fato demonstra que h~ um interesse pela 

participaçio na gestio e controle do Centro de Sa~de que, se 

trabalhada, poderi trazer beneficios a todos. A organizaçio deste 

trabalho participativo, a partir dos dados levantados, seria a 

sugestio deste trabalho ao CSI de Pinheiros para 

avançar no espÍrito da Reforma Sanitária. 
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4.6. Sugestões 

Muitas sugestões foram dadas para a melhoria do Centro 

de Sa~de relatadas no final deste trabalho. Cerca de 43,5% das 

pessoas fizeram sugestões especificamente dentro dessa questic 

cem o objetivo de melhorar o serviço. Os demais 55,7% no decorrer 

da entrevista foram tamb~m fazendo sugestões que reproduzem os 

mesmos aspectos posteriormente apresentados e nic consideraram 

necess~rio fazi-lc agora. Apenas 0,8% nic respondeu a essa 

questio (Tabela 62). 

TABELA 62 

Sugestões para Melhoria do Serviço 

h!9. 

S:im !54 43. !.5 

I'>! i o 69 r"·r.:· 7 
.. .J "'•) • ~ 

h!~~o l" f::sp on d €:'u 0:1. 0.8 

TOTAL í00. '~ 
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As sugestões para a melhoria do Centro de Sa~de 

provenientes das opiniões da populaçio entrevistada, reproduzidas 

conforme foram emitidas, sio: 

.Quant.o__ag Amb:Ulllt..a Eisico 

maior higiene e ordem nos banheiros dos usu~rios, ~;a 1 <ls da 

pediatria P outros locais onde ficam as crianças; 

pessoal encarreg~do da manutençio da limpeza; 

conservaçio e pintura do prJdio, limpeza do chio, 

do Centro de Sa~de em geral; 

. providincias quanto ~ ~gua para beber e lavar as 

melhoria dos locais de atendimento, consult6rios e salas que se 

apresentam muito precJrios. 

Quanto a,o f'esSCl<ll ~Sa~d~ 

aumento do n~mero de funcion~rios que gostem de trabalhar e 

sejam mais organizados; 

manutençio de supervisores para observar e impedir maus tratos 
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que os m~dicos cheguem no horário, 

quando houver necessidade: dim mais 

estejam sempre presentes 

atençio aos clientes e 

atendam bem, principalmente os pobres; 

que os m~dicos e funcionários atendam no horário; 

aumento do nJmero de m~dicos (principalmente da pediatria) e 

ti€mt:i.sta~:;; 

marcaçio P remarcaçio das consultas direito; 

que tenham seus ordenados aumentados; 

nio deixar que entrem em greve (os m~dicos); 

nio fumar para nio incentivar os clientes. 

Q u a n t: C! a CL. A t e o d i ttu;: .. o.l..o. 

nio regionalizar o Centro de SaJde, que ou t 1· a ~• 

pessoas de longe o frequentem; 

encaminhar para outros serviços de saJde, quando nio houver os 

aparelhos necessários para exame <ultrasom, eletrocardiograma); 

adquirir esses aparelhos para que nio precisem procurar outr·o 
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serviço; 

implantar hora marcada nos programas onde ainda n~o h~, para 

nio haver muita espera e que esta nio ultrapasse uma hora; 

. diminuiç~o dos prazos de retorno 
. 
as consultas; 

formaçio de um setor para reclamaç5es, com objetivo de orientar 

os funcion~rios que nio tratam bem os clientes; 

diminuir o tempo de espera para as consultas P em outras 

atividades do Centro de Sa~de; 

atender primeiro os que tim problemas mais urgentes e as 

emergincias dos usu~rios, j~ que as consultas demoram a ser 

marcadas; conseguir uma ambulincia para transportar pessoas que 

necessitarem; 

organizar melhor a matrícula dos clientes novos; 

preparar funcion~rios para atender bem ao p~blico, antes de 

começarem a trabalhar no Centro de Sa~de; 

divulgar mais o atendimento e os programas do Centro de Sa~de ~ 

populaç~o; 
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. quanto~ parte Assistencial; 

distribuir leite a todas as crianças quando deixarem de ser 

amamentadas e fornecer 

como era feito antes; 

. distribuir mais remtdios. 

leíte para as pessoas com tuberculose 

Nossas sugest5es a partir do trabalho realizado P as 

sugest5es dos usu~rios ser~ assunto do Capítulo Recomendaç5es. 
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5.CONCLUSÕES 

1. O Centro de Sa~de I de Pinheiros e frequentado em 

sua maioria por mulheres casadas, na faixa et~ria de 21 a 35 

anos, procedente da regiio SUDESTE e radicadas no estado de Sio 

Paulo h~ mais de 20 anos. S~o de nível socio-econ8mico baixo 

percebendo de 1 a 2 salários mínimos por família, e de baixo 

nível de escolaridade <maioria menos de 4 anos de escolaridade) e 

que se ocupam principalmente de atividades dom~sticas. 

2. As necessidades e expectativas da populaçio 

usuária em relaçio a este serviço de sa~de centram-se 

principalmente em motivos de procura curativos, sendo que al~m de 

um bom atendimento m~dico, ligado a resolutividade dos problemas 

, esperam uma atençio humanizada da equipe de sa~de. 

3. A opiniio dos usuários que demandam o CSIP em sua 

maioria ~ favorável ao Centro de Sa~de, estando tamb~m a maioria 

satisfeita com o atendimento recebido. 

-Com relaçio ao acesso geográfico ,econ8mico P cultural da 

Unidade de Sa~de opinaram ser fácil at~ para o segmento da 

populaçio que nio reside na área delimitada para vigilincia 

epidemiolcigica e sanitária. 

-0 serviço de sa~de ~disponível, 

emerg&ncias. 
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-Sobre o relacionamento humano e atendimento, consideraram quando 

qut:-st ionados di 1-c~tamente como sendo 11 atendi dos com boa educ:aç:ãcl 11 

P CC!mO tencfD 

justificativas abertas a questões ele opiniiD, apar·(~ce-~m dados 

sDI:Jr·e insatisfaç:io com a eclucaç:io elo pessoal 

-Os usuários percebem D CSI ele Pinheiros comD um local onde 

conseguem resolver seus problemas de sa~de e pretendem continuar 

prDcurando o servi<;:D. 

-Em relaç:io ao ambiente físico, consideram inadequado e contrário 

aDs princípios de higiene. 

-Não se encontrou associaç:ão entre opinião ela populaç:ão e sua 

satisfaç:io com o serviç:o e outras variáveis, tais como sexo, 

procedência, acesso, relacionamento humano, informaç:5es recebidas 

e resolutiviclade.Provavelmente como a grande maioria tem opiniio 

este resultado deve ser c:onsequincia da facilidade de 

ac:esso,relac:iDnamento adequadD com a equipe de sa~de, preocupaç:io 

da mesma equipe em informar e a resolutibilidade obtida.Cada um 

desses aspectos tomados isoladamente nio está associada A opiniio 

pois as características desse Centro de Sa~de não são 

as mesmas de um de periferia, sem c:ondiç:5es nem recursos para 

att::~nd imento. 



-A opiniio sobre a linguagem utilizada pelo pessoal da sa~de foi 

considerada adequada e inteligível, 

justificativas verbalizadas. 

aparecendo contradi~5es nas 

4. A populaçio usuária entrevistada ofereceu muitas 

sugest5es para melhoria do serviço, destacando-se as relacionadas 

ao ambiente físico, 

propriamente dito. 

ao pessoal da sa~de F ao atendimento 

5. Este estudo parece de grande importincia para os 

interessados na implementaçio da Reforma Sanitária, 

principalmente no aspecto relacionado ~ participaçio da popula~io 

na gestio P controle dos serviços da sa~de. A aferi~io de sua 

opiniio da forma simples como foi feita nesta pesquisa poderá ser 

reaplicada e utilizada na atualizaçio do pessoal e envolvimento 

da clientela no planejamento e avaliaçio dos programas que lhes 

seria oferecidos. 

Nio ~ de se esperar que a satisfaçio neste Centro de 

SaJde seja encontrada com grande frequincia no nosso Estado e em 

nosso País. Acreditamos que este fato pouco usual se deva a 

estarmos tratando de um Centro de Sa~de I, central, com muitos 

recursos at~ especializados para atendimento, 

Centro de referincia. O instrumento ora testado, 
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maior utilidade em outros locais, onde os problemas sio maiores e 

mais graves. 
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6.RECOHENDAÇÕES 

Tendo por base os depoimentos da popula~io 

entrevistada, as observa~5es feitas durante o período em que 

estivemos no Centro de Sa~de, sugerimos. 

6.1. Em rela~io ao atendimento: 

·-Que se garanta atendimento aos problemas emergenciais da 

popula~io. 

-Iniciar as consultas no hor~rio previsto, com hora marcada 

sempre que possível (nos programas onde ainda nio foi 

instituída), com intervalos pequenos entre os atendimentos para 

que nio haja muito atraso, demora e espera para consulta. 

-Reorganizar os hor~rios de atendimento de modo que os 

profissionais de sa~de distribuídos possam garantir que o Centro 

de Sa~de nio fique ocioso por algumas horas e com alta demanda em 

outras.Assim, a popula~io poder~ ter atendimento o dia todo no 

servi~o. nio apenas das 7:00 a·~ J 9:30 horas e das 11:30 

horas, como geralmente ocorre em alguns programas. 

-Marcar consultas sem grandes intervalos para o retorno. 

às 14:30 

-E preciso que haja um numero de profisionais suficiente para o 

atendimento da demanda. H~ uma queixa geral, principalmente em 
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relaç5o ' a falta de cirugi5es-dentistas e m~dicos-pediatras. No 

primeiro caso, a espera para consulta se estende por virias 

meses. 

6.2 Em relaç5o ao ambiente físico: 

-Com relaçio à limpeza, tentar resolver as dificuldades relatadas 

como falta de igua, papel higiinico e principalmente limpeza. AG 

reclamaçUes centralizaram-se nos banheiros, isto porque apenas 

dois banheiros estio funcionando, apesar de haver muitos deles, 

quase que dois por programa do Centro de SaJde.Isto significa que 

muitas pessoas portadoras de diferentes doenças, vindo de longe, 

esperam bastante para serem atendidas e sio obrigadas a usar o 

mesmo local, sem higiene e sem água , sem papel higiinico, sem 

ningu~m responsivel pela ordem e faxina. 

-A populaçio está consciente desse problema.Sugerimos que se 

aproveite o momento para providenciar um responsável pelo 

banheiro, P educar os usuários para se utilizarem adequadamente 

dele. 

6.3.Reciclagem do pessoal que trabalha no Centro de 

SaJde: 

Utilizar os resultados da pesquisa para que 
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-Identifiquem as características da populaçlo usuária, suas 

necessidades e expectativas em relaçio ao C.S.I de Pinheiros. 

-Conheçam a forma como a populaçlo avalia o serviço recebido e a 

forma como o pessoal 

comunica com ela. 

técnico P auxiliar se relaciona e se 

···Discutam sua responsabilidade educativa em relaçio à populaçio 

e a importincia da participaçio da popula~io. 

~ importante que os profissinais de sa~de abram espaço 

para troca dt? ut. i 1 i :zem um,3. linguagem clara na 

explicaçio da etiolog~a, diagnóstico, tr·atamento e 

diagnóstico dos problemas de sa~de.A orientaçào deve corresponder 

às necessidades dos usuários, esclarecer d~vidas, demonstrar· o 

que e como fazer, ouvir o que o usuário tem a dizer, deixá-lo 

perguntar o que deseja saber, explicar o que sente, seus medos, 

suas ang~stias. Que a capacita~io para c 

relacionamento com os usuários através de cursos, dinâmica de 

grupo e outras técnicas venham ao encontro de seus interesses. 

Para isso devem ser marcadas reuni5es do diretor 

do Centro de Sa.~de 

funcionários, onde se troquem 

discussões periódicas com os 

idéias sobre os dados que a 
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ropula~io forneceu sobre o servi~o e se planeje um trabalho 

coletivo a ser iniciado junto com ela. 

6.4.Em rela~io ~ popula~io usuária 

Criar canais de expressio e participa~io popular , 

tomando medidas para que se crie o Conselho Comunitário da 

Unidade de Sa~de, conforme Resolu~io SS-144, de 12/8/88, 

publicada no D.O de 13/8/88, página 6 e 7 (em anexo) 

Como a popula~io nio estJ acostumada a participar 

nio basta a existincia de um Decreto-Lel ou Resolu~io. ' E 

necessário que o pessoal t~cnico P auxiliar, devidamente 

convencido da importincia da participa~io, inicie um trabalho 

preparat6rio com alguns representantes da popula~io usuária, 

discutindo com ela os resultados da pesquisa e aprofundando as 

percep~Ges iniciais. 
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CNR$: 
Comlnl.ó N.c•oNt(il R•lot"''' SMiiÍ••• 

PROPOSJ~ 0( COIICfiDD PARA UHA IDVA LCI DO SJST[HA IACIO-Al D[ SAÜO[ 

[m~ora se afirmo que •xiste no Brasil um "sistoma de saÚde", o seu baixo nÍvel de coorden~· 
ção, a ausência de objetivos comuns e a dicotomia institucional entro es ações dê saÚde pÚbli· 
ca e do assistência médica fazem com que este acaba muitas vezes caracterizado como um "não· 
sistema". 

A institucionalizaçio, no paÍs, de um Sistema Nacional d~ SaÚdo em bases reali~tas e Lom c1 
pacidade operativa requer, como pré-condição, a definição de uma PolÍtica Hacional de SaÚdt 
que o direcione no sentido da transformação da realidade sanitária. (m'c•utras palavras, é quasr 
imposSÍvel imphntar-se um sistom~ de saÚde racional, som a sustentação de uma PolÍtica Nacio; 
nal de SaÚde explicita e respeitada, capaz de estabelocor diretrizes normativa! que orientem ~ 
fixem os procedimentos decisórios relativos à nova configuração que se pretendo cunferir ao 
sistema. 

Não se trata, portanto, simples~ente, como poderia parecer à primeira YÍsta, 
abstrata, numa perspectiva de organizaçio sist;mica do setor sa~~e, de um novo 
titucional estabelecido p~r dispositivos legais. 

da construção 
Arobouço In$· 

r neCtSS~rio COnsider3ndO OS atuaiS ~bjetÍVOS 1 distOrÇ~CS e tend~ncias dO siste~a de Sa~dP 
existente definir uma estratégia de transição que estabeleça as condições para a instituciona
lização do novo Sistema Nacional de Sa~de sujeito, de acordo com 1s peculiaridades de cada [s
tado brasileiro, a ajustes e correções ao longo de sua implantação. 

Nesse sentido, a construção do novo Siste~a Nacional de Sa~de deve ser vista corno o resulta
do de um processo polÍtico que, redefinindo procedimentos da comunicaçiu, avaliação e contro
le, criará as condições para.o estabelecimento de novas instãncias de dncisão e l~gitimidade do 
poder conferido, respaldadas por novos dispositivos legais. 

[m outras palavras, a construção da Reforma Sanitiria, de um novo Sistema Nacional de ~a~· 
de, deve ser entendida como um processo do mudanças definidos s~gundo as diretrizes da 
Politica Nacional d~ Sa~de. 

I 

8) Recoaendações 

I. Ouanto aos rlementos constituti~os do Sistema Nacional de Sa~de 

A nova lei do SNS deverá abranger todas as ações o serviços du saÚde ex i dentes no ler r i tó-
rio nacional. Identificam-se hoje quatro setores: . 

a) O Setor PÚblico, que corresponde ao conjunto de instituições e. cslabeleciment?s de saÚde 
de natureza pÚblica, federal, estadual e municipal. 

b) O Setor lJ:ivado Hão lucrativo filantrópico Conve.!!.Íado, que corresponde ao conjunto dt 

serviços de saÚde óesenvolvidos por entidades filantrópicas comunitárias, conveniaJas para 
integrar as responsabilidades p~blicas de saÚde, e por isso, de cariter pÚblico~ 

c) O Setor Priv?dQ.l!Lcrativo Conveniado, que corrcsponde ao onjunto de serviçlls de saÚde 
desenvolvidos por pessoas.fi~icas ou jurÍdicas, de natureza privada, conveniados com recursos 
pÚblicos para complementar a necessidade de prestação de serviços i populaçio e vinculados ao 
setor pÚblico por normas estabelecidas pelb direito pÚblico, ou seja, sob hegemonia do intereí 
se pÚblico. 

d) O Setor Privado lucrativo Avt~nomo, que corresponde ao conjunto de serviços de saÚde de
senvolvidos po;p;;;;;;as fÍsic<~s ou jurÍdicas de ·natureza privada, destinados ao ;.tendimento de 
pessoas que os procuram livrement~ e os remunera~ dir-~amente ou atrv;s de ~ecanismos consorci
ados civis, independentemente de qualquer subsÍdio ou financiamento do setor pÚblico, cabendo 
ao [stado sua nor~atizaçio o controle. 

· CQm a finalidaé11 de garantir a uni ver sal ização, a eqÜidade o a integral idade llH açoes de 
saódC ~~verá se constituir a Rede Hacional de Serviços de SaÚde (RU:J.SSA), organizada de forma 

&.,<ret.arl• Tknice: Av. Br111i~43G!)- ftN. Mouri~o- Rio dt J•n•"o- RJ - j~O,.o- T.Í~-~i);):O:i"ã) ___ _ 
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regionalizada a hierarquizada. 

Oada a complexidade da n~si~t~HiJ o~ uton~io do i''; .. dnvrrio sor olamcntos tonstituti· 
vos da RCNASSl o setor piiblico u o sotor vrivado fila11lru~,ico uão lucrativo conveniado, Qur 
passar~ 1 ter natureza p~blico. 

Adicionalmente, em caritor tr~nsit~rio, podcri fazer parte rla R[HAS5A sob controle est~til 
o setor privado lucrativo contratado at~ que o setor r~blico possa substitui-lo atrav;s dr 
seus serviços prÓprio~. 

Os contratos com o setor pri~;Jo scr~o sempre regidus pelas normas do direito p~blico Qur 
assegurem o controle estatal sobrn as aç~cs desenvolvidas, dovcndo os conv;nios ser firmado~ 
por ocordo trilatoral ([.,bl!o, II•.Jo~icívio e Setor Priv<do). 

1 prioridade da R[NASSA sor~ p~1a o setor p~blico. [sçot~dd a capacidade instalada deste, 
serão conveniadas entidades sem finalidade lucrativa e com fin.alida.dc lucrativa, nesta ortlPI! 
de priorhdade. 

11. Quanto ao camp~ de aluaçiu 

A atuação através da RliiASSA d;!verá se dar sob o princÍpio fundamental .da integral idade dz 
ação. Isto é, as açÕe:; de promor,ilo, proteção u recuperação da sa~de no âmbito interno do Siste· 
ma Nacional de SaÚde davr!m !'.cr conlÍn~a!; e inlt>rJrada~, intra e intcr-setorialmonte, incidindo 
planejada e organizad.1m~nlc sobre loda a cadeia epidemiolÓgica, evitando-se programas. e açoes 
isoladas. 

Assim localizam-se, cnltt! oulr .1~ açue!ó, com tal objetivo as aba.ixo descritas: 
- assist;ncia integral ~ sa~dc; 
- vigilincia opidomiol~yica; 
- vigilância nutricional c al iu•entar; 
- vigilância sanitária; 
- participaçio no controle das condiç~cs de trabalho; 

participaç~o no controle das condiç~cs de sanoamonto o do we1o ambiente; 
- informação em sa~dc; 
- pesquisa e dcsonvolvimcnto tocnol~gico; 
- produção, controla o distri~uiç~o de insumos cstral~yicos; 
- planejamento c a~ministraç5n rm sa~óe c 
- desenvolvimento :' administraç:io de R1!CIII f.(IS llu111ano5 em saÚde. 

III. Quanto à divi•,iio de trab;llho entre o:; nÍveis lcoeral, (stadual e Municipal 

Os niveis federal, estadual e taunicipal dovcrio ter cada qual atribuiç~cs bem 
~toando, no entanto dr forma sin~rgica c articulada, num processo de apoio log(stico 
visando a compensação das dofici~ncias e insufici;ncias transitúrias ou,especÍficas 
instância de atuação. 

definidas, 
reciproco, 

em cada 

As aç~es da Rede u~ciuttal de ~crviços de Sa~de óeverio se realizar, p~is, segundo os seguin
tes nÍveis de atribuiçio governamentais: 

A) Uni~o 

1. Gestão, coord.,n:1ç~!l, tt'nlr1•h• o aval i~ção do su:;, t•m nÍH·l nacional, com papel predomi
n a n tem e n te norma t i v o ·~ 11" a r t i cu J ~o, ã o i n t H - s c I <1 r i a 1 , c o in a p a rl i ci p a ç ã o do s n Í v e i s e s l a d u a 1 t 

municipal. • 
2. [laboração com ;1 participa~ão dos níveis estadual e municipal Jo plano nacional de saÚde 

e suas estratégias ylnhJis. 
3. [xecuç3o direta t1os serviço. e açÕes de saÚde, de pesquisa e apoio técnico, de abrangên

cia ou caráter nacion~l. 
~-Regulamentação da~; rcl;1çÕr•:; entre o sotor pÍ1blico e o setor privado de prestação de ser

viços de saÚde. 
5. Gestão de fundo "acional dr Sa~de e efetivaçio dos repasses para os fundos Estaduais de 

SaÚde conforu os critérios definidos. 
6. Implementaçio, rm conjunto ~um os nivcis estaduais e munlClpais, do Plano Nacional de 

Administraçio e Oesonvolvimcnto dv Recursos llumanos no Setor S3~de. 
7. Irople~entaçio, em conjunto rorn os nivcis estaduais e municipais, do Plano Nacional de Ir~ 

formação em SaÚde. 

-------·- ·----·------. ;.~t.ena Tknlu:Av. Oraall, <t:JC:. -l'av, Moulia•. • ·- fltn d• J.noiro ··- IIJ- 21.<!40- Tol. :wo..Q:187 
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- - - ·· ·· ~ . , · - ·- ~· - ·~ -·---· -- ,~·-· ···---·····----- -
8. J.mp I e"' e 11 t r. ~ u P , r · • •: n 11 j 1111 t u c (>In 11 ~ 111 v e i s r. s t a d u ~ i ~ e m u n i a i p a i s , d o P la no H H i o n ~ I de I "-

corporaçio o Dcsow1uh ;., ?,d u do l tc nol o9ia em Sa~dc, e de l'rolluçio e fornecimento de Insumos 
[ s t ra t é g i c os : [ q u i I' a m ~ 1 ti L•-; , ~I ~ J i c ;1111 e n l u s , l111 uno~ i o 1 Ó g i c o s , h n y u e e Bom o d er i .,. a do s • 

B) [stedos, lurrit ór Í P!i 11 llistrito fedoral 

1. Planeja~ent o, g· ~ l io , c0o rd onaçio, controlo e avaliJçio do Sistcma ' Hacional de Sa~de r• 
nÍvel e5hdual 

2. C o mp a ti b i I i 1:1 ç; '• •h ; rr o r ma 5 11 d i r o t ri z P. s f c d.e r a i s , c orn o q LI adro j u r i d i c o -h 9 a l da Uni -
dade federativa'' ;, ~. p • ·r "liH ÍdJd c~ do Sistoma de SaÚde em nÍvel estadual. 

3. lxecução dird a ,~ . , •. H rviçfl 5 e uçõos de saÚde de ai.Jrangência estadual ou micro-regional, 
CODI enfase no Si 5tl "' ~ I ~ta•lual úc ' Vigilância [pidomiolÓgica. Os sorviços de cariter rnicro-regÍf 
nal poderão sr.r r~• · r11 ! "•l '.l s em si tuaçÕos favoráveis, por municÍpio(s) da micro-regiio. 

