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SINOPSE 

Através de levantamento de dados existentes no Município de 

São Sebastião, foi realizado o diagnóstico de saúde dessa co

munidade, que se revelou de nível regular. Estudo de demanda, 

durante os anos de 1972 a 1976~ foi feito e analisado de aco! 

do com as disponibilidade de pessoal no Centro de SaQde de São 

Sebastião, comparando a lotação existente com a prevista pela 

Portaria n9 8 de Junho de 1972. Foram elaborados programas p~ 

ra o Centro de Saúde e dimensionado pessoal com base nesses 

programas. Para o atendimento à demanda prevista pelos progr~ 

mas foi proposto um modelo flexível e dinâmico de dimensiona

mento de recursos humanos, ao invés do critéri~ est~tico ado

tado pela Secretaria da SaQde, com base na Portaria n9 8, em 

questão. 

SUMMARY 

By means of a survey of the exi~ting dat~ in the County of São 

Sebastião, state of São Pa~lo, Brazil, a true picture of the 

health situation of this community was reached, demonstrating 

a regular pattern. A study of health needs during the year 

1972-1976 was made and analyses within the capacity of the 

Health Centre Personnel comparing this number with thatplanned 

according to Directive number 8 of June 1972. 

Programmes for the health Centre were prepared and the staff 

trained in accordance with these programmes. 

To attend the needs foresen by these programmes a flexible and 

dynamic model was proposed in accordance with human resources, 

instead of the static addopted by the state Health Oepartmént 

based on Diretiva n9 8 above mentioned. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Desde 1.962, trabalhamos na Secretaria de Saúde do Estado 

de S~o Paulo, desenvolvendo atividades nos Centros de Saú 

de de S~o Sebasti~o e S~o José dos Campos. 

Em ambos tivemos oportunidade de exercer o cargo de chefia, 

ainda que a título provis6rio. 

Uma das dificuldades que enfrentamos foi a falta de defi-

niç~o por parte da Secretaria quanto ao dimensionamento 

de recursos humanos nas Unidades Sanit~rias~obsua respon

sabilidade. 

Em 1.968, com a reforma administrativa da Secretaria de 

Saúde, baseada no princípio da integraç~o de serviços em 

nível local. definiu-se quatro programas de saúde de com 

plexidade crescente, centrados nas densidades de popula

çao e nas condições sanit~rias da comunidade. 

Posteriormente a portaria S.S.C.G.n9 8 de 08-06-72 dimen

sionou pessoal para cada tipo de Centro de Saúde de acôr

do com sua classificaç~o. 

Em que pese o fato de que os agravos à saúde de uma popu

laç~o não poderem ser atribuidos unicamente as deficiên 

cias dos serviços de saúde, existem fatores na organizaç~o 

e estruturaç~o desses serviços que contribuem para 

nuir seu rendimento. 

dimi 

Um desses fatores situa-se na area de recursos humanos on 

de a distrib~iç~o e o deficit de Médicos, Dentistas,EnfeE 

meiros e outros profissionais de nível superior é aponta

do. quando relacionados com a populaç~o de uma área. 

Entretanto quando certos padrões considerados ~deais sao 
\ 

alcançados, nem sempre refletBm melhoria no atendimento à 

população. 
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Isto se observa com frequência nos grandes centros, onde a 

sofisticaç~o profissionql busca retribuiç~o econ6mica eleva

da ou compatível com suas necessidades pessoais, sem c~nside 

raras necessidades reais da comunidade. 

Como até o momento os elementos oferecidos pela Secretariada 

Saúde~ quanto a lotaç~o de pessoal~ s~o carentes de critérios 

objetivos bem definidos, elaboramos o presente trabalho que 

envolve um Centro de Saúde do tipo III. 

Utilizamos•o Centro de Saúde III em raz~o de ser o interme 

diário entre os Centros de Saúde I e II de maior complexida

de e os IV e V de complexidade menor~ 

S~o Sebasti~o. município do Litoral Norte de S~o Paulo, pe~ 

tence ~ 2a. regi~o administrativa do Estado, é'a principal! 

rea de nosso estudo em virtude de ali trabalharmos durante 10 
I 

anos em seu Centro de Saúde do tipo III. 

Esta comunidade oferece características que limitam as ativi 

d~des do setor saúde, algumas co~uns a outras localidades do 

interior e outras próprias do litoral. 

Merecem destaque por sua import~ncia: 

I - A pouca participaç~o da comunipade nas atividades de 

promoç~o da saúde, as elites locais tendo condições 

de custear os serviços de saúde se omitem e transfe

rem para o Estado a responsabilidade única na assis 

tência aos menos favorecidos economicamente. 

II - Os núcleos pbpulacionais isolados nas praias, onde o 

acesso ~ sede do Municipio depende das condições at 

mosféricas. 

III - Condições culturais assoc~adas a subnormalidade físi 

ca e mental. 

IV - Baixa renda per-capita, caracterizada pela transfor-
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maçao do pescador e do pequeno propriet~rio em "case! 

ro" ou lavrador das encostas da Serra do Mar, sem a

cesso as praias face ao bloqueio imposto por empresa

rios aos ex-proprietários. A exemplo do que ocorre 

em Ubatuba, a situação de pobreza com dignidade é subs 

tituída pela miséria ( 2). 

V - Falta de recursos para obras de saneamento. 

VI - Ausincia de integração dos serviços de sa~de locais , 

de âmbito Federal, Estadual e Municipal~ 

A infase maior em termos de disponibilidade de recur

sos financeiros e dada à medicina curativa, superando 

em larga margem os recursos disponíveis em medidas pr~ 

ventivas. 

Os recursos destinados ao setor de saúde do Município de 

São Sebastião tiveram as seguintes origens em 1976: 

A - Atividades Curativas: 

1 - PREFEITURA MUNICIPAL: 

1.1 -Saúde e Saneamento: 

Subvenção ao Hospital de S.Sebastiãa CR$ 148.000,00 

Subvenção à Sta.Casa de Santos CR$ 20.000,00 

Total 

1.2- ContribuiçÕes da Comunidade ao Hos

pital de São Sebastião, Renda Hosp! 

talar Int~rna e Externa 

CR$ 168.000,00 

CR$ 550.000,00 
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2 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO: 

2.1 - Coordenadoria de Assistência Hospitalar: 

Subven9ão ao Hospital de São Sebastião : CR$ 2.000.000,00 

2.2- I.A.M.S.P.E.: 

Convênio com o Hospital de S.Sebastião 

Total 

3 - GOVERNO FEDERAL: 

3.1 - I.N.P.S.: 

CR$ 124.000,00 

CR$ 2.124.000,00 

Convênio com o Hospital de S.Sebastião: CR$ 1.619.000,00 

3.2 - FUNRURAL: 

Convênio com o Hospital de S.Sebastião: CR$ 609.000100 

3.3- MINIST~RIO DA SAÚDE: 

Auxílio ao Hospital de São Sebastião 

3.4- I.N.P.S.: 

Assistência Ambulatorial 

Total Geral com Atividade Curativa 

B - ATIVIDADES PREVENTIVAS: 

1 - GOVERNO ESTADUAL: 

1.1 -Centro de SaGde de São Sebastião: 

Despesas de Adiantamento 

Recolheu (45%) 

Despesas Custeadas pela DRS-2 

Despesas com pessoal 

Total 

2 - GOVERNO FEDERAL: 

2.1·- SaGde dos Portos 

3 - PREFEITURA: 

Aluguel do Distrito Sanitário 

Total dos gastos com Atividades Preventivas 

CR$ 3.000, 00 

CR$ 1.436.000,00 

CR$ 6.509.000,00 

CR$ 

CR$ 

CR$ 

CR$ 

CR$ 

CR$ 

CR$ 

CR$ 

21.768,00 

9.026,00 

128.151,00 

317.797,00 

458.690,00 

150.000,00 

21.000,00 

629.690,00 
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C - Total dos gastos com o setor saúde no Município de 

São Sebastião no ano de 1976: CR$ 7.138.690,00,dos 

quais 91.2% foram aplicados em assistência médica 

e 8,8% em prevençao. 

O - O gasto per-capita para o ano de 1976 em atividades 

curativas foi de CR$ 402,93 e de CR$ 38,98 em ativ_! 

dadas preventivas. considerando a populaçao de São 

Sebastião para es~e ano em 16.154 habitantes, segu~ 

do o O • E • E • ( 6 ) • 
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2 - OBJETIVOS: 

2.1 - Objetivo Geral: 

Elaborar um modelo te6rico para o Centro de Sa~de 

III de São Sebastião no que se refere a pessoal e 

compará-lo com o modelo proposto pela Secretaria 

de Sa~de. 

2.2 - Objetivos Específicos: 

Levantar dados existentes referentes a situação de 

Saúde do Município de São Sebastião. 

Estabelecer um diagnóstico referente a situação en 

centrada. 

Estudar a demanda ao ServiÇo nos ~ltimos 5 anos e 

analisar as necessidades ds pessoal para esse ate~ 

dimento. 

6 



, 
3 - SITUAÇAD DE SAOOE EM SAD SEBASTIAD: 

3 .1 - POPUUtÇAD: 

TABELA N'~ 1 - Populaç~o de S~o Sebasti~o, segundo Idade e Sexb 

- 1970 -

~ E 

- 1 a. 

1 - 4 

5 - 9 

10 - 1 4 

1 5 - 1 9 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 49 

50 - 59 

60 - 69 

70 e + 

Ignorada 

T o T A L 

FONTE: - IBGE 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

N" % N" % N'~ % 

186 1 • 55 1 63 1 • 3 5 349 2190 

677 5163 697 5180. 1 . 3 7 4 11 1 4 2 

803 6,68 778 6,47 1 . 5 81 1 3 1 1 6 

680 5,65 6 88 5172 1 . 3 6 8 1.1 137 

582 4,84 659 5,48 1 • 2 41 10132 

626 5,20 496 4 '1 2 1 . 1 22 9,33 

5 51 4,60 395 3,28 946 7,87 

459 3181 328 2,72 787 6,54 

385 3120 304 2152 689 5,73 

564 4,70 445 3,70 1 . 009 8,39 

397 ~,30 358 2,98 755 6,28 

264 2 1 1 9 224 1 '8 6 488 4106 

1 52 1 '2 6 1 54 1 '2 8 306 2,54 

5 0,04 2 0,01 7 0,06 

6.331 52,65 5.691 47,96 12.022 99,96 

A estimativa da populaç~o de S~o Sebasti~o p~ 

ra o ano de 1977, baseada no crescimento ari! 

m~tico C1l seria de 15.204 1 de acordo com os 

dados obtidos nos anos de 1.960- 1.970. 
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Populaç~o em 1.960; 7.476 hab. 

População em 1.970: 12.022 hab. 

Aplicando a fórmula: Px=Po + p - Po (tx-to) 
t - to 

Px = Populaç~o a ser estimada 

Po =População no censo de 1.960 

P Populaç~o no censo de 1.970 

to= 1.960 

t = 1.970 

tx = 1.977 

ou seja: 

onde: 

Pop.1.977 = 7.476 + 
12

·
022 

- ~::~~ (1.977- 1.970)=3.182 1. 970 -

Pop.1.977 = 12.022 + 3.182 15.204 hab. 

Entretanto os dados fornecidos pelo D.E.E. estimam 

para o ano de 1.977 em 16.827 habitantes.Baseado nes 

estimativa a população de São Sebastião por grupo 

etário seria: 

TABELA N9 2 - População de São Sebastião por grupo etário es 

timada para 1.977 

GRUPO ETARIO EM ANOS 1 . 9 77 

N9 % 

- 1 ano 488 2,90 . 
1 4 anos 1.922 11 '4 2 

5 1 4 anos 4.12 8 24,53 

1 5 19 anos 1.737 10,32 

20 49 anos 6.374 37,86 

50 e + anos 2.167 12,88 

Fonte: O.E.E. 
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Conforme podemos observar 38,85% da poJulação de São 

Sebastião é menor de 14 anos, merecendo portantoate~ 

ção da área de saúde infantil do Centro de Saúde. 

A população feminina de 15 - 49 anos compreende a 

21,85%, a masculina de 15- 60 anos 29,65 e a popul~ 

çao com mais de 60 anos é de 6,6%. 

Esta divisão por grupo etário é importante na previ

são de facilidades na área de saúde materna, saúde do 

adulto, tanto no que se refere à força de trabalho c~ 

mo também em programas geriátricos a serem desenvolv! 

dos de acordo com a magnitude das doenças degenerati-

vas. 

3,2 - Situação Histórico-Geográfica:-

Fundada em fins do século XVI, elevada à categoria de 

Vila em 16 de março de 1.936, por Pedro Mota Leite , 

sexto capitão-mor da Capitania de São Vioente. 

Nessa época foi fundado o convento de São Francisco , 

localizado no bairro do mesmo nome. 

Em princípios do século XIX, houve um surto de desen 

volvimento em todo o Município. Desde essa época até 

1870, a cidade foi um centro.de relativo adiantamen~ 

to e as suas prósperas fazendas de café e cana~de~a~ 

çucar permitiam aos moradores e fazendeiros do local, 

vida de conforto. Nas primeiras décadas do século, -

quando na região norte do Estado as maiores proprie

dades ~grícolas atingiram os elevados preços de 8 ~ 

10 contos de réis, em São Sebastião, houve transaç~es 

de 18 contos. 

As casas comerciais importavam artigos de luxo dire~ 

mente da Europa para os abastados moradores locais. 

Foi uma época de fausto e esplendor para a Vila de S~o 

Sebastião~ Porém, a falta de braços e as dificu.ldades 

de transportes e acesso a são Sebastião, aliadas ao 

con~t~nte movimento de penetração que se faria hO ~s~ 

t~do~ motivaram nápida decadincia da cidade. 
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Em 1 1817, por alvará de 9 de outubro, foi nomeado 

para a Vila um juiz de fora, cuja jurisdição se e~ 

tendia ao Distritq de Vila Bela e Ubatuba~ A Vila 

de São Sebastião foi elevada à categoria de cidade 

pela Lei Provincial n9 20, de 8 de abril de 118751 

A cidade possuia quatro fortes no canal: os de Ar

mação e da Vila Bela, situados na Ilha, e os de 

Rabo Azedo e de Canas, na entrada do porto. 

Este, com os tiros de seus canhÕes. impediu a en

trada da fragata Cisplatina "Saran~i", no canal de 

São Sebastião, durante a guerra do Sul. 

3~3 - ASPECTOS FÍSICOS: 

São Sebastião campos. com Ilha Bela. Caraguatatuba 

e Ubatuba, a micro-região denominada Litoral Norte 

Paulista. 

A á r e a t o t a 1 d 0 M u n i c·í p i o e de 5 2 O 1<. m 
2 

s i t u a d a e n -
tre os seguintes limites: 

Ao Sul Santos 

Ao Norte Caraguatatuba e Paraibuna 

A Leste Oce-ano Atlantico 

Ao Oeste Salesópolis 

A sede Municip~l está situada a 2m sobre o nível -

do mar, distante da capital 212 km pelas estradas 

de rodagem BR 116 (Via Dutra) S.P. 99 e S.P.55. 
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Atualmente liga-se a Bertioga por uma estrada 

de penetraç~o# que dever~ ser substituida pe~ 

la Rodovia Federal Rio - Santos. 

3, 4 - R E L E V O : . 

A área do Munic!pio apresente relevo movi~en 

tedc, onde es projeQÕes ou saliãncias do rnaç! 

ço dão origem às pontes. e os trechos afole

doe do relevo continental, às ilhas tselie~ta~ 

do-se a Ilha da São Sebastião, alâm de o~tra~ 

menores). As reentrâncias formam enseadas e 

ba:Ces. 

As praias e cordões arenosas sio pouca dGsen

volvidos, disposto ao pé da escarpa de Serra 

do Mer ou acompanhando as exíguas plen!ci~s • 

pois nenhum curso d'~gua mais important~ che· 

ge e dissecar o paredão montanhoso. 

3,5 .. CLIMAI 

Tropical Marítimo& 

A situaQão de são Sebastião sob a ponto ~re~r! 

.Pico, entre o mar e a serra, cerecter!:tl'!!ccli 

ma looel. 

Tampereturesa 

M!nimaa 16°C 

Médie 1 21°C (1,961 .. 1,911) 

Mé><imea 2e 0 c 

-

BIJ3LIOTECA 
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Chuvas: 

São Sebastião possui indicas de precipitação 

p 1 u v i o m é t r i c o s m u i t o e 1 e v a d o s • 1 • 5 O O a 4 • O O Onm 

(média anual), chovendo com certa regularid~ 

de durante todo o ano. 

Umidade Relativa do Ar: 

~ sempre muito alta, quase sempre acima de 80% 

chegando com alguma frequência à saturação. 

A umidade relativa do ar, de 1. 961 a 1. 971 

apresentou a média anual de 87%. 

3.6 - VEGETAÇAO: 

A fisionomia exuberante da floresta da Serra 

do Mar tem sua área de ocorrência ligada ao 

relevo, à pluvi9sidade e à umidade que cond1 

cionam sua característica tipicamente tropi

cal. 

Seus elementos mais altos podem alcançar de 

25 a 30 metros. Apesar da densidade das co

pas a luz consegue penetrar, possibilitando a 

existência dos extratos inferiores. 

A floresta nao é uniforme em toda sua area, -

apresentando variações decorrentes do solo, 

da topografia e do clima. Possui como denomi 

nadar comum, a situação exposta aos 

úmidos que sopram do oceano. 

ventos 
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A vege~aç~o litoreana, ocorre em faixa quase 

contínua, de largura variável em diferentes 

formações vegetais. São elas a vegetação das 

praias, dunas, restingas e os mangueirais. 

A vegetação desta faixa arenosa, enfrenta pr~ 

blemas de instalaç~o, dadas as condições de~ 

favoráveis relativas à natureza dos 

ação dos ventos e vagas. 

solos, 

No que se refere aos solos, sao pobres em n~ 

trientes, bastante permeáveis e relativamen

te secos nas camadas superficiais, sendo gra~ 

de a evaporação a que est~o condicionados. 

Para esta secura contribui ainda a imobiliza 

ção de parte da água pelo sal. 

A ação do vento. se traduz p~ danificação da 

parte aérea dos vegetais, bem como pelo soter 

ramento dos mesmos pelas dunas. 

Quando há vagas, parte da área fica exposta 

ao constante emba~e das ondas e aos efeitos 

dos respingos salinos. 

Assim sendo, só vegetais providos de uma se

ris de adaptações conseguem sobreviver. 

Nas planícies e em grande parte das praias 

deixou de existir a vegetação original para 

dar lugar à agricultura ou à urbanização. 
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3.7 - Aspectos Sócio-Econômico e Educacionais: 

São Sebastião é das cidades do litoral a úni

ca a manter certa independência econômica em 

relação aos movimentos turísticos de fins-de

semana e de verão, graças a seu Porto e ao da 

Petrobrás. 

Entretanto a sua condição de Estância Balneá 

ria, tráz nos fins-de-semana e feriados um 

contingente populacional adicional de aproxi

madamente 2.000 pessoas que se deslocam para 

suas praias. 

Por ocasião das férias de julho e principams~ 

te de janeiro e fevereiro ( c a r n·a v a 1 ) , a pop~ 

lação de turistas alcança 30.000 pessoas. 

No que se refere a sua população estável, es-

timada para 1976 em 16.154 ( 6 ) habitantes, e 

extremamente diversificada quanto a suas ori

gens: Çaiçara, Nordestino, do Va\e do Paraíba, 

Sul de Minas e imigrantes de outras areas, e 

quanto a cor da_pele, compõem-se de brancos , 

pretos, amarelos e mestiços. 

O nível social e econômico caracteriza-se p~ 

la presença de uns poucos privilegiados,pequ~ 

no grupo de classe média, composto de pequenos 

e médios comerciantes, profissionais liberais, 

funcionários graduados de empresas e do poder 

público, e a grande maioria da população com 

~oder aquisitivo de sobrevivência. 

O ensino pré-primário conta com duas escolas, 

mantidas pelo governo estadual, com 160 alu

nos matriculados ~o ano de 1972. 

O ensino primário conta com 47 unidades esca

larei mantidas pelo Estado, sendo que desse 

total apenas 2 localizam-se na zona urbana. 
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O número'de salas de aula disponíveis para o 

ano de 1972 foi de 63 salas, sendo que 48 na 

zona rural (onde 1.049 alunos foram matricu

lados). 

Na zona urbana o numero de salas foi de 25 

para 1980 alunos matriculados. 

Portanto nas primeiras quatro séries o núme

ro de alunos matriculados foi de 3,029. 

