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DO

HOSPITAL usÃO LUIZ GONZAGA" EM UNIDADE INTEGRADA DE SAODE

I - INTRODUÇÃO
I

A Medicina, com o passar dos séculos. vem evoluindo e sofrendo uma série de transforma çÕes. Essa evolução, no entanto~ não teve sempre o mesmo
ritmo pois, desde antes de Cristo até as primeiras
das do

s~culo

passado, ao fez do modo lento e paulatino

A partir dai, eom a descoberta dos agentes do várias
ças~

houve um vertiginoso

versos novos

déca-

m~todos

progresso~

radical~

doe~

estabelecendo-se di-

de dign6stico e tratamentooisso

xe uma mudança, muitas vezes

o

nos conceitos

tro~

do

prevenção. proteção e recuperação da saúde lovando~conse
quentemonte~

a uma ação mais forte e decidida no que

respeito ao combate de

mol6ntias~

A medicina preventiva c a
pública tiveram tamb6m sou surto de desenvolvimento
presente s6eulo

(2Z)~

diz

saúdo
no

O mundo inteiro reconheceu serem os

aspectos biom~dieos prof'iláticos tão Í.'ilportantos ou

mais

que.os curativos, razão pela qual houve enorme prolifera-

.

,

çao daqueles serviços. O interessante o

quo~

com a onfati

- 7zação das tarefas módicas

preventivas~

dade foi delcsada âe unidades

essa rosponsabili•

sanitárias~

dos hospitais as atividades curativas.
se erro trouxe

conscqu~ncias

ficando a cargo

Evidentemente~

nefastas pois se procurou

ese~

tabclecor um limito entro medicina preventiva e curativa 8
o que

~. pratic~ente,

impossivelo L6gico está que

houve

problenw.s pois "funcionando dissociados desde sua origeLl"
em determinado momento de sua evolução a organização preventiva se viu rnce

a necessidade
cur~tivo

viqos m6dieos de earâter
eâeia ao seu programa

de incorporar

-

certos~r

para poder imprimir ef!

profilático~

enquanto a organização

curativa começou a ressentir-se na eficiência por

falta

de ur.t1a orientação preventiva 11 (26) ~
Hoje em

dia~

quando já se

atin-

giu um avançado est!gio de desenvolvimento das ciências '
da

ea~de,

não mais se pode conceber serviços de

medicina

preventiva e curativa totalmente isolados. Eles devem ser
um a6, formando um todo harmônico em beneficio da coleti-

-

vidade (4;9;12;15;16;22;23;26;27). Em realidade, não exis
tem duas medicinas pois

11

o curativo não pode desvincular-

se do preventivo, o orgânico do

psicol6gico~

o individual

do coletivo e o paciente internado do de ambulat6rion(l3).
Se bem que exista uma

tend~ncia

mencionados

ioso vem se processando de

serviços~

generalizada em unir

muito lenta, possivelmente devido a
dada da separação entre

eles~

un~

cuja culpa

arraigada
cabe~

em

os
forma

menta~

grande

- 8 parte, a muitas Escolas

M~dicas

faze~

quo ainda

essa

di~

são em seus curr1culos, dando aos futuros profissionais '
uma. formação não condizente com aqueles termos ideais (ll~o),
Em decorrência da

conscientiza-

ção da necessidade do tratamento do individuo cono um todo~

surgiu o conceito de medicina

não

~

integral~

Na

verdade,

e.ese um novo rll!l1o da Medicina nem uma nova especia-

lização mas sim, e tão
ciente como

u~

todo

somente~

a maneira do encarar o p.e,

bio-psico-social~ E~

outras palavras,

significa que o individuo 6 visto, tanto no estado de higidez quanto nos seus desvios fisiol6gicos 11 como parto do
meio e, portanto, influindo e sofrendo influências
Encarando por esse prisma, os

problo~k92

sociais, econômi-

cos, politicos, culturais o psicol6gicos do
mo elemento da sociedade quo

f:J~

deste~

individuo~

influem em toda sua

c2

vida

e, em especial, no seu estado do saúdo ou doençae
Hâ não muitos anos,passou-se

a

observar que em havendo acorJotino11to de qualquer 6rgão do
um paciente toda sua estrutura so

abalava~

sendo

rio, portanto, a ação do outros profissionais

nocoss~

al~m

do M6-

dicoe Verificou-se quo ao atividadoa no setor saúdo cabiam a um grupo multiprofissional" Concluiu-se quo .asnim C.Q.
mo o trabalho do M6dico
meira~

do Assistente

elementos quo

fa~e~

~

importante tamb6m o

t:J

da Enfer-

da Nutricionista

8

do outros

Social~

parto da

equipo~

Todas essas novas facetas ou nta•
noiras do encarar as coisas sob outro ponto do vista

tro~

- 9xor~

reformulação de v!rios conceitos

básicos~

A Medici-

na, 1ndiv1dualinta quo ora, teve do tornar-se um trabalho
de grupo, evolu9ão quo, folizmontc,

ve~

se dando a passos

largos.