~. Celebr~ç ~n. , '. ' " ~ ! : " ç•Jn trolP dos conv~nios rcalizados . com os prest:adores privados de st_r 

viços, com intcrv oni;,, ,c ia dos nÍvois u1unicipais. 
· 5. (i estão 1.1 o I 111 "'" ! ~. I a ti '' ~ 1 d l' SaÚdo 11 e f e t i v ação · d c repasses p H a os .. f u n dos Mu n i c i p a i ~ d t 

SaÚde, conforme c r i : ,:: i ·~ r ~ l obo l!: c iúos. 
6. [hboraç ;o r· • I" 'tl .·t•a ç:;IJ ún I'} ;Hio Oiretor (stadual de Serviços de SaÚ1Ie, com vistH l 

implomentação ~~~ c. 11I H·1 hr .• ur.ivur~ a l da populaçã~ e úo torritório estadu3l pelos urv1ços dr 
saÚdo. 

7. lmplc mcllta•;:i• · , • I'' I.'JIIjuJJto ~; um o nÍvel fcdoral e 
ta d u a i s d c a d m i n i ~ ! r .; •. :i " •: ú c ~ c " ., o h' i rn o n t o d c r c c u r s o s 
em saÚde, do ll r s t•fl vl•l ·· i•":" to l.o c11olr;yico c produção de 

com o nÍvel m~nicipal, 
humanos do setor saÚde, 
insumos básicos. 

dos sistemas es-
de informaçãc 

C) MunicÍpi ll :: 

1. Plancj atnet.!o, IJ · ·: i ,., c co~Hdctr~ç~o , controle e avaliaç~u tio sislerna de em n Í v e I 
111unicipal. 

2. [ x e cu ç ii o li i 1 • l . ,: • · ·: ~; u r v i •; os c ;1 ç Õ c s d c s a Ú d c 
Ô n f a se no s ~c r v i ·. 1.1" " · ·: ; 1 " •, de s a ~~~ I!: , n a v i 9 i 1 ~ n c i a 

de alrran!lência ou caráter municipal, com 
s a n i t á r i ;1 o ·na s a~ d c ocupa ti o n ai e c o n t r o-

le de docnp s r: ":;·1·i• ... . 
J. !icstão 1J n ''"":" i .. ,,: ,: i p l de S~Írllc. 
~. lmplrLII' III :·~ : · ., ,:, <•· rr. iu11\11 l'lt l:1 o~ trÍvci~. f1·d cral ~ c ~ taclual, dos ~ : istt:tnH municipais dt 

administraç ão t' , ; •• : . • · <~ . 1 1 ; ,,,c ut o J c rcc. ur ~.os huru a u u ~ em !.~Úd~ u vo :;istcm a de inf9rm~·;~o c r. 

saÚde. 

(sta nov a c" "';~ ' ' · · · . " do !.. Í~;l~ n o úc ~aÚ d c r~quer q111! cada eslera de governo execute aquelas 
açÕes atrav~ ~ tl iJ ' : ,. , . ; . n :: cuj a illlf'annência corrco;ponda ao território sobre o qual tem juris
diçãor"lsto r, ~~: ··· · I . " ·' ;: .. r. ~ ~ crviços hoje mantidos pelos yov crnos estadual e fcdenl e de 
alcance rnun icip :; l 1 11 1 : ; ,, . ;, . iu s uc vorão ser tran sferidos com os respectivos rccur:oos . para c 
comando do muni .. Íl'i"; .,,.,,da s que ;r ten dam a vários municÍpios ou sejam de alcance est-ildval IO!'
verão ser coloc • •io!· ~; , . ! , • "'''a núo C ! ~ ladu ;d; c as úe ãmbito nacional úcverão ser federais, cal.ren-

• . ... . - - ' \, 

do ao n1vcl lcdt:r:d ·' Ir • u~; l.: p u o 11or ma l1Zapu úas açocs que se pretende tenham um mesmo pa-
drão nacion al. J ·; l .. , . • 1 ' '; l tllnl'n c orn a duplicac;~o dr! a_çõcs entre as diferentes esferas. 

Ao nÍvel lcd •. • .d ~; , . ,, . r:, po1 l111ttu lur mular a l'olítica Nacional de SaÚde, exercendo toúas B 

funções de coorJc: n 'Hi~l' "~ r. i o n a l, úa rncsma forma que competirão aos (sl.ados as ações de coorde-
nação entre os m r 111;r.Í p i" ~ • cn1o h a~ n crn um~ PolÍtica [stadual de SaÚde. 

Isto implÍr;JI :, ;r ,; •. : · ,, : ,,;,o 1:1: um Si::lpma u~ lrdu rtnação de couccpção nacional no que diz res
peito aos da clo~ '"'' . : ": ~. :. , i1•·, par a !111 ;~ deq u~do aco"•pa nha meu to, coutrolc e avaliação em nÍvel na-
cional, com u:; L•ll r• · · · l ' " · " "'" l~ :; dc~, du l!l;uot!ll l.u ~; cc• n• f•atÍveis no~ nÍveis estadual e · municipal. 

[m terlllo5 iw:l i; ur i .... :', :. u pr Í11r : ipio du coma11rl n Únicn implica que todas as atribuiçÕe!. de 
nÍvel fedenl qrr :11 , ; 11 ;, .. •Í·1i r. th"J~ I · I fit: ur t:m uvt ún:e o c novo l·liui!itério da SaÚde, capaz de Im

plantar a Rclnn.1 ~ ~. :11, ; 1. :;, ia quo dc·:l! rJ ~:oordP.nar o acompanhar a descentralização dH in!.I.Ítui-
ções federais ao ~ . I :;; ... f,. ·, c ll u 11ÍcÍpiu~. . 

Como o prur. c:;:; u d · , ~n:; içã o cn ·1olvcrá sin>ultaru!ame nte o acompanlla rao nto e a descentr,alin- · 
ção, hi que !>c c:•nl :•, •·• l• '"·' a rliJV J c::trutura que !> cja re sponsável pelas .!!.!!J.a~ funções federais, 
já que não s~ t,pl ·• ,, ,. r ,, l)j r {1 :; alu;~iç liiA~II' S, r S[S I', llospitais Universitários, SUCAM, etc., 
pois segurament e a !pr :• :·· l:ot :: li,J :,f l' dos :;crviço5 cl cssas instituições passariam para · os nÍveis 
estadu~l e llutri rip :d. 

. .. ··-·-·- . -... .. - ... - .. _. - .. ··- . - -- -·-·· ------ -------------
''"' ~lr ·11 ri•r • > -- p;, <'• J o"• ;,,., - nJ - ::11 .040 - Trl . 2PO.O:I97 
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A instituição responsivol, político e admini'strativamonte, pelas ações e ser;iços definidos 
tom? de caráter esta~ual ou de abrangê~9lia rflj~~onal. ~.o im~i~o. dos (st~dos ser} a_ a nova. Secrr· 
h r u [ s ta d u a 1 da ~a u de ; d a rn e s ma f o r 111 ~ ,: a S e c'~~ e t a r1 ~: :H u n 1 c 1 p:a 1 de S .I u do o v o r g a o · e q u 1 n 1 e n t e 
para o que for de ambito municipal, cons'ideraqi.io-se .q:Je pelo Qqenos os sorviços básicos de ::;: 
dt devall ser integralmonto trorisrerido;'êcom os}respegi,~~vos r~cursos lOS municipios. I 

IV. Ouanto i inter-setorialidade 

O reconheci~nento do carátor inter-satorial.'da ação;~1~e saúd'p implica em que se proveja rneca· 
nismos jurídico-legais e administrativos de articula~à;p inter.-setorial, que permi ta111: 

-a formulação integrada das políticas sociais e s.,IÍtorias;· da acordo com os interesses 
necessidades da polÍtica ndcional de saÚde; 

- a avaliação do impacto dos virios setore~ sobre 1os nÍveis de saÚde da populaçio. 

Com vistas ao desenvolvimento do componente inter-setorial' ser~o conslituidos comit;s de ar· 
ticulaç~o inter-setorial do Sistema «acionai de Sa~de, em relaçio a cada uma das ~rea$ inter
setorias referidas. 

São consideradas ~re~~ de interseçÕes programáticas do sotor saÚde com outros setores da 
vida nôlcional: 

- saneamento e meio ambiente; 
-abastecimento de alimentos básicos; 
- formaçio de Recurso5 Humanos em saÚde; 
- ciência e tecnologia; 

produçio e fornecimento de equipamentos, medicamentos e outros insumos b~sicos; 
habitaçio c ocupaç~o du espaços urbanos ·e rurais; 

- relaç~es e condiç~es de trabalho. 

V. Diretrizes da RcdP Nacional de Serviços de SaÚde 

A R[NASSA deve cstab1~lcccr-se segundo diretrizes comuns úe organização, financiamento, ges
tão, recursos humano~ e sistoma de informaçio: 

A) Quanto i organizaçio 

1. Integração Insli_t~;_ç_j.Qill com comando Único em_!.~.HJ~.r..!..ft !l.C!~~.r.f!o. 
Isso significa a exi~t;ncia de uma ~nica instituiç~o pÚblica em cada nÍvel de ~overno, res

ponsável pelas atriuuiçi,,!S correspondentes - no nÍvel federal, o novo l-linistério- da SaÚde, no 
estadual, as Secretaria~ (stadu~is de SaÚde e no municipal a~ Secretarias Municipais de Saijde 
ou equivalentes. 

•, ... 
2. Distribuiçio fÍsicopfuncional da rede 
a) os serviços p~blicos e conveniados deverio se organizar em uma rede ~nica, em cada Uni

dade federada, dividida conformo crit~rios úe rc9Íonalizaç~o e hierarquizaçio. A hierarquia dos 
serviços de S3~de deverá su dar de acordo com critérios de complexidaâe tecnolÓgica em nÍveis 
de atençi~ prim~ria, sccund~ria e terci~ria. 

b) o módoao administrativo final do sistema será constituÍdo por uma rede integrada de ser
viços de sa~de cro nivel local com as seguintes carncterísticas.: 

-cobertura da totalidade dos habitantes da ártla territorial de sua abragÕ_nch, com vincula
çio da clientela aos serviços do nivol prim~rio do atençio; 

- abrangencia das <•çÜr5 de saÚde cocrpativcl com o prinCÍpio.'!! inteqral ida_\!! que fundamenta 
o campo·de atuaç~o da RENASSA; · 

- resolutividado do atendimento até o nÍvel secundário de atenção; 
- gestão participa ti v a que deve implicar e111 llf<!.U.!.~_podcr ~~.lJe ·~~h~.o~ .. !.9~_._con,lrole 

das açoes dos servico:; •lo saudei_ 
- delegaçio por parte do org~o de gestão acima referido a uma autoridade oxecutiva ~nica de 

competência para orden;1ç~o de despesa e dos diimais si~stemas ~dministrativos; ' 
- f~cil identificaçio, pela população, da instincia ~nica responsivel pelas açoes dos ser

viços -ilesaÚde;. 
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c) o 11Ódulo administrutivo fír:al não é UIJla ntHa inst~ .... ia llc poder nem um novo "poder l"· 
ter~edi;rio" entre o ni~ol estadual e:municipal. lia, ou coincido c~m o território do munlCl· 
pio, ou pode agrupar conjunto de munic(pios ~~ uro ~nico muni~ipio ~odo conter virias dela~. 
dependendo da realidade local. 

Neste sentido ela ; ~nmpre d~ natureza essencial~ento mu~icipal~ 
d) as secretarias estaduais úe s~Úde deverão adeguar d sua organização criando nÍveis regto~ 

nais com alto grau de autonomia administrativa (correspondendo a micro-rogiies do [stado) e re~ 
ponsivois pela coordonar,ão regional do sistema estadual de saÚdo o a administratão dos scrvi~os 
de cariter regional. Seu papo} predominante ser~ do apoio t;cnico aos m6dulos finais do ~istr· 
aa. Deve zelar pela fluidez dos mocanismos de tefer;ncia e contra-rofer;ncia entre os servicos 
e efetuar a consolidação, nus~e nivul, do Setor de lnformaçio em 5a~de. 

8) Quanto ao financiamneto do ~istuma 
Até que uma reforma tri~utária estabeleça os montantes adequados de recursos que devem ser 

captados e retirados em calla nÍvel de govorno, som que haja maior dependência de um nÍvel e~r 
relação ao outro, sio as seguintes as dirotrizos que deverão ser obedecidas: 

1. A R[HASSA será financiada por recursos oriundos de fontes fiscais federJis, estaduais 
municipai~, em valores nunca inferiores a 1Z% das respectivas receitas tributirias. 

2. Até que o gasto total do pais com saÚde alcance 1~ do PlB a Previdência Social parti
cipará do financiamonto da REHASSA destinando à mes~a o mÍnimo de ~5% dos encargos pelo empre
gador; a partir de então esse recursos poderão ser substituÍdos por outras fontes. 

}. Os recursos destinados ~ R[NASSA serio operados alrav~s do fundos &nicos de SaÚde de ta· 
riter nacional (fNS), estadual (f[S) e municipal (rHS). 

~- O FHS ser~ destinado a financiar as aç~es e serviços de sa~de de abrang;ncia 
prover os fundos EstaduJis de SaÚde de recursos, definidos de acordo com critérios 
nais, epidemiolÓgicos, tÚçnÍcos e com a realidade econÕmica-financcira da Uí. (os 

nacional r 
populacio

rundos [s-

taduais de SaÚde terão ~ função correspondente, mas e~ relação aos municÍpios, e os fundos 
Hunicipais de SaÚde estarão voltados para a esfera municipal). 

5. O fHS exercer~ pa~el rodistri~utivo em relação ~s unidades da federaçio, cabendo papel 
similar aos f[S em relação aos municÍpios. Os rep~s$eS do fNS p~ra as F[S serão automático~ 
(nio vinculados a projetos) de Qodo a eliminar as relaçies de compra e venda entre n~veis dr 
governo e a possibilida~e de discriminação política-partidárias e práticas tliontelÍsticas, o 
•esmo devendo ocorrer c~ relaç~o aos repasses dos rts para os rHS. 1 

6. O componente dus repasses federais o estaduais de caráter compensat~rio dos profundos de
sequilÍbrios do atual sistema tri~utârio será anulado na medida da implantaçio de um sistema 
tributirio mais justo r~ra unidades federadas e municipios. 

1. Aumento dos rccur~os dcstin~dos ao setor, pela U1aiio, deve ser ~~tido atravis da elinina
ção/estabelecimento de tetos, em relaçio i dedução do IR de despesas com assistência médicz 
de pessoas fÍsicas ou jt1fÍ1Iic~s (~mpresas), e com a criação de impostos sobre produtos nocivos 
à saÚde, bem como pel~ di111inaçâo de isenção que heneficiem determinadas catcgori·a,s e outrH 
distorçies do sistema tribut5rio que hoje contrit•ucm para diminuir a receita gl~bal. 

8. O fHS ser5 comro~lo de: 
-recursos da União (tesouro c outras fontes); 
- recursos da Previdência Social (até que se alcance 1~ do PIS com o gasto em saÚde no 

pais); 
- outras dotaçics n?!o regulares. 
9. Os rcs serão compostos de: 
- recursos do tesouro do [stado; 
- recursos dos institutos previdcnci~rios definidos de acordo com a peculiaridade de cada 

unidade federada; 
- recursos repassadus pelo fNS; 
- outras dotaç~es não regulares. 
10. Os fHS serão compostos de: 
-recursos do tesouro municipal; 
- recursos do organismos previdenciários municipais definidos em cada caso; 
- recursos dos rcs; 
- outras dotações n~o regulares. 
11. Hio poderio ser financi~dns com recursos pÚ~Jico~ inve~liroentos em serviços 

de finalidade lucrativ~. 
privados 

·-------------------· ·-------·-------------••tatu T'cftlu:Av. Brasil. 4365- rw. Movri1co- fl•o d~ Janeíro- HJ- :11.040- Tel ~:.'87 ' 
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~--~~------------~-----------------------------------------C) Quanto à gestio 

Na busca de uma ~aior racionalidado na aplicação dos recursos pÚblicos quo como se verif1· 
cou deverão ter um aumento - considerável para assegurar e universalização pretendida - a •r· 
forma Sanitária revela sua dimensão estratégica de reforma administrativa e financeira do Si~· 
tema Nacioaal de SaÚde, 

A g~stão devorá obedocor aos seguintes princÍpios: 
1. Como princÍpio básico, em todos os nÍveis a gestão da k[NASSA devorá $tr p~r.ticipativa, 

envolvendo governo, usuários (através de suas entidades representativas) e prestadores dr se•· 
viços (através do suas entidades representativas). 

Z. A participação deve implicar em efetivo poder de controle em nÍvel de decisão, planfjl· 
monto, gestão, controle e avaliação das ações e serviços prestados pela R(HASSA. 

}. No nÍvel nacional existir~ o novo Conselhu Nacional de SaÚde vincul3do ao novo H~. coe 
função de formulação e controle da execução da política nacional de saÚde, nos nÍveis estaduais 
e municipais, Conselhos [staduais o Municipais, com atribuições correspondentes. 

~. Os nÍveis hierarquizados de organização do SHS terão um Conselho de Administração integrf· 
do por dirigentes e funcionários de serviço, com participação dos·usuários.' 

5. Os fundos Nacionais, Estaduais e Municipais se subordinarão ao novo Ministério da Sa~· 
de, às novas S(Ss e novas SMSs/Profeit~ra, respectivamente, e serão geridos por colegiados qur 
terão representaç~es dos conselhos correspondentes. 

O) Quanto aos Recursos Humanos em Sa~de 

face a constatação das graves distorçÕes que atingem aos trabalhadores de saÚde tanto no se
tor pÚblico quanto no setor privado, com baixos sal~rios, e outras distorçies como a segmenta· 
çio de mercado de trabalho; a inadequada rclaç~o entre a formação e utilização profissional; 
a polarização das equipes do saÚde em poucas categorias profissionais c finalmente a desvalo· 
rização dos profissionais de saÚde faz-se necessário que ocorram mudanças nest- setor. 

A par destas consideraç~es gerais medidas deverão ser tomadas no sentido de se alcançar as 
diretrizes para esta área, ·dentre as quais: 

1. A lei do Sistema Nacional de SaÚde dever~ fixar algun~ elementos que sirvam de "rratri:~ 
que garanta a compatibilidade dos planos de carreira das instituições federais, estaduais t 

municipais. Deverão estar aí consagrados pisos salariais para as diferentes categorias profi~
sionais e outras normas genéricas que garantam o mínimo de uniformidade na carreira dos tra· 
balhadores de saÚde, sem prejuÍzo dos acréscimos que possam ser feitos po~ conta das particu· 
laridades regionais. Ouvem estar contemplados, neste caso, o incentivo ao exercício em condi
ções adversas (interior, periferias urbanas, áreas de fronteira, horário noturno, entre outros) 
de forma a tornar atrativo o deslocamento dos profissionais pa~a estas situações. faz-se neCPS· 
sirio a revisão dos dispositivos legais que permitem a acumulaÇão de empregos para algumas das 
categorias, fruto de um perÍodo caracterizado pela escassez destes profissionais já superadc. 
A progress~o na carreira dever~ ocurrer sempre pela avaliação du m;rito, experi;ncia e do com· 
promisso com o serviço. ··~ 

2. Em todos os nÍveis organizativos deverá ser foito um esforço de recomposiçãu das equipes 
de saÚde no sentido de aumentar o desempenho quantitativo e qualitativo dos mes•os. A toncun· 
triçio de empregos no setor saÚde entro médicos e atendentes, hoje constatada deverá ser alte· 
rada progressivamente por equipas adequadas ao perfil epidemiolÓgico uem como aos objetivos 
mais gerais dos serviços de saÚde. 

}. Todos os empregos deverão ser estabelecidos em regime de tempo integral com incentivo a 
dedicação exclusiva. O tempo integral poderá ser entendido como o exercício ~m mais de uma 
unidade de saÚde, e/ou contemplando um trabalho composto em diferentes nÍveis de complexidade 
do sistema de saÚde. 

~. O provimento devcri se dar sempre pela via do concurso pÚblico que avalie o m~rito e a 
experiência dos profissionais aspirantes ao emprego proposto. Deverá so garantir algum grau de 
unifor•idade entre os concursos, tanto no que diz respeito aos contaudos examinados quanto aos ~ 
critérios de avaliação para que se evite a sua repetição na mesma região, para os direrentes 
níveis de organização do sistema de saÚde. 

5. Deverá se buscar uma real integração ensino/serviço em todos os níveis de escolaridade 
de foraa a se evitar que no futuro os serviços tenham que arcar com a responsabilidade de capa
citação profissional, como vom ocorrendo. A integração ensino/serviço deverá se dar em respos
ta •ais as necessidades de saÚde que ao simples fornecimento de estágio para os treinandos. 

-----------:------------··----· ·----:---::-:-:-:-~---------
tretAtrta Tkftlu: Av. Br•ll. 4J66- '""· Mouriaco- Rio dt Janttro- RJ- 21.040- Ttl. 290-0:287 



.CNRS 
ComiaaJo Nec•or-.1 cü Relorme S""ll'''' 

Oeveri se aproveitar ao •Íximo e potencialidade das instituições de ens1no no oferecimento cr 
possibilidades de continuo aperfeiçoamento das equipes do saÚde. 

6 • .Rutriçio pela lei do acumulação de emprego Único no setor pÚblico coill outras 1110dal Ídl 
des de remuneração, como credonci~mento, brm como propriedade ou direção de )crviço de saúcr 
privado. 

1. Os trabalhadores de saÚde já incorporados, que não estejam suficientemente qualificado~ 
para o exercício profissional ou que não possuam o reconhecimento formal de sua capacidade de
verão passar por processos do formação visando n3o apenas a realização d~$ tare~as ·rotineira$ 
dos serviços de saÚde mas a sua prÓpria valorizaç~o e roconhecimento profissional. 

·-----···--------------
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f!ÀASCO ESPECJAUENCARTE 

Projeto da Comissão de Sistematização 
TÍTULO VIII 

DA ORDEM SOCIAL 

rG.PÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. 229. A ordem social tem corno base o 
primado do trabaiiY'. e como objetivo a justiça 
social. 

CAPÍTULO 11 
DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. 230. A seguridade social compreende 
um conjunto integrado de ações destinado a 
a~egurar os direitos relativos à -saúde, à pre
vidência e à assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Públi
co organizar a seguridade social, com base 
nas segumtes diretrizes: 

1- universalidade da cobertura; 
11 - uniformidade e equivalência dos be· 

nefícios e serviços para os segurados urbanos 
e rurais; 

111 - eqüidade na fom1a de participação no 
custeio; 

IV - seletividade e distributividade na pres-
tação dos benefícios e servrços; 

V- diversidade da base de financiamento; 
VI - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
VIl - caráter democrático e descentralizado 

da gestão administrativa. 
Art. 231 - A seguridade social será finan

ciada compulsoriamente por toda a sociedade, 
de forma direta e indireta, med1ante contri
buições sociais e recursos provententes dare
ceita tributária da Un1ão, na fom1a da lei. 

§ 1''· As contnbuições sociais a que se refe
re o "caput" deste arttgo são as seguintes: 

I - contribUição dos empregadores, inci
dente sobre a folha de salários, o faturamento e 
o lucro, ressalvadas as contnbuições com
pulsónas dos empregadores sobre a folha de 
salános, destrnadas à manutenção da& entida· 
desde serviço social e de formação proftssio· 
na I; 

11- contriuição dos trabalhadores; 
111 -contribuição sobre a recerta de concur

sos de prognósticos. 
§ 2º. São isentas de contnburção para a 

seguridade social as entidades beneficentes de 
assistência social que atendam às ex,gêncras 
estabelecidas em lei. 

§ 39. A lei poderá institutr outras fontes des
tinadas a garantir a manutenção ou expansão 
da seguridade socral, observado o disposto no 
artigo 174. 

§ 49. Nenhuma prestação de benefício ou 
serviço c':lmpreendidos na seguridade social 
poderá "er criada, majorada ou estendida sem
a correspondente fonte de custe r o. 

§ 5º. O orçamento da seguridade social 
será elaborado de forma in!flgrada pelos 
órgãos responsáveis peia saúde, assistência e 
previdência social, obedecendo às metas c 
prioridades estabelecrdas nil lei de diretnzes 
orçamentárias, sendo assegurada a cada área 
a gestão de seus recursos orçamemários. 

SEÇÃO I 
DA SAÚDE 

Art. 232- A saúde é dtreito de todos e de· 
ver do Estado, assegurado mediante pol!trcas 

econômicas e sociais que visem à eliminação 
ou redução do risco de doenças c de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços de promoção, proteç<io e re
cuperação da saúde. 