O número de alunos matriculados da 5a. à Ba. 

série foi de 1.264 e no normal 42 alunos. 

Para atender os 1.306 alunos a comunidade PE.. 

de contar com 86 professores de nível médio. 
• I 

A população economicamente ativa distribuída 

por sexo, segundo o setor de at~vidade dese~ 

volvida, está representada na TABELA N9 3 

A maior concentração da população masculina 

está nas atividades industriais, como decor

rência da instalação de indústrias no Municí 

pio, na década de 60. 

TABELA N9 3 - População de São Sebastião, segundo o setor 

de atividades e sexo (mais de 10 anos)-1970 

I 

Setor de Atividade Homens Mulheres Total 

.. ( ' 

Primaria 938 48 986 

Secundário 1 • 3 8 5 127 1 . 4 52 

Terciário 1 • 1 7 3 765 1.938 
I 

Sub-total 3.436 940 4.376 

Total 4.641 4.079 8.720 

Fonte:"Conheça seu Munic:ípio"- Vol.II, 1974 (51 
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A TABELA N9 4, mostra a relação da população 

economicamente ativa, e n~o ativa por ativi

dade demonstrando a relação de dependência 

entre os habitantes da área. 

TABELA N9 4 - População do Município de S~o Sebastião ec~ 

nomicamente ativa, segundo setor de ativida 

de - 1970 

Setor de Atividade Econom. ativa Econom.não ativa Total 
\ 

Primário 968 1.941 2.927 

Secundário 1 . 4 52 2.474 3.926 

Terciário 1.938 2.464 4.402 

Condição inativa - 761 761 

Total 4.376 7.640 12\,016 

Fonte: "Conheça seu Município" - Vol. II, 1974 

Por esta tabela verificamos que 36,4% é eco

nomicamente ativa e os restantes 63,6% sao 

dependentes e inativos (6,33%) 

O setor terciário é o que mais absorve a po

pulação economicamente ativa, 44,3%, seguido 

do setor secundário com 33,2% e o setor pr~ 

mário com 22,5%. 

3.8 - Saneamento Básico: 

Abastecimento de àgua -

Este sistema sofreu em São Sebastião altera

çoes substanciais no que se refere a seu for 

necimento. 

A Prefeitura Municipal de São Sebastião era 

até 1973 a entidade mantenedora do serviço 
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de abastecimento de agua, quando no dia 15 

de janeiro desse ano passou ao controle da S. 

B.S. e desta, em 29 de dezembro de 1975, pa~ 

sou para a SABESP. 

O presente sistema ~ constituído por dois ma 

nanciais de superfície: Rio Claro e São Fran 

cisco. 

O primeiro ~ composto por uma adutora de 23 

Km de extensão e 350 mm de diâmetro. Seu fun 

cionamento ~ ininterrupto com distiibuição -

c~ntínua, e vazão de mais ou menos 17.000 m3 

diários (200 1/s), sofrendo cloração recente 

mente. 

O segundo ~ a adutora proveniente de São Fran

cisco, com 9,5 Km de extensão· e 250 mm de dÊ

metro. Seu funcionamento ~ contínuo, e a va 
3 

zão ~ d.a ordem de ,.3.500 m por dia, sofrendo 

processo de cloração. 

Segundo informaç6es colhidas na SABESP,a agua 

e analisada quinzenalmente. 

A população abastecida em 1976 era de 8. 07 7 

habitantes, abrangendo .50% da população urba 

na, com 3.200 ligaç5es de água. 

3.9 - AGUAS RESIDÚÃRIAS -

O sistema de coleta de esg6to, a partir de 

1975 passou para o contr6le da SABESP, a e~m 

plo do que· ocorreu com o sistema de abasteci 

menta de água; 

O atual sistema de coleta de esg6tos encontre 

- se em p r e c á ti o estado , sem q u a 1 que r forma de 

trat~mento; o d~stino final ~ o canal de S~o 

Sebastião, onde um emissário lança-o "in natu 

ra" no aceano próximo ao Porto. 
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A rede coletora, interceptares e emissários, 

está hoje com 11.000 metros de extensão e 807 

ligações. 

A população servida por esgôto é de 5.000 h~ 

bitantes, abrangendo 31% da população urbana 

em 1976. 

3 .1 O - LIXO E LIMPEZA URBANA 

A Prefeitura Municipal é quem faz o serviço 

de limpeza pública no que se refere à varri

ção, coleta, transporte e destino final do 

lixo. 

Desenvolve também atividades de desobstrução 

de galerias e capina. 

O atendimento na coleta de lixo é de 70% da 

população, segundo informações obtidas na Pre 

feitura. 

A varrição é realizada por 9 garis com fre -

quência diária ~e segunda feira a sábado, au 
~ 3 xiliados por e caminhoes de 4 m cada um. 

A população servida por esse serviço é esti

mada em 10.000 habitantes. 

3.11- COLETA E TRANSPORTE 

O volume de lixo coletado diariamente é de 
3 

36m, com 12 viagens em média por dia,quatro 

para cada caminhão. 

Horário da coleta das 7:00 as 18:00 horas. 

O centro da cidade, os bairros de São Francis 

co, Pontal da Cruz, Porto Grande, Topolandia, 

Cigarras e Enseada são beneficiados pelo ser

viço de coleta. 
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3.12 - DESTINO FINAL 

Fazenda Jaraguá, a 30 km de São Sebastião -

(ao norte), a céu aberto, onde é parcialme~ 

te queimado e soterrado. 

4 - INDICADORES DO N!VEL DE SAODE:· 

4.1 - Indicadores Globais 

4.1.1 -Coeficiente de mortalidade geral: 

TABELA N9 5 - Coeficiente de Mortalidade Geral no Municipio 

de são Sebastião, no período de 1967 a 1976. 

ANOS COEFICIENTE POR 1.000 HAB ANOS COEFICIENTE POR 1.000 HAB. 

1967 10,2 1972 9,9 

1968 6 1 6 1973 10,4 

1969 10,9 1974 11 1 o 
1970 1 o 1 3 1975 9,6 

19 71 9,9 19 76 9 í 3 

FONTE: - Cartório de Registro C~vil de São Sebastião 

O coeficiente de mortalidade geral em 1966 assumiu 

o seu menor valor, 8,8, por 1.000 habitantes, em 

1974 foi da ordem 11,0/1.000 habitantes, valor ele

vado, indicando o baixo nível de saúde da comunida

de. O coeficiente médio entre 1967-1976, foi de 

10.0/1.000 habitantes. 

4.1.2- Razão de Mortalidade Proporcional (R.M.P.) 

TABELA N9 6 - Razão da Mortalidade Proporcional no Município de São Sebas 
tião, no período da 1967 a 1976. 

ANOS RAZAD MORTALIDADE PROP. ANOS RAZAD MORTA L IDADE PROPORe. 

1967 '' I 30,6 I 1972 45,9 

1966 35,1 1973 37,1' 

1969 36,7 1974 44,1 

1970 31,9 1975 44,9 

1971 34,9 1976 45,6 

FONTE:- Cartório da Registro Civil de São Sebastião. 
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Este indicador'coloca são Sebastião no nível III, os 

cilando nos ~ltimos 5 anos entre 37 e 45,9%, crescen 

do mas sem chegar ao 29 nível de Swaroop e Vemura. 

4.1.3- Curva de Mortalidade Proporcional:-

As curvas de mortalidade proporcional em São Sebastião 

de 1967 at~ 1971 comp~rtaram-se com nível de saQde bai 

xo para regular (Tipo II para III) e as de 1972 ~ 1974 

1975 e 1976 tenderam para nível de saúde regular (III). 

TABELA N9 7 - Mortalidade Proporcional no Município de. São Se

bastião, no período de 1972 a 1976. 

~ 
1972 1973 1974 1975 1978 

,. 

o 

- de 1 ano 32,59 37,16 33,74 2 6' 1 7 27,99 

1 a 5 ano a s, 1 8 3,37 1 '84 3' 3 5 4,66 

5 a 20 anos 2122 3137 3168 4169 5,33 

20 a 50 anos 141 o 7 1 8 1 91 1 6 1 56 20113 20166 

50 e mais 45192 37116 44117 45163 41 1 3 3 

FONTE: - Cartório de Registro Civil de São Sebastião 

4.2 - Indicadores Específicos:-

4,2,1 - Coeficiente de Mortalidade Infantil: 
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TABELA N 9 8- Coeficiente de Mort~lidade In~antil \Mortalidade de Neo

Natal e Tardia em Sao Sebastiao de 1~67 a 1976. 

ANOS CMI CMINN CMIT ANOS CMI CMINN CMIT 

1967 125,2 34,9 90,3 1972 74,95 32,36 42,59 

1968 93,0 34,0 59,0 1973 8 7 1 57 39,80 47,77 

1969 1 1 5 • 9 51 1 8 6 4' 1 1974 9 51 81 45,29 50' 52. 

1970 11 o' 5 36,1 74 '4 1975 60,55 24,84 35,71 

1971 109,52 38,09 71 '4 2 1976 53,98 29,56 24,42 

FONTE: - Cartório de Registro Civil de São Sebastião. 

O coeficiente de mortalidade infantil em São Sebas -

tião, vem se mantendo elevado o que j~·fora apontado 

pelo indicador de Swaroop-Veruma e pela curva de mo~ 

talidade proporcional ou seja reflete bem as condi -

ções prec~rias de saúde da população. 

Em 1975-76, verificou-se uma queda do coeficiente de 

mortalidade infantil em relaç~o aos anos anteriores, 

sendo que no último ano prevaleceu o coeficiente mor 

talidade tardia, fato este que por n~o dispormos de 

elementos elucidativos não pudemos analisar. 

4 .2.2 - Coeficiente de Mortalidade por Doenças Transmissí

veis:-

Este coeficiente é calculado com base à 100.000 ha 

bitantes, nele figurando os óbitos ocasionados p~ 

las doenças incluídas no grupo I da Nomenclatura 

Internacional de Doenças e Causas de Morte. 

Em que pese seu grande valor e sensibilidade na 

mensuraç~o dos níveis, este coeficiente nem se~re 

pode ser calculado ou obtidd com precisão em vir 

tude da precariedade dae estatísticas no que se 

refere às causas de óbitos, em muitas de nossas -

comunidades. 
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TABELA N9 9 - Coeficiente de Mortalidade por Doenças Trans-

missíveis no Município de São Sebastião de 

1972 a 1976. 

. 
A N o COEFICIENTE MORTALID.POR DOENÇAS TRANSM.P/10D.OOOHAB 

1972 155,55 

1973 141,89 

1974 141,10 

1975 134,22 

1976 123,80 
.. 

-~,...._~~:i ........... -- ·~-~....:.~.: ........ ~ ... : ... ., . ·' ·'. 

FONTE: - Cartório de Registro Civil de São Sebastião 

A TABELA N9 9 , mostra-nos a tendência de pr~ 

gressiva diminuição do coeficiente de mortal! 

dade por doenças transmissíveis, embora este

ja ainda muito elevado. 

4.2.3 - Coeficiente Geral de Natalidade:-

~ a relação entre o número de crianças nasci

das vivas e a população estimada para det.ermi 

nada area e ano. 

Esta relação pode ser: 

- Fraca - quando for menor que 10% 

- Moderada - quando for de 10 a 19% 

- Forte - quando for de 20 a 29% 

- Muito forte - quando for + de 30% 
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TABELA N9 10 - Coeficiente Geral de Natalidade no Município 

de São Sebastião, no período de 1967 a 1976, 

A N o COEF.NATALIDADE P/1.000 HAB ANO COEF.NATALIDADE P/1000HAB. 

! 
1967 31 '4 o 1972 43,34 

1968 38,50 1973 44,30 

1969 34,00 1974 38,74 

1970 37,90 1975 39,66 

1971 32,53 1976 48,16 

FONTE: - Cartório de Registro Civil de São Sebastião 

Este coeficiente conforme podemos observar é muito -

forte estando acima de 30% nos Últimos 10 anos(39% 

demonstrando a necessidade de especial atenção para 

a área de pré-natal e infantil. 

Analisando a TABELA N9 1~, nestes últimos 5 anos, ve 

rificamos qu~ os coeficientes de natalidade por1.000 

habitantes sofreram um· grande aumento. 

A explicação que encontramos para este aumento e a 

presença de numerosos trabalhadores d~ estrada Rio

Santos, em construção, e que registr~ram seus filhos 

em São Sebastião. Considerando a pouca estabilidade 

dessa mão-de-obra, os trabalhadores residiam relati

vamente pouco tempo no Município. 

4.2.4 - Nível de Saúde, segundo Tinôco - Considera a compo

sição etária da população para caracterizar o nível 

de Sa~de, estabelecendo como parãmetro os grupos e 

tários de O 19 anos, e de 20 anos e mais. 

Para efeito de cálculo do valor do indicador, veri

fica-se a contribuição percentual do grupo etário de 

O- 19 anos para o total da população, de acordo -

com a seguinte escala de valores: 
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4. 2. 5 -

%do grupo,etário 

O 19 anos 

até 35 

35 - 40 

40 - 50 

50 - 55 

55 e + 

Nível de Saúde 

Muito al1:;o 

Alto 

Médio 

Baixo 

Muito baixo 

O valor encontrado para o indicador de Tinôco em 

1970, segundo dados do censo: foi de 49,17%, carac 

terizado como Médio, mas muito próximo do Baixo. 

Mortalidade Específica por Causas:-

Para análise da mortalidade por causas adotamos a 

"Classificaç~o Estatística Internacional de Doen

ças Lesões e Causas de Obito" revis~o de 1965 e 

seus 17 grupos de causas sem no entanto detalhar.(3) 

TABELA N9 11 - Coeficientes Específicos de Mortalidade por 100.000 hab~ 

tantes, das 10 principais causas de Obito no Mu 

nicÍpio de S~o Sebastião - 1976. 

GRUPOS DE DOENÇAS 

1 - Doenças do Aparelho Circulatório (VII) 

2 - Doenças do Aparelho Respiratório(VIIIJ 

Coeficiente por 
100.000 HA.B. 

I 3 - Sintomas e Estados Mal Definidos (XVI) 

235,23 

198,09 

167,14 

123,80 
I 

I 4- Doenças Infecciosas e Parasitárias (I) 
' 
I 5 - Acidentes;Envenenamentos e ViolênciasCXVII) 

1

16- Tumores (II) 

7 - Certas Causas de Mortalid .. e Morb.Perinatais 

8- Doenças do Aparelho Digestivo (IX) 

9 - Complicações da Gravidez do Parto (XI) 

10- Doenças do Sangue e Orgãos Hematopoiéticos(IV) 

99,04 

49,52 

24,76 

1 8. 57 

6 • 1 9 

6 • 1 9 
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Na TABELA 11 • sao mostrados os coeficientes espec! 

ficas de mortalidade das 10 principais causas de 

6bito no Município de S~o Sebasti~o. 

~ destaque o elevado coeficiente de mortalidade -

"por sintomas e estados mal definidos" que ocupa o 

3 9 lugar. dificultando a elaboração de programas. 

A principal causa de Óbitos no Município são as do 

enças do aparelho circulatório. sugerindo que há 

grande contingente de pessoas em idade avançada,f~ 

to parcialmente confirmado pela curva de Nelson Mo 

raes e o indicador de Swaroop. 

Ocupa o 49 lugar as doenças infecciosas e parasit~ 

rias e entre elas as de origem hÍdrica ou alimenta 

res, cujo coeficiente específico de mortalidade e 

de 55,71 por 100.000 habitantes. 

Devemos ainda, ressaltar as doenças do aparelho rn~ 

piratório onde a broncopneumonia é a principal ca~ 

sa de Óbito, com o coeficiente específico de morta 

lidade de 154,76 por 100.000 h~bitantes. 

4.2.6 - Morbidade 

A extrema precariedade da qualidade dos registros, 

no Hospital, Centro de Saúde e INPS, principais a

gências de saúde. impossibilitou-nos coletar dados 

de morbidade fidedignos. 
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Gráfico N~ l-Coeficientes de mortalidade geral por 1000 habitantes, 

no HunicÍpio de São Sebastião- 1967 a 1976 
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Grcffico N2 2 - Raaão de mortalidáde proporcional, no HunicÍpio de 

São Sebastião - 1967 a 1976 
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Gráfico n2 3 - Cur\·a de mortalidade proporcional no 

>lunicÍpio de São Sebastião - 1972-1976. 
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Gráfico nº 4 

.p/looo ~r. v. 

Coeficientes de mortalidade infantil, de mortalidade 

neo-natal e de mortalidade infantil tardia no Municí 

pio de s. Sebasxião - 1.967 - 1.976. 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

\ 

\ 
\ 

\ 

' ..... - " 
\ -- ' /

·~ \. ___ ...... 
... -- . ', 

.~ ', 

·-· .-·---.._,/ \"-·--, . 
.~ .... 

67 68 69 70 71 72 73 74 

Legendas: 

________ Cqeficiente de mortalidade infantil 
\ 

75 

________________ Coeficiente de mortalidade infantil tardia 

-• __ • -• Coeficiente de mortalidade neo-natal 

76 anos 

28 



5 - ADMINISTRAÇAD SANITÁRIA 

CENTRO DE SAODE DE SAD SEBASTIAD: 

Subordinado à DRS-2 da Coordenadoria de Saúde da Comunida 

de, cuja séde é Santos. 

Constitui unidade integrada com o Hospital de Clinicas de 

São Sebastião, da Coordenadoria de Assistência Hospitalar, 

apenas pelo fato de que se acha instalado no mesmo prédio. 

Não há integração formal, pois a tendência e a construção 

de uma Unidade Sanitária em outro local. 

Em que pese o fato do Hospital pertencer a Secretaria de 

Saúde, por força de convênio é administrado pela Irmanda

de da Santa Casa de São Sebastião, e nenhum de seus médi

cos no momento presta serviços ao Centro de Saúde. 

De 1962 a 1972, os mesmos médicos do corpo clinico aten -

diam no Centro de Saúde, que funcionava como Ambulatório 

do Hospital. A integração era .a esse nivel e o Hospital -

constituía eficiente retaguarda laboratorial, e para in 

ternaç5es de casos de Pediatria e pacientes do Pré-Natal. 

Posteriorment~, com a implantação do Serviço de Raios X -

no Hospital, este passou a fazer exames radiológicos para 

o Centro de Saúde, principalmente abreugrafias. 

Após 1972 o pessoal médico se transferiu ou deixou o servi

ço, e no momento o Centro de Saúde conta somente com um 

médico em tempo parcial. 

Através da reforma administrativa de 1968, da Secretaria 

de Saúde, os serviços de saúde prestados à população fo 

ram integrados em nival de Centro de Saúde, unidade pbl! 
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valente e din~mica, sob chefia Gnica, classificado segun

do os programas.a serem executados. 

Para tanto estabeleceu programas a serem desenvol.vidos S! 
gundo o modelo proposto pela Portaria SS - CG - n9 8, de 

06.06.72, que discrimina faixas de população por tipo de 

Centro de SaGde e quantifica as categorias profissionais 

para essas unidades. De acordo com a classificação, e em 

função das condições sanitárias da comunidade, os progra

mas a serem realizados sofrem variações de complexidade -

crescente, conforme prevê o Decreto 50.192, de 13.08.68. 

Cabe ao Centro de SaGde III, o programa resumido com alg~ 

mas exceções, para comunidades de 20 a 30.000 habitantes: 

a) - controle de doenças transmissíveis; 

b) - saneamento do meio; 

c) higiene materna e da criança; 

d) - assistência médico-sanitária; 

e) - controle da tuberculose e hanseníase, nao obrig~ 

toriamente por especialistas; 

f) - odontologia sanitária; 

g) - nutrição; 

h) - epidemiologia e estatística; 

i) - enfermagem; 

j) - educação sanitária; 

k) - laboratório; 

1) - administraç~o. 

De acordo com a Portaria n9 8, de junho de 1.972, o pes -

soal previsto para o Centro de SaGde III é o que se encon 

tra na tabela N9 12 , juntamente com o pessoal existente 

levantado por nós de 1.972 a 1.976. 
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TABELA N9 12- Pessoal previsto para Centro de Saúde III e Pes 

soal lotado no Centro de Saúde de São Sebastião, 

de 1.972 a 1.976. 

~ 
A N o s 

1 . 9 7 2 1 . 9 7 3 1 . 9 7 4 1 . 9 7 5 1 . 9 7 6 o 
,, 

Sanitarista III 1 - - - - -
' Sanitarista I 1 - - - - -

Médico (Saúde In f.) 1 1 1 1 1 1 

Médico (Saúde Mat.) o 1 1 1 1 1 

Clínico Geral 2 2 1 1 1 1 

Dentista 1 - c - - - -

Aux.de Laboratório 1 1 1 1 1 1 

Educador Sani t. 1 - - - - -

Insp.de Saneamento 1 - - - - -

Fiscais Sanitários 4 1 1 1 1 1 

Visitadores Sanit- 4 2 2 2 2 3 

Escriturários 2 - - - - -

Atendentes 5 4 4 4 3 3 

Motorista 1 2 2 1 1 1 

Servente 2 3 3 3 3 3 

Vigia 1 - - - - -

TOTAL 28 1 7 1 6 1 5 "<. 1 Ll 1 5 

Fonte: DRS-2 

O déficit de pessoal varia nesses cinco anos de 40 a 50%, 

segundo a Portaria em questão. O horário de funcionamento 

- a a e das 7:00 as 17:00 hs., de 2. a 6. feira, atendendo toda 

a população de São Sebastião. 
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No período da tarde atende segurados do INPS, uma vez .que 

mantem convênio com o CIAM· 

Podemos observar ainda na tabela n9 12 que algumas catego

rias até a presente data não tiveram seus cargos preench! 

dos, uns pela falta absoluta, como é o caso dos sanitaris 

tas, e outros pelo critério de admissão, que não dá aces

so as pessoas que residem no Município. 

O critério de admissão de servidores por concurso é geral 

abrangendo todos os candidatos do Estado ou de micro-re -

giões. 

Os candidatos de pequenas comunidades de modo geral, sao 

de nível escolar muito baixo, raramente ob~endo classifi~ 

caçao para os cargos em disputa. 

Consequentemente, as vagas dessas p~quenas comunidades sao 

preenchidas por pessoal de nível melhor, procedentes de 

centros maiores, que após algum tempo de exercício movimen 

tam-se no sentido de obterem transferência para suas cid~ 

des de origem e quando nao o conseguem, afastan,-se do ser 

viço, deixando o cargo vago. 

Isto acontece com o pessoal de infraestrutura de alguma -

qualificação profissional como é o caso dos Visitadores 

Escriturários e Técnicos de Laboratório. Além disso há o 

problema de remuneração da Secretaria que não acompanha o 

da iniciativa privada, perdendo bons funcionários já na 

ocasião dos concursos, quando após a seleção muitos nao 

tomam posse, chamados para outras organizações da in~~stria 

ou do comércio. 

Capacidade Instalada: 

2 - consultórios médicos 

consultório dental 

sala para atendimento de enfermagem 

sala de preparo de clientes 

1 sala de imunização 
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sala para tratamento 

- - sala de hidratação 

lactário 

1 sala para arquivo 

1 - sala para laboratório 

- - sala de reuniões 

sala para o médico chefe e assistente 

- - sala para enfermeira 

- -
1 -
1 -
1 -

2 -

sala para as visitadoras 

sala para 

sala para 

sala para 

copa 

sanitários 

o 

o 

o 

pessoal de saneamento 

pessoal administrativo 

almoxarifado 

1 - sala de espera 

(Croquis em anexo) 

2 Deficiências prioritárias da área física (175m ): sala de 

imunizações e testes, de pequenas diroensões e mal locali

zadas~ ausência de sala de Feuniõesl sala da enfermeira e 

para o médico chefe. Secretaria em precárias condições por 

falta de espaço suficiente e localização inadequada por 

se tratar de área de circulação. 

Equipamento, material permanente e de consumo: o Centro -

de Saúde possui, em termos gerais, o material necessário, 

as maiores deficiências são relacionadas com a falta de 

material para uma sala de imunização e testes, bem 

para o lactário. 

como 

O esgoto da Unidade é ligado à rede municipal, o mesmo 

acontecendo com a agua e energia elétrica, pagos pelo Hos 

pital. 

Não há agendamento de consultas nem rotinas pre estabele

cidas para esse tipo de atendimento. 

São considerados grupos prioritários para o atendimento , 

BJ!:~LIOTECA 
FACU:..!J; .0E Dt ::.A:.; j- PúSLICA 
..... ,,.,,., ,·.r-.·- r.~.: t~~ .. ~ 0::."\111 (\. 
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de indigentes e a parcela da população nao vinculada a 

previdência social e que não recebe qualquer tipo de as

sistência. 

Quanto aos pacientes suspeitos de tuberculose, sao enca

minhados ~ra o Centro de Saúde I de São José dos Campos, 

pela maior facilidade de transporte em relação à Santos. 

Não há programação de vacinação, esta atividade é desen

volvida como rotina sendo mais frequente em épocas de 

campanha. A distribuição de leite em pó é feita para 

c.ri'3nças até 1 ano de idade com o seguinte critério: ate!!_ 

der com prioridade a crianças com baixo peso e prematu -

ros, relacionando essas condições com um baixo nível só

cio-econõmico familiar; distribuir medicamentos para p~ 

cientes que não têm possibilidades de adquirí-los, nao 

havendo registros sistematizados dessa distribuição que 

possibilite racionalização, considerando os grupos prio

ritários. 

ATIVIDADES DO CENTRO DE SAODE - 1.972 a 1.976 

Consultas Médicas: 

Saúde da Criança: Para análise da consulta médica em 

termos de rendimento utilizaremos os seguintes 

mantos para efeito de cálculo: 

N9 de horas contratadas do médico . 

Consultas médicas por hora 

Dias úteis anuais 

Por este critério téórico teremos: 

Consultas diárias. 

Consultas anuais 

ele-

4 

6 

230 

24 

5.220 

Este atendimento envolve crianças de O a 14 anos. 
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TABELA N9 13 - Número e PeDcentual de crianças sadias e doen 

tes atendidas no Centro de Saúde de São Sebas 

tião nos anos de 1972 a 1976 

~ 
1 . 9 72 1 . 9 7 3 1.974 1 . 9 7 5 1 . 9 7 6 

N" % N" % N" % N" % N9 % s 

Sadios 2.270 36,5 2.474 41,5 5.512 65,5 6.790 66,5 4.132 81 ,2 

Doentes 3.950 63,5 3.492 58,5 2.923 34,5 3.423 33,5 954 1 8, 8 

TOTAL 6.220 100,0 5.966 100, o 8.442 100,0 1 o. 213 100,0 5.086 1 DO jJ 

Fonte:- Centro de Saúde de São Sebastião 

O numero de consultas em 1.976 sofreu diminuição po_!: 

que a area infantil ficou praticamente sem médico du

rante meio ano e nao houve registro de consultas em 

HPE. De acordo com o critério acima exposto, observaoos 

que um médico não é o suficiente para o atendimento. 

O número de consultas diárias e sua duração média para 

os anos em estudo são os que seguem: 

TABELA N9 14 - Número de consultas diárias, na área infantil do 

Centro de Saúde de São Sebastião nos anos de 

1.972 a 1.976. 

ANOS N9 DE CONSULTAS OlARIAS DURAÇÃO 

1 . 9 7 2 27 9 min. 

1 . 9 7 3 26 9 1/2 min. . 
1 • 9 7 4 37 6 1/2 min. 

1 • 9 7 5 44 5 1/5 min. 

1 . 97 6 22 11 min. 
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Observamos que o numero de pacientes doentes 

vem diminuindo a partir de 1 .972, o que atr! 

buimos ao aumento de oferta de consultas pem 

INPS, absorvendo a clientela doente. 

Para isso contribuiu a instalação do CIAM no 

Centro de Saúde, a partir de 1. 972. 

TABELA N9 15- Número e percentual de crianças atendidas no 

~ 
- de 1 ano 

1 a 6 anos 

7 a 14 anos 

TOTAL 

Centro de Saúde de São Sebastião, nos anos de 

1.972 a 1.976, por grupos etários. 

1. 972 ' 1.973 1.974 1.~75 1. 976 

N9 % N2 % N2 % N9 % N9 % 

3.712 59,7 4.465 74,8 5.884 69,7 6.839 67,0 5.086 79,( 

1 .403 22,5 858 14,4 1 .370 16,2 1. 974 19.3 - -
1 .1 os 17.8 643 10,8 1 .188 14,1 1 .400 13.7 1 .350 21,0 

6.220 100,0 5.966 100,0 8.442 1 ao. o 1 o. 213 100,0 6.436 100,0 

FONTE:- Centro de Saúde de São Sebastião 

Pela tabela acima podemos observar que a con

centração de consultas da área infantil é no 

grupo menor de 1 ano. Admitindo que todos os 

nascidos vivos em São Sebastião foram consul

tados nesses anos teríamos as seguintes médias 

anuais de consulta, por cada ano em estudo,p~ 

ra menores de 1 ano: 

1 . 9 72. . • . • • • . • • • . . . . 6 con su lt as 

1. 9 7 3 •• , • • . . . . . . • . . . 7 con su 1 tas 

1 . 9 74 ••.••••.••••••. 1 O con s u·l tas 

1 . 9 7 5 ............... 1 O co nsu lt as 

1. 9 7 6. . . . . . • . • . . . . . . 6 con su 1 tas 
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Saúde Materna: Utilizando o mesmo critério anterior , 

mas reduzindo para 4 o número de consultas hora-médi

co, o total de gestantes a serem atendidas seria de 

3.680. 

TABELA N9 16- Número e percentual de gestantes sadias e doen

tes atendidas no Centro de Saúde de São Sebas -

tião nos anos de 1. 972 a 1. 976. 

~ 
1 . 9 7 2 1 • 9 7 3 1 • 9 74 1.975 1 • 9 7 6 

N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % s 
~ 

Sadias 945 34,4 1. 074 33,4 513 17,3 579 2b,B 362 88,3 

Doentes 1. 801 65,6 2.142 66,6 2.457 82,7 2.207 79,2 48 11 • 7 

TOTAL 2.746 100, o 3.216 100,0 2.970 100,0 2.786 100,0 410 100,0 

FONTE: - Centro de Saúde de São Sebastião 

Em nenhum dos anos em estudo o numero de con-

su~tas atingiu o proposto, demonstrandoque um 

médico é suficiente para o atendimento, pode~ 

do no seu tempo ocioso auxiliar o da área in

fantil. 

Para a area materna o numero de consultas diá 

rias e sua duração média te6rica para os anos 

em estudo são os seguintes: 

TABELA N9 17 - Número de consultas e duração em minutos, na -

área materna do Centro de Saúde de São Sebasti 

ão nos anos de 1.972 a 1.976. 

ANOS N9 DE CONSULTAS DURAÇÃO 

1 • 9 72 12 20 min. 

1 . 9 7 3 1 4 1 7 min. 

1. 9 74 1 3 1 8 1/2 min. 

1 • 9 7 5 1 2 20 

1 • 9 7 6 1 , 8 diárias -
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Admitindo que todas as gestantes de São Sebas 

tião frequentassem o serviço de Pré-Natal, o 

n~mero de consultas por gestação seria: 

1 I 9 72 I I I I I I I I I I I I 4, 5 consultas p/ gestante 

1 I 9 7 3 I I I I I I I I I I I I 5 consultas p/ gestante 

1 I 9 74 I I I I I 11 I I I I I I 5 consultas p/gestante 

1 I 9 7 5 I I I I I I I I I I I I 4 consultas p/ gestante 

1 I 9 7 6 I I I I I 1 I I I I 1 I o, 5 consultas p/ gestante 

Sa~de do Adulto: No que se refere a Assistência ao A-

dulto, as consultas dividem-se em vários tipos: para 

tratamento, atestado de saúde, carteira de saúde, lau 

dos médicos para licença de funcionários para trata -

menta de saúde, tisiopneumelogia e dermatologia. A t~ 

bela 18 resume essas atividades no período em estudo. 

TABELA 18- N~mero e percentual de consultas para adultos rea 

lizadas no Centro de Saúde de São Sebastião de 

1.972 a 1.976. 

' 

~ 1972 1973 1974 1975 1 9 7 6 

' "' 
., 

N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 
s 

" -' 
Tratamento 4;327 59,9 8.947 75,5 6.032 70,85 6.196 67,51 886 31,1 . 
Tisio-Pneu. - - - - 48 0,5 35 0,40 16 0,6 

Dermatolog - - - - 4 0105 4 0104 11 0,4 

Atest .Saúd: 1.304 .1810 1.099 913 974 1114 781 8, 51 725 2515 

Laudos Med. 182 2,5 148 1,2 - - 158 1 '72 302 1 o 16 

Cart .Saúde 1. 418 1916 1. 661 141 o 1 .456 17 11 2.003 21182 902 31,8 
. 

TOTAL 7.231 1 DOI o 11 • 855 1 DO, O 8.514 99,9 9.1771 1 DO I o 2.842 h DOI o 
'. 

FONTE: - Centro de Saúde de São Sebastião 
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Os principais motivos de consulta ao Cent~o 

de Saúde, são para tratamento e isto sepre~ 

de ao fato de que parte dessa demanda venha 

encaminhada pelo Hospital, que cede médicos 

para esse atendimento. 

Não há registros quanto ao numero de consul 

tas prestadas a doentes e sadios, apenas os 

que procuram atestados e carteiras de saúde 

poderiam ser considerados como sad~os. 

No que se refere aos clientes de Carteira de 

Saúde, da rotina de exames de laboratório -

constam: exame de fezes e sorologia 

lues. 

para 

Considerando o atendimento médico com um 

rendimento instrumental de 4 consultas-hora 

médico, o número de consultas anuais com ba 

se em 230 dias úteis, seria de 3.680. As ne 

cessidades de médicos para cobertura seriam 

através dos anos de 1.972 a 1.976: 

1 . 9 72 ............ 2 médicos 

1 . 9 7 3 11 ••••••••••• 3 médicos 

1 • 9 74 11 11 11 11 11 11 I I 11 11 11 'I 2 médicos 

1 . 9 7 5 I 11 11 11 11 I 11 11 11 11 11 11 2 médicos 

1 . 9 7 6 .. . . . . . . . . . . 1 médico 

No ano de 1.976 houve considerável diminui

ç a o n o n Ú me r o de c o n s u 1 t a s em t o da s a s á r e as, 

face à redução do número de médicos, apenas 

1 a partir do 29 semestre, em tempo parcial. 

Por outro lado o Hospital pouco ou nada 

contribuiu nesse ano com médicos para auxi

liar no atendimento curativo dos pacientes 

que procuraram o Centro de Saúde. 

Cabe ainda reparo os atendimentos vicarian

tes: nesse particular os laudos para insp~ 
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çao de saúde pouco influíram em linhas gerais 

na demanda e no atendimento. 

Quanto ao atendimento na área de tísio-pneum~ 

logia, os dados registrados são de pequena v~ 

lidada, necessitando de um trabalho específi

co (levantamento tuberculínico), convindo po

rém assinalar que trabalho realizado pela Di 

visão de Tuberculose na década de 60 registrou 

um alto Índice de Tuberculose Provável. 

Não foi possível obter registros dos tipos de 

consultas prestados ao adulto, somente o nume 

ro total das mesmas, que se concentraram mais 

no âmbito da medicina curativa~ de 31 a 70% 

nos 5 anos observados. 

Atividades de Enfermagem: 

O atendimento de enfermagem é realizado por 

atendentes e visitadoras sanitárias, partici

pando também uma servente que atua no fichá -

rio. 

Não há registro de visitação domicili&ria no 

período estudado, restringindo-se o serviço 

de enfermagem a vacinações e atendimento ge

ral que se constitui de pequenos curativo~ in 

jeções e distribuição de medicamentos. 

Não há atividade de pré e pós-consulta regis

tradas. 

FARO, M.M. - Recenseamento torácico ~elas Unidades M6veis de 

Abreugrafia. Revista Brasileira de Abreugrafia n9 

1: 3-8, 1965. 
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TABELA N9 19 - Atendimento de Enfermagem registrados ~o Centro 

de Sa~de de S~o Sebasti~o no período de 1972 a 

1 9 7 6. 

;\NO N9 DE ATENDIMENTO 

'1 • 9 72 6. 91 3 

1 . 9 7 3 8.482 

1 . 9 7 4 11.971 

1 . 9 7 5 12.736 

1.9í'6 6.164 
- .. 

FONTE: - Centro de Saúde de São Sebastião. 

Considerando que uma atendente em tempo parcial, 

trabalhando 5 horas di~rias, tendo em m~dia 10 

m i n u t o s p o r a t e n d i me n t o • a t e n d e r á n o má x i mo 6. 9 O O 

clientes por ano (uma hora é prevista para o pr~ 

paro de material e eq~ipamento de consultório). 

TABELA N? 20 - Número de consultas médicas por area d~ atendi

mento no Centro de Sa~de de São Sebastião de 1972 

a 1976: 

~ 1 . g 7 2 1 . g 7 3 1 • 9 7 4 1 • g 7 5 1 . 976 

A 

INFANTIL 6.22fi 5. g 6 6. 8'. 4 4 2' 10.213 5.086 - > 

MATERNA 2.746 3.216 2.970 2.786 410 
; 

ADULTO 7.231 11.855 8. 514 9. 1 7 7 2.842 
' / i 
' 

TOTAL 16.197 21.037 19.926 22.176 8.338 

FONTE: - Centro de Saúde de S~o Sebasti~o 
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Comparando as duas tabelas. vemos que c serv! 

ço de enfermagem no que se refere a atendimen 

to, registrou movimento baixo em relação ao 

número de consultas. 

Não. existe chefia do Serviço de Enfermagem no 

Centro d~ Saúde e os funcionários do serviço, 

são diretamente subordinados ao chefe da Uni

dade. 

Em 1972, o pessoal foi treinado, mas com o 

correr do tempo o Distrito Sanitário ficou sem 

enfermeira, não havendo mais supervisão das 

atividades de enfermagem. 

Educação Sanitária: Absorvidas com as ativi

dades internas do Centro de Saúde. as Visita

deras Sanitárias não têm qtividades previstas 

de visitação domiciliária e entrevistas, sen

do praticamente nula a participação do Servi

ço de Enfermagem em Educação Sanitária. 

Imunizações: O Centro de Saúde praticamente, 

se reRponsabiliza por toda a comunidade no 

que se refere à imunização. 

são vacinadas as pessoas inscritas para o 

atendimento nos diferentes programas e as va

cinas são realizadas segundo normas da Secre

taria de Saúde. 
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TABELA NV 21 - Namero de vacinaç6~s completas para menores de 

1 ano de idade e percentual de cobertura em re 

lação aos nascidos vivos em São Sebastião, de 

1972 a 1976. 

~ 1972 1973 1974 1975 1 9 7 6 

N9 % NV % N9 % N'i! % N"' % s 

Anti-Var. 410 70 178 28 380 66 347 54 174 22 

Tríplice 265 45 212 34 319 56 470 73 345 44 

s abin 485 83 157 25 301 52 528 82 326 42 

BCG 123 21 216 34 557 97 645 100 415 53 

Sarampo 371 63 184 2,9 465 81 539 84 392 50 ,. 

FONTE: - Centro de Saúde de São Sebastião. 

Considerando que a meta a ser atingida com relação às 

vacinaç6es Tríplice, Sabin, Sarampo e Varíola, deacor 

do com o Programa Nacional de Imunização, é de 80% das 

crianças nessa faixa etária, poucas vezes nesse espa

ço de tempo tal meta foi.atingida em São Sebastião. 

TABELA N9 22 - Cobertura Vacinal em menores de 1 ano em São Se 

bastião ORS-2, ORS-1 e Estado, ano de 1976. 

r~ Tríplice Sabin Sarampo Varíola 
I: ORS . _ % cobert. % cobert. % cobert. % cobert. 

ORS-1 49,1 83,8 60,4 46,8 -
ORS-2 74,0 65,1 65,2 39,2 

S.Sebastião 44,0 42,0 50,0 22,0 

··S.Paulo 

(Estado) .63,8 82,1 69,0 52 5 

FONTE: - Centro de Saúde de São Sebastião. 

Saúde - Publicação da Secretaria de Saúde - Oez./76. 
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Entrevistando o médico-chefe quanto à baixa CE 
bertura vacinal, principalmente da Sabin, este 

referiu-se à defici~nci~s de registro nos anos 

de 1973-1974, quando o funcioh~rio encarregado 

não observou as normas do Centro de Saúde nes

se sentido. 

Com relação aos outros grupos et~rios a an~li

se sofre limitações consider~veis, face ao sis 

tema atual de registros. 

Controle de Doenças Transmissíveis 

A notificação das doenças transmissíveis e rea 

'lizada no Centro de Saúde, mas se~ sistematiza 

çao. 

Em virtude disso, e difícil conhecer a preva -

l~ncia e incidência das doenças transmissíveis 

na are a. 
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TABELA N9 23 - Doenças Tra0smiss!veis Notificadas no Centro 

de Saúde de São Sebastião no per!odo de 

1972-1976 . 