Art. 233. As ações e serviços de satíde in
tegram uma rede regionalizada e hierarquizada 
e constituem sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes drretrizes. 

I - comando admimstrativo único em cada 
nível de governo; 

li - atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas; 

111 - descentraliLação político-administrati-
v a; 

IV- participação da comunidade. 
§ 1". O sistema único de saúde será finan

ciado com recursos do orçamento da segurida
de social, dos Estados, do Dtstrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, além de outras 
fontes. 

§ 2?. É vedada a destinação de recursos 
públicos para investimentos em instituições pri
vadas de saúde com fins lucrativos. 

Art. 234. Cabe ao Poder Público a regula
mentação, a execução e o controle das ações e 
serviços de saúde. 

§ 12. A assistência à saúde é livre à iniciati
va privada, que poderá participar de forma su
pletiva do sistema único de saúde, sob as con
dições estabelecidas em contrato de direito pú
blico, tendo preferência as entidades filantrópi
cas e sem fins lucratrvos. 

§ 2º. É vedada a exploração direta ou indi
reta, por parte de empresas e capitais do pro
cedência estrangeira, dos serviços de as
sistência à saúde no País, conforme dispuser a 
lei. 

§ 32, A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substáncias humanas para fins de 
transplante e pesquisa, vedado todo tipo de 
comercialização. 

Art. 235. Ao sistema único de saúde com
pete, além de outras atribuições que a lei esta
belecer: 

I - controlar e fiscalizar a produção de me
dicamentos, equipamentos, imunobrológicos, 
hemoderivados e outros insumos, e dela parti
cipar; 

11 - executar as ações de vigilância sanitá
r'ta e epidemiológica e de saúde ocupacional; 

!11 - disciplinar a formação e a utilização de 
recursos humanos e as ações de saneamento 
básico; 

IV - incrementar, em sua área de atuação, 
·o desenvolvimento científico e tecnológico, cu
jos recursos terão administração unificada; 

V - controlar e fiscalizar a produção e a 
~ualidade nutricional dos alimentos; 

VI - estabelecer normas para o controle e 
frscailzar a utlirzação de tóxicos e inebriantes; 

VIl - colaborar na proteção do meio am
biente. 

SEÇÃO li 
DA PREVIDENCIA SOCIAL 

Art. 236. Os p 19nos de previdência social 
compreenderão, nos termos da ler: 

I- cobenura dos eventos de doença, inva
lidez, mone, inclusrve os resultantes de aci
dentes de trabaltlo, velhice c reclusão. 

li- aposentadoria por tempo de servrço; 

111 - ajuda à manutenção dos dependentes 
dos segurados de baixa renda: 

IV - proteção à maternidade, notadamente 
â gestante; 

V - proteção ao trabalhador em situaç<io de 
desemprego involuntário; 

VI - pons<io aos dependentes, por morte do 
segurado, na forma da lei. 

§ 19• É reconhecido ao marido ou compa
nheiro o direito aos benefícios previdenciános 
decorrentes da contribuiç<io da esposa ou 
companheira. 

§ 29. É garantido o reajustamento dos be
nefícios de modo a preservar-lhes os valores. 

Art. 237. É assegurada aposentadoria com 
salário integral, garantido o reajustamento para 
preservação, em caráter permanente, de seu 
valor real, obedecidas as seguintes condições: 

I - após trinta e cinco anos de trabalho, ao 
homem, e, após trinta, à mulher, fncultado 
àquele requerer, nos tem1os da lei, aposenta
doria proporcional aos trinta anos de trabalho e 
a esta, aos vinte e cinco; 

11 - após trinta anos de efetivo exercfcio em 
funções de magistério, ao professor, e, após 
vinte e cinco, à professora; 

111 - com tempo inferior ao estabelecido no 
inciso I, pelo exercício de trabalho rural, notur
no, de rev'ezarnento, penoso, insalubre ou pe· 
rigoso, confom1e definido em lei; 

IV - aos sessenta e cinco anos de idade, 
ao homem, e, aos sessenta, à mulher; 

V- por invalidez. 
§ 19, Para efeito de aposentadoria, é asse

gurada a contagem recrproca do tempo de ser
viço na administração ptlblica e na atividade 
privada, rural ou urbana. 

§ 29. Aplica-se aos trabalhadores autôno
mos, aos des.empregados e aos empregadores 
o disposto no 'caput", com base no valor do 
salário de contribuição. 

§ 39. Lei complementar.assegurará apo
sentadoria às donas de casa, que deverão 
contribuir para a seguridade social. 

§ 4''. Nenhum benefício de prestação conti
nuada terá valor mensal inferior ao saláno mí
nimo. 

§ 5ç. É vedada a subvenção do Poder Pú· 
blico às entidades de previdência privada com 
fins lucrativos. 

SEÇÃO UI 
DA ASSISTENCIA SOCIAL 

Art. 238. A assistência social será prestada 
independentemente de contribuição à seguri
dade social, e terá por objetivos: 

I - a proteção à família, à infância, à mater
nrdade e à velhice; 

11 - o amparu às crianças e adolescentes 
carentes e autore.;; de infração penal e a suas 
vítimas; 

111 ·- a promoção da integração ao mercado 
de trabalho; 

IV - a habilitação c reahilitação das pes
soas portadoras de defidência e a promoção 
de sua integra~ão à vtda comunitária; 

V - a garantia do benefício mensal de urn 
salério mínrmo a toda pessoa portadora de de
ficrôncra (]Ue comprove não possuir meios de 
prover à própria manutenção; 

VI - a concessão de pensão rnem,al vrtalí
cin, na forma da lei, a todo crdadão, a p<tl1tr de 
sessenta e cinco anos de idade, independe
mt:nte de prova de recolhimento de contrr-
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TiTULO VI/f 
Da Ontem Social 

CAPÍTULO I 
Disposição Geral 

Art. 226. A ordem social rem como L1asc o 
primado do tr:WdíhO, e como ODJcttvo ·o bem· 
estar e a 1ustiça sociais. 

CAPiTULO li 
Da Seguridade Social 

Art. 22?. A seouridade social comoreende o 
con1unto ae a;d:)s do miciat:.va c:os ?odores 
Público.r_; e e1:1 :l(ic:e·ôade, des~Jr.:7c.125 a píorna~ 
ver os ci;reito:; rE:!ativos à saúcle, à previdéncw 
e à ass:sr..?r]( :a social: 

ParôgrafJ úmco. O Poder Público organi· 
zará <.:i saou: idade social, cum baso nas :;e~ 
f]UinteS Ôi!(._,'l:"!Zes: . 

1 -· u'iivr>rsaitdade do atendimento; 
/1-- c'Ouiv:Jiôncla dos benet:cios e serviços; 
111 ;e!elividade e distritJultvidacle na pros· 

taç·âo oos beneficios e serví{.:o;;; 
IV-- dtvc:sic"fa<ie das fontes dt9 cvstoio; 
V·- irreoc.!tbl·daoe co vatot elos beneficios: 
l/1 ·- dcsc·tJnrra:izaçJo admm;str.:Jfíva 
A1t 228. A segurfclade soci<1l será fmancta· 

da poia 5oc;cdaôe, do forma direta e indireta, 
med:a.nte conrno:..nç&es·Socú:ús e re_cursos pro· 
vementes c'é1 recui1a triout2na da Umâo, na 
forma da let. 

Part.grédo 1 ~- As contribw::6es :>cciais a 
que se refere o "caput" deste artigo :>áo as se-
gwntes: . 

I - contrihuição dos er.7pregadores, inci· 
dente sobre a folha d'J SAl& rios. ou so/)(o o tatu· 
ramP.nto, ressalvac!.:ts as conmbwções com· 
pulsónas âos er:1pregadores sobre il folha do 
saUnas, des/!'ladas eis suas entidades priva
das dP. serv1ço social e de formaç<io protissio· 
na!: 

11- contn.'Juiçé~O dos trabalhadores; 
111 .. cont,-,bu:ção sobre a reC<!!ta de concur· 

sos de prognóst1cos: 
IV - outras contribuições previstas em lei. 
(-'ar,:ígrafo 29. Siio isentas de contribuiç:3o 

para a seguridade soc1~11 a:;; entioilrles beneli· 
contes de as:>istência social que atendam as 
exiaéncms estabelecidas em lei. 

'Parágrafo 3:'. Nenhum beneficto ou serviço 
adicional da segunda de social poderá ser cria· 
do, ma]oraâo ou estendido sem a correspon· 
dente fonte de custeio. 

Parágrafo .JY. O orçamento dà seguridade 
social será ela!Jorado de forma integrada, as· 
segurada a c:::cía úrea a gestélo de seus rccur· 
sos. 

SEÇÃO/ 
Da Saúde 

A1t. 229. A siníde é dire1tc de todos e dever 
doEstat'<"J. 

ParAqmfo Limco. O Po<ier F'tJblico assegu
r:::rá a todo3. rnoctiante po!Jbcas cconànucas e 
socidts dCUqu.Jô,:1S1 n1cios que \i/Setn a redução 
do nsco ele .toença e ele outros agravos e que 
permitam o acesso unl\'ersal e iquaiitário às 
açõ6•S e servto,'OS de promoç,io, pioteçao e re· 
cuper:Jc<io da saúde. 

Ar:. ,~30. /18 acôes o scn·;çc~·~{j(.jlJjtfos··cie 
.~.l~;cf!",,1 ·nt(:qr,:1rr1 unu rc(!,:; ít:n.onaliz..:~da 2 11;0-

r.:~!(;v,:~:.._::;. e con~ti!:;Cin urn ~srslcma (Jnrco. or· 
ff:Jn,z.J(.f:J u~ acu:âo corn DS segumtus tifrerrr
zos· 

.... ~.I -· o:."Dç~..iu ún1ca ern cncia rcg1jo ou Sti!J 

IO~J:/~o aon1:tJ;sfra!tva: 
it prlcna,.:dt} par:r as .J!1v:d.Jdcs prevet:t1~ 

va~·. sern pre;u,Zo ôos servrços assistencia15: 
!/1·- Ô:~-5CDn!fJ.t'IZdCâO" 

IV - p;lrtlclpaçao da comunidade. 
Parágrafo F. O 8rstem.J nac1onal ún•co de 

sa1Jde será financiado com recursos do orça
mento da seguridade social, e do Orçamento 
aa União. 

P:;rér;rafo 2". A Uniiio organizará e regula· 
mentJrâ o el1sposto neste a:tigo, observada a 
autono,-:Jia dos Estados e ans Municfpios. 

Art. 231. A ass1stêncta à saúde é ltvre à in i· 
ciativa privada. 

Parágrafo 19. As Instituições privadas po· 
derâo participar ele forma complementar do srs· 
tema nw.:ional único de [;aúdc, mediante con· 
trato ou convômo, tendo p:elt?r.§ncia para este 
fim, as entidades ftlantróptcas e sem fins lucra, 
tivo::;. 

Patâgmto 29. É vedada a desttnação de re
cursos púLl!icos para subl'enc;onar mslitLúções 
priva1ias de saúde com f:ns lucrativos. 

F'.irâam!o 3Q. E vedada a participação no 
sistema /)~·1cional dnlr:o de saúdf1, às ernpresas 
c cap:tnis es:ranaeuos, salvo nos casos previs
tos em (e i. 

F'DriÍgrafo 4'~. A lei 01sporá sobre remoçâo 
de ón].ios, tecidos e su!Jstanc,as humanas pa
ra fins ile transp!;:mtv e pesqwsa, vedado todo 
tipo de comercinlizaçâo. 

Art. 232. A lei regulamentará o sistema na· 
cicnal tinico ue satide. com as segwntes atri· 
tJu:çóes alem ele outras que estabelecer: 

. , -· fiscalizar a produçélc e controlar a qualt· 
dace de medicarnenlos. eqwpamentos, ;,rn:.1~ 
nobiniógicos, hemoder.vados e outros insu· 
rr;os, e defa p~irttc!pD.r. 

11 -· executar as Jç6es de vtgtlânc1a santtá· 
ria e epidcmiO!ôgtca e cooperar com a sEníde 
ocupac,onal: 

111 ·- orientar a formac,io e a utiiiZ8ÇiiO de 
rec.;rsos humanos c as ações de saneamento 
básico, na érea de seu ;ntcressc 1mediato: 

IV - incrementar, em sua área de atuação, 
o âcsenvolv:mento c<ent(t,co e tecnológico, 

V - f;scaliza: a produção c controlar a qui1· 
fidncfe nutricional r1os al;mentos: 

VI ·· estabe/t?Cer no?nas para o controle e 
f1scal:zar a uM1zaçJo âe tóx1cos e inebnantes. 

VIl - colaborar p.1ra proteçiío do meto am· 
btent~. 

SEÇÃO// 
Da Previdência Social 

Art. 233. Os planos de prevldénc'a sooal, 
rnedianl~J contribwç/lo, ah:nderão, nos termos 
da /oi: 

I - :Jposentadoria aos sessenta e cinco 
.i'JOS de tâ;:;de para o hornern e aos se3-;entd 
para a rnulh:.H: 

11 - iíposcnUc!oria por tempo de serviço 
após trintfl e C.'nco anos para o hotnern e trirta 
anos para a rn:.,'.'htY, ou ternpo ínlenor pelo 
exorc/ciO cie trabalho lnSdluLve ou pengoso: 

111 ·- apo . .;cntarJJIId após trinta anos de ele· 
tn:o e:ú.:.-;,íC(CiD de r:;ag;sfUno, ao professor, e, 
a1Jós vtntç e cmco, ii professora. 

I- dc'S(l.·nt:~-.IL _,, ,;~, po!:1 :~_..o- ;'!~~ 

cth::nc~o ::1 \),.'~n tf ".·\tnr ·a !l(lf!~!t'l!i 

f!cral o ;J t.~XC·~·:11,~~10 d:J:. pr;~·;rr:n 
t::du~·il ·) l":ltHW' lp;,l, 

!J ~~ p.-:\fiiC!~· .. tl.'cHJ ; U j:(',i.~~..;Li·~· \ . .\, 

or•.J2H1J-:aço~~::;, rcprt"·:- ent~Htv(,S 1 112>. 

d;l~ tX)Iít:co:; .. ; th) (. :_:~nt;o!·.:: OdS ~Ç-Ód'·. crn ~~>.-:l)S 

(1:.; nível~-,. 

IV ~ 'i1pO,<:;t.HI! .. !' :l'f~cJ. corn {HO~'I..'. l[(iS .f":t,)pdr· 
C!O:J,·l.'S dO tPrJ:{X) u't.: 5t'IVC :J. --~n(5.~ tr. r1:,i aros 
para O liOnY"~~ tJ vi:JtC C (l,'l(D 

V - ,'iu~·:t~o·r.'ccr:"--,I. ·,~fe e 
auxt'l:o funera; <...1 aposentaô~,.Jna ~;cr I;;·:a/'; ... ,1 ..... 

VI - pcns i o J1CH rnc)rf0 ao s{·g~.uL;..; d:;1 anr 
LYJS OS St.,XOS, .:U cônjuge OU ..:Otnp.-;nlit:1it0 () 

acs dcpenôen!c··s, 
Víl - seguro~desc:rnprcqo. en1 caso âe a~

sempreyo :nvoi~u:t.:.ir:o, 1:a forrna tia !t.··~'~: 
VJII -- a}<,oa ...i rnanutençJo dos Lft?pena'en

tes de ba:xa renda; 
IX - garant1a do salâriq à gestante em li· 

cença, nos termos ao lflCtso XVII do artrgo 8'0 

desta Constt!uiçcjo. 
Art. 234 Os proventos ria aposl'ntadoria 

serão caicutacfos cotn base na rn:5d:a dos salá~ 
rios ôe cct·~!.:~~r:.~fio dos Jitanos dozt) nieses, 
comgidos ae rnoélo a preservar o~ scc.s valores 
reais. 

Parágrafo I 9. É assegurado o re.IJus!:-unen
tc dos beneficios, de modo a preservar, em 
caráter perrnanenta, o seu \1alor real. conforme 
criténos dcf111idos em lei. 

Parágrafo :!''. Nenhum beno/,ôo do pres· 
/ação contrnuada terii valor mensal ·tnf<Jrtor ao 
salário mfmrno. 

Parágrafo 3~. Oua!cuer Cldiic!<io poderá 
parttóp'"r ôc's benef(c.'os Cla previâér:c.a :>oc:al, 
merJrante contribuição na forma dos planos 
prevJôer•ciários. 

P,.Jtéiçra:o ,;::?. P:1:a~et~:.,ila de aposc:ntacioriat 
é assegumda a contagem reciproca cio tompo 
de ser;;ço na administraçf.o p:Jb!ica e na ativl· 
dade pwarla, rural e urbana. 

Parágrafo 5". A gratificação natalina do 
aposentado corresponderá ao valor do proveh· 
to do més de dezembro de cana ano. 

Art. 235. E veiiado ao Pooi'r Puo!ico sub
vencionar ent;dAdes de prtJvidf:ncia pnvoda 
com fms :ucra!ivos . 

Art. 236. A previdência scCial mar;terá se" 
guro cc!et:vo complementar, c!e rarátur faculta~ 
!IVO, salm contra ,>odente de trabaih,J, a cargo 
do er:1pregador, quo será obr'[Fltório. 

SEÇÂ0/11 
Da Assistência Social 

Art. 23 7. A assistenoa soc;a! S:H:i 
a quem ctela necess,t:Jr, indcr;cndtJ, 
c::- contnbu:çdo á sogund:Jde socra/, e tem 
Ob]etwos. 

I - a ptuteç;io á famfha, à materniôade, 
1nfánc1a, j aôolcscencia e à veihice: 

11 -· o arnoaro à cnanc<J e ao an1oh>sr~Pn 
c.:ventes, .:~ prevcnç;5o d ... 1 fief·ntj:...énCta. 
;uvenil e a recuperaç,io e rf!ntegraçiío 
de menores autores de ,r;traç.3o pcn:JI, 

11! - a promcçâo da 'n!cgraç5o ao , 
de traL\Jiho: 

IV ~- a !J<t!Jt!Jtaç..:io c reabi!Jtaçtln ôas 
soas portadoras de t.."!efJCJencas P .:i 
ôe suJ ;ntec;ra;âo à v1da con1urutAna; 

V -a gãrantia. na to::TJa da fei, ôe 
rnen.saf :1 toda pessoa po11a(~ .. Ha de 
e aos 1dosos que comproven1 não 
n;vJOS cJe prover a própr1a tn::lr'·t:tençáo. 

Pé.r .. igr3{o .1 t.~. Ap!,ca-sê d ass~stenc!a 
o ct1sposto fiOS r tens I, 111 e IV, co arttgo 230, 
seni,JC1a a Jer;.~sidc;Jo oertinente. 

PilrágrJio 2''. O Poder P<íb!.'co mcentiv 
lazer, como forrn.J de promoçi4o social. 

Ar!. :..?:..;s. A ass,stJnCJa sooal sera 
com recur~os oa segurrdade $OCI.1! e rio 
menta da un,âo. 



ENARIA NACIONAL eE ENTIDADES E MOVIMENTOS POPULARES DE SAÚDE 

Dentro das disposições do Regimento Interno da Assembláia Nacional Constituinte, nós abaixo 
assinados, apresentamos a seguinte proposta de emenda ao dispositivo de Saúde do Projeto de Constituição: 

. 19 -A saúde é um direito 
návci àa pessoa hurn~na, sem 

er fator de discriminação, sen
rado pelo poder público 

do à toda população do 

19- O direito a saúde implica 
seguintes direitos fundamentais: 

I - acesso à terra e aos meios 
rodução; 

11 -condições dignas de traba
saneamento, moradia, alimenta· 
educação, transpor1e e lazer; 
111- respeito ao meio ambiente 

da polu~ção ambiental; 
IV- desenvolvimento do sanea

básico domiciliar, inclusive 
caso de habitações sub-normais 
que seja realizada a sua total 
icaç:l'o através da reforma urba· 

... V- informações sobre os riscos 
1adoecer e morrer incluindo con
bes individuais e coletivas de 

~ve;l d' · ·· - rgnrdade, gratuidade e 
llidade das ações de saúde, com 
•ito à escolha e à recusa; 
VIl -recusa :}O trabalho em am
~tes insalubres, perigosos ou que 
rescntem risco grave ou iminente, 
llJanto nãc forem adotadas medi· 
' para sua eliminação sendo v~· 
:a qualquer punição ou redução 
remuneração; 
fi II- opção quanto ao tamanho 
)role. 
29 - Todas as pessoas, indepen· 

temente da natureza de sua de· 
lncia ou doença gozam plena· 
rte dos direitos e estão suieitos 
deveres consignados nesta cons· 

ição. 
ort. 2<? - E dever do Estado: 
I - implementar políticas econô· 
iS e sociais que contribuam para 
inar ou reauzir os riscos de doen· 
1 de outros agravos à saúde; 
I -normatizar, executar e con· 
1r o conjunto das ações e servi· 
destinados à promoção, prote· 
recuperação c rcabilitaçiio da 

ie como uma função de natureza 
ica; 
I- garantir o acesso univcrsnl, 
1ito e igualitário às ações c Sl'!r· 
; de saúde em todos os níveis; 
'-assegurar a formulação. exe· 
o e controle da Política Na cio· 
de Saúde constituindo o Siste· 
Único de Saúde, segúndo as se· 
tcs diretrizes: 
tegração das ações e ~rviços 
m comande pol ítico-adminis· 
1tivo único em cada nível de 
vemo; 
:egralidade e unidade na rres· 
;ão das ações de saúde adcqui1· 
s às realidades epidemiológicas; 

c) descentralize1ção pol ítico-adminis
trativa que respeite a autonomia 
dos estados e municípios; 

d) participi'lção em n fvel de decisão 
de entidades representativas de 
usuários e profissionais de saúde 
na formulação, gestão e contro· 
!o das políticas e das ações de 
satíde em todos os níveis. 
Art. 39 - O poder público poderá 

intervir, desapropriar ou expropriar 
os serviços de natureza privada 
necessários ao alcance dos objetivos 
da política nacional de saúde. 

Art. 49 - As políticas de recursos 
humanos, insumos, equipamentos e 
desenvolvimento científico e tecno· 
lógico para o setor saúde serão su· 
bordinados aos interesses e diretrizes 
do Sistema Nacional de Saúde. 

§ único - A política de recursos 
humanos do Sistema Nacional de 
Saúde garantirá aos profissionais de 
saúde: 
- Plano de cargos e salários com 

alternativa de carreira~ 
- Remuneração condigna; 
- Isonomia e equiparação salarial 

nos 1"1 íveis Federal a Municipal 
com equiparação entre ativos e 
inativos; 

- Admissão através de concurso pú· 
blico; 

- Estabilidade no emprego; , 
- Incentivo à dedicação exclusiva e 

tempo integral; 
- Capacitação e reciclagem perma· 

nentes; 
- Direito à sindicalização e à greve; 
- Condições adequadas de trabalbo 

para a execução de suas atividades 
em todos os n fveis. 
Art. 59 -O poder público terá o 

monopólio da importação de maté· 
ria prima químico-farmacêutica e or· 
ganizará um sistema estatal de pro· 
dução e disVibuição, sob o prindpio 
da soberania nacional, de componen· 
tes farmacêuticos básicos, medica· 
mentos, produtos químicos, biotec· 
nológicos, odontólogos, sangue e he
moderivados, P.stabolecendo uma re· 
lação hásir.a de produtos com rigoro· 
so controle de qualidade, visando 
st1prir toda a demanda e torná-los 
acessíveis a toda população. 

§ único - Fica proibido o corr·ér· 
cio de órgãos e de elementos do cor· 
po humano. 

Art. 6Ç' - O Estado garante o di· 
rcito à proteção, segurança e higiene 
do trahalho. O processo produtivo 
será organizado de modo a garantir 
a saúde e a vida dos trabalhadores 
cabendo ao serviço público de saúde 
e as organizações dos trabalhadores, 
participar na formulação da legisla· 
Ç<n., fiscJiizar e controlar as condi· 
ções dos equipamentos dos ambien· 
tcs c da organização do trabalho. 