~ 1972 1973 1974 1975 1976 TOTAL 

s 
Esquistosomose 120.1 52 72 66 61 61 312 

Escabiose 133.0 4 20 73 11 ;::: 1 -,,c. 225 

Sífilis 91.9 7 9 37 24 1 6 ;3 

Coqueluxe 33.0 13 53 10 3 4 88 

Parotidi te 72.0 21 26 4 
~ ~ ") 76 .::L -' 

Varicela 52.0 20 7 29 ~ ~ 
: ._' 2 58 

Tuberculose 11. o 6 22 16 ~ 2 55 

Sarampo 55.0 24 1 3 6 2 '· .::6 

Hepatite 70.0 4 1'6 9 1 C' 4 43 

Meningite 36.9 1 3 1 o 9 1 2 35 

Gastroenterocolite 09.2 - - - - 29 29 

Rubeola 56.0 1 2 11 A - ; 5 I I 

Inf.Gonococicas 98.9 - 3 4 
, . 1 2 ... 

Ma lá ri a 84.9 - - - 9 - 3 

Hanseníase 30.0 2 1 - 2 - 5 

Difteria 32.0 - - - 1 - 1 

Poliomelite 43.0 - - - ~ - 1 

Leishmaniose 85.9 - - - A - 1 

Tétano 37.0 - - - 'l - 1 

TOTAL 1·5 5 247 276 2~< 148 1 . i 1 6 

FONTE: - Centro de Saúde de São Sebastião 

A observação desta tabela, quando comparada co~ o n9 

de consultas, nos dá uma boa idéia de como a notifi

cação de doenças transmiss!veis é bdixa e não levada 

em consideração pelos médicos e outros profission~is 

da saúde. 

A doença rr1ais· notificada foi a Esquistosomose, que :,ao 
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é autóctone, uma vez que até a presente data nao foi 

encontrado o hospedeiro intermedi~rio nos rios e cor 

regos de são Sebastião. 

são portadores dessa parasitose, trabalhadores prove

nientes do Vale do Paraíba e Nordeste, principalmente 

para obras da Petrobr~s e Rodovia Rio-Santos. 

A Sífilis situa-se em 39 lugar face a um fato relati

vamente novo que e a prostituição que se organizou em 

função do aporte de navios de longo curso em São Se -

bastião. 

Tivemos ~ambém algun~ casos de mal~ria nao autoctones, 

pois os pacientes eram provenientes de Mato Grosso e 

vieram com seus familiares para o trabalho na Rio-San 

tos. 

A falta de um funcion~rio em nível de Secretaria no 

Centro de Saúde é também um Óbicr à melhoria da notifi 

caçao, pois acreditamos que mesmo no Centro de Saúde, 

muitas doenç~s transmissíveis deixam de ser notifica-
i 

das. 

Saneamento: - O único fiscal de saneamento em exercí

cio realiza inspeções sanit~rias em domicílios e esta 

belecimentos comerciais. 

Até às 10:00 horas ele permanece no Centro de Saúde , 

onde exerce funções burocr~ticas ligadas à sua ativi

dade. 

As visitas nao obedecem a um roteiro pré-estabelecido 

e sim às queixas que são apresentadas no Centro de Saú 

de. 
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TABELA N9 24 - Número de Inspeções Sanitárias e Média Diária 

Registradas no Centro de Saúde de São Sebas -

tião no período de 1972 a 1976. 

ANOS N-9 DE INSPEÇLJES M!:DIA OlARIA 

1 . 9 7 2 1 • 29 3 5,6 

1 • 9 7 3 811 3 • 5 

1 . 9 7 4 993 4. 5 

1 . 9 7 5 659 3. o 

1 • 9 7 6 327 1 • 5 

FONTE: - Centro de Saúde de São Sebastião 

Para obtermos a méd~a de ins~eção sanitárias, 

consideramos 230 dias úteis do ano. 

Registros e Estatísticas:- Não há coleta e análise de 

dados de Estatística Vital que permita o conhecimen

to dos níveis de saúde da população. 

Não existem dados confiáveis para elaboração de pr~ 

gramas e sua devida avaliação. 

Os dados registrados nos relatórios do Centro de Saú 

de não são analisados com o objetivo de reformulação 

ou implantação de programas de estudos. 
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6 - Assistência Hospitalar:- t prestada pela Irmandade da San 

ta Casa de São Sebastião, que admini6t~a o Hospital dsClí 

nicas de são Sebastião, da Coordenadoria de-Asaistência -

Hospitalar da Secretaria de Saúd~ do Estado de São Paulo. 

Constitui com o Centro de Saúde da Coordenadoria de Saúde 

da Comunidade, uma Unidade Mista, ~ue segundo Ramos (4) 

"~ recomend~vel quando não podendo existir nos serviços de 

saúde de uma comunidade separações entre atividades de 

prevençao e cura, míster se torna que os órgãos locais es 

tatais de saúde, procurem, quando indicada a integração. 

Trata-se de um Hospital Geral fundado em 15-03-63 e que -

recebe subvenções da Coordenadoria de Assistência ·Hospit~ 

lar, para dois terços dos lei~os ocupados por pacientes -

não pagantes. 

Mantém convênio com a Prefeitura Municipal de São Sebasti 

ão, a fim de atender casos de emergência e com outras en

tidades previdenciárias. 

Por força desses convênios, as finalidades do Hospital sao 

as seguintes: 

1 - Dar assistência Médico-Hospitalar aos habitantes 

da região, de baixo poder aquisitivo. 

2 - Assistir aos segurados do INPS, IAMSPS, FUNRURAL 

e outras instituições, com as quais manté, convênio. 

3 - Assistir pacientes particulares do Corpo Clínico

do Hospital. 

4 - Assistir às emergências. 

As e9pecialidades atendidas pelo Corpo Clínico do 

Hospital são as que seguem: 

- Clínica Médica 

- Clínica Cirúrgica 

- Obstetrícia 

- Pediatria 

- Traumato-Ortopedia 
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Os recursos Médico-Hospitalares de São Sebastião para 

o ano de 1.976 sao: 

N9 de leitos - 54- Coef. 1.000 habs. - 3,3 
' ~ .... 

Medicas.~ - 12- Coef. 1.000 habs. - 0,74 
,' .. ~ 

Estão portanto, abaixo dos mínimos preconizados, de 
... ~:~. 

um medibb por mil habitantes e de 4 a 4,5 leitos. por 
"'' mil habitantes. 

Instalações: O prédio onde está instalado o Hospital 

apresenta-se em razoável estado de conservação, cons-· 

tituido por um pavimento monobloco, ocupando areacon~ 

truida de 1:: B28 m2 em terreno de '3 • 000 m2 • 

Foi constru:!:do' ".para a finalidade a que se ·destina, sendo que o · 

projeto or~~iM~l, do Prof. Odair P.Pedroso, sofreu modifica~Ões 

na sua execuÇão. 

A área construida por leito é de 20 m2 , ha~endo deficiiribi~ de· 

area em torno de 50%, tomando como referência mínima 40 m2 de. 

area construida por leito. 

A Unidade de Administração dispõe de 3 salas com aproximadamen-
2 te 25 m , insuficiente parê esta atividade. A Uhidade de inter-

naçao é constitUi da por dois apartament·os e 6 enfermarias · com .. 

a seguinte distribuição: 

- Enfermaria de Homens - 2 

- Enfermaria de Mulheres - 2 

- Enfermaria de Obstetrícia - 1 

- Enfermaria de Pediatria - 1 

Area total: 228 m2 

2 Area por leito: 4,1 m 

Com relação às diversas especialidades, verificou-se: 
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TABELA N9 25 - Número de Enfermarias e Leitos, area disponi 

vel ocupada no Hospital de São Sebastião 

1.976, e Padrão Mínimo recomendado segundoE~ 

pecialistas. 

N9 DE N9 DE AREA 
I 

AREA POR PADRÃO M fN IMO ! 
ESPECIALIDADE 

ENF. LEITOS TDTALCM
2

J LEITO(M2
J RECOMENO. ( M2

) 

I 

Pediatria 
i 

1 
I 

14 36 
i 

2.5 3,5 

I 

Obstet ricia I 1 I 9 36 4,0 6,0 

Cl.Geral Masc. 2 14 50 3,5 6,0 

Cl.Feral F em. 2 13 50 3,8 6,0 

I 
Apartamentos 2 4 24 6,0 7,0 

I Berçário 1 8 9 1 ,1 2,0 

Fonte: Hospital de Clínicas de São Sebastião 

A distribuição de leitos está aquem dos padrões míni 

mos recomendados, conforme podemos observar na tabe

la acima, principalmente para os leitos de Pediatria 

e Berçário. 

Unidade de Centro Cirúrgico: Sala com 36 
2 

m ' com la-

vabo na ante-sala não isolada da circulação. 

2 Centro de Material:Sala com 12 

expurgo com a esterilização. 

m ' sem separaçao do 

Centro Obstétrico: Com 24m 2 de área, sa·la de parto, 

pré-parto e ante-sala com lavabo. 

Berçário: 2 Sala com 9 m , com 7 berços e uma encubado 

ra. Padrões aceitáveis: 2 m2 por berço. 

Ambulatório: E feito no Centro de Saúde. 

Pronto-Socorro: 2 Com 23 m adequado às atuais necessi 

dades. 
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Serviço de Arquivo Médico e Estatístico: Sala de 15m2 

comum com a Secretaria da Administração. 
2 PadrÕes recomendadas para o SAME: 12 m . 

Sala para Tesouraria e Serviço do Pessoal, sem separ~ 

ção entre os dois setores. 

Contabilidade, Zeladoria e demais Serviços Administra 

tivos, funcionando precariamente na sala da chefia 

administrativa. 

Serviço de Nutrição e Dietética: Cozinha com 24 m2,mal 

localizada, 

Padrões recomendados: 0,75 a 1m por leito 

2 - t Despensa: 12 m , impropria e insuficien e. 

- 2 N Lactario: 4 m , padroes recomendados: 

Serviços de Raios X: 40 

Conforto Médico: 30 m2 

2 m • 

, 2 -Farmacia: 12 m . Padroes recomendados: 

Déficit: 16 m2 . 

12 a 20 2 m • 

2 2 
Lavanderia: 24 m . Padrões recomendados: 40 a 50 m • 

2 
Velório: 35 m , suficiente e funcional. 

Abastecimento de Agua: 10 caixas de 1.000 litros. 

PadrÕes recomendados: 300 litros por paciente-dia. 

Necessidade: 18.000 litros 

Estatística Hospitalar: 1.972- 1.976. 
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TABELA N9 26 - Volume de Intern~ções no Hospital de São Sebas 

tião, segundo a Condição de Pagamento: 1.972-

1 • 9 7 6 • 

~~ NÃO PAGANTES PAGANTES T o T A L 

N9 % N9 % N9 % 

I 

1 . 9 7 2 890 46 1 . 024 54 1 . 914 1 DO 

1 • 9 7 3 876 43 1 . 14 4 57 2.020 100 

1 . 9 74 883 39 1 • 32 6 61 2.209 1 00 

1 . 9 7 5 781 35 1 . 41 8 65 2. 19 9 1 00 

1 . 9 7 6 890 37 1 . 46 9 63 2.359 100 ,. 

Fonte: Hospital de Clírncas de São Sebastião. 

Até 1.970 as internações de pacientes nao pagantes(?} 

prevalecia sobre a dos pagantes: PAGANTES: 316 -23,3% 

NÃO PAGANTES: 1.044 - 76,4%J entretanto, a TABELA N.9 

26 mostra-nos que est~ havendo inversão, predominando 

a dos pagantes sobre a dos não pagantes. 

Isto se deve a maiores recursos colocados a disposi

çao da população previdenci~ria, pois a partir de1967 

São Sebastião passou a ter uma Agência do INPS e os 

níveis de sal~rios cresceram com a implantação do ter 

minal marítimo da Petrobr~s. 

A TABELA N9 27 mostra-nos uma proporçao de criançasi~ 

ternadas oscilando entre 23 e 28% do total de interna 

çoes nos anos de 1.972 a 1.976, o que nos faz pressu

por que a população infantil (principalmente a indige~ 

te) de São Sebastião é altamente suscetível às doen -

ças. 
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TABELA N9 27 - Internações de Crianças e Adultos nos anos de 

1.972 a 1.976. 

~ 
ADULTOS CRIANÇAS T O T A L 

N9 % 
. N9 % N9 % o 

1 . 9 7 2 

1 . 9 7 3 

1 . 9 7 4 

1 • 9 7 5 

1 . 9 7 6 

} 

1 . 3 8 9 72 525 28 1 • 91 4 100 

1. 406 69 614 31 2.020 100 

1 . 546 69 663 31 2.209 100 

1 . 6 04 72 595 28 2.199 100 

1 . 822 77 537 23 2.359 100 

Isso reforça a necessll:Ede de instalação de um progra

ma prioritário de Higiene Infantil. No que se refere 

à percentagem de ocupação dos leitos existentes, oooer 

va-se na TABELA N9 28 que os valores obtidos nos 3 

primeiros anos são superiores ao desejável (80%), pa

ra permitir o giro adequado da leitos. 

TABELA N9 28 - Porcentagem de Ocupação dos Leitos Existentes 

n o H o s p i t a 1 d e S ã. o S e b a s t i ã o , d e 1 . 9 7 2 a 1 . 9 7 6 

ANO PORCENTAGEM DE OCUPAÇÃO 

1 . 9 7 2 83 

1 • 9 7 3 95 

1 • 9 7 4 81 

1 • 9 7 5 76 

1 • 9 7 6 79 
, , . '""'--.;,;;~;..•u•-..::u= 

Fonte: Hos~ital de Clínicas de São Sebastião. 

O movimento de Clínica Obstétrica em 1.976 foi de 731 

partos, dos quais 158 foram operatórios perfazendo o 

total de 21,73% de cesarianas sobre o número de par-
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tos. 

De acordo com a disponibilidade de 9 leitos de obste 

trícia, com média de 5 dias de permanência, seriam -

previsíveis cerca de 518 partos, com uma porcentagem 

de 80% de ocupação. 

Há portanto um déficit aproximado de 4 leitos para o 

atendimento desses partos normais e operatórios, que 

é parcialmente coberto pela utilização dos dois apa~ 

tamentos para pacientes economicamente diferenciados. 

O Pronto-Socorro atendeu em 1 .976, 12.330 pacientes , 

com média diária de 33,78 pacientes. 

Recursos Humanos: O pessoal que trabalha ·no Hospital 

é contratado pelo regime de CLT, 8 horas diárias.São 

101 servidores, cuja proporção por leito é de 1,8. 

Corpo Cl.Ínico: E: constituido por 10 médicos que dese_!! 

volvem suas atividades assistenciais no Hospital,INPS 

e Clínica Particular. 

Com relação aos leitos existentes no Hospital, a me

dia e de 1 médico para 5,4 leitos. 

Serviço de Enfermagem:E: constituido por 29 elementos, 
\ 

assim distribuidos: 
\ 

Enfermeira .••..•.•.....• 1 

A u x i 1 i a r e s de E n f e rm agem . 4 

Atendentes .............. 24 

Este quadro é insuficiente de acordo com os padrÕes da 

Disciplina de Administração Hospitalar da Faculdade de 

Saúde Pública da USP, que prevêm as seguintes propor

çoes na base de 8 horas diárias de trabalho po~ serV~ 

dor: 

Pediatria •••••.•••.•••.... 5 horas leito 

Clínica Geral e Obstetricia ••. 3 horas leito 

Berçário 4 horas leito 
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Diante do exposto, verifica-se que as necessidades de 

pessoal s~o de 42 funcionãrios de enfermagem, havend~ 

portanto, um deficit de 13 servidores. 

Para chegarmos a esse número utilizamos o seguinte r a 

ciocínio: 

1 4 leitos de Pediatria - 70 horas - 9 se r vi d. 

8 leitos de Berçário - 32 horas - 4 se r vi d. 

32 leitos de Cl.Geral - 93 horas - 11 servid. 

8 leitos de Maternidade - 24 horas - 3 servid. 

Total - 27 servid. 

A estes se acrescentariam 7 servidores necessários ao 

Centro Cirúrgico e Obstétrico, atingindo 34 que, soma 

dos a mais 20% para cobertura de férias e folgas e 

mais um (1) para chefia, perfazem o total aconselhável 

de 42 servidores de enfermagem. 

7- INSTITUTO NACIONAL DE PREVID~NCIA SOCIAL: 

~ o recurso médico mais importante em termos de cabe~ 

tura, pois através de estimativas feitas pela indús -

tria e comércio local, atende aproximadamente 70% da 

população do Município, entre beneficiários e deperne~ 

tes. 

Consta de prédio com sala de recepçao para pacientes, 

sala de arquivo, três consultórios equipados para ex~ 

me clínico, carecendo de instrumentos para qualquer -

exame esp~cializado; a~bulância destinada a remoçao 

de pacientes para outros centros (Santos, são José e 

S~o Paulo) quando há necessidade de recursos especia

lizados. 

Recursos humanos: O quadro do pessoal é constituído 

por 4 médicos, 4 funcionários burocráticos, 4 atenden 

tes e 2 motoristas. 
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Recursos financeiros - Consistem de dotaç6es mensais 

para hospitalização e exames subsidiários, havendo re 

ferência de canstante suplementação por insuficiê~ia. 

Tipo de assistência: - Medicina curativa, compreende~ 

do atendimerto e tratamento ambulatorial. 

O total de consultas realizadas em 1.976 foi de 15.071, 

sendo que cada médico atendeu em média 15 consultas -

por dia. 

8 - PETROBRAS 

Dispõe de serviço médico, com a finalidade de promo -

ção da saúde dos funcionários e Medicina do Trabalho. 

Possui consultório médico para Clinica Geral, ambula

tório para atendimento de urgência com equipamento p~ 

ra reanimação; gabinete dentário com equipo completo 

e ambulância para remoçao de funcionários. 

Recursos humanos: Constam de um médico, um dentista , 

uma auxiliar de enfermagem, um atendente e uma secre

tária. 

Desenvolve atividades de medcina curativa e preventi-

va. 

Medicina preventiva - Consiste em imunizaç6es, preve~ 

ção de acidentes, exames médicos periódicos e educ~áo 

sanitária. 
i 
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9 - PROGRAMAÇOES 

Antes de estabelecermos os programas para o Centro de Saú 

de de S~o Sebasti~o. ~ oportuno citarmos Ramos (4): » O 

Centro de Saúde significa fázer as coisas conjuntamente -

para todos. dentro de um dado distrito. Mais especificane_12_ 

te. trata-se de uma quest~o de unidade -- unidade de pop~ 

lação. de esforço e de administração de conformidade -

com o seguinte esquema que adaptamos de Davis e Warner: 

1 - Unidade de população. ou seja: 

a) area de jurisdição do centro e sua população devem 

estar claramente definidas; 

b) o objetivo ~ alcançar toda a população que os ser 

viços oferecidos podem beneficiar; 

c) um dos crit~rios de avaliação deve ser o da caber~ 

tura. isto ~. a proporção de população efetivam~n

te atingida pelas diferentes atividades do Centro 

de Saúde. 

2 - Unidade de esforço local. especialmente: 

a) dos serviços m~dicos-sanitários dentro do distrito 

b) dos serviços de enfermagem. mediante a utilização 

da visitadora sanitária polivalente; 

c) dos serviços sociais. envolvendo a correlação de 

combinação dos recursos adjacentes e das agências 

de serviço social da área; 

d) a localização. num mesmo edifício. da chefia loc~l 

e de todas as clínicas e formas de trabalho sanitá 

rio do distrito. 

3 - Unidade Administrativa local. compreendendo: 

a) uma chefia administrativa localJ 

b) supervisão adequada dos diferentes serviços espe -
I 

cializados'». 

Ainda Ramos: »Quanto ~s ativiades do Centro de Saúde, evi 

dentemente não ~ possiv~l a formulação de um esquema rigi 

do, aplicável a to~as as situações. já que a problemática 

de saúde varia de uma região para outra em funç~o de 
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uma infinidade de fatores - impondo a realização prévia 

de um diagnóstico capaz de permitir a identificação das 

necessidades priorit~rias e a determinação de seu grau 

de atendimento. 