§ único - As pessoas que detêm 
o poder de dc;c;.:,~v .;v~·~ u v·~" ... ; ... "'~ 
ção do processo produtivo c;erão 
responsabilizadas judicialmente pelos 
acidentes e doenças relacionadas às 
condições de trabalho. 

Art. 79 -O fi;1anciamento ó~ 
<1ções e serviços d(? :-esponsabil:dado 
rública será promovido com recursos 
fiscais e parafiscais com destinação 
específica para a saúde, cujos valores 
estabelecidos em lei e submetidos à 
gestão única através do f-undo unico 
de Saúde nos vários rolveis de or\Joni· 
zação do Sistema Nacional de Saúde. 

§ único - O volume mínimo dos 
recursos públicos destinados pela 
União, Estados, Municípios e Distri· 
to Federal, corresponderá anualmen· 
te a 13% (treze por cento) das res· 
pectivas receitas . 

Disposições Transitórias: 

I - As insmutções sem fins lu· 
crativos poderão ser chamadó) a co
laborar na cobertura assistencial à 
população sob as condições estabe'e· 
cidas ern contrato de Direito Público. 
A Lei Complementar definirá os iJa· 
râmetros para que uma entidaae sem 
fins lucrativos possa ser enquadrada 
ru;:ste item. 

ll- A Previdência Social a!ocórá 
o rri in imo de 45% (qut~renta '! cin:o 
por cento) da contribuição patronal 
ao Fundo Nacional de Saúde. 

111 - Os recursos da Previdência 
Social, destinados ao financiamento 
do Sistetna Nacional de ,3.,.jde, surão 
gradualmente substitu idos por outras 
fontes, a partir do momento em que 
o gasto nacional em saúde alcance o 
equivalente a 10% (dez por cento) 
do Produto Interno Bruto. 

I V - Fica vedada a transferência 
dos recursos públicos para investi· 
menta e custeio às instituições priva· 
das com fins lucrativos na ?.:...istência 
à saúde. A c.:>mpra transitória de ser· 
viços a estas instituições se dará 
mediante 1:~•ntrato de direito pú
blico. 

V- Dentro de 10 (dez) anos fi· 
cará vedada a transferência, sob qual· 
quer título, de recursos publicas às 
instituições com fins lucrativos na 
assistência à saúde. 
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CENTRO OE SA~OE I DE PINHEIROS 
ERSA - 2 

PESQUISA: SATISFA'"O DOS USUARIOS EM RELA'"O AO ATENDIMENTO DE 
UM CENTRO DE SA~DE NA CIDADE DE S"O PAULO - 1987 

HORARIO DE INICIO -----------DA ENTREVISTA: _________ HS. No. DE FORMULARIO l ___ l ___ t ___ l 

------------------------------------------------------l---2---~--No. DA PERGUNTAS E CDDIGOS DAS ICODIGO 
PERGUNTA ALTERNATIVAS DAS RESPOSTAS !COLUNA 

-------- ------------------------------------------------'-------
1 Qual o prograMa ou sub-prograMa eM 

sendo desenvolvida a pesquisa? 

1 
que está I 

I 
I 
f 1 

2 
3 
4 
5 

Assistência à crian~a 
A~~es Integradas à Saóde 
Assistência ao Adulto 

da Mulher 

f 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 

TB 
Hansenfase/DerMatologia 
Saáde Mental 
Saáde Bucal 
Saáde Ocular 
NS/NR 

I Outros <especificar) ___________________ _ 

I ----------------------------------------
--------~------------------------------------------------

2 
I 
f Por que você veio ao Centro de Saóde hoje? 

f -----------------------------------------------
1 -----------------------------------------------
1 -----------------------------------------------
1 ----------------------------------------------' -----------------------------------------------
1 -----------------------------------------------
1 -----------------------------------------------' I 

--------~------------------------------------------------
3 

1 
I 
I 
f 

EM rela~to ao atendiMento 
Centro de Sadde~ você: 
1 está satisfeito/a 
2 ____ está satisfeito/a 

Por que? 

oferecido 

eM parte. 

3 ____ nlo está satisfeito/a 
Por que? 

9 ---- NS/NR 

1 

por este 

4 

5 

6 



I I --------·------------------------------------------------·-------
4 CoMo voei veM para o Centro de Sa~de? 

1 à pé 
2 de ônibus 
3 particular de carro 
4 
5 
6 

de 
de 
de 

taxi 
Metrô 
treM 

7 Mais do que um Meio de transporte<espe-

cificar> ---~-------------------------
8 outros <especificar) -----------~-----

9 NS/NR 

I I 

7 

--------'------------------------------------------------·-------
5 Quanto tempo voei leva para vir de casa at~ 

aqui? ---------- Minutos 

1 
2 
3 
4 

O a 29 ~inutos 
30 a 59 Minutos 
60 a 89 Minutos 
90 a· 119 Minutos 
120 ou mais minutos 
NS/NR 

8 
I ________ : ________________________________________________ , ______ _ 

6 Este Centro de Sadde é o Mais próxiMo 
casa? 

1 
2 
9 

siM <vá para a pergunta 7) 
não <vá para a pergunta 6A) 
NS/NR (vá para a pergunta 7) 

de sua 

I 
I 

9 ________ : ___________________________________________ ~ ____ : ______ _ 
: : 

õA Se a resposta a pergunta 6 for não: 
Voei taMbéM vai ao Centro de Sa~de Mais pró
ximo de sua casa? 

1 ____ sim. Por que? 

<vá para a pergunta 68) 

2 não. Pór que? --------------------~---

<vá para a pergunta 7) 

2 

10 



-----------------------------------------------------------------No. DA PERGUNTAS E CODIGOS DAS 
PERGUNTA ALTERNATIVAS DAS RESPOSTAS 

68 Dos dois Centros de Saúde, qual você procura 
Mais? 
1 ____ Este. Por que? -----------------------

2 ____ O outro. Por que? --------------------

(vá para a pergunta 7) 

3 ____ AMbos igualMente. Por que? ____________ _ 

9 ---- NS/NR 

7 Nos últiMos 12 Meses. quantas vezes você usou 
este Centro de Saóde? 

CODIGO 
COLUNA 

11 

12 13 

-------- ------------------------------------------------~-------
8 

1 
Para que usou este Centro de Saóde nos óltiMos I 
12 Meses? I 

--------------------------------------------- I 
--------------------------------------------- I 
--------------------------------------------- I 
--------------------------------------------- I -----1 I 1 4 ________ 1 ________________________________________________ 1 ______ _ 

9 
I I 
I EM geral. quanto teMpo você teM esperado até I 
I ser atendido/a pelo Médico/A deste Centro de I 

I Sadde: ---------- hs I 
I 1 O - 29 Minutos I 
I 2 30 - 59 Minutos I 
I 3 60 - 89 Minutos I 
I 4 90 - 119 Minutos I 
I 5 120 - 149 Minutos I 
I 9 NS/NR I -----
1 I 15 

I EM que prograMais? ------------------- I 

I -------------------------------------- I 
I -------------------------------------- I I 
I 

3 



No. DA I PERGUNTAS E CeDIGOS DAS ICODIGO 
PERGUNTAI ALTERNATIVAS DAS RESPOSTAS !COLUNA 

--------'------------------------------------------------'-------1 I 
10 I Os Motivos que fizeraM você procurar este Cen- I 

I tro de Sa~de têM sido resolvidos aqui? 
I 
I 1 
I 2 
I 9 
I 

siM <vá para a pergunta 11) 
n:;ío (vá para a pergunta 10A> 
NS/NR 

16 

--------'------------------------------------------------ -------1 
10A I <Apenas para os que responderaM "n:;ío" na per-

1 gunta no. 10) 
I 

Por que? ------------------------------------

17 

------------------------------------------------'-------
11 

1 
Já havia tentado resolver o seu probleMa eM ou-1 
tro lugar? I 

I 
I 
I 

1 
2 
9 

siM <vá para a pergunta 11A> 
n(o (vá para a pergunta 12) 
NS/NR I -----

1 18 ________ l ________________________________________________ l ______ _ 

I I 
11A I <Se a resposta à pergunta 11 for "siM 11

): I 

I Onde? --------------------------------------- I 
I --------------------------------------------- I 
I --------------------------------------------- I 
I --------------------------------------------- I -----1 I 19 

--------~------------------------------------------------ -------1 
12 I Há outros Servisos de Sa~de que você conhece 

I aqui no bairro, aléM deste Centro de Sa~de? 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 
I 9 
I 
I 

siM <vá para a pergunta 12A> 

n:;ío <vá para a pergunta 13> 

NS/NR 

4 

20 



No. DA I PERGUNTAS E CetDIGOS DAS ICDDIGO 
PERGUNTAI ALTERNATIVAS DAS RESPOSTAS !COLUNA ________ I ________________________________________________ I ______ _ 

I I 
12A I <Se a resposta i pergunta 12 for "siM") I 

I I 

I Quais? --------------------------------------- I 
I ---------------------------------------------- I 
I ---------------------------------------------- I -----1 I 21 ________ , ________________________________________________ 1 ______ _ 

1 I 
128 I Você já utilizou alguns deles? I 

I I 
I 1 siM <vá para a pergunta 12C> I 
I 2 nio (vá para a pergunta 13) I 
I 9 NS/NR I -----
1 I 22 

--------~------------------------------------------------'-------1 I 
12C I Se a resposta à pergunta 12 B for "siM": I 

I I 

I Quais? --------------------------------------- I 
I ---------------------------------------------- I 
I ---------------------------------------------- I 
I ---------------------------------------------- I -----1 I 23 

--------~------------------------------------------------ -------1 
13 I 

I 
-AlguMas pessoas dizeM que têM 
para sereM atendidas neste Centro 
-Outras pessoas dizeM que n•o têM 
para sereM atendidas neste Centro 

dificuldades 
de Saude. 
dificuldades 
de Satlde. 

CoM você o que acontece: você teM ou nio difi
culdades eM ser atendido/a nesse Centro de 
Saáde? 

1 
2 
9 

siM <vá para a pergunta 13 A> 
nio <vá para a pergunta 14) 
NS/NR 

13A Se a resposta à pergunta 13 for "siM" 

Qual? ----------------------------------------

5 

24 

25 



No. DA I PERGUNTAS E CODIGOS DAS 
PERGUNTAI ALTERNATIVAS DAS RESPOSTAS 

CODIGO 
COLUNA 

--------~------------------------------------------------ -------1 
14 I AlguMas pessoas dizeM que o atendiMento que 

têM recebido neste Centro de Saâde é bOM• ou
tras pessoas dizeM que o atendiMento é regular 
o~ que é Mau. Você, o que acha? 

I 
I 
I 
I 
I O atendiMento neste Centro de Saáde. é: 
I 
I 1 
I 2 
I 3 
I 9 
I 
I 

boM 
regular 
Mau 
NS/NR 

I Por que? ------------------------------
1 ---------------------------------------
1 ---------------------------------------
1 ---------------------------------------
1 ---------------------------------------
1 ---------------------------------------
1 --------------------------------------- I 

26 

________ l ________________________________________________ l ______ _ 

I I 
15 I AléM de você.outras pessoas de sua faMfl ia vêM I 

I a este Centro de Saáde? I 
I I 
I 1 siM (vá para a pergunta 15A> I 
I 2 n'o (vá para a pergunta 16> I 

9 NS/NR I -----
1 27 

-------- ------------------------------------------------~-------
15A Se a resposta à pergunta 15 for "siM") 

QueM? ---------------------------------------

1 
I 
I 
I 
I 
I 

I -----
1 28 

<vá para a pergunta 158> I 

-------- ------------------------------------------------~-------
158 

1 
O que essa/s pessoais de sua faMfl ia acha/M do I 
atendiMento neste Centro de Saâde? I 

---------------------------------------------- I 
---------------------------------------------- I 
---------------------------------------------- I 
---------------------------------------------- I 
---------------------------------------------- I -----1 29 

6 



No. DA 
PERGUNTA: 

PERGUNTAS E COOIGOS DAS 
ALTERNATIVAS DAS RESPOSTAS 

lCODIGO 
:COLUNA 

I I --------·------------------------------------------------·-------
16 Quais os programas e sub-programas que você u

tiliza neste Centro de Saúde? 

Assistência a Crian~a 
1 SÍM 
2 não 
9 NS/NR 

A~5~s Integradas i Sadde da Mulher:· 
1 SiM 
2 
9 

não 
NS/NR 

Assistência ao Adulto: 
1 SÍM 
2 
9 

TB: 
1 
2 
9 

não 
NS/NR 

SiM 

não 
NS/NR 

Hansenfase: 
1 SiM 
2 
9 

não 
NS/NR 

Sai:lde Mental: 
1 SiM 
2 
9 

não 
NS/NR 

Sadde Ocular: 
1 SiM 
2 
9 

não 
NS/NR 

Sadde Bucal: 
1 siM 
2 não 
9 NS/NR 

Outro <especificar) 

Observaç5es _____________________ ~--------------: 

7 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 



-----------------------------------------------------------------No. DA 
PERGUNTAl 

PERGUNTAS E C~DIGOS DAS 
ALTERNATIVAS DAS RESPOSTAS 

lCOOIGO 
I COLUNA 

I . I --------·------------------------------------------------·-------
17 Há quanto teMpo você veM a este Centro de Saú-

de? anos 

r 1 Menos de 1 ano I 

2 1 - 2 anos 
3 2 - 3 anos 
4 3 - 4 anos 
~ 
~ 4 ~ 

Q anos 
6 5 - 6 anos 
7 6 ou Mais anos 
9 NS/NR -----

39 
I • I --------'------------------------------------------------·-------

18 1 Voei achi que as pessoas desse Centro de Sad
de itendeM coM boa educaEio? 

1 SiM 

2 não. Por que? -------------------------

9 ---- NS/NR 

. I I 

40 
________ i ________________________________________________ • ______ _ 

19 Você sabe dizer os noMes e o que fazeM as pes
soas que tim atendido voei? 

1 siM. Quais? ---------------------------- , 
I 

r --------------------------------------- ' 

"I 
I 

2 ____ não. 

• ! . I 

41 ________ , ________________________________________________ . ______ _ 

20 Nas ocasi5es que você est•ve aqui, 
perguntar tudo o que queria saber: 

a respeito d~ sua saúde: 

conseguiu 

1 siM. O que? ---------------------------

~ 

--------------------------------------- 1 

8 



No. DA I PERGUNTAS E CODIGOS DAS ICODIGO 
PERGUNTAI ALTERNATIVAS DAS RESPOSTAS !COLUNA 

--------'------------------------------------------------'-------1 I 

I 2 ____ n~o. Por que? ------------------------- I 

I --------------------------------------- I 
I --------------------------------------- I 
I --------------------------------------- I I 

9 ---- NS/NR I -----
1 42 
I 

a respeito de seu trataMento: I 
I 

1 siM. O que? --------------------------- I 
--------------------------------------- I 
--------------------------------------- I 

2 ____ n~o. Por que? -------------------------

9 ---- NS/NR 

21 Quem lhe deu informa€des quanto a sua saáde/ 
doen€a? 

O Médico~ enferMeira e dentista 

1 Médico/a 

2 enferMeira 

3 dentista 

4 psicóloga 

5 outro profissional (especificar) 

6 médico/a e enfermeira 

7 Médico/a,enfermeira e ass. social 

8 Médico e assistente social 

9 NS/NR 

9 

43 

44 



No. DA I PERGUNTAS E C~DIGOS DAS 
PERGUNTAI ALTERNATIVAS DAS RESPOSTAS 

--------~------------------------------------------------1 
21A IEM relailo a essas inforMai~es recebidas, as 

I pessoas 
I 
I 1 
I 2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

usaraM palavras: 

fáceis de entender 
diffceis de entender 

Quais? --------------------------------

QueM as usou? -------------------------

Por que slo diffceis? -----------------

9 ---- NS/NR 

22 Você sabe fazer tudo o que pedeM para você fa
zer nos atendiMentos deste Centro de Sa~de? 

1 siM 
2 não 

O que você nlo sabe fazer? ------------

Por que? ------------------------------

9 ---- NS/NR 

23 As pessoas que têM atendido você, teM se Mos
trado: 

1 Muito interessado/a eM atender você 
2 
3 
9 

pouco interessado/a eM atender você 
nada interessado/a eM atender você 
NS/NR 

QueM são essas pessoas? _______________ _ 

10 

CODIGO 
COLUNA 

45 

46 

47 



No. DA 
PERGUNTA 

24 

PERGUNTAS E C~DIGOS DAS ICODIGO 
ALTERNATIVAS DAS RESPOSTAS !COLUNA 

------------------------------------------------'------
CoMo você teM se sentido eM rela&~o às pessoas 
que têM atendido você? 

1 ____ Muito satisfeito/a 

Por que? ------------------------------

2 ____ pouco satisfeito/a 

Por que? ------------------------------

3 ____ nada satisfeito/a 

Por que? ------------------------------

9 ---- NS/NR 

QueM slo essas pessoas? ---------------

48 

25 Na próxiMa vez que você vier aqui. você quer 
ser atendido/a: 

1 ____ pelo/a MesMo/a Médico/a(ou profissional) 
que o/a teM atendido/a 49 

2 tanto faz 

3 por outro/a Médico/a <ou profissional> 

(após qualquer resposta> 

Por que? ------------------------------

9 ---- NS/NR 
50 

1 1 



No. DA I 
PERGUNTAI 
________ I 

I 
26 I 

27 

28 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

As 
do 
ser 

1 

2 

9 

PERGUNTAS E 
ALTERNATIVAS 

CI'JDIGOS DAS 
DAS RESPOSTAS 

pessoas que trabalhaM 
está 

aqui,teM se preocupa
sentindo, antes de voeª coM o que voeª 

atendido/a eM consulta? 

SiM 

n~o 

Por que voeª diz isso? 

NS/NR 

Do que você Mais gosta neste Centro de Saáde? 

Do qu• voeª Menos gosta neste Centro de Saáde? 

12 

CODIGO 
COLUNA 

51 

52 

53 



No. DA I 
PERGUNTAI 
________ I 

I 
29 I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

--------' 
30 

31 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

PERGUNTAS E 
ALTERNATIVAS 

CtlDIGOS DAS 
DAS RESPOSTAS 

Você vai continuar procurando este 
Saóde para atendiMento? 

1 siM. Por que? 

2 nlo. Por que? 

Centro de 

Antes de sair daqui 
guMa(s) pergunta(s) 

do Centro 
que você 

de Saóde~ há ai
gostaria de fazer? 

1 
2 
9 

siM 
na o 
NS/NR 

Se a resposta for "siM". Qual(is)? ___________ _ 

Gostaria de falar 
Centro de Saáde, 

Mais alguMa coisa sobre 
seus profissionais. seus 

este 
fun-1 

cionários e o atendiMento? ___________________ _ 

13 

ICODIGO 
I COLUNA 
I _____ _ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

54 

55 

56 

57 



-----------------------------------------------------------------No. DA 
PERGUNTA: 

PERGUNTAS E CODIGOS DAS 
ALTERNATIVAS DAS RESPOSTAS 

:COOIGO 
:COLUNA 

I • • 'I --------'------------------------------------------------·------
32 TeM alguMa sugestio para a chefia deste Centro 

de Saáde? 

1 ____ siM. Qual? 

2 não 

9 NS/NR 
58 

I I --------·------------------------------------------------·-------
DADOS PESSOAIS DO/A ENTREVISTADO/A : CODIGO 

: COLUNA 
I ---------------------------------------------------------·-------

NoMe: 

Endereço 
Rua: 

------------~----------no. ------
Vila: --------------------------------
Bairro: -------------------------------
Telefone: ~-------------

I 

~----------~---------------------------------------------'-------
Se>:o: 

1 
2 

Masculino 
feMinino 

Idade: (eM anos coMpletos) 

59 

60 61 
I ---------------------------------------------------------·-------

Local de NasciMento: <cidade especificar>----~ 

1 Norte - AMazonas 
2 Norte - Pará 
3 Norte - Acre 
4 Norte RoraiMa 
5 Norte - AMapá I" 

I 

6 Norte - Rondônia -----
62 

14 



1 Nordeste - Maranhão 
2 Nordeste- Piaur 
3 Nordeste - Ceará 
4 Nordeste - Rio Grande do Norte 
5 Nordeste - Para1ba 
6 
7 
8 
9 

Nordeste - PernaMbuco 
Nordeste - Alagoas 
Nordeste - Sergipe 
Nordeste Bahia 

1 Sudeste - Minas Gerais 
Z Sudeste- Espfrito Santo 
3 Sudeste - Rio de Janeiro 
4 

1 
2 

1 

1 
2 
3 
4 

Sudeste - Guanabara 

Sul - Paraná 
Sul - Santa Catarina 
Sul - Rio Grande do Sul 

Siu Paulo ( estado ) 

Centro-Oeste - Mato Grosso 
Centro-Oeste - Goiás 
Centro-Oeste - Distrito Federal 
Centro-Oeste - M~to Grosso do Sul 

,. 
I 

1 ____ Outro paiS <especificar)--------------·: 

I 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

---------------------------------------------------------·-------
TeMpo de Residincia na Cidade de Sio Paulo (eM anos) I 

I --

1 69 70 
• I ---------------------------------------------------------·-------

N1ve1 de Instru~io: 

1 Analfabeto/a 

2 PriMeiro Grau COMPleto 

3 PriMeiro Gr<:~u incoMpleto 

4 Segundo Grau COMPleto ou técnico 

5 Segundo Grau incoMpleto ou técnico 

6 Universitário COMpleto 

15 



7 Universitário incoMpleto 

8 Outros <especificar) 

9 ---- NS/NR 

Estado Civil: 

1 Casado/a (de fato ou de direito> 

2 Solteiro/a 

3 Viàvo/a 

4 Separado/a 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

5 Outros <especificar> ------------------ I 
--------------------------------------- I I 

I 

71 

9 ---- NS/NR I -----
1 72 

---------------------------------------------------------'-------1 
Ocupas~o I 

Você trabalha: 
I 
I 
I 

1 ____ fora, eM atividade reMunerada. I 

? 
~ ----

Qual? 
-------------------------- I 

-------------------------------- I 
-------------------------------- I I 
eM casa, eM atividade reMunerada. I 

Qual? -------------------------- I 
-------------------------------- I 
-------------------------------- I I 

3 ____ eM casa, eM atividade doMéstica. I 
I 

4 ____ fora. eM atividade reMunerada e 
taMbéM eM casa. eM atividade do-
Méstica. Qual? -----------------

I 
I 
I 
I 

-------------------------------- I 
-------------------------------- I 

5 ____ n~o trabalha. 

16 



5 não trabalha. 

6 outro 

9 NS/NR 
73 

Se casado/a, qual a ocupaçid de seu Marido/su~ 
Mulher?---------------------------------------

Renda FaMiliar* eM cruzados: I ------------------------· 
1 .. 

-: .. salário 

2 1 - 2 salários 

3 3 - 4 salários 

4 5 - 6 sa 1 ár'i os 

t:' 
,J 7 - 8 salários 

6 9 -10 salários 

7 11-12 salários 

8 13 ou + 

9 NS/NR 
74 

', I ---------------------------------------------------------·-------
* Salário MfniMo correspondente a 2/12/87 = Cz$3.600,00 

OTN = Cz$522,99 

17 



I' 
I 

NOME 00 ENTREVISTADOR: ------------------------: 

HORARIO DE TERMINO DA ENTREVISTA: ____________ _ 

TEMPO DE OURACAO DA ENTREVISTA: -------------
DATA DA ENTREVISTA: --------------------------

DIA DA SEMANA 
1 
2 
3 
4 
5 

PERIODO: 
1 
2 

2a. feira 
3a. feira 
4a. feira 
5a. feira 
6a. feira· 

Mánhã <até 12 hs> 
tarde (após 12 hs) 

Db r i g'ada 

75 

I I --------·------------------------------------------------·-------

18 



------~ ......... _,..,,_ ~~-----.-.·~-•""",.,.. ____ , _____ , _____ •_....,.. • .,,.,w......,..,, ............ .....,. 

ecreto N~ 94.657 
_· e 20 de julho de ~ 987 

r!_lspõe sobre a criação de Sistemas Unificados e 
J}escentrallzados de Saúde nos Est:tdos (SUDS) e dá 
butras providências 

~
Presidente da r:epúblicn, no uso ela atribulçno 

ue lhe confere o ml. 81 , ilom 111, da Constituição 
tendo em vista o disposto no art. 1 O, do Decreto
i 200, de 25 de fevereiro de 1\167, 

I 

ecreta: 

rt. 1."- Fica criado o Programa do Dosonvolvi
lonto de Sistemas U11ific.:ado5 o Dosc:ontralizudos 
o Saúde nos Estados (SUDS), corn n objetivo de 
ontribuir para a consolidação o o • .. ~.envolvi-
enio qu::~litativo das Ações f11te ~J · .1das do Saúde 

· IS) e que 5Crá Implantado e oxocutado observa
s as diretrizes aprovad ... J paio Pre:>idento da Ro-

ública na Exposição de Motivos n." 31 , de 10 do 
lho do 1967. 