Limitamo-nos. portanto. a mencionar as chamadas ativida 

des b~sicas do Centro de Saúde. e que no consenso geral 

deveriam constar obrigatoriamente do programa de traba-

lho da unidade. sem prejuizo da inclusão de outras.jul 

gadas necessárias ao equacionamento dos problemas sani

tários locais. São elas: 

1 - Estatística vital 

2 - Controle de doenças transmissíveis 

3 - Saneamento do meio 

4 - Laboratório de saúde pública 
I 

5 - Higiene materna e da criança(incluindo o es

colar) 

6 - Educação sanitária», 



9.1 - PROGRAMA:-SAÜDE DA CRIANÇA 

1-0bjetivos: 

1.1 - Gerais: 

Promoção, proteção e recuparaçao da saúde de 

crianças de 0--14 anos residentes em São Se

bastião visando a redução da mcrbidade e mor 

talidade através da assistência médico-sani- . . 
tária e de métodos educativos disponíveis. 

1.1 .2-Compatibilizar o program9 de assistência a 

criança qe acordo com as diretrizes da Se~re 

taria de Saúde em geral e da Coordenadoria de 

Saúde da Comunidade em particular. 

1.1.3-Estabelecer a programaçao e execuçao da as

sistência a criança, baseado no sistema regi~ 

nalizado de atendimento da Divisão Regional 

de Saúde do LiLoral - DRS - 2. 

1.2- Específicos: 

1.2.1-Promover a melhoria da assistência à criança 

mediante atendimento de rotina de forma pre

coce, periÓdico e contínuo. 

1.2.2-Detectar e tratar o mais precocemente possí

vel processos patológicos que possam prejud! 

car a adequada evolução do processo de cres

cimento e desenvolvimento. 

1.2.3-Aumentar a resistência biológica e especÍfi

ca das crianças em relação a cert~s doenças 

prevenív~is, por intermédio da vacinação. 

1.2.4-Detectar o mais precocemente possível prece~ 
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9.1.2-

sos odontol6gicos e oftalmol6gico~ que poem 

em risco a saade destas crianças~' 

Normas Técnicas: 

9.1.2.1 -Quanto às condições de atendimento: Atender 

as crianças de O-- 14 anos, de famílias m~ 

triculadas no Centro de Saúde de São Sebas 

tião, independente de sua vinculação previ

denciária. 

9.1.2.2- .Quanto à consulta Médica: Realizar um exame 

peri6dico nas criança~ nos seguintes meses: 
\ 

19 (15 dias), 49, 89, 129, 189 e 249. 

A partir do 2 9 ano até 14 anos, 1 exame anu 

al. 

9.1.2.3- Quanto as reuniões de grupos de maes: Para 

educação e esclarecimentos de medidas depr~ 

moç~o à saúde, crescimento, e desenvolvimen 

to da criança. 

Coordenação da grupo: A reunião será dirig~ 

da por um membro da equipe de saúde e obede 

cera a programaçao pr6pria. 

9.1.2.4- Entrevista de Enfermagem: 

9.1.2.4.1 -Pré e Pós consultas- Entrevistar as maes an 

tes e depois da consulta médica para o pre

paro da consulta e para possibilitar a aqu~ 

sição de conhecimentos sobre o valor de medi 

das de proteção, o seguimento da prescrição 

médica, o desenvolvimento físico ~ mental da 

criança, os hábitos sadios, a alimentação a

dequada e o preparo de alimentos. 
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9.1.2.4.2- Quanto à consulta de Enfermagem- Não ha

vendo marcação do exame mªdico-periódico 

no 19 ano de vida, deverá ser marcada uma 

consulta de enfermagem, -que terá por fin~ 

lidada o seguimento do desenvolvimento fi 

sico e mental, alimentação adequada, pre

paro de alimentos e outras orientações. 

Sempre que houver necessidade, avaliadas 

as condições clínicas e sociais do pacie~ 

te, a criança passara por consulta médica 

como EXTRA. 

9.1. 2. 4. 3 - Na ausência ou impedimento .. do Pediatra de 

vera haver entrevistas com a Enfermeira , 

para avaliar a necessidade de consult'a ime 

diata, para evitar a volta do cliente sem 

orientação ou para evitar sobrecarga dos 

consultórios. 

~.1.2.4.4- Quanto à visita domiciliar: Realizar visi 

tas dqmiciliares conforme o esquema: 

Crianças de O-- 1 ano = 2 visitas. 

1a. Visita - por ocasião do nascimento p~ 

ra orientação sobre cuidados 

dos do recém-nescido, alimen 

tação e vacinas. 

2a. Visita - entre o 7~ e B9 mês para ori 

entação de dieta mista e ob

servação do desenvolvimento 

da criança, esquema de vaci

nação e desenvolvimanto ps! 

co-motor. 

Visita de rotina - Realizar nos casos de -
\ 

doenças transmissiveis, desi 
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dratação ou por falta. ou a~ 

sência prolongada do cliente. 

9.1.2.6- Quanto aos exames de laboratório: Encaminh~ 

os exames conforme solicitação do Pediatra • 

para o Laboratório do Hospital de São Sebas 

tião e do Centro de Saúde. 

Rotina: Protoparasito1Ógico de fezes. 

Dosagem de Hemoglobina ao 19 ano de 

vida. 

9.1.2.7- Quanto às outras atividades- Serão realiza 

das conforme prevêm os progr~mas de contro

le de doenças transmissíveis, imunizações e 

saneamento da Secretaria de Saúde. 

9. 1. 3 -

Quanto ao Hospital de São Sebastião. procu

raremos integrar as equipes médicas dessa U 

nidade Hospitalar com nossas rotinas. 

Os atendimentos no P.S. do Hospital sem ca

ráter de e me rgê n c i a deve rã o se r e n c ami nh edos 

ao Centro de Saúde de são Sebastião. 

Recursos: 

Os recursos necessários para o desenvolvimen 

to do programa sao: 

9.1.3.1- Materiais: 

9.1.3.1.1-Local adequado de atendimento do Serviço de 

Enfermagem pa~a as atividades de pré e pós

-consulta com: 

- escrivaninha e cadeira para visitadora ou atendente 

- cadeira para o cliente 

- balança. termômetro e folhas para ficha de família 
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9.1 .3.1.2- Sala de atendimento médico para consulta 

9.1.3.2 

com: 

- escrivaninha e cadeira para o médico 

- cadeira para o cliente 

- mesa de exame 

- estetoscópio 

- abaixadores de língua 

- bloco de receituário 

- pia, toalha e sabão 

Humanos: 

Médico - período parcial (4:00 horas), 5 

dias na ~emana, 4:00 horas por -

dia para o atendimento das ativi 

dades do programa da criença. 

Atendente - 8:00 horas diárias para aten

dimento de rotina. 

Visitadora - 8:00 horas diárias-
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IDADE 

- 1 a 

1 - 2a 

2 - Sa 

5-15a 

TOTAL 

IDADE 

- 1 a . 

1 - 2a 

2 - Sa 

5 -15a 

TOTAL 

4 -- SA'ÜOE DA CRTANÇ·A - Sl\0 SEBASoTcil\0 ,- ,ME,TAS -· 1977 

CONSULTAS MEDICAS 

-
CRIANÇAS CONCENTR .. 

POPULAÇÃO COBERT. COBERTAS CONSULTAS CONSULTAS CDNSULfAS 
% N9 N9 FXTRAS 

488 60 292 4 1 . 1 6 8 11 7 

503 40 201 2 402 40 

1 . 416 20 283 1 283 28 

4.127 10 412 1 412 41 

6.534 /1.188 2.265 226 

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM 

TOTAL 

1 . 2 8 5 

442 

311 

453 

2.491 

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM ' VISITAÇÃO DOMICILIAR 
CONSULTAS MEDICAS PRE E PdS 

CONSULTAS CONCENTRAÇÃC N~ EXTRAS TOTAL CONCENTRAÇÃO N9 
' 

1.285 2.570 6 1752 175 1927 2 58'4 
442 884 4 804 80 884 1 201 
311 622 2 566 56 622 1 283 
453 906 1 412 41 453 1 412 

2.491 4.982 ~.534 3S2 3.886 1 A80 
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CENTRO DE SAODE DE SAD SEBASTIAO 

9.2 - PROGRAMA:- SAODE MATERNA 

Objetivos: 

1 - Gerais: 

1.1 -Promoção, proteção e recuperaçao da saúde da 

gestante, da puerpera e do recém-nascido, vi 

sando a redução da morbidade, da prematurida

de, da nati-mortalidade, mortalidade materna, 

e frequência dos partos domiciliares. através 

da assistência médico-sanitária e dos métodos 

educativos disponíveis. 

1.2- Compatibilizar o programa de assistência à ge~ 

tante com as diretrizes da programação da S~ 

cretaria de Saúde em geral e da Coordenadoria 

de Saúde da Comunidade em particular. 

1.3- A execuçao do p~ograma de assistência à ges

tante será baseado no sistema regionalizado de 

atendimento, da Divisão Regional de Saúde do 

Litoral - DRS - 2. 

2 - Específicos: 

2.1 - Melhorar a assistência à gestação, parto e p~ 

erpério, mediante atendimento de rotina. 

2.2 - Diagnóstico e tratamento precoce de processos 

patolÓgicos que passam prejudicar a evolução 

normal da gestação, parta e puerpério. 

2.3 - Aumentar a resistência da gestante, e do re~m 

nascido através de vacinação anti-tetânica da 

gestante. 

Normas técnicas: 

1 - Condição de atendimento: Atender as gestantes de fa 
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mílias matriculadas no Centro de SaGde de S~o 

Sebastião 

2 - Realizar exame m~dico na gestante de acordo com 

o seguinte esquema: 

2.1 - a) Consultas m~dicas durante a g8stação -

No mínimo 5, com a seguinte distribui

ção: 29, 39, 69, 89 e 8 1/2 mes 

b) Consulta no puerp~rio - entre o 309 e 

409 dia após o parto. 

c) Consultas em caso de parto domiciliar

logo após a notificação 

d ) C o n s u 1 t as E X T R AS - a c r i't ~ r i o d a e q u i -

pe de saGde ou quando ocorrer anormali 

dadas. 

2.2 - Rendimento instrumental: 4 cons./hora~ 

2.3 - No 1 9 exame deverá ser processado exame -

clínico e ginecológico, e solicitados exa 

mes de acordo com a rotina. 

2.4- Suplementação alimentar- De acordo comas 

necessidades e disponibilidades. 

2.5 - Caberá ao m~dico pr~-natalista acessaria e 

participação com os demais membros da equ~ 

pe nas reuniões dos grupos de gestantes o~ 

de ser~o desenvolvidos temas relacionados 

com a nutrição das gestantes, puerp~rio e 

cuidados com o recém-nascido, dando enfase 

ao aleitamento materno, comportamento no 

parto, importância e .papel da criança no

lar e outras informações sentidas pelo gr_!:! 

po. 
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2.6 - A supervisão do programa e atribuição do pre-

natalista, que apresentará relatório semestral 

de avaliação. 

2.7 - O pré-natalista deverá elaborar e cumprir rot! 

na de atendimento médico às gestantes e puerp~ 

ras. 

2.3 - Serviço de Enfermagem: 

2.3.1 - Na 1a. consulta deverá a gestante ser entre

vistada, orientando-a quanto à rotina do pré -

natal. 

2.3.2 - Na pré e pós-consulta, entrevistar as gesta~ 

tes antes e depois das consultas médicas para 

preparo da consulta e para possibilitar a aqu~ 

sição de conhecimentos sobre a gestação, puer

pério, parto e cuidados com RN. No preparo p~ 

ra consulta deverão ser realizados: pesagem 

pulso e PA. (No pr:-ograma de Saúde Materna a pr~ 

consulta estará voltada para a gestante.) 

2.3.3 - Entrevista da Enfermeira - Na ausência ou im 

pedimento do médico pré-natalista a enfermeira 

deverá entrevistar a gestante a fim de avaliar 

a necessidade de consulta imediata, evitar re 

torno de cliente sem orientação, e ministrarm~ 

dicamento supletivo de rotina. Entrevistar to 

das as clientes que solicitam atendimento méd~ 

co para as que não estão agendadas, tomando as 

providências que se fizerem mecessárias. 
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2.3.4- Visitadora Oomiciliária: 

a) Visita de Rotina 

2 visitas à gestante 
1 visita no 49 m~~ e outra no 8 1/2 m~s. 

Em caso de p~rto domiciliar, imediatamente 

após a notificação. 

b) Visitas EXTRAS 
em casos em que qualquer membro da equipe 

julgar necessário. 

2. 3. 5 - Orientação para parto hospitalar: Orientar e 

encaminhar gestantes para parto hospitalar,de 

acordo com recurso disponível para a cliente. 

2. 3. 6 - Organização e Coordenação: Organizar livro de 

registro de gee~ante, coprdenar atividades do 

programa e elaborar rotina de atendimento. 

2.4 - Exames de Laboratório e testes imunológicos:

Serão realizados os seg~intes exames de rotin~: 

- Reação sorológica para sífilis 

Urina I 

- Glicemia 

- Parasitologia 

- Erit~ograma e Hemoglobina 

- Tipagem sanguí~ea e Rh 

- Testes de detecção de gravidez serão solicitados a 

toda mulher com atrazo menstrual inferior a 60 dias 

ou a critério clínico. No caso de RSS positivo, a~ 

licitar RSS do cônjuge e repetir após o tratamento 
o exame. 

No caso de gestante Rh negativo, pedir Rh do cõnj~ 

11. 

No ~asc de cônjuge ser Rh positivo fazer Rsaçio da 
Cocrnbs indirete, msnselmanta, e pertir do 1' mãe 
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de gravidez. 

No caso de suspeita de diabetes. fazer GTI ou Destro 

tix põs.prandial. 

2.5 - Tratamento da SÍfilis: Em caso de constataç~o de sí

filis será feito tratamento da gestante com penicili 

na benzatina com dose inicial de 2.400.000 U e 4 do 

ses posteriores de 1.200.000 U semanalmente. 

No caso do c6njugs tambªm com sífilis, tratá-lo con

juntamente. C6njuge: 1.200.000 U 5 fr. 

2.6 - Vacinação: Toda gestante deverá a partir do 39 tri -

mestre de gravidez iniciar esquema de vacinaç~o ant! 

tetânica (3 doses de anatox tetânico). As gestantes 

imunizadas dever~o fazer dose de ref6rço. 

3 - Recursos; 

3.1 - Materiais: 

a) Local de atendimento do Serviço de Enfermagem p~ 

ra pre e pos consulta com: 

balança 

- termômetro 

- folha para ficha de família 

- e o que mais for necessário, a critério da en-

fermeira. 

b) Sala de atendimento médico equipada com: 

- escrivaninha e cadeira para o médico 

- cadeira para a cliente 

- aparelho de pressao e estetoscópio 

- compasso de Colin 

- estetoscópio fetal e fita métrica 

- bloco de receituário 

- pia. toalha, sabão e demais utensílios. 
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3.2 - Humanos: 

Médico pré-natalista (Clínico Geral) - Tampo parcial 

Atandanta - 8 horas semanais 

Visitadora - 8 horas semanais 
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9.2.4 - METAS - 1977 

SAODE MATERNA 

CONSULTAS MfDICAS 

01 População total estimada para 1977 

02 População de gestantes esperada 

03 Cobertura % 

04 NÚmero de gestantes cobertas 

05 Concentração de consultas médicas 

06 Número de consultas médicas 

07 Extras - 20% 

08 Total de consultas médicas 

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM 

09 Total de Pré e Pós consulta 

10 Concentração de atendimento de enfermagem 
\ 

11 Número de atendimento de enfermagem ( 4) x ( 1 O) 

12 Extras - 20% 

16.827 

505 

60 

303 

6 

1 • 81 8 

364 

2.182 

4.364 

2 

606 

121 

13 Total de atendimento de enfermagem 727 

14 Cobertura de 40% de gestantes do programa V.D. 121 

15 Concentração de visitas domiciliares 2 

16 Total de visitas domicil~ares 242 

. ' 

1 7 Número de 

1 8 Total de 

19 Extras -
20 TotÇ!l de 

' . 
EXAMES LABORATORIAIS 

exames por gestantes 

exames laboratoriais ( 4) X 

30% 

exames laboratoriais 

( 1 7) 

8 

2.424 

727 

3. 1 51 

(02) Calculado sobre a população com coeficient.e de nata"lida· 

de de 30 nascidos vivos por 1.000 habitantes. 

(17) Urina - Tipo - Diagnóstico de gravidez 

Sa~gue - Dosa~em de Hemoglobina 

Hematimetria 
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Reações sorolÓgicas para lues (V.O.R.L.) 

Glicemia 

Grupo sanguíneo e Rh 

Fezes - Protoparasitológico 
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CENTRO OE SAODE·DE SAO SEBASTIAO 

9.3 - PROGRAMA - SAODE DO ADULTO 

Este programa nao ~ priorit~rio, ainda que 

as doenças do aparelho circu1at6rio sejam 

as principais causas de Óbitos no ano de -

'\97'õ. 

As prioridades estão dirigidas para a Saú

de da Criança, Saúde Materna e Saneamento, 

somente com a melhora dos registros este -

programa poderá se revestir de maior impor 

tância. 

9.3.1 - Objetivos: 

9.3.1.1- Ge:rais ~Promover, proteger e recuperar a Saú

de da·população residente no Município 

de São Sebastião no grupo etário de 15 

anos ou mais, visando a redução da mor 

bi.dade e mortalidade 

- Compatibiliza~ o programa de assistêA-

cia aos adultos com as diretrizes da 

da programação da Secretaria da Saúde, 

em geral e o da Coordenadoria de Saúde 

da Comunidade em particular. 

- A execução do programa de assistência 

ao adulto será baseado no sistema reg! 

onalizado de atendimento. 

9.3.1.2 -Específicos: 

9.3.1.2.1 - Melhorar a assistência ao adulto me

diante atendimento de rotina. 

9.3.1.2.2- Diagnóstico e tratamento precoce de 

processos patológicos incipientes. 

9.3.1.2.3- Aumentar a resistência do adulto a

través da vacinação anti-tetânica. 

9 • 3 • 1 • 2 . 4 - E n c a mi n h a r par a o H os pita 1 ·de Sã o Se 

bastião os adultos que necessitem de 

tratamento oftalmológico. 
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9.3.2 - Normas Técnicas: 

9.3.2.1 - Condições de atendimento - Atender os indi

víduos maiores de 15 anos de famílias matri 

culadas no Centro de Saúde de São Sebastião. 

9.3.2.2 - Serviço Médico: 

Consulta Médica 

a) Todo indÍviduo matriculado de 15 anos ou 

mais, após realizar os exames laboratori 

ais de rotina será agendado para consul

ta médica, da qual constará exame clíni

co completo. 

b) Será feito controle médico,periÓdico em 

todos os adul~os matriculados que procu

rarem o serviço ou forem orientados para 

esse fim, tendo como pré-requisito, os 

exames laboratoriais de rotina. 

c) Consulta EXTRA - Passarão por consulta -

extra (não agendada) os clientes triados 

pelo Serviç~ de Enfermagem segundo roti

na própria. 

9.3.2.3 - O atendimento médico deverá atingir um ren

dimento instrumental de 5 consultas/hora/má 

dico. 

9.3.2.4 - Será ainda função do médico e da equipe de 

saúde atender aos aspectos relacionados a 

promoção de saúde, tais como: higiene alimen 

tar, higiene pessoal, etc ••• 

9.3.2.5 - O médico responsável supervisi~nará o pro -

grama e sub-programas e apresentará relató

rio anual de avaliação. 
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9.3.3 - Serviço de Enfermagem: 

9.3.3.1 - Primeira consulta - O cliente sera orienta 

do quanto à rotina de serviço. 

9.3.3.2 - Pré e pós-consulta - entrevistar os clien

tes antes e depois da consulta m~dica, vi 

sando o preparo da consulta e a aquisiç~o 

de conhecimentos sobre: 

- valor das medidas de proteção específica 

- o seguimento da prescriç~o médica (dieta 

e medicamento) · 

- o desenvolvimento físico e mental 

- hábitos sadios. 

9.3.3.3 - Agendar a próxima consulta ou encaminhar o 

cliente para outros serviços (S.Social, La 

boratório, etc.). 

9.3.3.4 - Entrevista da enfermeira - Na ausência ou 

impedimento do médico clínico, a enfermei

ra deverá entrevistar o cliente. 

avaliando a necessidade de consulta ime

diata 

- evitando retorno do cliente sem orienta-

çao 

- ministrando medicamentos supletivos de 

rotina 

- selecionando os clientes que solicitarem 

atendimento médico, para o qual n~o estão 

agendados, segundo a rotina dos extras. 

9.3.3.5 - Ao serviço de enfermagem compete o contro

le dos sub-programas da Saúde do Adulto. 