Art. 2.•- Os Ministros de Estado do Saúdo e da 
Previdência e Assistência Social balxar~o as ins
truções neces!Sárlas para a execução du di!;posto 
neste Dl' ~ reto, nas suas respectivas áreas do com
potência. Os alo!: quo versarem sobre matéria de 
atribuição do ambos os Ministérios serão expedi · 
dos por instrução conjunta. 

Art. 3."- Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4:'- Revogam-se as disposições om contrá
rio. 

Jo:;;é Sarney 
Presidente da República 

Obs.: publlca;lo no Diérlo Oliclal úe 21 d~ julho de 19M. 
na seçao 1. phg . 11.503. 

99 



Sécretaria de Estado ·da Saúde 

Coordenadoria de SaÚde da Comunidade 

Portaria do Coordenador 

PerÍodo de junho de 1971 a m~rço de 1973 a 16-1-75 

Coletânea 

1973 

- 27 -

PORTARIA SS-CG • n9 8, de 6-6-72 
( D.O. de 7-06-1972) 

Considerando a necessidade de conceituação dos centros 
de saúde de acordo com suas respectivas classificações: 

Considerando a necessidade de definição dos programas ' 
de trabalho a serem desenvolvidos e do consequente dimensio-
namento dos seus recursos humanos; . 

Considerando finalmente que, até a disciplinação do as 
sunto em definitivo, há necessidade de serem estabelccidosT 
os padrÕes de funcionamento dos centros de saúde d<! acordo I 
com as diretrizes da reforma administrativa da Secretaria da 
Saúde, 

Determina: 
Artigo 19 - Os c.entros de saúde tipo I (CS-I) terão as 

seguintes caracter!sticas: 
1. Conceituação: - O Centro de Saúde I será chefiado 

por t-1édico Sanitarista III, de acordo com o artige> 59 do 
Decreto-lei de 2 de outubro de 1 969 combinado com o Decreto 
52.464 de 10 de junho de 1 970. 2 a mais diferenciada unida 
de das Previstas no artigo 67 do Decretb 52.182 de 16 de jÜ 
lho de 1 969. Seu programa de trabalho poderá event:ualmcntt:~T 
sofrer alteraç6es em decorrincia de problemas de saúde loca 
is. o·atendimento é polivalente e dinâmico. Deverá suplemen= 
tar, nas áreas necessárias, as atividades dos Centros de Saú 
de II,III,IV. e v, na forma que o Médico Chefe do Distrito si 
nitário determinar e de acordo com as condições locais. 

2. Jurisdiçio: - terá jurisdição sobre populaç5o de 
50.000 a 150.000 habitantes. 

3. Classificação de Atividades: - O Centro de Saúde I é 
Unidade de prestaçao de serviço em n!vel local, destinado a 
executar "programa desenvolvido", mencionado no artigo 29 I 
item 4 do Decreto 50.192 de 13 de agosto de 1 968, compreen 
dendo: -

a) controle das doenças transmiss!veis; 
b) saneamento do meio; 
c) higiene materna e da criança; 
d) assistência médica sanitária especializada; 
e) controle da tuberculose ~ da hansen!ase; 
f) saúde mental; 
g) odontoloqia sanitária; 
h -:- • 



1) epidemiologia e estat!stica; 
j) .enfermagem; 
1) educação sanitária; 
m) laboratório; 
n) administração. 

- 28 ... 

4. Pessoal: - O suadro de pessoal do Centro de Saúde 1 
terá a seguinte lotaçao máxima: 

1 Médico Chefe Sanitarista III; 
2 Médicos Auxiliares, Sanitaristas I; 
4 Médicos Consultantes com experiência na área de saú 

de da criança·; 
2 Médicos Consultantes com experiência na área de saú 

de materna; 
2 ~1édicos Consul tantes Tisiologista - Pneumoloqista; 
2 Médicos Consultantes Dermatologista-Banseniologista; 
2 Médicos Gonsultantes Oftalmologistas; 
1 Médico Consultante Psiquiatra; 
2 Médicos Consultantes Clínicos Cerais; 
l Médico Consultante Otorrinolaringologista; 
1 Psicólogo; · 
1 Assistente Social; 
1 Enfermeira; 
3 Cirurgiões Dentistas; 
2 Operadores de Raios X; 
1 Técnico de Laboratório; 
3 Educadores Sanitários; . 
3 Auxiliares de Laboratório; 
1 Inspetor de SaneamentQ; 

12 Fiscais Sanitários; 
12 Visitadores Sanitários; 

7 Escriturários; 
15 Atendentes; 

2 Vigias; 
4 Motoristas; 
6 Serventes; 
2 Obstetrizes; 
Artigo 29 - Os Centros de Saúde tipo .I.I (CS-II) terão 

as seguintes caracterlsticas: , · 
1 - Conceituação: o Centro de Saúde II será chefiado ' 

por Médico Sanitarista III, de acordo com o artiqo 59 item 
II do Decreto Lei de 2 de outubro de 1 969, combinado com 
o Decreto 52.464 de 10 de junho de 1 970. Seu programa de 
trabalho poderá sofrer alterações em decorrência de proble
mas de saúde locais. O atendimento é polivalente e dinâmico. 
Suas atividádes deverão ser suplementadas, nas áreas neces• 
sárias, pelo Centro de Saúde I, na forma que o Médico Chefe 
do Distrito Sanitário determinar e de acordo com as condi I 
ções locais. Deverã.suplementar, nas áreas necessárias,-ae 
atividades dos Centros de Saúde III, IV ~ V da forma que o 
Médico Chefe do Distrito Sanitário determinar e de acordo 
com as condições locais. · 

2 - Jurisdição: Terá jurisdição sobre população de 
30.000 a 50.000 habitaRtes. 

3 - Classificação de .Atividades: O Centro de Saúde II 
é Unidade de prestação de serviços em nivel local, destina
da a executar o "programa desenvolvido com algumas exceções" 
mencionado no artigo 29 item III, allnea 3, do Decreto n9 
50.192 de 13 de agosto de 1 968, compreendendo: 
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PORTARIA SS- CG n9 13, de 23-6-72 
(D.O. de 27-06-72) 

Considerando que a Portaria SS-CG n9 R, de 6, publi
cada no Diário Oficial de 7-6-72,conceituou os diversos ti 
pos de Centros de SaGde, de acordo com suas classificaçSei · 
definindo os respectivos programas de trabalho e estabele 
cendo o dimensionamento de seus recursos humanos.; 

Considerando que, para a conveniente atuaçio dos Cen 
tros de SaGde, dentro doa principies estabelecidos, hi ni 
cessidade de definiçio das atrihuiç6es dos seus servidorei; 

Considerando finalmente que, ati a disciplinaçio do 
assunto em definitivo é conveniente adequar, desde logo , . 
as atribuiçSes do pessoal aos novos padrões de funcionamen ' 
to das Unidades, 

Estabelece: 
Artigo 19- Constituem'atribuiç5es e tarefas dos ser 

vidores dos Centros de SaGde da Coordenadoria de Saúde dã 
Comunidade, além das pr6prias dos respectivos carqos ou 
funçSes de que sio ocupantes, as a seguir especificadas: 

Atribulções do pessoal de Centros de saGde: 
1 - ntribuiç5es do M5di.co - Sanitarista - Chefe: 
1.1.1 - Chefiar o Centrp de saGde, super~isionando e 

controlando suas atividades e llssumindo a responsabilidade 
pela deois~o, sem prejuizo da 1 utilizaçio de delegações,com 
vigilância. 

1.1.2 -Cooperar com o Jl.tédico Chefe do Distrito Sani 
tãrio, sempre que solicitado. 

1.2 - Administ:ativas: 1 _ 

1.2.1 - Dar ciencia das ~tribuiçoes de cada servidor 
do CS, especificando as tarefas, que a cada um cabe ~xecu 
tar, transferindo-as de um paro outro funcionirio, quand; 
necessirio. ! 

1.2.2 - Coordenar, super~isionar, avaliar e centro I 
lar o trabalho dos seus suborê.lnados, para o desempenho- ' 
harmonÚ:o, na execu~ão dos ['lat:os e pro<Jramns de saúde es 
tabelecidos para a area de jur1sdiç5o do Centro dn :·,~~~ 

1.2.3 -Coordenar, super,/isionar, avaliar e CO;'ltt·o 

lar o continuo adestramento do pessoal do Centro cle SaG~c7. 
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1.2.4 - Supervisionar a execução dos boletins de produ 
çao para que atendem às norma5 viqentes. · -

1.2.5- Avaliar os darlos con~idos nos boletins de' pro 
dução. ' -

1.2.6 - Supervisionar a coleta de dados hioestatisti I 
cos da comunidade, assim como determinar e supervisionar- o 
levantamento de informaç6es indispensãveis para aplicação ' 
das técnicas de planejamento do setor saúde. 

1.2.7 - Diligenciar para o regular e suficiente abast~ 
cimento cle material promovendo sua adequada distribuição. , 

1.2.8 - Programar a escala de férias do~ servidores 
da unidade·objetivando a adequada distribuição das tarefas.• 

1.2.9 -Atender a todas as demais providencias adrninis 
trativas próprias da chefia. -

1.3 - trécnicas: 
1.3.1 -Promover vigilância epidemiológica rigorosa'so 

bre o controle das aoenças transmiss!veis d~ irea . -
1.3.2 - Supervisionar a cobertura da população suscep

tível, no setor de imunizações em geral, de acordo com as' 
normas vigentes. 

1.3.3 - Identificar os problemas de saneamento do meio 
e procurar solucioná-los junto às autoridades competentes·e 
com a colaboração dos lideres da própria comunidade, desde 
que escapem à possibilidades da própria us. 

1.3.4 - Promover reuniões, pelo menos mensais, do Con 
selho Consultivo do c.s. a fim de discutir os prooramas em 
curso e seus eventuais reajustes, e, outros assuntos de in 
teres se.· . 

1.3.5 - Promover periodicamente reuniões do corpo médi 
co do c.s. para apresentação e discussão de casos cli.nicosT 
ou médico-sanitários ou ainda debates de temas técnico-adrni 
nistrativos. 

1.3.6 - Atender todas as demais atribuições próprias I, 
da chefia, inclusive a promoção de atividades vicárias ('as 
sistência médica a detentos das cadeias públicas, laudos pe 
riciais para diversos fins, exames de sanidade, etc). -

1.3.7 -Supervisionar e coordenar as atividades das á 
reas de atuação especializadas existentes no Centro de sarr 
de. 

1.3.8 - Atender as determinações de superiores hiera!, 
quicos. 

2 - Atribuições do Médicb-sanitarista Auxiliar: 
2.1 - Administrativas: 
2.1~1 - Assessorar o Médico-Sanitarista-Chefe e substi 

tui-lo por ocasião de seus impedimentos legais. 
2.1.2 - Rever a execução dos boletins de produção de 

serviço das unidades e comunicar à chefia as conclusões al 
cançadas. 

2.1.3 - Promover a coleta de dados bioestatisticos da 
comunidade, inclusive os relativos a morbidade, atualizando 
anualmente os respectivos indicadores de saúde da área. 

2.1.4 - Efetuar o levahtnmento das informações indis I 
pensáveis às necessidades metodológicas das técnicas de pro 
gramação do setor saúde. -

2.1.5 - Promover reuni5es, pelo menos mensnis,com ~s 
diversas categorias de servirlores, para discutir programas, 
receber sugestncs para melhora do serviço, djscutir as con 
clusões das avaliações e os mõtodos recomendados para apri= 
morarnentos necessár1os dos trabalhos no C. s. Os retml t-;:.nnt::' 
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dessétS reuniões devem ser levados ao conhecimento do médico 
chefe. 

2.1.6 - Participar ativamente de reuniões do Conselho 
Consultivo e do pessoal médico da u.s. 

2.1.7- Executar outras medidas administrativas deter 
minadas pelo médico-chefe. 

2.2 - Técnicas: 
2.2.1 - Diriqir as atividades do setor técnico-auxili~· 

ar do c.s. 
2.2.2 -Auxiliar o chefe do c.s. nos trabalhos''de,;'~,vi' 

gilâncta epidemiológica, controle de moléstias transmissive 
is e nos programas de imunizaçio em geral. 

2.2~3 - Participar do adestramento do pessoal da u.s. 
2.2.4 - Executar outras atividades técnicas que lhe 

forem confiadas pela chefia da U. S. . .. 
3- Atribuições'de Saúde Pública'dos Médicos Especi! 

listas ou com adestramento em áreas Especializadas e dos 
Dentistas quando à serviço do Distrito Sanitário. 
. 3. 1 - Assessorar o Médico-Chefe do Distrito Sanitário .. ' 

em assuntos de sua especialidade. 
· 3.2 - Visitar periodicamente a sub-re9ião de acordo 

com escala'previamente estabelecida pelo Médico-chefe do 
Distrito Sanitário. 

3.3 -Nessas visitas aos Centros de SaGde com especia 
lista clinico da área.ou.naqueles desprovidos de tal profi~ 
sional, ou ainda nos municipios sem Centro de Saúde, devera 

'providenciar a avaliaçio das necessidades da populaçio e 
propor programas para a sua ·cobertura, harmonizando a pr2 ' 
blemática existente entre necessidades a atender e recursos 
disponiveis •. 

. 3.4 - Supervisionar e avaliar em nivel local e sub-re
, gional a aplicação de normas técnicas, o desenvolvimento,<de 
programas de trabalho e o cumprimento das ordens e instru~Z 
ções de serviço emanadas de instancias sup~riores.; · . ~·· · 

3.5 - Programar e participar de reunioes nos Centros ' 
de Saúde, Distritos Sanitários e Divisões de Saúde. 

3.6- Sugerir a utilizaçio de métodos preventivos·mai~ 
adequados para o tipo de comunidad~ sob sua.· jurisdição e!!! 
penhando-se sempre para a sua adoçao. 

3.7 -Emitir pareceres e informes técnicos sempre que 
necessário. ' . . 

3.8 - Efetuar diagnóstico e orientar a terapiutica; ~ 
quando necessário, de casos' da especialidade, visando sem 
pre o.adestramento de pessoal.médico- e para-~édico doi 
Centros de Saúde. 

3.9 - Executar as demais atividades di especialidade ' 
proposta em nivel central, regional .e sub-regional~ 

3.10 -.Executar outras tarefas determinadas pelo Médf~ 
co-Chefe do Distrito Sanitário. · 

4 - Atribuições gerais dos médicos especialistas ou 
com adestramento em áreas especializadas e dos cirurgiões 
dentistas quando em scrvi2o no seu Centro de Saúde. 

4.1 - Assessorar 1o medico-chefe do C.S. em assuntos de 
f ' 

sua especialidade. ' 
\ -4.2 - Participar ~tivamente de reunioes do pessoal t~~ 

nico do c.s., do D.S. ~da D.R.S. sempre que convocado, in. 
clusivc apresentando e ~iscutindo casos clinicas. 

· 4.3 -Cooperar no ~~destramente do pe~soal auxiliar de 
c.s. 
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4.4 - Preencher boletins estatisticos e de produção S! 
gtindo·as,normas vigentes. 
· 4.5·- ·.Entrosar-se:com;,:as demais,áreas do·C.·S• visando 
o bom andamento do·seu.programa de·trabalho. 

4. 6 -. Cumorir.,e · fazer •. s.cumprir normas e instruções de 
serviço. 

4. 7 - P:r:eencher:;corretam~nte::os~i~pressos :;er:'_;;~u,so~l}~~Ç~ 
4. 8 - Fornecer,;atestados;ide sanidade e,~aptidao_,!f!sic.~.~ 

e mental e laudos:· periciais :.Qjudiciais 1 segundo'· determiria'Çac 
e instruçio.da(chefia·da·unidade. 

4 .'9 ·- ·substituir:~colegas /.conforme foi determinado ,den 
tro de sua capacidade profissional. 

4.10 ;. -.Participar. dé Congressos, '!r cursos i· palestras., :vi 
sando seu aprimoramentô:científico, ·;desde .que.:'devidamerite T 
autorizado. 

4.11 ~~· Efetuar.:•outras :1.tarefas determinadas pelo chefe 
do Centro ·de r:saúõe ~ . 

5 - Atr:Ll>Üições do· Médico' conàultante:.Cie·~í:cl!nica·~e;éral 
de Adultos. · ·· · · ···-

·~ 5.1 -. Pre.star." ass.istência médica ·geraL;aos .pacie'ntês 
maiores .d.e'-:14. anos, diagnosticando~e;,tratando as .,doenças. e_!! 
centradas~ 
... 5. 2.- Encaminhar ·aos serviços espeéializados.;;os casos 
para cuja.solução a área não.esteja·aparelhada. 

5 ~ 3 :.;; Fornece6'atestados de sanidade e• de aptidão fi 
- , \ v·-SiCa e ·mental e conclusoes~.periciais ,· tendo} em. vista seu 

próprio diagnóstico e a avaliação dos resultados dos·exames 
especializados. 

5. 4 ·- Prestar· assistência médica aos detentos de ~eacor 
do com o estabelecido entre a chefia.da unidade e a· autori 

· dade ·pàllcial· local. 
6 - :Atribui'iões· do .. Médico-Dermatologist~-Sanitário~ .. ,~ 
6.1- Diagnostico,: tratamento' e prevençao de hansen!a

se e controle dos comunicantes.da moléstia. 
6.2- Diagnóstico,'tratamento e·prevenção de outras 

dermatoses de interesse 'em Saúde PÚblica. 
6. 3 - Diagnóstico, '·tratamento e prevenção das molésti

as ven~reas inclusive controle de ~ontatos •. 
7 - Atribuições do Médico~Consultante com adestramento 

na área de Higiene Infantil: 
7~1 -.Atender· a· ~ernanda. ,da área, "efetuando diagrióstic~. 

tratamento e orientaçao:cur~tiva e preventiva dos processos 
·patológicos Émcontrados'·e motivar os pais a trazer ao'C.-Sjlr.~ 
seus filhos·sadios para acompanhamento do seu desenvolvimen 
to, orientação preventiva' f!sica e.mental e tratamento de 
doenças intercorrentes. ' · . · , 

7.2 -Pesquisar e tratar precocemente os defeitos.fisi 
cos e orientar os pais para prevenir ou corrigir disturbios 
de comportamento. ' 

7.3 - Diagnosticar e dar orientação e tr~tamento para 
os transtornos nutricionais, de·acordo com os recursos da 
familia do paciente e da Secretaria. 

7.4 -Encaminhar ao serviço especializado os casos p~ 
ra cuja solução a irea não esteja aparelhada. 

7.5 - Providenciar com a cooperação da área de enfer
magem a imunização sistemática de todas as crianças, de 
acordo com as:normas.vigcntes •. 

8 - J\tribuições·:do Médico-Consu1tantc co1n adestramento 
na área de Higiefle. Materna! 
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8.1 - Atender a demanda da área, acompanhando o desen-
volvimento da gravidez nas gestantes com a finalidade de 
surpreender precocemente intercorrencias do processo de 
gestaç~o e de orientá-las sobre a atitude de assumir antes 
durante e após o parto, tendo em vista o seu bem estar e 'o 
da prole. 

8.2 - Atender a dem~nda da área· efetuando diagnóstico, 
tratamento e orientação recuperativa 0. preventiva de pro 
cessas patolóqicos que possam interferir no desenvolvimen= 
to normal da gestação. 

8.3 ·- Encaminhar ao serviço e!";pecializado os casos p~ 
ra os quais a área não esteja aparelhada. 

9 - i\t:ribuições de médico especialista em oftalmologia 
9.1 - Dar atendimento especializado na sede de exercí

cio ou onde lhe for determinado procurando detetar, atrav~s 
de todos os·meios disponiveis~ casos de especialidade · que 
necessitem tratamento ou correção. . 

9.2 - Diagnosticar, tratar ou corrigir doenças e defe! 
to~ da especialidade, bem como aplicar medidas preventivas, 
obedecidas as normas vi~entes. 

9.3 - Orientar a direçio e o pessoal das maternidades, 
as enfermeiras obstetrica~, as obstetrizes e as curiosas da 
sub-região, sobre os cuidados profiláticos a que deve ser 
submetido o recém-nascido e a necessidade de notificar ao 
Centro de Saúde os defeitos congênitos da especialidade e 
efetuar visitas às coletividades a fim de realizar exames 
ou supervisionar levantamento oftalmológicos. 

9.4- Entrosar-se com elementos da Secretaria da Educa· 
ção e outras Entidades, a fim de executar programas de oftãl 
mologia Sanitária escolar ou institucional. · -

9.5 - Traçar esquemas terapeuticos para tratamento da 
coletividade supervisionando sua execução. 

9.6 - Executar ou supervisionar os exames de oftalmo
logia administrativa sob sua responsabilidade, atestados; , 
laudos periciais, inspeções para habilitação de motorista; 
etc 

9.7 - Providenciar o encaminhamento, para médicoR ou ' 
instituições especializadas dos casos para cuja solução não 
esteja aparelhado. 

lO - Atri):miçÕes do Médico-especialista em otorrinola
ringologia: 

10.1 - Atender os casos ~a especialidade de acordo com 
as normas vigentes. 

10 •. 2 - Diagnosticar e providenciar tratamento da difte 
ria e das estreptococias, especialmente quando em surto, e 
tomar as medidas preventivas recomendadas. 

10.3 - Cooperar com as autoridades escolares ou insti
tucionais,·no sentido de detetar, corriqir ou tratar proce~ 
sos patológicos, de sua especialidade, de acordo com normas 
vigentes. 

10.4 - Efetuar ou supervisionar a execução dos exames' 
de otorrinolaringologia administrativa sob sua responsabili 
dade: atestados, laudos periciais, inspeç6es para habilita= 
ção de motoristas, etc. 

10.5 - Providenciar o encaminhamento a m~dicos ou .as 
instituições especializadas dos casos para cuja solução nao 
esteja aparelhado. 

10.6 - Realizar tarefas complementares de otorrinola • 
ringologia ou super,vJ.sionar exames ou levantamentos. -



11 - Atribuições do Médico Tisiologo-Pneumologista: 
11.1 - Efetuar leitura e interpretação de abreugrafias 

e radiografias pulmonares, obedecidos os critérios e as nor 
mas vigentes. 

11.2 - Diagnosticar, trat~r e prevenir os casos de tu 
berculose, obedecidas as normas viqentes, orientando os pa 
cientes em tratamento e controle não só sob o aspecto assis 
tencial,mas com ênfase nas medidas profiláticas, de acordoT 
com as normas vigentes. 

11·.3 -Providenciar quimioprofilaxia segundo as normas 
vigentes, nos casos indicados. 

ll.t - Diagnosticar e tratar outras pneumopatias crõni 
cas de interesse da saúde pública. -

12 - Atribuições do Cirurgião-Dentista: 
12.1·- Realizar o atendimento da demanda, de acordo 

com as normas vigentes, obedecendo rigorosamente às priori-. 
dades de grupos etários e de serviços que forem estabeleci~ 
df\So 

~ 13 - Atribuições do Operador de Raios-X: 
13.1 - Operar os aparelhos de abreugrafia, radioscopia, 

e radiografias seguindo as instruções de operação dos rnes 
mos, elaborados por seus fabricantes. 

13.2 - Seguir a risca as instruções para a proteção· I 
contra Raios-X emanadas dos órgãos competentes. 

13.3 - Processar as revelações das pel!culas radiográ
ficas seguindo as intruções de seus fabricantes. 