9.3.3.6 - Visita domiciliar - As V.D. serão 

segundo programação própria. 

feitas 

78 



9.3.4 - Exames de Laboratório: 

Ser~6 realizados os seguintes exames de rotina: 

- Urina I 

- Eritograma e Hb 

- ProtoparasitolÓgico 

- Glicemia nos indivíduos acima de 40 anos 

Nos indivíduos com suspeita de diabetes sera 

feito GTT ou dextrotix pós-prandial 

- Reações Sorológicas para lues nos suspeitos 

9.3.5 - Vacinação: 

Todo indivíduo com mais de 15 anos matriculado 

no Centro de Saúde de São Sebastião, deverá 

apresentar: 

esquema completo de vacinação anti-tetânica 

(3 doses iniciais com intervalo de l mes en

tre as doses e reforço cada 5 anos). 

- esquema de VAV (reforço cada 5 anos) que so-

mente será válido no caso de vacinação com 

"pega". 

9 . 3 • 6 - s u b - p r o g ramas -Rn i s i o 1 o g i a 

-b)Hanseníase 

c) Visando a limitação dos danos e reabilitação , 

a Saúde do Adulto terá como sua responsabilid~ 

de o desenvolvimento de sub-programas para gr~ 

pos tidos como de maior risco: 

- diabéticos 

- hipertens.os 

- cardíacos 

- bronquíticos 

- doenças venéreas 

- velhos 

Obs.: Cada um deles com programaçao própria. 
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9.3.3 - Recursos: 

Os recursos básicos para o desenvoivimento do progr~ 

ma sao: 

9.3.3.1 - Materiais: 

a) Sala de atendimento do Serviço de Enfer 

magem 

pré consulta com: 

- balança 

- termômetro 

- folha para ficha família 

b) Sala de atendimento médico para consul

ta com: 

- escrivaninha e cadeira para o médico 

- cadeira para o cliente 

- esfigmonamometro 

- estetoscópio 

- abaixador de língua 

- bloco receituário 

- pia, toalha e sabão 

c) Sala de pós-conculta com: 

- escrivaninha e cadeira para visitado

ra 

- cadeira para o cliente 

9.3.3.2 - Humanos: 

9.3.4 - Metas: 

- médico clínico em período parcial de 

4 horas por dia 

- atendente em turno de 8 horas por dia 

- visitadora em turno de 8 horas por dia 

9.3.4.1 - Fixaremos como meta a taxa .de exames médi

cos periódicos em 10%. 

9.3.4.2 - Através da atuação dos grupos (sub-progra-
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mas) visaremos a redução do n 9 de retor -

nos e portanto um maior rendimento do pr~ 

grama. 

4.3 - METAS - 1977 

SAODE DO ADULTO 

CONSULTAS MEDICAS 

01 População de 15 anos e mais 

02 Cobertura % 

03 População coberta 

04 Concentração de consultas médicas 

05 Número de consultas 

06 Número de consultas extras (+ 10%) 

07 Total de consultas médicas 

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM 

08 Total de Pré e Pós consulta 

09 Concentração de atendimento de enfermagem 

10 Número de atendimento de enfermagem 

11 Extras (10%) 

12 Total de atendimento de enfermagem 

13 Cobertura de 20% do programa com V.O. (3) 

14 Concentração de visitas domiciliares 

15 Total de visitas domiciliares 

~XAMES LABORATORIAIS 

16 Número de exames por paciente 

17 Total de exames laboratoriais (3) x (16) 

18 Extras - 20% 

19 Total de exames laboratoriais 

(1 6) Urina - Tipo I 

Fezes - ProtoparasitolÓgico 

Sangue - Dosagem de Hemoglobina 

Glicemia 

Sorologia para lues 

10.280 

1 o 
1 • o 28 

1 

1 • o 2 8 

103 

1 • 1 31 

2.262 

1 

1 • 02 8 

102 

1 . 1 30 

206 

1 

206 

3 

3.084 

617 

3.701 
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9.3.5 - Avaliação: 

A avaliação deverá ser feita em relação as metas pre

viamente fixadas. Usaremos os seguintes parâmetros: 

- % de comparecimento de consulta 

- numero de consultas periÓdicas realizadas 

- numero de retornos. 

9.4 Programa de Contrôle de Doenças Transmissíveis 

Objetivo - 1) Promover a saúde da área pela redução 

da incidência, prevalência e mortalid~ 

de por doenças transmissíveis, através 

de um programa de controle. 

2) Elaborar programa normativo com as ati 

vidades previstas e organizar registro 

sistematizado de notificação e ficha -

menta de casos notificados. 

Cobertura - No momento nao é possível estabelecer a 

cobertura por dano presente na área, de

vido ~ precariedade dos registros estatís 

ticos. 

Atividades - Notificação - conforme a norma técnica , 

prevista pela Secretaria da Saúde. Anexo 

n9 2 

Conhecimento de casos - Através das con

sultas no Centro de Saúde e consultnrios 

particulares e do INPS. 

Através dos Serviços de Enfermagem e de 

Saneamento, que encaminharão casos suspe1 

para a consulta e fichamento. 

Registro de Notificações e Fichamento -

O funcionário do SAME será responsável p~ 

la: 
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- Verificação diária das fontes que dispõem 

para conhecer novos casos de doenças trans

missíveis e encaminhamento dos boletins à 

secção competente. 

- Abrir ficha epidemiológica. 

- Anotar no livro de Registro de Doenças 

Transmissíveis os casos suspeitos ou coE 

firmados, incluídos na relação de doenças 

de notificação compulsória. 

- Entregar a ficha epidemiolÓgica à visita

dera do setor, para as providências,seguE_ 

do o caso. 

- Fazer um resumo mensal e anual dos casos 

de doenças transmissíveis, no livro de Re 

gistro da Secção de Visita Domiciliária , 

para conhecimento do número de casos ocor 

ridos e de visitas realizadas. 

Consultas Midicas - Realizada no cliente portador ou 

suspeito de doença transmissível que se 

inscrever no Cent~o de Saúde. 

Atendimento de Enfermagem -

Atendimento de pri e pós-consulta. 

Na pós-consuita, deverá ser orientado no 

que se refere aos ·cuidados relativos à me 

dicações prescritas e medidas prof'iláticas. 

Exames de Laboratóri6 - O material relativo aos exame~ 

solicitados pelo midico, será colhido no 

Laboratório da Unidade ou no domicílio p~ 

la visitadora, segundo as possibilidades. 

Educação Sanitária -

Objetivo Geral - Levar a Comunidade a co

nhecer a importância e participar do pr_E. 

grama de cont r o 1 e de doenças t rans missívei·s. 
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Objetivos específicos - Levar a comuni

dade a conhecer e valorizar os esquemas 

de imunizações e medidas profiláticas -

das doenças transmi~síveis. 

- Fazer com que a equipe de saGde conheç~ 

valorize e·execute eficientemente a pr~ 

gramaçao preconizada. 

- Levar a equipe de saúde e a comunidade a 

assumir sua responsabilidade na preven 

ção e controle das doenças transmissíveis. 

As atividades que atingirão estes objet! 

vos serao: consulta médica, atendimento de enfe~magem, visita-. 

domiciliária, cursos, palestras, etc. 

A avaliação do programa educativo sera -

feita através da análise de dados estatísticos, boletins de pr~ 

dução, registros de agendamentos, entrevistas. formulários, su 

pervisão e observação. 

Visita. Oomiciliária - será indicada nos casos de doen

ças transmissíveis conforme prioridades 

estabelecidas. 

Isolamento -

A observação será registrada na pasta da 

família, na ficha epidemiolÓgica, deacor 

do com o caso, e no prontuário do pacie~ 

te. 

O objetivo da visita será orientar as me 

didas profiláticas no caso: 

no hospital ou no domicílio de acordo 

com o tipo de doença. Em caso de isola~~ 

to domiciliário a visitadora prestará 

cuidados de enfermagem, orientação da fa 

mília quanto aos cuidados no caso; para 

os comunicantes - provas imunológicas,v~ 

cinas, encaminhamento ou coleta de exa~s 
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Quarentena -

de laboratório; informar ao médico da U 

nidade Sanitária sobre a evolução do ca 

so. 

Aplica-se a doenças constantes do grupo 

I e eventualmente a outras doenças, a 

critério da autoridade sanitária. 

Desinfecção - Nos casos indicados, competirá à enfer

magem de Saúde Pública realizar a orien 

tação da família sobre a importância da 

medida, os agentes físicos e quÍmicos ~ 

tilizados, demonstração no domicílio dos 

Vacinação 

procedimentos empregadoL na desinfec -

ção concorrente e terminal. 

Será de rotina, segundo um programa 

imunizações a ser proposto. 

de 

Serão realizadas atividades educativas. 

visando divulgá-la. 

Vigilância Sanitária - aplicável às doenças transmis

síveis constantes do grupo II. As medi

das são de: orientação, observação, mi~ 

turação terapêutica medicamentos especi 

ficas, colheita ou enc~minhamento para 

exames de laboratório e provas imunoló

gicas. 

Tratamento específico - Será realizado se?,undo esque

mas de tratamento para doentes e comuni 

cantes elaborados pelo Orgão de Saúde -

Pública responsável. 

Saneamento do Meio - Ativiades básicas para o contro

le de doenças transmissíveis, prev{stas 

no programa de saneamento. 

AvaliaÇão - Estudo e análise dos dados estatísticos e 

registros. 

- Registros de morbidade e mortalidade exis 
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tentes no Centro de Saúde. 

Análise do trabalho realizado e fatores 

que i~fluenciaram a não realização das 

metas. 

Estimativas das atividades realizadas: 

número de consultas com diagn6sticbs con 

firmados. 

numero dR encaminhamentos para hospital 

numero de entrevistas para pacientes 

pnrtadores de doenças transmissíveis. 

- numero de visitas domiciliárias realiza

das. 

Estudo de morbidade por doenças transmis 

síveis. 

9.5 - Programa Ddontol6gico no Centro de Saúde de são Sebasti 

ao. (7) 

Objetivo -

Meta -

Prestar assistência odontol6gica, preventivo -

curativo pelo Centro de Saúde de São Sebastião, 

estabelecendo como 1a. prioridade o atendimen

to a: 

crianças em idade pré-escolar 

gestantes 

adultos 

Escolares excepcionalmente - uma vez que a as

sistência aos escolares é desenvolvida pela 

Secretaria de Educação, através do Serviço Oen 

tário Escolar. 

Implantação a partir do pr6ximo ano (1978) de 

um setor odonto16gico que seguirá as normas de 

funcionamento recomendadas pela Secção de Odon 

tologia Sanitária da Secretaria da Saúde. 
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Pessoal Necessário -

Um dentista (tempo parcial) 

Um auxiliar dental (atendente) em regime de 8 

horas. 

A 2a. prioridade, refere-se ao tratamento res 

taurador em dentes permanentes (primeiro molar 

permanente) e a dentes decíduos (prioridade p~ 

ra o 29 molar decíduo e canino decíduo). 

O atendimento será efetuado à razão de 3 horas 

deixando 80 minutos por período de funcionamen 

to para emergências odontológicas. 

Previsão de c6nsultas - 11 consultas diárias 

duração 20' 

Rendimento instrumental 2530 anual 

O trabalho de auxiliar dental será definida p~ 

la Secretaria da Saúde, mas haverá funções ao 

lado do dentista, quando este estiver no Cen

tro de Saúde. 

Desenvolverá ainda atividades que garantam o 

sucesso da programação de aplicação tópica de 

fluor. 

A fase preventiva será realizada no período em 

que o dentista não se encontra no Centro de 

Saúde. 

O trabalho da auxiliar dental sera supervisi~ 

nado e avaliado periodicamente em quantidade e 

qualidade pelo dentista. 

Desenvolverá, ainda, o programa de educação sa 

nitária, que deverá envolver todo o pessoal do 

Centro de Saúde, bem como a comunidade em ge

ral, com o objetivo de: 

- Orientar o pessoal do Centro de Saúde em seus 

diferentes níveis no que se refere à saúde 

oral, obtendo sua colaboração como membro de 

uma equipe de saúde nas ações educativas. 

87 



Conseguir que a comunidade perceba a i~ 

portãncia do cuidado da saúde oral. en

fatizando os seguintes aspectos: 

Redução do açucar 

Higiene oral 

Visita ao consultório dental 

Benefícios da ação preventiva 

do fluor. 

Equipamentos necessários -

Cadeira de pistão 

Equipo dentário 

Cuspideira de coluna 

Alta rotação 

Demais equipamentos. próprios de consul 

tórios dsltários. 

Avaliação - Qualitativa e quantitativamente. e periódicas 

pelo Inspetor de Odontologia da Oivis~o 

Regional de Saúde. 

Fonte: Equipe multiprofissional da Faculdade de Saúde PÚ -

blica de 1970- USP.("7) 
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9.6 - Sub-programa de Saneamento do Meio. 

1 - Objetivos -

1.1 -Geral- Controle do meio físico e ambiental p~ 

a promoçao e conservaçao da Saúde da Comunida

de. 

1.2- EspecÍficos-

Atividades 

A curto prazo - Cadastrar 100% das habitações 

da zona urbana. 

- Inspeções sanitárias de rotina levando em 

conta o cadastro predial com ênfase para es 

tabelecimentos de preparo e acondicionamen

to de alimentos 

- Inspeções eventuais, quando solicitadas ou 

j4lgadas necessárias pelo Centro de Saúde. 

A médio prazo - Elaborar um programa normati-

(1982) vo utilizando informações do 

cadastro realizado a curtopr~ 

zo. 

- Cadastrar 60% das habitações da Zona Rural. 

- Inspeções sanitárias rotineiras e eventuais 

A longo prazo - Avaliar e reformular se neces 
(1987) 

sário o programa elaborado a 

médio prazo. 

- Completar na medida do passí

vel o cadastro da Zona rural. 

- Visita de saneamento com a finalidade de rea 

lizar inspeções sanitárias e ações educati -

vas. 

Ações componentes da Inspeção Sanitária: 

- Verificar das condições de higiene do meio 

(água, esgoto, lixo), etc .•. 

Vigil~ncia de produtns alimentícios que in 

teressam à Saúde pública. 
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- Controle das condições de saúde. exigindo 

Carteira de Saúde das pessoas que manipu

lam gêneros alimentícios. 

- Inspeções a estabelecimentos com a finali 

dade de deferir alvarás sanitários. 

- Visita aos estabelecimentos com anotação 

na Caderneta de Controle Sanitário. 

- Confecção de Boletim Diário. 

Educação Sanitária -

Objetivos -

Objetivo Geral - A programaçao educativa ligada ao 

sub-programa do »saneamento do Meio», tem como ob

jetivo geral levar o indivíduo e a comunidade a 

compreender a ação controladora do Setor Saneamen

to como um instrumento de bem-estar. 

Objetivos específicos - pretende-se que a comunida 

de: 

receba favoravelmente a visita de inspeção e com 

preenda a importância da higiene ambiental. 

- Conheça medidas corretas relativas ao abasteci~n 

to de 5gua. destino dos dej~tos e lixo. 

- Conheça a importância das recomendações legais re 

ferentes às condiçõ-s sanitárias da criação de 

animais e saneamento dos alimentos. 

- Compreenda a importância das boas condições de 

habitação quando planejarem suas construções. 

Além disso, deve conscientizar os proprietários de estabe

lecimentos para que ofereçam condições tecnicamente indic~ 

das pela legislação em vigor e levar os infratores a dese

jarem as mudanças recomendadas. 
I 

Atividade básica- Visita de inspeção. que deve'oferecer 

oportunidade para se atingir os obje~ 

tivos propostos. 
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Rendimento instrumental - 2 visitas/hora 

Duração média da visita - 30 minutos 

Recursos humanos 

Considerando que um auxiliar de saneamento. com 

6.00 horas contratadas. 230 dias úteis e rendi

mento de 2 visitas por hora. fará um total de 

2.300 anuais, o Centro de Saúde III conformePor 

taria n9 8 disporá de 9200 visitas anuais reali 

zadas pelos seus 4 auxiliares de saneamento. 

Avaliação: 

1 - Quanto à cobertura 

2 - Reincidência em infrações 

3 - Receptividade da programaçao 

4 - Obras realizadas 
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10 - RECURSOS HUMANOS-

Com base nas metas previstas pelas programaçoes, para um dete.!::. 

minado ano (1977), estabelecemos o pessoal necessário para as 

Unidades do tipo III em estudo. 

1 - Centro de Saúde de São Sebastião 

O pessoal necessário de acordo com as principais ativida

des a serem desempenhadas e o que se segue: 

1.1 -Consultas médicas: 

Esta atividade médica divide-se em tres areas de 

atendimento já delineadas em programas e subprogra

mas das áreas de Saúde da Criança. Saúde Materna e 

do adulto. 

Para efeito de previsão e lotação de pessoal consi

deramos incluidos nas consultas destinadas aos adul 

tos, os laudos de inspeção de saúde, licença médic~ 

consulta para carteira de saúde além das consultas 

dos s~bprogramas de H~nseníase e tuberculose. 

Com base nos programas, o numero total de consultas 

previstas para o ano de 1977 por area e o seguinte: 

Saúde da Criança - 2.491 

Saúde Materna 

Saúde do Adulto 

- 2.182 

- 1 .131 

Total - 5.804 

O atendimento de um médico, previsto por hora de 

atendimento é de: 

Saúde da Criança - 6 consultas/hora 

Saúde Materna - 4 consultas/hora 

Saúde do Adulto - 5 consultas/hora 

Consequentemente, teríamos 24 consultas diárias pa~ 

ra crianças, 16 para as gestantes e 20 para os adu~ 

tos. ou seja, em 230 dias úteis anuais, teríamos 
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5.520 consultas de crianças, 3.680 consultas para 

gestantes e 4.600 para os adultos. Considerando, en 

tretanto, os programas estabelecidos, o número de 

consultas é bem menor que o estabelecido pelos pa

drões descritos, consequentemente, o pessoal médico 

que necessitamos para as atividades é o que podemos 

observar na tabela abaixo: 

TABELA N9 29 - Número de médicos necessários, segundo a area 

de atendimento no Munictpia de São Sebastião , 

no ano de 1.977. 

AREA DE ATENDIMENTO N9 DE M~ DI COS NECESSARIOS 

Saúde da Criança 0,45 

Saúde Materna 0,60 

Saúde do Adulto 0,25 

T o T A L 1 • 3 o 

Com os médicos contratados em tempo parcial(4:00hs) 

o número de consultas diárias seria de 11 para a 

área infantil, 9,6 para a área materna e 4,8 para 

os adultos, ou seja, 25,4 consultas diárias, com um 

potencial de ociosidade de 42%, isto porque pelo 

rendimento padrão estabelecido, o número total de 

consultas seria 60. 

Sub-programas de Hanseníase e Tuberculose 

Por nao dispormos de dados quanto a incidênçia des

sas moléstias, bem como do numero de comunicantas e 

por nao haver registros no Centro de Saúde, os pa-

cientes ficam incluidos na programaçao dos 

para efeito de lotação de pessoal. 

adultos 
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Pré 

1.2- Rendimento de Enfermagem: 

No quadro abaixo podemos resumir as necessidades de 

pessoal de enfermagem necessária para o desenvolvi

mento da programação do Centro de Saúde de São Se

bastião para o ano de 1. 977. 

Saúde da Saúde Saúde do TOTAL 
Rendimento Pessoal 

ATIVIDADE Criança Materna Adulto Anual(230d) Neces. 

e Pós-Consulta 4.982 4.364 2.262 11.608 9.200 1,26 

Consulta de Enfermagem 3.886 727 1 .130 5.743 3.450 1 '66 

Vacinação 

Visitação 

4.392 606 4.998 9.200 

Domiciliar 1 .480 242 206 1.928 1. 380 

1.2.1 -Rendimento para a atividade de pre e pos-con

sulta: 

8 pré-consultas/hora 

5:00 horas por dia 

230 dias no ano 

0,54 

1,40 

Réndimento por servidor: 9.200 atendimentos no 

ano. 

1.2.2- Rendimento para o atendimento de enfermagem: 

3 atendimentos/hora/enfermeira 

5:00 horas por dia 

230 dias no ano 

Rendimento: 3.450 atendimentos no ano. 

1.2.3- Rendimento de vacinação: 

10 vacinas/hora/vacinador 

4:00 horas por dia 

230 dias no ano 

Rendimento: 9.200 aplicações de vacinas no 

ano, considerando a cobertura vacinal de 80% 
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dos menores de 1 ano. 9 doses por criança e co

bertura vacinal de 100% das gestantes inscritas 

e 2 doses por gestante. 

1.2.4- Rendimento de Visitação Domiciliar: 

1 visita/hora/visitador 

6:00 horas por dia 

230 dias no ano 

Rendimento: 1.380 visitas anuais. 

Total de Servidores da area de enfermagem para 1977: 

4 atendentes em regime de 8:00 horas diárias 

de atividade. 

1,5 visitadoras domiciliares. 

1.3- LABDRATÚRIO: 

Rendimento te6rico de um auxiliar de laborat6rio em 

regime de 8:00 horas diárias e 230 dias no ano. 

Rotina Diária: 

1.3.1 - Fezes protopa~asitol6gico - 30 exames diários 

Métodos: Hofmann e Direto 

Preparo: 30' 

Leitura: 5' para cada exame 

Total 3:00 horas 

1.3.2- Urina: 

Elementos normais (Labstix) e sedimento - 8 

Teste para diagnóstico e gravidez 

Preparo e leitura: 1: DO hora 

1.3.3- Outros exames: 

Secreç5es - Bacteriosc6picos 1Q exames 

- 2 

Preparo e leitura: 1:30' horas 

Uma vez por semana 

Sangue- Sorologia para lues (VDRL): 10 exames 

Preparo e leitura: 1:30' horas 

Duas vezes por semana. 
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Dosagem de hemo~lobina: 10 

Hematimetria: 10 

Determinação de Grupo Sangufneo 

e R h: 1 O exames 

Preparo e leitura: 1:30' horas 

Duas vezes por semana. 

1.3.4- Rendimento anual: 

Fezes 

Urina 

Secreções: 

Sangue 

ProtoparasitolÕgico 

Tipo I 

Testes para gravidez 

Bacterioscópico 

Dosagem de hemoglobina e hematimetria: 

6.900 

1 • 84 o 
460 

440 

880 

880 

880 

Determinação de Grupo Sanguíneo e Rh 

Sorologia para lues 

TOTAL GERAL :12.280 

Glicemia: Por se tratar de um exame que exige qualif~ 

cação técnica e equipamento com alguma so

fisticação (fotocolorímetros) não deve ser 

feito em nível de laboratório local. Deve 

ser encaminhado o paciente ~ra um laborató

rio regional ou distrital do Instituto Adol 

fo Lutz ou para laboratório particular em 

convênio com o Centro de Saúde credenciado 

pelo I.A.L. 

O auxiliar de laboratório tem uma atividade de 5:30 ~s 

preparando e executando exames, resta ainda 2:30 horas 

para preparo do equipamento, limpeza do laboratório 

registro dos exames e encaminhamento dos resultados p~ 

ra as varias áreas do Centro de Saúde. 

1.3.5- Previsão do número de exames para atender o Cen 

tro de Saúde de São Sebastião no ano de 1.977 -

por área de atividade. 
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1.3.5.1 -Saúde da Criança- Para apoio as ativida

des de Saúde da Criança, as necessidades 

em exames laboratoriais seriam: 

Fezes protoparasitológico - Um exame por 

consulta em crianças acima de 1 ano de ida 

de. 

Sangue - Dosagem de hemoglobina para to

do s me n o r e s d e 1 a n o i n s c Iit o s n o p r o g rama: 

292 exames 

Total de exames: 1.498 

Extras 30% 449 

Total Geral 1.947.exames 

1.3.5.2- Saúde Materna- De acordo com o programa, 

os exames a serem realizados de rotina p~ 

ra gestantes inscritas no programa, s~a: 

Fezes protaparasitológico 303 

Urina: Tipo I 303 

Teste de detecção de gravidez : 3 O 3 

Sangue: Dosagem de hemoglobina 303 

Hematimetria 303 

Grupo Sanguínea e Rh 3 O 3 

Reações soro lógicas para lues : 3 O 3 

Total 2.121 

Extras 30% 636 

TOTAL GERAL 2.757 

1.3.5.3- Saúde do Adulto -Para atendimento de ro

tina a previsão de exames ~ 3: protopara

sitológico de fezes, Urina - tipo I e do 

sagem de hemoglobina. 

Os outros exames previstos no programa 

Glicemia e sorologia para luas estão indi

cados nos casos suspeitos de diabetes ou 

sífilis. Diante disso, teríamos: 
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Fezes. - __ pr_l?,.~_oparasitológico: 1.028 

Urina --tlpo I 1.028 

Sangue- dosagem de hemoglobina:· 1. 028 

Total 3.084 

·Extras 30%: 925 

TOTAL GERAL: 4.009 exames 

1 .3.5.4 - Exames previstos 

Total geral dos exames de rotina- 9.107 

Total geral de exames a serem realizados no 

laboratório local do Centro de Saúde de 

São Sebastião, sob supervisão técnica do 

Instituto Adolfo Lutz.- 8.713 

O rendimento anual do Auxiliar de Laboratório e de 

12.280 exames, o que ·c·.obre as necessidades dos pro

gramas. 

N9 de atividades 
Aplicando a fÓrmula: N9 de instrumentos 

Rendimento 

8.713 
ou seja:------= 0,67 servidores. 

12.280 

Sub-programa de Saneamento: 

O rendimento instrumental de um auxiliar de saneamento em 

regime de 6:00 horas constratadas, 2 inspeções/hora é de 

2.300 inspeções anuais. 

O número de edificações em são Sebastião e o seguinte · se

gundo o uso: 

u s o N9 

Residencial 3.000 

Industrial 1 3 

Comercial 388 . 
S.Público 37 

Outros 32 

TOTAL 3.470 

Fonte: IBGE. 
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Considerando o rendimento instrumental de 2.300 inspeções an! 

ais, as necessidades para S~o Sebasti~o que disp6em de 3.470 

pr~dios ser~ de 3.470: 2.3oo· = 1,50 auxiliar de saneamento. 

Um total de 20% de inspeções extras .s~o previsíveis, ou sej~ 

694, o que perfaz um total de 4.164 inspeçães que exigir~ 

4.164 : 2.300 = 1,81 auxiliar de saneamento. 

Setor de Epidemiologia e Estatística: 

O Setor de Epidemiologia e Estatística tem por objetivo cole

tar dados de todas as áreas de atividade do Centro de Saúde. 

Apura, analisa e interpreta esses dados. 

Estuda a distribuição dos agravos à saúde na comunidade. ande 

mias em função dos atributos cronológicos. espaciais e de po

pulação. 

Utiliza elementos de Estatística Vital. trabalhando com dados. 

·de mortalidade e.natalidade e Bioestatística em apoio is ati

vidades dos programas, avaliação dos resultados e amostragem, 

cuja função.~ imoCllr.{tfan;te nos 1\evantamentos epidemiológicos. 

Toda a produção do Centro de Saúde ~ registrada e encaminhada 

ao Distrito Sanitário e Divisão Regional de Saúde. 

Dentre os registros de importãncia está a notificação das do 

enças transmi~síveis, que deverá ser encaminhada a este setor 

pelas demais áreas de atividade do Centro de Saúde e ·Comunida 

de em geral. (Anexo 2) 

Para o desenvolvimento destas funções, al~m do M~dico Sanita-. 

rista. h~ necessidade da contribuição de um escriturário. 

Setor Administrativo: 

O Decreto n9 7.555 de 09/02/76, (anexo 2) que dispõe sobre a 

estrutura de Unidades da Coordenadoria da Saúde da Comunidade 

prevê para Centros de Sáúde III: 
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a) Comando da Unidade local 

b) Equipe consultante Médico-Odontológica 

c) Equipe de Saneamento 

d) Setor Administrativo 

Para o comando do C.S.III está previsto Médico-Sanitaris

ta de I a III. Médico efetivo, extranumerário ou temporá

rio. 

Para a encarregatura dos Serviços ~éenicos de Enfermagem: 

enfermeiro efetivo, extranumerário ou temporário, que não 

estão previstos para C.S.III 

Para chefia das equipes de Saneamento - Inspetor de Sanea 

menta efetivo. 

Finalmente, o decreto prevê para a chefia dos Seções e Se 

tores Administrativos. servidorés da Secretaria da SaGde 

submetidos a processos de seleção e com posterior treina

mento específico: 

a) Funcionários efetivos 

b) Servidores administrativos extranumerários 

c) Servidores temporários 

O comando de unidade local é exercido em nível de Centro 

de SaGde III, por um médico-sanitarista-Chefe de 

rrr. cujas atribuições técnicas e administrativas 

previstas na Portaria n9 8: 

Administrativas: 

Nível 

estão 

Supervisionar os boletins de produção de serviços da 

Unidade 

- Supervisionar a coleta de dados bioestátisticos da comu 

nidade 

- Determinar o levantamento de informações para o diagnó~ 

tico da área programática do município (Carta Sanitária) 

- Promover o abastecimento do material necessário para o 

funcionamento do órgão. 

- Dar assistência administrati~a ao P.A.S .• que estiver

sob sua responsabilidade, 

- Atender todas as demais atividades próprias da chefia. 
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Atribuições administrativas do Médico Sanitarista Auxiliar 

(Nível I): 

Analisar e visar a feitura dos boletins de produção de 

serviços na unidade 

- Promover a coleta de dados bioestatísticos da comunidade, 

inclusive os relativos ã morbidade, de acordo co~ as "Nor 

mas Técnicas" vigentes. 

- Efetuar o levantamento de informações para o diagnóstico 

da ~rea program~tica do município ("Carta Sanit~ria"), 

atualizando anualmente os indicadores de saúde da comuni 

dade. 

- Assessorar e substituir o sanitarista-chefe, por ocasião 

de seus impedimentos legais. 

- Executar outras medidas administrativas eventualmente de 

terminadas pelo médico-chefe da Urndade. 

No que se refere aos Escritur~rios, as funções administra

tivas sob responsabilidade e supervisão do Chefe do Setor 

Administrativo, sao a nosso ver, as mesmas previstas pela 

Portaria n"' 8: 

- Encarregar-se do expedient~ de rotina, da expedição-e re 

cepção da correspondência do Centro de Saúde. 

- Processar os documentos relativos à frequência do pessoal 

da Unidade. 

- Responsabilizar-se pelo protocolo de todos os documentos 

entrados na Urndade. 

Confeccionar os boletins de produção de serviços previs

tos nas "Normas TécnicBs" vigentes. 

- Encarregar-se da parte datilogr~fica dos autos de infra

ção, dos termos de intimação e dos autos de imposição de 

penalidades lavrados pela área de saneamento do meio. 

- Executar todas as prestações de contas, di~rias dos fun

cion~rios e documentação das Verbas .de prontos pagame~os 

- Datilografar os laudos e fichas clínicas de inspeção me

dica para fins de licença de tratamento de saúde dos fun 

cion~rios em geral. 
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O atendente, sendo um servidor polivalente. também 

como elemento auxiliar no Setor Administrativo: 

atua 

- Anotando o n9 de consultas diárias~ pa~a registro no bo 

letim mensal, com especificação dos diagnósticos firma-

dos pelo médico. 

- Procedendo mensalmente ao balanço de medicamentos e ma 

terial utilizado no Centro de Saúde e levar o estoque 

remanescente o conhecimento do Chefe da Unidade ou do 

Setor Administrativo. 

- Executar todas as tarefas que lhe forem determinadas p~ 

los médicos-chefes ou Chefe do Setor Administrativo. 

A servente apresenta características semelhantes ao aten

dente. sendo entretanto, de nível escolar menor. suas fun 

ções também são previstas na Portaria n9 8: 

- Abrir a Unidade ao início do expediente 

- Responsabilizar-se pela limpeza de todas as dependências 

da Unidade 

- Encarregar-se do encaminhamento da correspondência do C. 

S. à agência do correio local 

- Fechar a Unidade ao término do expediente 

- Executar todas as demais tarefas que lhe forem determi-

nadas por seus superiores hierárquicos. 
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11 - RESULTADOS: 

"O valor de um serviço local de saade p~blica depende em 

grande parte do pessoal responsável pela execução das ati 

vidades. A lotação do pessoal varia com a natureza dos 

serviços, desenvolvimento econômico-sociaQ da região e au 

xílio dos Centros mais especilizados das proximidades"(9) 

O número de servidores necessários para o desenvolvimeRto 

dos programas no Centro de saade estudado e o que está -

relacionado na tabela abaixo: 

TABE~A N9 30 - Pessoal proposto para o Centro de Saúde III de 

São Sebastião, de acordo com programas pré-est~ 

belecidos para o ano de 1.977. 

( 1 ) 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

( 5) 

( 6) 

(7) 

PESSOAL C.S.III sAo SEBASTIAD 

Médico Sanitarista I 1 

Clínicos Gerais 2 

Dentista 1 

Aux.de Laboratório 1 

Insp.de Saneamento 1 

Aux.de Saneamento 2 

Visitadoras 2 

Escriturários 2 

Atendentes 5 

Motoristas 1 

Serventes 2 

Vigia 1 

T o T A L 21 

(1) - O Médico Sanitarista é a mola propulsora dos progr~ 

mas, ele é o profissional do Centro de saade que está mo

tivado e lidera a equipe em direção aos objetivos defini

dos pelos programas. 

A nosso ver é a figura central do Certro de saade. 
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(2) - Os clínicos que devem atuar em Centros de Saúde III 

devem ser generalistas, para perfeita compreens~o de seu 

trabalho e cobertura de todos os Programas. 

Disposição dos Clínicos Gerais de acordo com as ativida -

des desenvolvidas no Centro de Saúde 

Clínico Geral A: 

- Consultas no programa de Saúde Materna: tres vezes por 

semana - 16 consultas diárias 

- Atendimento de Consultas no programa Saúde do Adulto: 

duas vezes por semana - 12 consultas diárias 

Clínico Geral 8: 

- Consultas no programa da Saúde da Criança: 

tres vezes por semana - 18 consultas diárias 

-Atendimento em P.A.S. (São Francisco e Maresias) 

duas vezes por semana. 

(3) - Auxiliar de Laboratório - A necessidade nao vai 

além de um auxiliar de laboratório; quando isto ocorrer , 

pode-se corrigir contratando mais uma servente que pode 

ajudar no preparo de certos exames e na limpeza do material 

(4) - Visitadoras - A lotação deste pessoal para C.S. IIL 

deve estar um pouco acima das necessidades, porque 

Unidade n~o dispõe de Enfermeira. 

esta 

Uma das visitadoras, sem relegar suas funções a pl~no se

cundário, deve assumir a supervisão deste Serviço no Cen 

tro de Saúde. 

(5) - Escriturários - Em todas as Unidades do tipo III, a 

lotação é de 2 escriturários, entretanto, com a criação da 

Chefia das Seções e Setores Administrativos, a nosso ver, 

a necessidade fica reduzida. a 1 escriturário. 

(6) - Atendentes - Servidor polivalente com atuação prin

cipal na área de enfermagem. Em cada Umdade colocamos 1 

atendente no setor administrativo, para auxiliar nas várias 

atividades de ligação com as áreas programáticas. 
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(7) - Servente - Servidor que deve atuar em todas as 

areas e setores do Centro de Saúde, vez ppr outra, neces

sita ser fixado em um setor da Unidade para cobrir suas 

deficiências. 
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. 

TABELA N 9 31 - P e s s o a 1 p r o p o s t o p a r a C • S . I I I e p e s s o a 1 1 o t a 

do no Centro de Saúde de São Sebastião de 

1.972 a 1.976. 

~o A N o s 

197.2 197 3 197 4 1975 1 97 6 

Médico Sanitarista I 1 - - - - -

Clínicos Gerais 2 4 3 3 3 3 

Dentista 1 - - - - -

Aux,de Laboratório 1 1 1 1 1 1 

Insp.de Saneamento 1 - - - - -

Fiscais Sanitários 2 1 1 1 1 1 

Visit.Sanitários 2 2 2 2 2 3 

Escriturários 

Motoristas 

/\tendentes 

Serventes 

Vigias 

T o T 

,. 

2 - - - - -

1 2 2 1 1 1 

5 4 4 4 3 3 

2 3 3 3 3 3 

1 - - - - -

A L 21 1 7 1 6 1 5 1 4 1 5 

O déficit quantitativo varia nesses 5 anos de 

19 a 33% quando comparado com o modelo propo~ 

to. 

O pessoal auxiliar ressente-se da falta de 

fiscais sanitários, escriturários e atenden -

tes, enquanto que no pessoal qualificado nota 

-se a ausência de médico sanitarista, dentis

ta, inspetor de saneamento. 

Admitindo-se que o pessoal proposto neste tra 

balho seja o nível crítico necessário, obser

vamos que está com um déficit médio em torno 

de 25%, 
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12 - Conclusões 

1 - O critério da Secretaria de Saúde para o dimensio 

namento do pessoal dos seus Centros de Saúde care 

ce de definição quanto a sistematização de progr~ 

mas a serem desenvolvidos, objetivos a alcançar e 

os recursos humanos a serem colocados a disposi -

çao. 

2 - Através de três programaçoes b~sicas, Saúde da Cri 

ança, Saúde Materna e Saúde do Adulto, para a Co 

munidade em estudo e através delas, procuramos di 

mensionar o pessoal nível de Centro de Saúde III. 
~ 

Propusemos um dimensionamento de recursos humanos 

flexível e dinâmico. de acordo com os programas e~ 

tabelecidos ao invés de um critério est~tico como 

vem sendo adotado pela Secretaria de Saúde, com 

base na Portaria n9 8 de junho de 1972. 

3 - Com a implantação dos programas nos Centros de Saú 

de da Secretaria a partir do corrente ano (1977 ) 

ser~ possível modificar os critérios de dimensio

namento de pessoal. adequando-o às necessidades 

reais. 
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A N E X O Nº 1 

DECRETO Nº 7.555 DE 9 DE FEVEREIRO DE 1.976 

DispÕe sobre a Estrutura de Unidade da Coorden~ 

daria de SaÚde da Comunidade da Secretaria de 

Estado da SaÚde e da providência correlatas. 

PAULO EGYDIO MARTINS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atri 

buiçÕes legais e com fundamento no Artigo 89 da Lei Nº 9.717 de 30 de janeiro 

de 1.967. 

DECRETA: 

ARTIGO 1º 

§ ÚNICO 

ARTIGO 2º 

Os Distritos Sanitários das DivisÕes Regionais de SaÚde, 

das DivisÕes de São Paulo do Departamento Reaional de SaÚ 
~ -

de da Grande São Paulo e da Divisão Especial de SaÚde do 

Vale de Ribeira da Coordenadoria de SaÚde da Comunidade da 

Secretaria de Estado da SaÚde compreendem: 

I Comando da Unidade Distrital. 

II Equipe Multiprofissional de SaÚde PÚblica. 

III Setor Administrativo. 

Subordinam-se também aos Distritos Sanitários referidos 

neste Artigo, os Centros de SaÚde localizados na área geE 

gráfica de su~ jurisdição classificados de acÔrdo com o ti 

po de programas de SaÚde PÚblica que lhes cumpra executar, 

nos termos do Decreto Nº 50.192 de 13 de agÔsto de 1.968. 

Os Centros de SaÚde passam a ter sua Estrutura fixada na 

seguinte conformidade: 

I Centro de. SaÚde I e II compreendendo cada um: 
'· 

a) - Comando da Unidade local; 

b) - Equipe Consultante Médico-OdontolÓgica; 

c) - Setor Técnico de Enfermagem; 

./. 



ARTIGO 3º 

ARTIGO 4º 

§ 1º 

d) - Equipe de Saneamento; 

e) - Seção Administrativa; 

II Centros de SaÚde III compreendendo: 

a) Comando da Unidade local; 

b) Equipe Consultante Médico-OdontolÓgica; 

c) - Equipe de Saneamento; 

d) Setor Adninistrati vo; 

III Centros de SaÚce IV, compreendendo: 

a) - Comando da Unidade local; 

b) -Setor Adminsitrativo; 

IV Centros de SaÚde V compreendendo: 

- Comando da Unidade local; 

-2-

Ficam criadas 6 (seis) Equipes de Saneamento no Serviço de 

Saneamento do Departamento Regional de SaÚde da Grand8 São 

Paulo, DRS-1, para complementar as atividades das Equipes 

de Saneamento dos Centros de SaÚde na Área Metropolitana, 

nas seguintes situaçÕes: 

I Em programas especiais. 

II Quando a concentração de estabelecimentos a serem 

fiscalizados ou as condiçÕes sanitárias exigirem 

maior nÚmero de Inspetores de Saneamento e de pe~ 

soal auxiliar. 

Compete ao Diretor do Serviço de Saneamento do Departame~ 

to Regional de SaÚde da G~ande São Paulo e dimensionamento 

e a Equipe de Saneamento das Unidades Sanitárias da Área 

Metropolitana, ouvido diretamente, neste Último caso,o che 

fe da Unidade Sanitária onde a Equipe se localiza.· 

A localização ou remanejamento de Equipe, nos termos deste 

Artigo, será objeto de publicação no Órgão oficial. 

Durante o per{odo em que estiver localizada, a equipe fica 

./. 