13.4 - Manter em ordem a aparelhagem de Raios-X, as 
instalações e.os materiais utilizados na revelacão. 

13.5 - Executar outras tarefas determinadas pelo seu 
superior hierárquico. 

13.6 - Elaborar boletins de produção. 
14 - Atribuições do Técnico de Laboratório: 
14.1 ~ Efetuar os exames de laboratório estabelecidos 

em normas técnicas e outras eventuais para os quais hajà' 
condições. 

14. 2 -.Operar os aparelhos que estiverem sob seus 'i. cu i. 
dados segundo instruções dos manuais de operacão elabora,?' 
dos pelos fabricantes. -, 

· 14.3- Seguir as instruções e·técnicas recomendadas 
pelos Orgãos superiores na Pxecução dos exames ~ forneci /' 
mente dos resultados obtidos. 

14.4 ·.- Colher materiar para exames de laboratório e/ 
ou supervisionar a sua colheita, obedecidas as instruções' 
vigentes. 

14.5 -Efetuar outras tarefas determinadas pelos se 
us superiores hierárquicos. ' 

15 - Atribuições do. Auxiliar de Laboratório: 
15.1 - Auxiliar o técnico de laboratório durante o 

exerc!cio de suas atribuições e execu~ar todas as tarefas' 
que lhe forem por ele determinada. 

15.2 -Na .falta do técnico de laboratório proceder a 
colheita de material, para exame encaminhando-o ao labora
tório, obedecidas as instruções que regem o assunto. 

1S.3 - Elaborar boletins de produção. 
15.4 - Executar outras tarefas determinadas pelo seu 

superior hierárquico. 
16 ~ Atribuições dos escriturários:· 
16.1 - Aos su~ estiverem atuando na área administratf 

va: 
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16.1 1 1 -Encarrc~gar-se rl0 expediente de ro~.- ....... .:., da expe 
diç~o e. recept~o da correspondencia do c.s. _ • -

16.1.2 - Processar as rotinas relacionadas a frequen I 
cia do pessoal da Unidade. -

1~.1.3 - Realiza~ o fichamento de todos os documentos• 
entrados na Unidade, de forma a determinar com presteza seu 
andamento. 

16.1.4 - Confeccionar os boletins de produção de serv! 
ços previstos nas normas vigentes. 

16.1.5 - Datiloqrafar ofícios, memorandos, relatórios, 
despachos, autos de infração, termos de intimações, autos ' 
de imposição de penalidade, etc. 

16.1.6 - Executar todas as prestações de contas e doeu 
mentação de verbas de pronto paqnmento, quando responsável:· 

16.1.7 -Datilografar laudos e fichas clínicas de ins
pelão mécl:loo, para fins de licenciamento para tratamento de 
saude de funcion~rios em geral ou outros fins. 

16.1.8 - Exectitar outras tarefas que lhe forem determi 
nadas. 

~. 16.2 -Aos que estiverem trabalhando em outras ~reas: 
16.2.1 - Suas tarefas serão estabelecidas para cada 

servidor por seu superior imediato através de instruções de 
serviço, obedecidas suas atribuições próprias da função. 

17 - Atribuições do Inspetor de Saneamento: 
17.1- Assessorar o m~dico chefe em assuntos.de sua es 

pecialidade. 
17.2 - Supervisionar, controlar, orientar e distribuir 

tarefas a serem executadas pelos fiscais sanitários do C.S. 
17.3 -Providenciar o levantamento cadastral das pr~ 

pricdades imobiliárias da região de jurisdiÇRO do c.s., e 
manter esse cadastro sempre atualizado. 

17.4 - Avaliar os trabalhos realizados pelos fiscais ' 
sanit~rios propondo à ·chefia do c.s. medi.das para seu apri
moramento. 

17.5 - Orientar a municipalidade e municipes em assun
tos relacionados ao Saneamento em qeral. 

17.6- Participar do adestramento de.pessoal de sanea
mento. 

17.7 - Fiscalizar, intimar, autuar e multar os infrato 
res da legisl~ção sani t~ria, dentro de sua COil.lpet;rncia ... 1~ 
gal. 

17.8 - Coordenar as atividades da área de saneamento I 
com as demais do C.S. visandb principalmente troca de infor 
mações ~ aprimoramento do serviço. 

17.9 - Executar supletivamente as tarefas õos f·iscais 1 

sanit~rios. 
17.10 - Executar outras tarefas determinadas pelo che 

fe do c.s. 
18 - Atribuições do Fiscal Sanit~riqt ~ 
18.1 - Conhecer a legislação vigente, sobre o assunto, 

notadamente a parte que diz respeito ao saneaMento. 
18.2 -Colaborar com os sanitaristas e inspetores de 

~aneamento, preenchendo fichas e prestando as informações 1 

necessárias. 
18.3 -Auxiliar o Inspetor de Saneamento no cadastro I 

de propriedades da área do c.s., obedecendo as instruções 1 

vigentes. 
18.4 - Efetuar as inspeções que lhe forem determinadas 

informando os resultados obtidos e propondo medidas tais co 
mo, penalidades,~~rorroqaçio de nraz0, etc., justificando 7 
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sempre a proposta. 
18.5 - Prestar informação nos casos de interposição de 

recursos contra aplicação de penalidades ou nos casos de 
requerimentos solicitando beneficios da lei. 

18.6 - Fornecer ao chefe da US e ao Inspetor de Sanea
mento as informações, necessárias para orientação, acompa I 
nhamento, julgamento de pedidos relacionados com serviços ' 
de abastecimento de água, destino de dejetos, lixo da habi 
tação, higiêne da alimentação, h!giene ~e locais_de trab~ 7 
lho, controle de vetores, poluiçao de varias especies do am 
biente e· de locais de recreação e de logradouros públicos 7 
fazendo estudos, redigindo relatórios, preenchendo fichas e 
elaborand~ croquis de acordo com instruções dessas autorid~ 
des. 

18.7 - Executar outras tarefas determinadas pelo Inspe 
tor de San~amento, ou pela chefia do c.s. -

19 - Atribuições da Educadora Sanitária ou Educadora I 
de Saúde Pública: · · 

. 19.1 - Prestar assessoria em Educação Sanitária à Che , ~ , 
fia· e a equipe tecnica da Unidade. 

19.2 - Prestar colaboração na organização e funcion~ ' 
mente dos Conselhos de Comunidade juntamente com a Educado
ra do Distrito. 

19.3 - Realizar o levantamento de recursos humanos e 
materiais de interesse à educação sanitária na área do c.s. 
mantendo os dados atualizados. 

:19.4 -Adaptar os aspectos educativos dos programas.de 
saúde do o.s. à área da u.s., juntamente com a equipe técni 
ca da Unidade. , 

19.5 - Participar do planejamento dos programas de saú 
de locais, responsabilizando-se pelos aspectos educativos ~ 
juntamente oom o Educador do o.s. e demais elementos da ~ 
quipe local e distrital. 

·· 19.6- Desenvolver atividades educativas na u.s. e .na 
comunidade, e quando solicitado na sub-região distrital .ou 
na regional, de acordo com os programas estabelecidos. ~· 

19.7 -Participar do treinamento do pessoal auxiliar,. • 
da u.s. em técnicas educativas, ·juntamente com o Educador I 
do· o.s. ' 

19.8 - Participar da avaliação dos programas de saúde' 
da u.s., responsabilizando-se pela avaliação dos aspectos e 
ducativos e de comunicação d~sses programas. .·~ 

19.9 - Orientar estudantes e pessoas que procuram a 
u.s.' sol;>re aspectos educativos dos programas de saúde. · 

19.10 - Orientar a utilização e distribuição do materi 
al audio-visual recebido do D.S. 

19.11- Orientai a elaboração e utilização de material' 
audio-visual para, a u.s. aproveitando os recursos locais. 

19 .12 - Manter os líd.eres e grupos da comunidade em 
contato com a u.s. a fim de que possam participar ativamen
te dos programas desenvolvidos na'área. 

'19.13 - Pr~mover a participação dos Erofessores das e~ 
colas e responsaveis por outras instituiçoes, nos programas 
de saúde desenvolvidos pela u.s. 

19.14 -Prestar assessoria técnica a outras agênc~as·' 
ou serviços em relação aos aspectos educativos dos progra I 
mas de saúde na área da u.s. interpretando a filosofia -da 
educação sanitária. ·. . . . i 

19.15 -Dar à,e~uipe da u.s. orientação para a aplica~ 
çao de técnicas educattvas nas atividades desenvolvidas .. na. 
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execução de seu trabalho. 
NotLl: 
A.função de Educador Sanitár1o em nfvcl local está pre 

vista temporariamente no quadro de pessoal das U.S. Essai 
funções desaparecer3o com a vacancia. 

20 - Atribuições da Enfermeira: 
20.1 - Assessorar o Chefe da u.s. em assunto de F.nfer 

magem. 
20.2 - Supervisionar, coordenar, controlar e Auxiliar 

os serviços do pessoal em função nas áreas de visitação do 
micilia~, imunizaç~es e em certas u.s. onde não haja t~cni 
co de laboratório ou auxiliar de laboratório. -

20.3 ·- Supervisionar a área de VLlcinação em geral, de 
modo a assegurar alto padrão de funcionamento. 

20.4 - Fazer ou providenciar investiqaç~o epidemiológi 
ca dos casos de doenças transmissiveis da área e adotar as 
medidas de bloqueio dos respectivos focos, de acordo com as 
normas vigentes. 

20.5 - Encarre0ar-sc da área de nutrição de acordo com 
prbçrama a ser estabelecido, oportunaMente. 

20.6 - Adaptar a nivel local os proqramas de saGde no 
que concerne à enfermagem submetendo-o a aprovação do chefe 
da u.s. para a execução. 

20.7 - Executar e avaliar proqramas de adestramento pa 
ra pessoal de enfermaqcm e t~cnico auxiliar em cooperação ~ 
com a Enfermeira e Educador do D.S. 

20.8 ~ Fazer consulta de enfermaqem e controlar o com 
parecimento de comunjcantes de mol5stias transmissiveis,pr~ 
movendo o comparecimento dos faltosos. 

20.9 - Distribuir tarefas de visitação domiciliar, exe 
cutando esse serviço em casos especiais. 

20.10 - Prever e opinar sobre co~pra de material e 
equipamento de enfermagem. 

20.11 - Distribuir pessoal de enfermagem para os pro 
gramas do C.S. extraordinários ou não, orqanizando ativida= 
des internas e externas para atendimento às consultas médi 
cas, visitação domiciliar,.imunizações, testes e outros. 

20.12 - Executar atividades mais complexas de enferma 
gem, em caráter seletivo, nos programas de saúde. -

20.13 - Manter entrosamento com os recursos da comuni
dade para aténder as necessidades da população, em matéria' 
de enfermagem. 

' 20.14 - Participar de réuniões com lideres da comunida 
de motivando-os para soluç3o de problemas e para a colabora 
çio em ~rogramas que envolvam assuntos de enfcrmaqem. 

20.15 - Párticipar de reuniões peri6dicas e eventuais~ 
com o chefe do CS e demais elementos técnicos do· mesmo, des 
de que convocado. -

20.16 - Colaborar em programa de pesquisa de interesse 
da saúde quando solicitado. 

20.17 - Executar outras tarefas determinadas pelo che 
fe do c.s. . 

21 - Atribuições d6 Visitador Sanitári.o: 
21.1 - Executar vl!ii tas domiciliares para promoção e 

preservação da saúde da;comunidade de acordo com as instru
ções e normas vigenteB. I, 

21.2 - Encarregar-~> da nplicação de testes e vacinas' 
fora da unidade, obedecj1las as normas vigentes. 

21.3 - Executar pec\lenos cuidados de cnfermagE~m por o 
c as ião das v .i. si tas' domi.c(lliares, obedecidas instruções. espe 
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cificas. 
21.4 - Elaborar boletins de produção e relatórios de vi 

sitas. 
:21.5- Colaborar no planejamento e na execuç5o de pr2 

gramas de saGde da comunidade. 
21.6 - Participar do adestramento do pessoal do C.S. 
21.7 -Colaborar em inqucritos epidemiológicos e pes 

quisas de inte.resse sani tãrio. -
21.8 - Divulgar na comunidade os serviços pre~~ados pe 

lo c.s. seu ho~irto de funcionamento e requisitos exiqidoi 
para frequentá-lo. 

21.9 -.Colaborar na motivação dos lideres locais para 
solução dos problemas de saúde_da comunidade. 

21.10 - Sequir as instruçoes, roteiros e normas vigen 
tes no trabalho de visitação domiciliar, atendendo as peculi 
aridades de cada caso, hem como as instruç6es especificas di 
terminadas pela área especializada a que o paciente estiver 
frequentando. 

•. 21.11 - Estimular para que o maior número de crianças 
frequentem a área de higiene da criança do c.s. 

21.12 - Orientar no sentido de que os pacientes em tra
tamento nas diversas áreas fre~uentem reqularmente o CS bem 
como sigam as prescriç6es médicas. · 

21.13- Auxiliar o contrôle dos COJiicnicantes e contéttos 
de moléstias transmisslveis promovendo o ~0u comparecimento 
de acordo com os esquemas pré-estahelecidos. 

21.14 - Conscientizar os doentes de moléstias transmis
slveis e seus contatos da importfincia da vigilincia epidemi2 
lógica. ·· . · . , · . . 

21.15 : Orientar parteiras e leigas para que trabalhem' 
em cooperaçao com a área especializada do C. s. . · . ·· 

21.16 - Participar dos progra'Ylas de saúde escolar .· .' de 
acordo com p].anos estabelecidos entre o c.s. e as autorida 
des escolares. -

21.17 - Durante as visitas, domiciliares ou a institui
ções, a~roveitar toda oportunidade para difundir noções· de 
prevençao e higiene no que concerne a moléstias transmiss!ve 
is, hi2iene bucal e dentária, hlgiene materna e da criança : 
nutriçao, higiene visual e saGde mental, obedecidas as dire 
trizes adotaãas no CS e as normas vigentes. 

21.18 -Executar outras tarefas-determinadas pela enfer 
meira ou che:[e da us. 

22 - Atribuições do ~tendente: 
22 .l - Quando subordinado a enfermagc:~m: 
22.1.1 - Proceder a limpeza e esterilização de material 

obedecidas instruções e normas existentes. 
22.1.2 - Prover e prever material para atender a· deman 

da e tarefas de suas atribuições. . 
22.1.3- Preencher fichas, cadernetas de vacinações,·ca 

lendário de cons~lta, boletins de produção de áreas de acor 
do com as instruçoes vigentes. 

22 .1. 4 - <;~o laborar nas vacinações na US e eventualmente 
fora dela, obedecidas as instruções e normas vi0entes, quan 
do lhe for det';!rminado. 

22.1.5 -(Orientar usuários do CS sobre normas e rotc! I 
ros para o atE;ndimento vigente na US. 

22.1.6 -(Preparar o ambiente de trabalho do médico para 
que ele possa\desempenhar com proficiincia suas fuQçÕes. 

22.1.7 ~ ~ntroduzir clientes para consulta médica, pr§ 
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viamentc fazendo triaacm c obedecendo a ordem estabelecida 
para o atendimento ou a gravidade do caso. . 

22 .1. 8 - Detet,.,~ e notificar casos susp(~i tos de molés-. 
tias de notificação compuls6ria, orientar a populaç~o da i! 
portincia dessa notificJç~o. ' 

22.1.9 - Na falta do auxiliar de laboratório e do téc
nico de laboratório colher material para exames. 

22.1.10 - Cnlaborar na aplicaç~o de injeções e de p~ 
quenos curativos, obedecidas as intruções. _ 
· 22.2 - Quando suLordinadq a administraçao: 

22.2.1 - Suas tarefas seria baixadas pelo seu superior 
hierirquico através de instruções ~o serviço~ ohedecidas as 
atribuiç6es próprias da funç~o. · 

23 - Responsável pela~Administração somente para o c.s 
- I e II) 

23.1 -·Assessorar o mGdico-chefe em assuntos relativos 
i administração. · . 

23.2 - Distrib~ir tarefas supervisionar, controlar,, co 
ordenar e avaliar os trabalhos nas áreas administrativas·. -

· ~. 23.3 - Sugerir ao m~dico-chefe a adoção de medidas, ro 
tinas e instruções p~ra o aprimoramento dos serviços admi 7 
nistrativos. · 

23.4 ~ P~rtici~ar, quando convocado, das reuniões do 
pessoal·do ç.s. 

23~5- Prestar informações sobre assuntos'admin{s~rat~ 
vos relacionados com o C.S. 

, 23~6- Participar, quand~convocado, de reuniões em n! 
vel distrital e regional. 

23.7 - Manter em dia os trabalhos relativos is áreas ' 
de pessoal, finanças, comunicações e atividad~s auxiliares~ 

23.8 - Manter em dia colet5nea de Decretos, Leis Res~ 
luções, Portarias e Normas relacionadas com as suas atividi 
des. 

23.9 - Manter reqistro de ponto de todos os servidorc~ 
do c.s. 

23.10 - Emitir após parecer favorável da chefia do CS, 
instruções de serviço, fixando para cada funcionário admi I 
nistrativo atribuiçocs e tarefas e transferindo-as de um 
para outro servidor quando necessário. 

24 - Ao Motorista do c.s. compete: 
24.1 -Dirigir o veiculo que lhe for destinado com a 

tenção e cuutela, inspecionando-o antes da partida. durante. 
e após o percurso. 

24.2 - Zelar permanentemente pelo seu correto funciona 
menta. 

24.3 - Manter o veiculo a seu cargo em perfeito estado 
de asseio interno e externo. 

24.4 -Requisitar ou providenciar a manutcnç~o preven
tiva. 

24.5 - Requisitar manutenção corretiva, através de so 
licitação ao seu chefe imediato do veiculo a sen cargo. 

24.6 -.Obedecer as disposlções do códiqo Naci.onal de 
Trânsito, normas.c regulamentos internos e locais. 

24.7 - Efetuar reparações'ue emergência durante o.pe~ 
~urso e outras para as quais estiver habilitado. 

24.8- Preencher regularmente os boletins de ocorr~n·/ 
cia, relat6rios de serviço e demais impressos relacionad~s'· 
com o controle de veiculas. 

24.9 -Ter sempre consigo a carteira de habilitação , 
carteira funcional'e a carteira de identidade. 
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24.10 - Manter rigorosamente em dia os exames previstos 
pelas autoridades de trânsito. 

24.11 - Somente abandonar o .veiculo depois de tet esta 
cionado em local permitido e com permiss5o do usuirio qu~ 
estiver conduzindo. 

24~12 - Responsabilizar-se pelas multas:impostas ao 
veiculo quando,na sua dire~io. 

24.13 - Providenciar, em caso de acidente, em que~oo/vei 
cu lo que dirige for envolvido: · . -

· · 24.13.1 -·A presença de autoridade competente, se'poss! 
vel. ' 

24.13.2 - A elaboraçio de um relat6rio, encaminhando bo 
letim de ocorrência a seu chefe imediato, constando: · . ' · .··

- número da chapa do motor ou chassis, tipo e marca·dos 
veicules mvolvidos na ocorrência; · ' 

· - hortirio da ocorrência e localidade anotando o número 
do edificio mais p+:"6ximo, se em via url;lana: , .· 

- nomes das pessoas conduzidas, local de trabalho,nomes 
e~meros das carteiras de habilitação dos motoristas: 

· - quais os servi}os que executava; 
- descrição do numero de ~essoas envolvidas na ocorrên' 

cia, e gravidade, se as providencias tomadas no caso de · ha 
ver feridos. 

24.14 - Auxiliar nos serviços de carga e descarga de ma 
terial, na viatura. 

24.15 - Executar outras tarefas determinadas pelo Midi
co-Chefem encarregado da administração. 

25- Atribuições do~ Serventes: 
25.1 -Abrir e fechar o prédio do Centro de Saúde no 

inicio e no fim do expediente, providehciando o hasteamento 
e recolhimento da bandeira .nacional nas datas previstas. 

25.2 - Proceder limpeza das dependências internas e ex 
ternas do Centro de Saúde, higiene e conservação de locais, 
utensilios, móveis e equipamentos embalagens e pesagens 'de 
materiais. 

25.3 - Executar pe9uenos reparos em ~óveis, utens!lios, 
equipamentos e instalaçoes, quando necessario. 

25.4 -Transmitir recados, entregar correspondências,pa 
péis, processos e pequenos volumes. · -

25.5 - Instruir os usuários do Centro de Saúde sõbre ' 
normas, condiç5cs de atendimentos e horários de consulta vi 
gentes. 

25.6 - Executar tarefas de portaria e similares. 
25.7- Carregar e descarregar caminhão de mercadorias, 

bem como transportar objetos e móveis de urn lugar a outro , 
obedecidas as instruções superiores. 

25.8 - Fazer outras tarefas determinadas pelo seu sup~ 
rior hierárquico. 

26 -As atribuições do médico psiquiatra, psic6logo, a! 
sjstente social, auxiliar dental e outros especialistas em 
exercicio no CS scr~o objeto de regulamentaçio a ser baixada 
posteriormente. 

Artigo 29 - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua pt~blicação. 



PORTAR!~ SS-CG n~ 14, de 4-7-~2 
( D.O.·. de 5-07-1972) 

,, ~ ~ ' 

O Coordenador de Saúde da Comunidade,· no uso de suas 
atribuiç6es legais e, 

Considerando que o artigo 68 do·· Decreto 52.182, de' 
16.7.69, .instituiu os Conselhon de Comunidade dos~, Centros~ 
de.Saúdc, compostos por elementos locais e com a f.inalidadc. 
de colaborar no desenvolvimento dos proqramns de saúde · nas 
respectivas áreas;de ~tuação; 

Considerando a importincia da constituiçio dos . Conse· 
lhos de Comunidade nos Centros,de Saúde, objetivando facili 
tar às unidades a adequada atuação no meio, através das.,~ll 
deranças locais, com o desenvolvimento coordenado, dos prõ 
aramas de saúde; -
·· considerando que por Deliberação :::;s-C-'I'-1\ N9 13 ~ .de 
11-1-71, foi estabelecido o regiroento interno dos Conselhos 
de Comunidade; 

Considerando finalmente a necessidade de dinamizar ~ 
implantação dos aludid0s Conselhos nas unidades locais, p~ 
ra dar cumprimento ao artigo 19 da Deliberação referida, 

Determina: 
Artigo ÍQ - Os Diretores Reqionais apresentarão ao Co 

ordenador, no prazo de 30 dias, relação das Unidades onde7 

dever5o ser constituido~, em cariter experimental, os Con 
selhos de Comunidade, na forma preconizada no artigo 19 dri~ 
Deliberação SS-C-T-A N9 13, de 11, publicada no Diário Ofi 
cial de 12-1-71. 

Parãgrafo ún!co - Em cada Regional, durante a fase e! 
perimental, deverao funcionar pelo menos 5 Conselho de Comu 
nidade, um em cada tipo de Centro de Saúde. -

Artigo 29 - Os chefes dos Centros de Saúde constantes 
da relaç~b a que se refere o artigo 19, ap6s rientificados/ 
de sua aprovaçio, dcver~o proceder is diligBncias neces.firi 
as i indicaç~o dos conselheiros, atrav~s de expediente. sub 
metido.ao chefe do Distrito Sanit&rio respectivo, que o ei 
caminhará ao Diretor Re9ional, com sua apreciação. ' -

Parágrafo 19 - Para as providencias a que se refere o 
artigo, deverá o chefe do Centro de Saúrlc observar os cri 
térios fixados na Norma Técnica Experimental a que se refc 
re a Deliberaçio SS-C-T-A n9 13. 