ARTIGJ 5-9 

-3-

subordinada ao Comando da Unidade Sanitária. 

Na designação de sêrvidores para direção, chefia ou encar 

regatura das Unidades citadas nos Artigos 1º, 2º e 3º para 

efeito de atribuição de "prÓ-labore" previsto no Artigo 29 

da Lei Nº 10.168 de 10 de julho de 1.968, observar-se-á a 

seguinte ordem de preferência: 

I para o Comando dos Distritos Sanitários: 

a) - Médico Sanitarista IV; 

b) - M~dico Sanitarista III; 

II para Comando dos Centros de SaÚde I a III: 

a) - Médico Sanitarista III; 

b) - Médico Sanitarista II; 

c) - Médico Sanitarista I· ' 
d) - Médico Efetivo; 

e) - Médico Ex trán um erário; 

f) - Médico Temporário; 

III para Comando dos Centros de SaÚde IV: 

a) - Médico Sanitarista II; 

b) - Médico Sanitarista I· 
' 

c) - Médico Efetivo; 

d) - Médico Extranumerário; 

e) - Médico Temporário; 

IV para Comando das Equipes Consultantes Médico-Odon

tolÓgica dos Centros de SaÚde I à III; 

a) - Médico Sanitarista I· 
' 

b) - Médico Efetivo; 

c) - Médico Extranumerário; 

d) - Médico Temporário; 

V - para Comando dos Centros de SaÚde V: 

a) - Médico Efetivo; 

b) - Médico Extranumerário; 

c) ":"'" Médico Temporário; 

VI para Encarregatura dos Setores Técnicos de Enferm~ 

./. 



ARTiffi 6º 
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gem: 

a) - Enfenmeiro Efetivo; 

b) - Enfermeiro Extranumerário; 

c) - Enfermeiro Temporário; 

VII para Chefia das Equipes de Saneamento, Inspetor de 

Saneamento Efetivo: 

VIII para Chefia das SeçÕes e Setores Administrativos , 

Servidores da Secretaria da SaÚde ou de entidade 

autárquica a ela vinculada, previamente submetidos 

e adequado processo de seleç~o, a juizo do Secreti 

rio de Estado e com posterior treinamento espec{f~ 

co: 

a) - Funcionários Efetivos; 

b) - Servidores Extranumerários; 

c) - Servidores Temporários; 

Para fins de arbitramento do "prÓ-labore" previsto no Arti 

go 28 da Lei Nº 10.168 de 10 de julho de 1.968, as funçÕes 

de Direção, Chefia e Encarregatura das Unidades de que tr~ 

ta este Decreto ficam fixadas e classificadas na seguinte 

conformidade: 

I 76 (setenta e seis) Distritos Sanitários, em nivel 

de Serviço Técnico (Nivel II) ref. CD-10; 

II 61 (sessenta e um) Centros de SaÚde I, 37 (trinta 

e sete) Centros de SaÚde II e 78 (setenta e. oito) 

Centros de SaÚde III, em nivel de Serviço Técnico 

(Nivel I), ref. CD~9l 

III 169 (cento e sessenta e nove) Centros de SaÚde, em 
f ~ • 

n~vel de Seçao Tecnica, ref. 23; 

IV - até 492 (quatrocentos e noventa e dois) Centros de 

SaÚde V, em nivel de Setor Técnico, ref. 22; 

V - 176 (cento e setenta e seis) Equipes Consultantes 

Médico-OdontolÓgica, em nivel de Seção Técnica, 

ref. 23; 

./. 



§ 1º 

§ 2º 

ARTIGJ 7º 

ARTIGJ 8º 
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IV 98 (noventa e oito) Setores Técnicos de Enfermagem 

em nivel'de Setor Técnico, ref. 22; 

VII 

VIII 

182 (cento, .e oi tenta e duas) Equipes de 

to, em nivel de Seção, ref. 19; 

Saneamen -
98 (no~ent~ e oito) SeçÕes Administrativas, em ni 

vel de Seção, ref. 19; 

IX 323 (trezentos e vinte e três) Setores Administra 

tivos, em nivel de Setor, ref. 16; 

No nÚmero fixado no inciso IV deste Artigo estão previstos 

Centros de SaÚde V, a serem instalados em função das neces 

secidades identificadas pela Secretaria de Estado da SaÚde. 

A localização e instalação dos Centros de SaÚde V, de que 

trata o Par~grafo anterior serão previstos em Resolução do 

Secretário de Estado da SaÚde. 

Caberá ao Secretário de Estado de SaÚde: 

I fazer publicar a relação das Unidades Sanitárias 

locais e distritais e sua correspondência com a 

classificação dada por este Decreto; 

II arbitrar o "prÓ-labore" para servidores que foram 

ou vierem a ser desgnados para o exercicio das fu~ 

çÕes de que trata o Artigo anterior, apÓs a verifi 

cação pelo GERA da efetiva implantação e funciona 

menta das unidades; 

III fixar critérios para o estabelecimento da jornada 

de trabalro dos Inspetores de Saneamento e Pessoal 

Auxiliar de Saneamento; 

As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto corre 

rão ~ conta de dotaçÕes orçamentárias consignad~s ao cÓdi 

go 09.02. elemento econÔmico 3.1.1.0 do orçamento vigente . 

. /. 



ARTIGJ 9º 
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Este decreta entrará em vigor em 1º de abril de 1.976. 

Palácio das Bandeirantes, 9 de fevereiro de 1.976. 

PAULO EGYDIO MARTINS, 

Welter Sidney Pereira Lese~, Secretária de SaÚde, 

Luiz ArrÔbes Martins, Secretária de Estada-Chefe de Casa -

Civil. 

Publicação na Case C i vi 1 , aos 9 de f e verei r a de 1. 976. 

Ilde Duarte Thomaz, Diretora da Divisão de Atas da Governe 

dor. 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
CDDRDENADDRIÁ DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

DIVISÃO REGIONAL DE SAÚDE DO VALE DO PARAÍBA=DRS-3 

CHEFES DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

e 
ENCARREGADOS DE SETOR ADMINISTRATIVO 

CDMPET~CIAS 

-7-

.. . 
1 Executar e fazer exexutar os trabalhos pertinentes a sua ares de atu~ 

-çao; 

2 Distribuir, orientar, controlar e avaliar os trabalhos dos servidores 

que lhes são subordinados; 

3 

4 

Das assistência ao dirigente da unidade nos assuntos pertinentes 

sua área de atuação; 

.. 
a 

Exercer o poder disciplinar ~ -sobre os servidores·que lhes sao subordi 
~ 

nados, nos limites de sua competencia; 

5 Praticar outros atos administrativos que lhes forem delegados, com o~ 

servância dos critérios fixados pelo seu superior hierárquico,( Médi 

co Chefe do Centro de SaÚde). 

ATRIBUIÇÕES 

A COMUNICAÇÕES: 

1 Receber, protocolar, registrar, distribuir e ~rquivar processos 

e papéis, inclusive cÓpias de boletins em gerais; 

2 Prestar informaçÕes ·. e demais expedientes; 

3 Preparar e expedir correspondência e outros documentos prÓprios 

da -Unidade, inclusive boletins epidemiolÓgicos, de produção ou 

estoque; 

4 - Organizar e manter coleção de Leis, Decretos, ResoluçÕes, . Porta 

./. 
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rias, Circulares, Ordens, InstruçÕes e Normas de Interesse de to 

das as áreas; 

5 Atender re~uisiç~ei de processos e expedientes em geral e dos ou 

tros documentos que estejam sct sua guarda; 

6 Convocar reuni~es, por determinação do Médico Chefe de Unidade. 

B PESSOAL: 

1 Informar os expedientes referentes a Servidores das Unidades; 

2 ' Orientar os Servidores das Unidades quanto a procedimentos refe 

rentes a direitos, deveres e responsabilidades funcionais; 

3 Manter atualizados os registros pertinentes aos Servidores das U 

nidades; 

4 Preparar a proposta da escala de férias dos Servidores, ouvidos 

os responsáveis pelas demais Unidades de Trabalho e submetê-la à 

apreciação de seu dirigente; 

5 Manter registro e contrÔle de frequência dos regimes de traba 

lho e dos serviços extraordinários; elaborar fÔlha e atestados 
~ ' . 

de frequencia; controlar a presença dos funcionarias que lhes 

são diretamente subordinados. 

C SERVIÇOS GERAIS: 

1 Manter adequado armazenamento e contrÔle dos materi,ais adquir~ 

dos ou recebidos; 

~ 

2 Verificar o estado de conservaçao dos materiais recebidos, conf~ 

3 

rido as condiçÕes de conservação de soros, vacinas e ant{genos; 

Controlar as datas de vencimentos de produtos sob sua guarda, 
~ 

sujei tos a prazo de validade, solicitando providencias para re 

quisição ou remanejamento em função de estoques minimos e máximos 

definidos pela área técnica; 

./. 
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4 Preparar requisiçao de materiais de consumo em função dos es'to 

ques minimos estabelecidos; 

5 Conservar, reparar e manter registro de bens móveis e instala 

7 

8 

-çoes; 

Manter vigil~ncia diurna e noturna na sede e onde lhe f~r de 

terminado; fiscalizar as instalaçÕes elétricas, hidráulicas e 

de gás da sede e de outros locais que lhe forem determinados 

manter vigil~ncia permanente nos locais de entrada e saida s 

no- de .T1a'i.or cono.:.)entração :l•3 pÚblico; 

~l~Jborar i3SCõ3la d~~ fun: Lonérins w1ra a limpeza diária e 

dica das dep~1:-1dências extern.:3.s e internas; controlé3.r a execu 

ção d1]S trabalhos determinados; providenciar para que sejam a 

tendidas as solicitaçÕes feitas pelas demais áreas de rrabalho 

da Unidade; 

9 Manter servidor para prestar informaçÕes priliminares ao pÚbli 

co, em local previamente definido pela Diretoria do Centro de 

SaÚde, quando f~r o caso; 

10 Quando f~r o caso, providenciar a er.trega dos resultados de a 

breugrafias, laudos. médicos, carteiras e atestados de SaÚde p~ 

ra as pessoas não matriculadas !}O CS. 

11 Providenciar, quando f~r o caso, o encaminhamento externo de 

material para exame de laboratÓrio e o retorno dos resultados, 

entregando-se ao responsável pelas atividades de Enfermagem. 

D TRANSPORTES: 

1 Exercer atribuiçÕes prÓprias do Órgão detentor do Sistema de A 

dministração de Transportes Internos Motorizados, na forma dis 

ciplinada pel~ Portaria SS-CG Nº 6/72 publicada no D. O. de· 5 de 

maio de 1.972, alterada p~la.Portaria SS-CG Nº 5/76, publicada 

nos Diários Oficiais de 7, 9, 10 e 11 de setembro de 1.976 .• 

./. 
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2 Programar a utilização dos veiculas conforme prioridades esta 

belecidas pela Direção da Unidade; 

3 Elaborar escala de serviço de motoristas em função da program~ 

ção estabelecida. 

AOS RESPONSAVEIS PELOS ADIANTAMENTOS ATRIBUIDDS CABE: 

, 
1 Receber e controlar o numeraria; 

2 Efetuar o pagamento das despesas realizadas; 

3 Prestar contas das despesas realizadas na forma regulamentar. 

Além das atribuiçÕes enumeradas, incumbe ~s SeçÕes e Setores Administr~tivos 

dos Centros de SaÚde e Distritos Sanitários, a execução de outras tarefas 

pertinentes às Atividades de Administr~ç~o Geral que .lhe forem atribuidas p~ 

la Diretoria do Centro de SaÚde e do D.S. 



A N E X O Nº ? 

DECRETO Nº 52. 503 DE 28 de j u 1 h o de 1. 970 

Aprova Normas Técnicas Especiais Relativas e 
Reservação da SaÚde. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODR~, Governados do Estado de São Paulo, usando de 

suas atribuiçÕes legais e com fun d:imento no Artigo 23 do Decreto Nº 211, de é 

30 de março de 1.970. 

DECRETA: 

ARTIGO 1 º 

ARTIGO 2º 

Ficam aprovadas as Normas Técnicas Especiais, anexas a 

êste Decreto, que.complementsrn o Decreto Nº 52.497 de 21 

de julho de 1.970, na parte relativa à preservscão da Saú 

de. 

~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 28 de julho de 1.970. 

ROBERlO GOSTA DE ABREU SODR~ 

Walter Sydnei Pereira Lesser, Secretário da SaÚde. 

Publicado na Casa Civil, aos 28 de julho de 1.970. 

Maria Angélica Galiazzi, Flesponsável pelo S. N. A. 

NORMAS T~CNICAS RELATIVAS À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE 

I Doenças Notificáveis: 

Hrupo 1 

São doenças de notificação compulsÓria, para fins do 

· disposto no Artigo 505 de Regulamento aprovado pelo De 

ereto Nº 52.497 de 21 de julho de 1.970, as·seguintes: 

Doenças quarentenárias, 3m que é exigida a notificação 

• i • 

BIBLIOTECA 
, .. J- PlJ3' '•. f~c,u:_c.:.0E. DE SAu ;:.. · _,_,,___,-. 

, .... - r..r- '-""'Ãn DI.\!(\. 



Grupo 2 
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internacional imediata: 

1.1. cÓlera; 

1.2. febre amarela; 

1.3. - pesre; 

1. 4. ti i' o ext3r1tem~tico t.t·ans11ü ti do por piulhos; 

1. 5. - variola; major e minar ou alastrim; 

Doenças em que é exigida a notificação imediata à auto 

ridade sanit~ria local: 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

arboviroses, exceto febre amarela; 
I 

bruceloses; 

" . cancro venereo; 

difteria; 

coqueluche; 

doença de chagas (tripanossomiase americana) 

escarlatina; 

2.8 - esquistossomose; 

2.9. 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.20 

2.21 

2.22 

2.23 

febres tifÓide e paratifÓides; 

gonococia; 

Hanseniase (lepra) 

hepatites por vírus; 

infecçÕes intoxicaçÕes e envenenamentos de origem 

alimentar (quando em cole ti vi da de); 

leptos pi rases; 

malária; 
. 

miningite meningococica; 

-meningites causadas por outros agentes, oue nao o 

poliomieli.te; 

raiva (humana); 

riquestsioses; 

rubéola; 

sarampo; 

sÍfilis; 

./. 
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Grupo 2 

2.24- tetano; 

2.25- tuberculose (todas as formas); 

2.26 - varicela; 

Doenças em que é exigida a notificação dentro de 24 ho 

ras à autoridade sanitária local: 

3.1 blastomicoses; 

3.2 bouba; 

3.3 - carbÚnculo; 

3.4 -caxumba (parotidite infecciosa); 

3.5 - desinteria bacilar; 

3.6 - eritema infeccioso; 

3.7 -exantema sÚbito; 

3.8 - gripe; 

3. 9 - infecção puerperal; 

3.10 infortÚnios do trabalho; 

3.11 leishmanioses; 

3.12- linfogranuloma venéreo (doença de N{colas Favre); 

. 3.13 

3.14 

neoplasmas mal{gros; 

oftalmias do récemnascido; 

3.15- pênfigos; 

3.16 - quarta moléstia; 

3.17 

3.18 

toxicomanias; 

tracoma; 

II Da Técnica de Notificação 

II .1 A ~oti fi cação de qua~9uer da? doenças inclui das. nos gr.!:!' 

pos "l"_e "2" do inciso I desta Norma Técnica Especial, 

deverá ser feita à simples suspeita. 

II.l.l- As notificaçÕes mf?nci~nadas no item anterior ·:deyerão 

-ser feitas ~empre, pessoalmente ou por ~elefo~e, ou p~ 

lo meio mais rápido de. que di~oer o notificante. 

II.l. 2- A autoridade sanitária, a seu juÍzo poderá eXigir a for 

malização por escrito de notificaçÕes verbai-s; 

./. 
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II.l.3- A autoridade sanitária que_receber notificação de doen 

ça quarentenária (Grupo 1), deverá der conhecimento 

,. " ,. -com a maxima urgencia ao orgao federal competente, de 

vez é exigida a comunicação internacional imediata. 

II.2 A notificação de qualquer das doenças inclu{das no Gru 

po 3 do inciso I desta Norma Técnica Especial, deverá 

ser feita à autoridade sanitária local pessoalmente 

por telefone, por telegrama, por carta ou através de 

impresso oficial. 

II.3 Da notificação deverão constar: 

III 

ITI.l 

III.2 

a) - identificação do doente; nome complet~, sexo, id~ 

de, côr e ocupação; se menor de idade, indicar 

também o nome do pai ou responsáve~; 

b) - residência do doente; rua e n~mero, bairro, sitio 
. 

ou fazenda, subdistrito e distrito ou município; 

c) - diagnÓstico presuntivo ou confirmado, mencionando 

se houver, resultado de exames de laboratÓrio ; 

d) - data de inicio dos sintomas; 

e) - data da notificação; 

f) - nome completo, ocupação, enderêço e assinatura do 

notificante; se Médico, referir o n~mero de regi~ 

tro no Conselho Regional de Medicina. 

Da Atuação da Auto!idade Sanitária: 

A Autoridade Sanitária deverá comunicar ao notificante 

o_ recebimento da notificação, dandp-lhe 

das medidas tomadas e~ consequência .. 

conhecimento 

- "' ,. , As ins~i tuiçoes de Assistencia Me~f?a, os conpul torios 

médico!?, O!? laboratÓrios de análises '?Únicas e as far 

~ . d mac1.as, de~en. mant~r em estoqu~. impres~os SE?gun o .. os 

modêlos ofic~ais. para notificação de doenças de notifi 

'?ação compulsÓria. 

III.3 - As autoridades sanitárias devem manter as entidades de 
" , , 

assistencia medica, os medicas e demais interessados -

./. 



III.4 

cientes das d'sposiçÕes desta Norma Técnica Especial, 
•• • w 

bem como das alteraçÕes que vierem a ocorrer. 

-As notificaçÕes recebidas pela autoridade sanitária lo 

cal, serão comunicas aos Órgãos da Secret~ria. de Esta 

do da SaÚde responsáveis -pelo registro, tabulação e a 

puração dos dados referentes às doenças de notifica -

ção compulsÓria. 

IV. Das Medidas de Profilaxia: 

IV.l As medidas de profilaxia compreenderão as adiante enu 

IV.2 

IV.3 

meradas, aplicáveis a cada doença de notificação 

pulsÓria, em conformidade com os conhecimentos 

ficas existentes~ 

a) - isolamento; 

b) quarentena; 

c) - ~esinfecção; 

d) - vacinação; 

e) - vigilância sanitária; 

f) - tratamento e.spBd fico; 

g) - quimio-profilaxia; 

h) - saneamer}tO do meio; 

As vacinaçÕes de rotina sao: 

a) - contra tuberculosa (B.C.G. ); 

b) contra, difteria, tétano e coqueluche; 

c) - contra sarampo; 

d) contra J:?Oliom~eli te; 

e) contra varlloa; 

As vacina·g,ões especi~is são: 

a) - contra febr~ amarela; 

b) contra raivB,T 

c) - contr~ febre 

d) contr.a febre 

e) -. oontra peste; 

f)·- contra gripe; 

tifÓide; 

maculosa; 

com 

cienti 
' -

. I. 



IV.4 

IV.5 

As vacinaçÕes extraordinárias serão especificadas 

las autoridades competente. 

As técnicas empregadas nos programas de vacinação 

-6-

se 

rão estabelecidas em Normas Opera~ionais baixadas pela 

Secretaria de Estado da SaÚde. 

IV.6 A Autoridade Sanitária, para orientação. das medidas de., 

profilaxia a serem estabelecidas em relação à doença 

de notificação comptl.llsÓria, po~erá anotar, no que cou 

b.er e quando julgar necessário, as especificaçÕes con 

tidas na Última edição em lfngul? port~guêsa .do manual 

"Profilaxia das Doenças Transniissiveis" edi ta'do pela . 
Associação Americana de SaÚde PÚblicas .adotado pela Or 

ganização Panamericana de SaÚde, 

(Publicado no Diário Oficial de 29 de julho de 1970). 
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ERRATA 

Onde se lê Leia-se 

1936 1636 

mangueirais manguezais 

1385 1325 

968 986 

Swaroop-Verume Swaroop Uemura 

Mortalidade tardia Mortalidade neo-natal 

de indigentes os indigentes 

IAMSPS IAMSPE 

manté mantém 

32 leitos 31 leitos 

acessaria assessoria 

( 17) Urina-Tipo - ( 17) Urina Tipo I 

misturação terapêutica administração terapêutica 

ativiades atividades 

(Anexo 2) (Anexo 1) 
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