Anexo~ Recursos Humanos do CS I de Pinheiros em dezembro 

de 1987 

tROFISS IONAL EM _EXERCÍCIO NA U.S. AFASTADOS TOTAL 

IRETOR 01 00 01 

HEFE DA E. i-1. O. 01 01 02 

HEFE ADi'1INISTRAT rVA 01 00 01 

HEFE DE ENFERi'1AG EM 01 00 01 

ÉDI COS 16 02. 26 

ENTEISTAS 03 00 05 

FERMEIROS 02 03 07 
I ux. ENFERtv1AGEM 02. 00 04 

TEr'DENTES 16 OJ 17 

ISIT. SANITÁRIO 04 02 06 

5CRITURÁRIO 14 02 17 

ERVENTES 07 02 09 

)S IST. SOCIAL 03 00 03 

)ICÓLOGO 01 01 02 

>ERA DOR DE RAIO X 01 01 03 

JP. AGENTE DE SANEAMENTO 00 ll(em defi- 11 . . ) n1t1vo 

ITAL 74 26 115 



RESOLUÇAO SS N9 1 DE li-3-·iO 

Classifica. Cenh·os de Saúde 

O Secret:'trio de Estaoo da Saúde. nu uso de suas atribuições le
gais. nos têrmos do artigo 4• do Decreto n• 50.192·68 e do artigo 67 do 
D('crcto n• :'í2. 182-69, ouvido o Conselho Estadual de Saúde: 

Com::idPrando a necessidade de ;uender ao disposto no inciso Il do 
Arti~o :i' do Dl'err-to·Lf'i de 2 de outubro de 1969, que criou cargos de 
médico-sanitarista do Quadro da ::::ecretaria; 

Considerando que a classiEcaçf';o de unidades sa:1itárías nos tipos 
Centro de Saúde V \CS-Vl. Centro d0 3aúde VI (CS-V1) e Pôsto de 
Atendimento Sanitúrio \PASl ainda exigem estudos dos órgãos técnicos 
da Past<1; 

Considerando finalmente o parecer favorável do C. T. A., 

RESOLVE: 

Classifkar as unirbdcs sanitúr;as constantes da relação anexa 
nos tipos riP ("('ntro de Saúde I tCS-Il, Centro de Saúde li (CS-ll), Cen
tro de Saúde III 1CS- IIIl e Centro de Saúrie IV \CS-IVl, em conformi
dade com a discriminação constante da mesma relação. 

D.R.S. -1 

Centros de Saúde I 

C.S. BclPnzinho- C.S. Gu<:.rulhos- C. S. Ipiranga- C. S. Ja
baqu:lra- C. S. L.'>pa- C. S. Mauá- C. S. ::\fogi das Cruzes - C. S. 
Nossa Senhora do ó- C.S. Osasco- C.S. Pe:1ha àe França- C. S. 
Pinheiros - C.S. Santa Cecília - C. S. Santo Amaro - C. S. Santo 
André --C. S. S;'í.o Bernardo rlo C<:mpo - C. S. São Caetano do Sul -
C. S. Sãc Miguel Paulista- C. S. Tucuruvi- C. S. Vila Maria- C. S. 
Vila Mariana - C. S. Vila Prudente. 

Ct'ntros de Saúde li 

C. S. Barueri- C. S. Brás - C. f'. Butantan - C. S. Diadema -
C. S. Franco da Roc!.a -- C. S. Itaquera - C. S. Parque Boturussu -
C. S. Perus - C. S. Santana - C. S. Suzano - C. S. Utinga. 

Centros de Saúde IH 

C. S. Bom Reti~o - C. S. Caieiras - C. S. Cangaíba - C. S. Ca
randirn - C. S. Casa Verde - C. S. Cotia - C. S. Cupecê - C. S. 
l·'Prraz dP VasconcPllos -- C. S. ItapccE>rica da SNra - C. S. Jaçanã -
C. S. Moóc'l- C. S. l'arí -C. S. Po{l- C. S. Ribeirão Pires- C. S. 
Vila Carrão -C. S. Vila Formosa. 

Centros de Saúde IV 

C. S. Cajamar -. C. S. Carapicui')a --- C. S. Cid:1de Patri:trca -
C. S. Gu;u.u:<i,:cs - C. S. GuararNna -- C. S. Itapevi -- C. S. Itaquaque
cctuba - C. S. Jandira - C. S. MairiporJ. - C. S. ParE>Iheiros - C. S. 
Parque Euu Chaves - C. ~. Eeal Parque - C. S. Salesópolis- C. S. 
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Portaria SS.CG n9 2-73, de 16-1-73 
(D.O. de 17-01-1973) 

O Coordenador de SaGde da Comunidade, no uso de suas a 
: -ibuiç6es legais, considerando o disposto no Decreto n9 90~ 
d0 29, publicado no Di~rio Oficial de 30.12.72 e objetivando 
proporcionar, nos termos da Resoluçâo SS n9 16, de 26-10-72, 
uniformidade r•o hor~rio de funcionamento das Unidad0s de aten 
dimento e das demais Unidades Administrativas d0sta Coordena
doria, 

Determina: 
Artigo 19 - Os Centros de Saúde funcionarão no horário 

das 7 às 17 horas ou, quando não haja em exercício servido -
res em R.D.E., no hor~rio das 7 às 13 horas. 

Par~grafo 19 - Nas jornadas de trabalho dos servidores, 
em R.D.E., em exercício nos Centros de Saúde, os intervalos/ 
de 2 horas para refeição e descanso serão estabelecidos, sem 
pre que possível, em faixas alternadas, de forma a ser evitã 
da a interrupção do funcionamento da Unidade. -

Par~grafo·29- As jornadas de trabalho dos servidores 1 
em regime de tempo parcial, em exercício nos Centros de Saú
de, poderão ser fixadas, em carater excepcional e com funda 
mento no par~grafo único do artigo 29 do Decreto 902, de 
29-12-72, no hor~rio das 7 às 13 horas. 

Artigo 29 - Nas demais Unidades Administrativas desta 
Coordenadoria, a jornada de trabalho dos servidores será fi 
xada na faixa horiria compreendida entre 8 e 19 horas com um 
intervalo de no mínimo uma hora eara refeição e descanso. 

Artigo 39 - Os servidores nao enquadrados no R.D.E. em 
exercício nas Unidades Administrativas desta Coordenadoria , 
ressalvada a hipótese aludida no parigrafo 29 do Artigo 19 
desta Portaria, obedecerão o hor~rio das 12 às 18 horas. 

Parágrafo Único - Nos casos dividamente justificados, a 
juizo dos dirigentes das Unidades de Despesa, poderão os ser 
vidores a que se refere este Artigo cumprir o hor~rio de I 
às 14 horas. 

Artigo 49 - As autoridades administrativas verificarão, 
antes da autorização a que se refere o Decreto n952.810, a 
possibilidade de ajuste do servidor em outra faixa horári~, 
dentro dos limites fixados nesta Portaria. 

Artigo 59- Esta:Portaria entrará em vigor na data de 
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sua publicação, ficando revogadas as autorizações até agora,/ 
concedidas, para horários especiais na área desta coordenado
ria. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CENTRO DE INFORMAÇ0ES DE SAÚDE 
os 

. 
,COOR_OENAQORIA DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

BOLETIM MENSAL DE PRODUÇÃO (1) : 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROGRAMA DE AS~I$TÊNCI~. AO TOTAL ' 
CRIANÇA ADULTO 

<1 ano 68 INSCRIÇOES I I 

1-4 anos z;:; CONSULTAS MÉDICAS 
I 

INSCRIÇOES 
.. : 5-14anos li ts ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM 

I 
.. 

1 I : 
TOTAL · ('li! iJ~ts'~ PRIMEIRO ATENDIMENTO ·· ' 

<1 ano ~ l.. t SUBPROGRAMA DE CONTROLE 
CONSULTAS 1-4 anos (!;:)3 DA TUBERCULOSE ' 

· MÉDICAS 5- 14 anos J~ ' ' DOENTES 
TOTAL .58~ ' COMUNICANTES 

<1 ano CONSULTAS QUIMIOPROFILAXIA 
ATENDIMENTOS 1-4 anos J 

MÉDICAS 
OUTRAS PNEUMOPA TIAS 

DE 
ENFERMAGEM 5 - 14 anos TOTAL 

~ TOTAL ' j l DOENTES 
<1ano ::-,j PRIMEIRO COMUNICANTES 

PRIMEIRO 1 - 4 anos .30 ATENDIMENTO QUIMIOPROFILAXIA 

ATENDIMENTO 5-14anos 61 TOTAL 

TOTAL Jbél' SUBPROGRAMA DE CONTROLE 

AÇ0ES INTEGRADAS A SAÚDE DA HANSENÍASE 

DA MULHER 
TOTAL 

DOENTES 
10 - 14 anos ..3 CONSULTAS COMUNICANTES 

~ CONSULTAS 15-49 anos ~8~ MÉDICAS OUTRAS DER MA TOSES 
(!) MÉDICAS 50 anos e + jJ TOTAL o 
..J TOTAL l!Jb ' DOENTES o PRIMEIRO 

COMUNICANTES u 10- 14 anos ATENDIMENTO w 
z PRIMEIRO 15-49 anos b=i' TOTAL 
(!) ATENDIMENTO 50 anos e+ JJ ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM 

TOTAL ~ ""::f_l:j_' PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE 
CONSULTAS MÉDICAS L3b ATIVIDADES GERAIS 

.1' ASSIST~NCIA A CONS.MED.PUÉRPERA 
I 

GESTANTE ATEND. ENFERMAGEM 
i .LJZJ MATRICULAS 

PRIMEIRO ATEND. '=t3 1. o ATENDIMENTO NO ANO NA U.S. 
' APLICAÇ0ES DE TRATAMENTO 

. AÇ0ES.A SAÚDE OCULAR TOTAL ' 
VISITAS DOMICILIARIAS 

<1 ano -~ TRABALHOS DE GRUPO 
: 1-4 anos .\ G COLETA DE MATERIAL 

CONSULTAS 5-14anos _3.5 TESTES DE ACUIDADE VISUAL 
MÉDICAS 

I 

; 

(_, ~· J 15anose + TESTES DE SENSIBILIDADE 
TOTAL 3b'J ''· INSPEÇOES DE SANEAMENTO 

) <1 ano 
~ .. 

EXAME~ . ABREUGRAFIAS 
i .: ~ 

I 1-4 anos ~ j RADIOLOGICOS RAIO X. 
PRIMEIRO i 

ATENDIMENTO 5 - 1.4 anos Bb ATESTADOS, LÁUDOS, N.o 

15anose + G.G.J LICENÇAS E CARTEIRAS CONSULTAS MÉDICAS -··- . 

TOTAL 3 c,'-3: ', 

-·- ···- · . ' - .. -~ - . . 

: _, ' I 

/)r .'S,• rri·; f' · ,·-1 ,.j,·,, /,',, ·' . l /r r;J_~t> 
•I 

1
TOTAL 

06 
G':::fi:J 

-=13 
TOTAL 

' .:15 
b 
~ 

J ~ -r 
' 3(J.Ol~ '- ' ··.' 

}!:/ 
33 
\0 

" b t:J 

TOTAL 

f ·O 
c:! O 

J.3& 
za ti 

J_ 
...J êl . 

·~ ~ ·.wu .3 ' 1. 

JO · 

TOTAL 

~~ - '-10 
C.:93 

Z:5:J 
y 

c:.. tu 
::;-:e~ 

'" .3 . 

bJ 
J J :t 
0 ..) .:J 
'=(JO 
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INSTRUÇOE& PAliA PREENCHIMENTO 

Noa campoa DRS a DS • enoter o nome do Dapertamanto Regional de Sailde e do Distrito Sanit6rio à que a Unidade da Sailde pertence. 
No campo MUNICIPIO • anotar o nome do municlpio a que a Unidade de Sailde pertence. 
No campo Ml&/ ANO • anotar o mês a ano calend6rio a que sa relera o Bolellm Mensal de Produclo. 
O campo CODIGO DA US • dever6 ficar em branco. 
No campo US • anotar o nome na Unidade de Sailde omitindo o nome de homenagem, quando houver. Por exemplo: Centro de Sailde 
Dr. Hermllindo Leio, no Boletim Mensal de Produçlo daver6 constar· CS 1 Durinhos. 
Noa Campoa TOTAL • transcrever pera as casalas corresporrdentas 01 resultados obtidos na coluna TOTAL dos Mapas Diêrios de Traba· 
lho de cede programa e aubprograma. 
No campo PREENCHIDO POR • anotar o nome do funcion6rio Cal que preencheu o Boletim Mensal de Produclo. 
O cempo DIRETOR DA US • 6 destinado ao visto do Diretor da Unidade de Sailde no Boletim Mensal de Produçlo. 
No campo DATA • anotar 1 data em que o Boletim Mensal de Produçlo foi preanchido. 

PRAZOS PARA ENTREGA: 

UNIDADE DE SA(IDE. at6 o 6. • dia iltil dever6 preencher o Boletim Mensal de Produçlo, referente ao mês anterior. e enviar a 1. • 
via diretamente ao Centro de lnlormaç6es de Sailde ·Av. Dr. Arnaldo, 361 • 8. • andar; CEP 01246 • Slo Paulo· SP • • a 2. • via ao Dlstri· 
to Sanit6rio. ' 

DISTRITO SANITA RIO· at6 o 10. • dia li til dever6 consolidar, na planühl correspondente, os dados dos Boletins Mensais da Produ· 
çlo de suas Unidades e enviar a 1. • via ao Centro de lnformaçiles de Saúde e a 2. • via ao DepartarTtento Regional de Saúde. 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAODE • at6 o 16." dia útil dever6 consolidar. na planilha correspondente. oa dados de Produ· 
çlo, recebidoe de saua Distritos Sanit6rioa e enviar uma cópia ao Centro de lnformaçOas de Saúde. 
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO 
CRIANÇA ADULTO 

<1 ano ~:;? j INSCRIÇÕES 
1 -4 anos . CONSULTAS MÉDICAS 
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'--
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DE 
('~ 

ENFERMAGEM 5- 14anos - TOTAL 
TOTAL '-I J ~ DOENTES 
<1 ano Z.Jb PRIMEIRO COMUNICANTES 

PRIMEIRO 1-4 anos \, =f/~- ATENDIMENTO OUIMIOPROFILAXIA 

A rENDIMENTO 5-14anos )'=13 TOTAL 

TOTAL . .!)"lJ SUBPROGRAMA DE CONTROLE 

AÇ0ES INTEGRADAS À SAÚDE TOTAL 
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DA MULHER DOENTES 
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(!) MÉDICAS 50anose + I TOTAL o '-' 

...J TOTAL j>,.::;b 
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DOENTES o . J u 10- 14 anos ATENDIMENTO COMUNICANTES w 
z PRIMEIRO 15-49 anos \f>'j TOTAL 
(!) ATENDIMENTO 50anose + ,/ s ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM 

TOTAL 2,];~ PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE 
CONSULTAS MÉDICAS ~ ~) ~; / 

CONS.MED.PUÉRPERA ~ :J ATIVIDADES GERAIS 
ASSISTÊNCIA A . .) 
GESTANTE ATEND. ENFERMAGEM MATRÍCULAS 

PRIMEIRO A TEND. I ) 1. o ATENDIMENTO NO ANO NA U.S. 
APLICAÇÕES DE TRATAMENTO 

AÇOES À SAÚDE OCULAR TOTAL 
VISITAS DOMICILIÁRIAS 

<1 ano TRABALHOS DE GRUPO 
1- 4anos '. COLETA DE MATERIAL . I 

CONSULTAS 5-14anos ~ TESTES DE ACUIDADE VISUAL 
MÉDICAS 

15anose + \ jL TESTES DE SENSIBILIDADE 

TOTAL z..~ V INSPEÇÕES DE SANEAMENTO 

<1 ano J EXAMES ABREUGRAFIAS 
1-4 anos ~ RADIOLÓGICOS RAIO X 

PRIMEIRO ,. ' ATESTADOS, LAUDOS, N.o ATENDIMENTO 5- 14 anos .......... 
15anose + '':7 ! LICENÇAS E CARTEIRAS CONSULTAS MÉDICAS 
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J). O. E. 

Rcsoluçlo SS-144, de 12-8-88 
O ScacWio da Sa!ídc:. 

15 :1 
J?;-

considerando que a Organizaç~ Mundial da S~úde admire que 
" uma opiniAo p!íblica cclarccida e uma wopcra~:io ativa. por parte 
da PGPIII~o. sio de importância capi rl l ""' a melhoramento da saú
dr Jos povO$" (dcd:a.raç~o Alma-Ata I •; . li ); 

considerando que-o Decreto Estadual 16 .1 4~. de 26-1-81 . prevê 
a criaç~ de Conselho de Comunidade de Unidade de Saúde do Esta· 
do ; 

considerando que o Minist~rio da Previd~ncia e Assist~ncia So
cial, pela Portaria MPAS 3.861, de 26-?-86, disciplinou as atividades 
dos CCPAS previstas no Dccmo Federal ?2. 701 . de 21-~·86, junco as 
unidades assistenciais da Previdência 5o< ia I; 

considerando que com a organização 'do Sistema Unificado e 
Descentralizado de Saúde do Estado de Sio Paulo (SUDS-SP) faz -se 
necesshio a panicipa{io ativa e consn entc de todos 0$ usuúios da 
unidades do Sistema. e 

considerando a necessidade de fixação de parâmetros gerais a sc:
rem obSc:rvadO$ pelO$ Conselhos de Comunidade de Unidades de Saú
de do ·Estado quando da elaboração do seus regimentos Internos. re
so: vr:: 

Artigo I. o - A organizaçio c o L1ncionamento dos Conselhos 
ComuniwiO$ do SUDS/SP (CCS) . que rem por fim possibilitar a par
riciP2Ç~ organizada da popula~ no connolc e na melhoria da quali-• 
dadc dO$ sc:rviCO$ prestadO$ pelas Unidades de Saúde em sua úea de 
atua~o. obsc:~ as normas gerais corurantes desta Resolução. 

Artigo '2.0
- Os Co"sc:lhos Comunitários do SUDS/SP (CCS) 

serão formados usu tos nt e e ú o SUDS/SP e pelo 
Din c:ntc: a nt a c. ressalva as, c:m o rvâncta ao disposto na 
Portarta MPAS 3.861, de: 26-9-86,as unidades assistenciais do MPAS. 

Parqralo Único. Enrc:ndc:-sc: por usuúio da Unidade: de Saúde 
nJo. ~~ente o i~divid.uo que: nela está mauicula~o. ~ todos os be
ncfJCwaos da assJSt!ncaa na úea de: atuação da Unadadc. · 

Artigo 3. 0 
- . Os membros dos Conselhos Comunitúio do 

SUDS/SP (CCS) sc:do eleitos por 2 anos, podendo candidatar-se: no-
vamente: nas c:l~~ ~ll,!iotes. ___ · .. _ _ _· __ . 

Aniao 4. • - Os Conselhos tc:rlo oo minimo z c: no múimo li 
membros demos c: suplentes eleitO$ por voto darc:to, ressalva o o JS-
posto no aniao 7. • . . ·. 

.Artigo ,, 0 :- Podc:ri sc:r eleito para o Conselho o individuá coin 
mais de: 18 anos que resida na úea da abrang~ncia da Unidadc:··cfé 
Saúde:, desde: que: nJo sc:ia membro.dc ouuo CCS ou servidor público 
federal, estadual ou municipal do setor de saúde ou, ainda, funcioná
rio. _servidor ou c:m_pregado de: entidade imegrantc: do SUDS/ SP. ~ :1 ' 

Pmarafo Onaco - Ocom:ndo dúvida quanto l úea de abran· 
g~ia da Unidade de Saúde:, cabcd o sc:u Dirigente: cclarc:cê-la; des
sa dec• podm o interessado recorrer. no prazo mhimo de:~ dias. 
ao Ditc:tor do SUDS-Regional. 

. ~nieo. 6. • - Os mem~ titulares c suplentes sc:do ele: i tO$ por 
mawna de -· Em votll(to dima c: universal, na qual podem votar 
rodos os usuúios inaiores de 16 anos, alfabetizadO$ ou ~. rc:ssalva-

, dos o disposro no utiao 7. •. . . . . :. li G 
li. • - Os c8ndidaros ao Conselho poderio uticular-sc: em cha-

pas ou concorm individualmc:nte. . '·' 
§ l. • - Quando houver mais de uma chap-.a, elas dc:verlo · 

imcmoer-se, mpâcados os limites mfnimo c múimo de componeo. · 
~cs . ... c.r:;, ,· ~··.>. 

1
. · ·)· t, .. ·,. ,..·.. . .. 

1 
•• . ~ 

. ' t· • .I ' • I .( ' r. . 

. § 3. • - sert considerada vencedora a chap-.a que obtiver ~ 
.SUJiplcs de 9!J(OS. ;. • ' . · .... . : ; _ · · ; · 

§ I. • - As e!ei~cks serão presididas pelo Dirigente da Unidade 
de Saúde. que- solicitari ao Diretor do SUOS/Regional apoio material 
c adminisuativo. nccessúio a confecç~ de cédulas, urnas c lisw de 
vor:mres; 

§ 2. o -- O Dirigenre da Unidade constituirá e designará uma 
Comisslo Elciwral. integrada de um rcprescmamc da Unidade. de 
urn rq>ro.: nt>ll!C das th;>.pas c um representante dos, >nd idaw, indi
viduais. 

§ 3. o - A Comissilo Eleitoral sc:d responsável pelo acompanha
mento das eleições, pela integridade das urnas c: pelo uabalho de apu
ra~ dos votos. 

§ 4. o - As c:leiçOc:s ·sedo realizadas em 7 dias. iniciando-se na 
segunda-feira c encerrando no domingo seguinte, is 14 horas. A apu
raç~ dos votos sc:d feita imediatamente após o t~rmino da elciçilo, na 
Unidade de Sa!íde ou em local. escolhido de comum acordo, com a 
ptc:sença de um fundonirio especialmente designado. e aberto l par
ticipação da comunidade:. · 

§ ~ . o - Haved urnas fixas na Unidade c poderão haver outras. 
volantes. para percorrer os logradouros públicos da loc:al idade. acom
panhada esras por fiscais das chapas c dos candidatos c: pelos membros 

I · da Comissão Eleitoral. O howio da votação será das 7 às I 7 horas e as 
urnas serão guardadas. lacradas, na U nidadc de Saúde:. 

§ 6. o - As cleiçOc:s deverilo ocorter em dia nio coincidente com 
qualquer programação de natureza sanitária ou evento oficial que ve
nha a realizar-se: em dependências do SUDS/SP ou com a participaç~ 
de Orgilos dos SUDS/SP. 

§ 7. o - O Dirigente: da Unidade de: Saúde comunicari ao Dire
tor da SUDS/R, no prazo de 48 horas, o resultado das dciçOc:s c: a 
composição do CCS. indicando nome. endereço, número de: qualquer 
.documento de: identidade: e a profi.mo dos membros efetivos c su
plentes. 

§ 8. o - O Diretor do SUDS/R, no prazo miximo de 2 dias, 
mandari publicar no D.O. o resultado das eleiçOc:s. 

§ 9. 0 -O Diretor do SUDS/R informaria CIS/SP o nome da 
Unidade onde o CCS atuari, a sua composic~ e a qualificaçilo indivi
dual de: seus membros. com indic~ da respectiva Diretoria. 

Anigo lO- Ao CCS compétc:: · 
I - Acompanhar as atividades da Unidade de:. Saúde, dc:sc:nvol· 

vendo esforcas no sentido de garantir o sc:u bom funcionamento, 
reunindo-se: com representantes do SUDS/SP. c:m especial com o Di
rigente da Unidade, participando do processo decisório ao discutir os 
problemas e propor soluçOc:s de interesse da· Unidade e dos usuúios. 

11 - Divulgar à comunidade os serviços prestados pela Unidade 
de: Saúde:. oricnrando sobre sua imponáncia c: estimulando os mora
dores a utilizarem c:ssc:s serviços. 

111 - Reunir-se: com os moradores da localidade: para recolher re
clamaçOc:s, sugcstOc:s c: reinvidicaçOc:s no tocante: l qualidade: e esp«ic 
dO$ serviços presrados pela unidade de: saúde. 

IV - Despenar o interesse dos moradores a fim de obter a sua 
Pllnicipaçto ativa c consciente a 5Piução dos problemas de: saúde; da 
localidade. transmitindo a todos os trabalhos realizado pelo Conselho 
c chamando-os a panicipar. · 

V - Levantar as rc:ivindicaçOc:s dO$ moradores quanto is ativida
des de: sa!ídc: pública. C'XIrriinando-as do ponto de: vista c sua validade: 
c. junto com os moradores, encaminhando-as para soluçOc:s pelas au· 
toridades competentes. ' 

VI- Aprc:sc:ntar ao Diri,c:ntc: da Unidade:. ap65 a posse: 'de: SC:ÚS 
membros. cópia do programa de: atuaçilo. .· . 

Artigo li - Slô prerrogativas do Conselho: 
I - O Dirc:iro a uma reuni~ mensal ordiniria como Diriacmc: 

da Unidade e.exti'IOC'dinaritc:, quandcJ~; Em functo ck 
pauu da n:unilo, o Diriamcc da Uoidaclc pockd roliciw a ~· 
de fuocionirios oU len'idores. . . . ·. · 

I · t ·4. •-~a dápua 1e dft mue cancfidatõs iDtmtos ~· 
I vidualmeace, - COIIIidendos eleitos aqueles candidatos mais~ 
. dos. ~Oilimitaotabelecicb no aruao 4... . ' :· ~'-;'! ;. 
t · . .. 1 1.~ .-. Na ~pócae de concorrerem candidatos intranni~!cfe · 
rhapas e caíididâtóSiriiJiVidú-ai$,"?>. Conselho sc:d .. compósto-·~~-· · ~ 
membros qa chapa vencedora acrest·ida de att 3 dos concorrentes indj> 
vi duais mais votados. . · I 

, 11.- O diirito l audi&acia com o Óímor do SUDSIJt, ~ 
. ~as tc:ivindicll((lft.e rttlamatGcs do CGS nlo estiverem ~'ltm•' 
~idas pelo Dirigente da Unidade de: Saúde. · . 
· · 111 - O direito a rttortc:r is instâncias superio.rcs (Macro-Rcgilo. 
Sc:cretário da Saúde c: OS). sempre: que: . sc:m nenhuma c:xplicac~ jul
pda suficiente • . o CCS ~ tiver suas reivindicaçOc:s c: rc:clamaçiX$ 

Anigo 7.• :._Pode:~ compor o CCS. além dos candidatoS el~l . 
tos na f!J!ma do ~o 6. • •• atE 3 membros de diretorias c:lc:iw ~c: ·.' 
d~earw. ~ e com acuaçio na ú-ca de abranabxia da U · e 
de Saúde; 1 • : • I . I . ~ · ' ,. 

. § I . •- Os rc:presmcami:s de que trata o ''capur'' dc:vertQ, ·pof 
. ocasj~ da iNCriçlo dos candidatos. requerer o seu inarc:sso no 'CCS. 
indiando como suplente: o ·sc:u substituto legal. ' f '-· · 

§ 2. 0 
- Se: houver mais de 3 entidades interessadas, cabé'ii áo 

Dirigente: da Unidade: detc:fminar, em razão da antiauidadc Q.u c:nd· 
dadcs. quais os ~r~taotes que: co,mpor~o o CCS. · · ' 

§ 3;•- O nú.mero ~representantes previstos no "c~put'~ i:l~· 
vad o r:umcro rnhimo de: mtcgrames do CCS. · · ' ' : 

§ 'i. o - O dirigente da Unidade de Saúde: é membro na~o' do 
CCS. ~direito a voz, "!as . sc:~ direito a voto. c sua prcsc:nça nà 
romposjÇ~ do CCS ~ dJmanuJ o n. o mínimo nem o máximo d~: 
membros previstos no aniJto 4. 0 • 

Artigo 8. • - As eleições sc:m convcx adas a cada 2 aoos por edi
ral publicado no D.O. c em jornal de grande circulaç~ n;llqcóllidade. 

Parigcafo único - h autoridade competente para a convocaç~ 
das dc:i(õc:s é o Ditc:tor do SUDS - RegiOnal, que divulgad, ~ fQr· 
ma mais ampla ~vel, na sua úea de atuação. c com pelo menOs 
três meses de ant'Cicc:dmcia, as instruções peninc:ntcS. os ~. para 
inscriçlo de ca.bdidatuiu c: as datas de: cleiç:lo. · 

Artigo 9.•- As inscrições sc:do abertas nas Unidades de: SaOdc 
com I mês de antc:ec:dmcia da data marcada para a$ c:lc:i(õcs durante ~ 
á~ úrc;5, c os .·ntcr&ã&ís Êíil compor o Cõnseflíõ Jê:Yãlõ provâi
quc: prc:enchcm as l'ondiçõcs exigidas por estas formas. 

•tendidas ·nas insdncias inferiores. . 
· IV ;- h obtençlo, oa própria Unidade. de vista, de documentos, 
J csdc que o reqljeira, pof escrito. com a indic:~~:ão fundamentada do 
líiaitimo interesse: social. · 
.. , .. V - A obtc:nç~ de: ~nformaclo sobre: o bom dc:sc:mpenhO da 
Unldade de Saúde:. como hodrio de: funcionamento, turnos de: traba-
lho. carga howia c: ccala de: plantio. . 
· · VI - O encaminhamento de: tod·as as reivindicaçOc:s. reclama· 
çOes, denúncias c: sugestões ao dirigente da Unidade de Sa!ídc: e, em 
J!rau de recurso. ao Direror do SUDS/ R e às instâncias.superiores. 

VIl- O acesso dwio aO$ registros do "Plantão de Queixas" . 

· r VIJJ - O direito a divulgar, aos usuúios da Unidade de Saúde. 
as atividades de sa!íde organizadas pdÕ CCS. . 

IX -O direito ao obrc:r informações junto aos'usuúios 'da Uni
d~e de Saúde com referência ao atendimento c funcionamento da 
Unidade-. . 
.· . ! , Artigo 12 - Fica expressamente vedado ao membros dos CCS: 
i. : .1-Obter junto a Unidade, privil.:gios pessoais para si ou tercei
ros. 

· n . .u - Fazer tarefas que sc:ião funções rotineiras dos funcionários 
ou servidores. 
: • UI - Rece-ber qualquer tipo de rc:muneraç~ por seu trabalho. 

Artigo 13 - Cada CCS daborad o sc:u Rc:gimc:mo Inte-rno. que 
sc:ri submetido ao S«rcdrio de Estado da Sa!ídc: patà aprovação é pu-

; -~68D;Ü.; · 
• !. § I. o -Os CCS elegerão o sc:u Presidente: c \ 'ice-Presidente: que 

poder lo ser substituidO$ por decisão da maioria do Colegiado. 
· § 2. o- O Presidente do CCS terá, além de: seu voto o dcsc:mpa. 

te:. 
§ 3. o - As reuniOc:s do Conselho sc:rlo registradas em aw, que 

ficarão sobre a responsabilidade: do Colegiado. 
. Artigo 14 - Cabc:ri ao Dirigente da Unidade de Saúde: do 

SUDS/SP. no prazo máximo de rrinta dias, montar um plant~ de: 
queixas. em local de fkil acesso aos usuirios. onde sçrão reaistrados as 
sugestões c: reclamações que devcdo sc:r estudadas c: solucionadas. 

Anigo 1~- O Dirigence da Unidade de: Saúde receberá dos rc:
prcsc:ntantes do C.C.S. todos os docu'mcntos que lhe forem dirigidos. 
examinando a sua validade c arquivaodo-os, depois dc: ·cfetuadas u 
diligências c prestadO$ os csclarccimc:ntos, em arquivo próprio na Uni-
dade:. · 

· Artigo .16 -O Diriamtc da Unidade tomarias providências nc:· 
ccssárias para a soluc~ de problcmu levantados pelo CCS que resulte 
em melhoria do atrndimcinto na Unidade. 
· · huisO 17 - ·O Diretor do SUDS-R mandari apurar todas i.s de
núncias c reclamaçOc:s do CCS, solicitando ao Dirigente da Unidade:, 
as informações c documentos que: julgar necessários. . 

Artigo 18 - Cl\Jalquer usuhio da Unidade: de: Saúde: do SUDS
SP poderá manifestar-se: por dcriro. em primeira insdncia .l OMS
Capit31. CRJS. OJS 'rcspéctiva c. em última. à CIS-SP. quando tiver 
provas concretaS de: erro. blsidadc: ou omis'do relevante: que: dcsquali-
fiquc: o CCS. ganntindo-sc: ao Conselho a ampla defesa, . 

Artigo_ 19 - O CCS c: o CCP AS anicular-sc:-Ao para dc:gc:r reprc· 
sef!tantes em âmbito estadual pa,ra rcpresc:nrarc:m os usuúios nas Co
missões lntc:rinstitucionais de .Saúde: (OMS. CRIS, CUS, respectiva c: 
CIS-SP) c: nos Módulos de Sa!ídc do PMS. quando for o caso. c-· 
; · Artigo 20 - .Esca.Rc:soluçlo e sua .Disposic~ Transir6ria entrám 
~nnigor na dau de sua pubticaclo. - . · . . , 

· Aniao 21 ...,... P'Jcain revogadas as disposiç(lcs em conttirio, em' es
pecial a Resc).luçloSS-44, de l4-8.S3 (O. O. de 2,·8-83) . 

. J!.; O~TiiaSk&ia . I . 

> ~ ) · 'Anijq .PnicO '- Fica pn)nÓgad~.' ath posse dos rlOWlS ~bÍos 
'c:lc:J~s em outublo' 'cf? '.~tc: ano. ·o man~~to_ d~ ~te:~~~ 

.. ~~.a~ConselhosCorri~~dc:Saúd~: · ... ,. , ·I ,, . ._,, . ... it);.· · 



f.11'JE X D .t :] 

CONSIDERAÇ5ES SOGRE O FORMUL~RIO 

Cuil<::;:ic.lt:~r<::;ç:.(:;c?·:s ~;,ubrE .. ·":;:iBn:i.-fic::dc!CJ d.:::~s:; qu.Qst(:;c·":; do -fur·H;ul/.::.r·:i.o c <::;~:; 

3ltcrnativa~ propostas. 

o furmul~rio possue 32 qucst~cs 

ou. t: i. ;::1 '::i . lO 

·f:i.nd] dCJ 

!:-cmpr·e u tlLÍ.mero 9 E' diz r··e~;;pe:i.to ~. <::~us;2nc:i.d dE• r·pspostd do i.n·· 

+~.n·m.:Int.t.~ uu pcn· n:::1u ,,;.::Jb•:::r -~1 ,-·,-:;::::iPD~::it:.a .:~1 p~:::!i··gunt.a l:t:·.~i ta r:n..1. q1 .. LHldU u 

:i tl-for·m~.:~td:.e ~~~;o r·\:::~:.punclc lk<dd. 

A alternativa Outro/s -se refere d respost<::~ 11~0 previst<::~ Pntre <::~s 

outrds propustds ou pode 

Pergunta 

pu·:.::;qu:i Sd 110 rrHJir:entu. 

Pergunta 3 c::. 

Quando dS respostas furem: 2 ·-

est' satisfeito em parte ou 3 -niu e~tá satisfeito, perguntar por 

que. 

c~ quanto tempo 



da moradia do usuário, 

r;.=.~Üde F! por qu~~. 

s~ conheca e frequente outro servi~o de 

Centro de Saüde foi utilizado nos últimos 

Perguntas 10,10a,.11 e .tia ····d:i;:.c•m rc~spc;,~:it.D a r--c~so:tut:iv:icl<~tdc:• do<:; 

<:tterldimento!:; r1o Cc"rlt.ro cl!"'! SaÚdQ ou c~irl ot.ttr·o SQl-v:i!;:cl. 

Perguntas 12, 12a, 12b, 12c-·· di z~:-~m r·espei t.:o c:un·-

Perguntas 13,13a e .14- verificam novamente, de forma mais direta, 

quais as clificulclacles que existem, quQ o usuário 

enfrenta para ser atendido no Centro de Saúde I 

qttal ~:;uc.t op:irl:iZ.~o <:;c:Jbr--t:~ o atencl:im(:?nto o·fc:r-<::!c:ido. 

P i nhe i r· os 

Perguntas 15,15a e .15b- indagam as opiniões elas outl-as pessoas da 

·fi:!m:i l :i a do :i rdonn<:lllte ~~.>ol:n-~;~ n Cc'rd:n:l d!~ Saúc:l<;? ~se~ o ·fn:?CJU!·?ntdrn. 

Perguntas 16 e 17····pF!rmi tE·!m levantar quais os programas e sub-

programas que t&m sido utilizados ate agora pelns 

saber quanto tempo vGm frequentando esse Centro de Saúde. 

Perguntas 18,19 e 23 dizem respeito b rela~~o profissional 

s<:üÍdE1 x usuá1-· :i o, 

fun~âo de quem o atende e como o atende. 

<:1ue tDm m-i:t :i !5 CJU HH"'-!rlClS CJ ln!7?~5FlD ohj (;~t :i. VCl. 

Perguntas 20,21,21a e 22 - tratam da linguagem e 

sa~de a respeito da saúde e tratamento do usuário, 

c:ol-l-c.~tamC!ntc• c!nt<:?nd :i. das. 

fnnna C:UillCJ 



de 

sati•;fa~io ou n~o em l·elaG~O aos profissionais que o atendem. 

Pergunta 25···· cnnf:ir·m<:t <::t pur!]Uil"L<:'! F~IJ. s;o] ic:i"L<:HidO qL!E' 

:itldiqu~= sua pr·c~fc)r-O:nc:i<::o. C'rn manter- o~.t rião o m~::~smD pr··Df:issiDn<:'!l qu1:··' 

IJ tem atendido, devendo justificar sua r·esposta. 

Perguntas 23 e 26··· 

pr-ofissionais de s~ude que o <::ttendem t&m se mostrado inter-ess~dos 

em atend5-lo e se preocupam com ele antes da consulta e 

form~ isso tem ocor-r-ido. 

Perguntas 27 e 28, 

que o i nfol-mant!:> méd s gosta e mt:~nos 

r:n·f:!tr.~nde cont i nu.ar utilizando 1-:.:s~;;a 

gCJ!5t d llCJ Cr:?nt r· o c.h.• s~úde' s:.;e 

Institui~~o e dando um espaço 

para que ele dig~ o que quiser- mais a respeito das 

atendimento e dos serviços oferecidos. 

elo 

Pergunta 30-possibilit<::t qualqur:.:~r- clúv:icla elo infDrm<:'!rltl::) !::;e~ja 

esclarecida ou orientada par~ o setor responsável. 

Pergunta 32- exige a participa~~o do usu6rio na proposta de 

A par·t.:~?! de dado~'; PE!s;s;clüi!;; pr·Dc:ur·a c:ar·ac:tt:)r·i;r.ar· a pnpul-:H.;:âío qUE·! 

utiliza os servi~os desse CentrCJ de Saúde. 



{~NE :<Cl :1.4 

Am::?'-l DL CONTr::L1DO DD FTlF~t"lUL.ÁF~ J O 

· · D<:tc.los pessoa i!";: nonH:-~, (;:~ndc'l ... (::.'ç:o, SE? XO, :i d<:idt:.•, pr··occ:,,df?nc: i<:~, tc?mpo 

ciF~ n·:-!sicl2nc:ia f=~m São Paulo, nív~=d dt,;-~ inr:;t.:ru(;:1o 

t:'!:>taclo c :i v :i ] , oc:upaç::Z~o ele> U!5Uál-· :i c> e clf=~ E;(·?:!U 

conjuge (se casado) ,renda familiar. 

·· Sé:lt i s·fi:iç:~o i::l n:>spc i to do atc-::~r1d :i rnf21Ti:o (-? di::ls p(!SSOi::IS 

(profissionais; ·~· E~ ·hmc:innúr·:i.u!:; elo CF.mtrn cl~~~ ~3ai.Í.cl<~) 

CnnhF.!c:imE-Jnto ·=1 i"fC!!";pE:-!:i.t:n rh:;~ out~·o!3 s<-::~r-vi!;:o!:; cl("·! s;aÚciE'~ do 

h a i r·r·u E! sua t!t :i :t :i ;:r.,;:~(;::~o. 

·· R<:?l<=~ç~u r>r·o+:i!::;!;:;:i~:>rl<:t:i.s clt.~ s;,;;.Úd<-::! >< us;u;;r··:io!:;,irJtE'l ... (:'~!:>SE.~ dQmc:>rl!:;tr<::tclc> 

rl(:l at.:endiment.:n ae> usu;irin. 

D:i·f:ic::ulcl<::tdc::•s E!rn ~ • .;€:~r- ;::~t(·?1ndidCJ, d(;~mor·,::~ P<::tl-a c:onsc'guir rn.: .. ~r .. c:<:H·· 

consul f.:.3., esper·a P·3.i··:l u atEmcl imt:!nto mar·c:.:.ldCJ. 

·- Resolutivic.l<=~de do <=~tenclirnento oferecido. 

Opini:iín elo in+nnnant.E! E! dE-! !:;ua ·l:amília ·:~ubrf::~ a !:p .. !a.licl.:::>.d~? d<:.:• 

at <-:·!nd :i rnc: .. mto do Ct:?:-d: r .. o de E)aÜd(:'::'. 



C!Jnh<~c j fr.(ómtn "' !""(;~~SF'fZ) i to dos -f une :i onár· :i CJS e l·ll"'D-f :i s;s :i ona i!:>, ( !5C'Ul5 

nome!;, fun~6es e atividades) que atendem no Centro de SaGde. 

Poss i b :i l :i cl.::td!-:? elE! PE'r··~_:Jurd:<:tl ... !?. obt(7'!l ... r-<ó,'Spost.::t!::; a r·!::.'l3Pf:! i to cJt.~ tudo 

n qur.~ cp.J.t!~· s-:ü:>er .. a rf':.~,;pHito clf?. !:;ua ~;,;;ni.dE~ e tr-:lt:.r..Hnf'!ntn, na+.:ur·r=!<r.,:l 

d.::t in·for·m.::tç:i:ío . 

.... p,-·overliência cl<::ts or·:ientaçi'í!:.-!!5 C! irl·for·maçÍ:Í!-::!<:; r·ec:E'b:icl<::~s no C(?.ntl ... D 

de s~Gde quanto à sa~de/doença dos informantes. 

Facil:icl.:tdE' ou di-f:i.c:u]cl<::~cl!?. ele' c:ompn;~E:nsão, !~~nb?.ru:l:i.rn!-::!rtto d<:t 

1 inguagt!i1l e cn· ient.:H,::dn elo~:; prn·F i !:;!';i ema i !:i c.h'! !';,;n!.dE~ dn Centr·u de! 

8.:.-iÚde. 

(·li-) A expn:?ssão "r-r·of:i!;jsiCJil.:tl de S.:tüde" aqui crnFn-·eg.:td<::t, s:ign:if:ic:<::t 

num sentido amplo tudo H qualquer profi!;sional de nível superiur 

qut-.' estej.:t dfZ)Sf.?nvolv!endo c1t:iv:id<::td0:~~:; d(;? !~.i<:~Ü.d!e! junto <~A popul<:H;:<~:to, 

i~:;to é, mf.!clic:n/,:1, c:inn·g:i.~iu, dent:.i!:;t:.a,a<:;~:;:i.st.:enh"! social, 

psicóloga, <:~ducador.:t d<-:' S<::tÜde pÜtJ 1 :i c:.:t, En·f!~r .. mei 1 ... ,::1. 

(*)a expres~:;ãn "enfer·na~ira", ent:r·etant:.n, 

quD lid~m diretamente com a popu]aç~o 

inclui ns funcionários 

c:> pr-estam cl i ·h?r-entc~s 

j.:.>er·vif;om nn Cent:. r o ele Saúde. , i ~ó;tn ó: ,:=:lt:.endent.f:!!:;, au>< i l :i. ar·E!s, 

oper.:tdor de RX, visitadoras satlitári.:ts, .::tss:i.m como enfermeira 

ob~;tet:1·il! e f':.n·h~nne:ir·,:a clf~! sa.Ü.dE~ pÜ.bl:i.c:a, c:onsf:;!rva.ncln -:1 ·funoa c:umCJ 

o!:.; usuár .. :ios .:t fJ](:-;!)5 S!':' r·c!f<::~r-(~m !::;c:·m d:iff:?r"E'rlc::i<,'lr· C:<::~r~JDS E) ·futl!;;:í:1r:!)::;. 



(~NEXO t:l 

ORJENTAC~O AOS ENTREVJSl"ADDRES- INSTRUCôES PARA ENTREVISTA 

E PREENCHIMENTO DO FORMUL~RIO 

L muito t<~nh<::~mos um<:t condt.d:<::~ comum dur··.:~nte <::1s 

<'.:!n t r f.~ V i s:; t. .,:i<;;, 

·for mu 1 ,-;r· :i <J, 

pnrta.ntu, ·F ::.-1 m i 1 i a r i i.!. a r com 

.i.··· l. .. c~ia com <:~tc,~n<;:7::\o a~~; clu<::!!:;tÕ~~!s clc1 f<Jr·rnu]<~~r··:io, ~::lrltf!.,'!"' d(·=~ corn~=~<;::<:~r·· a 

ent n-:~v i !;;t..::i. 

2- Verifique se os crit~rios de esc:oltra elo entrevistado foram 

levados em considera~3n 

.:nruência do u!:;uát-·:io c?m p.:ü-t:icip<:'lx· d<::t pr:.~squ:is~-" 

'11atr· :í.culél 

1 cl <:<d C.' 

fr(·:->quênc:i<:~ m:i.ri:im<:.i ao Centr-o d<':! G<:1Údc~ dE' ::3 mE~~:;c~~:., 

·--· n:in te-~·~· ~:;i do <--:-~n ~-.ri:?'! V i ~:;t.3.dn ·31"1 tf:,u· i ornH~ntE~ 

"LE•r rn;::c~I:J :i elo n!J par· rl<:~ ciH'~g,~'lda p;,,r··a o atE~nd i mento 

3- Ini<:ie a entrevista cumprimentando n usuário, convide-o a 

S<i:'ntar··--!:;c. Pcn···!~Juntc·-·] h~:0 CJ 11c.Hn~:0, <=~1-lr-e!SC?! rt<=····s<:?, di !.:Jd seu !1DfiH:?, 

luc:-::-11 und1c~ tr·.::,balhn f.:-! objf:d:.ivo ela ~!nt:.r·evi:-;;l>'l. DE~Í>H~~ t.:larn qut·! 

rt~o tc~m qua.lqucr·· ~::'!IVo]v:i.rnf·!nto clirE~to com o C<:?ntr·o ele SaÚclf2. 

E><pliquH q1...u-~ tcH:Ia<:; <'1!:; upiniêÍt-!~:; t.0tn:i.tid.':\~:; !:;f"!·t<i\o illant.:i.cla!::; (0·!11l 

sig:i ]o. (~fl~;'rl<::tS <71'5 ~3l.!SJ(c!S"l:Í:;<·:!S cl:ivul!:_1aclas, m.:;:~s, SE:!l"""::_~Cl 

dücla~,; .::1<.:; i ciE!nt :i. -F ic:açõ(~~!:;. 

4· · FéH;:a <:~s P<er··gurd:as um<:;. por· v<~ I!., P<:'!USi::td<~IIH::!nte E~ r·f-.:p :i ta ;:,s:; 

<.:fl.lE~~;t.i:Íe!,; semprt'-:-! cp.H-:! nZin fur· enb'·Hlclida. ChanH~ o in-Fnrmant.~! pHln 

llC"Jfn<0, scmpr··E! c:.lUE.! poss:ivE~l. 



6- Marque JS respostas sem se preocupar em preencher us 

quadJ .. ·adjrliiDS da colur1a cl~:c c:óclii3CJ!:i com a <::~ltt:~r··n~_-.tiva E~!:..;col!l:id<:t 

n.:a!:i ques;t:Õe!:i ú.:-~c:haclas. 1-:.:;t:.o clevf:':i··3. !:;er h:o-!tto apó~:; u término da 

10ntn:~vi sta e E~ v :i ·L:ü··;,; P~cr·da dE·' tc~mpo. 

7-··· Ao ·Fin·.:ll d·::l Emtn::-!v:i.=;l:-..:=1, VE~r·i·fiquE~ Si€~ nEmhunv~l Pf~!r·!;;)un-1-.:a +ui 

esquec:ida. Em caso afjnncttjvo, f,:.i<;:.::t··-.: .. '1. 

8- Agradeça ao usuária a parti1:ipaçio e a excelente contribuiç~o 

que fo:i dada <:to c::c.HJC:clr·dar- em sE~r- l:?rd:r·ev:i staclo. 
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