Há dois anos, por ocasião do Pr!
moiro Congresso Internacional do Medicina do Grupo realizado om Winnipeg, Canad!, a Associação M6dica Mundial oncannnhou oficio ao Prosidonto do conclavo recomendando
emprestando sou apoio às atividades do medicina do
(18). Esse tema, ainda

UL1

o

grupo

tanto novo, 6 asoim definido P2.

la Asaoeitu;ão Brasileira do Medicina do Grupo: nnova Pl"â.-

tiea ou eistoma do trabalho em equipo ou grupo
fiasional~ voreâtil~

democratizado, autônomo,

pluripro~

racionaliz~

do, comunit!rio, aglutinudor o discotrlJ1ador do serviços o
bons no s o to r sa:6.do

0

quo prouove o bom os tn.r fiai c o 11 mon

tal, social o espiritual do todo homem o do honom
togrando~o

mento

todo,~

na coletividade, mobilizada para o desenvolvi-

s~cio-oeon~oieo,

a paz social

o

a segurança

nacio-

nal" (3)., V~-se, pois, quo ostamon nuna fase do transição,
ou melhor, praticamente ingrossamon e1:1 novo ciclo dn Hist~rin dn

Medicina.,
Mas~

embora o enorme avanço

progresso que tom havido nas ciências da saúdo nos
mos

docên1os~

partos do

~lti

ainda são inún1oros os problemas em todas as

mundo~

senvolvimento~

do

ospocialmonto nos pa1.ses

e1:1

Os indicadores doo níveis de

vias de

de•

sa~de mostr~

- 10-

contrastes flagrantes entre alguns paises corJ. outros nais
desenvolvidos.,

Em que pese os governos
conseilnci~

doa altos coeficientes de mortalidade e morb!

dade• os orçamentoo de muitos paioes não têm permitido atacar de urna vez nent aqueles problel<las

co1~.sideradoB m.::~.io

ree quo.nto 1:taie a solução da todos, o que alilu:! seria in...
compntivel oom o orçar.wnto de qualquer nação.
apri.E1ora.nento dos

CoLl o

Ll~todos

e t6cnicas de diagn6stico e tratamento, o custo dessas ntividades ter1 !icado cada vez 1Jctis alto (?)$ Então,

~ pr2.

eiBo que se lance n~o de planejamento adequado~ de

sorte

C\.

se conseguir o 11\!ximo de produtividade com o m1nir.to

gnstoc~

De um modo geral, não

~

isso que se verifica

nosso Pais, bastando para que tal seja confirmado

de

em

obser-

var-se a proliferação exagerada dos 6rgãos de sa~da, a n~
ioria dos quais operando com

deficiências~

Isso se nos a-

figura como um esbanjamento desnecessãrio e 1nconceb1vel,
dados os parcos recursos de que

dispomos~

Assim como

~

recomend!vel, e ne-

cess!rio mesmo, o trabalho pluriprofissional em grupon, o
que em outras palavran quer dizer integração de profissiS?_
nais de saddo, tamb6m ~ iJ.nperiosa a fusão e integração cbs

serviços profil!ticos e curativos, não s6 para facilitar•

o trabalho plur1prof1ssional mas

tamb~m

para o barateamen

to do custo das atividades e para manutenção de um padrão
mais elevado do assistência â

população~

- 11 -

O estudo quo ora aprescntanos vi
.sa. a integração do um centro do ~::afl.do ela Secretaria do Eâ
tado da Sa~do

COi!l

um hospital particular~ sediado na cap?:_

tal do Estado do são Paulo. Preconiza:t:lOS

[1,

tranofornação

I

dessas duas ino ti tuiçÕes em ur.1 o 6 6rgão que oxorça mo clic,;h
nn integral no seu mais nraplo sontidoe ProtendcL.lOG demon§..
trar quo co ~ viávol tal integração entro 6rgãos govornaL.lentais, taJ.Jb~m não 6 iL1possivol fazê-la cor:1 entidades lAt

ticulares.,

BIBLIOTECA
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

SP-

a
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II - INTEGRACÃO...DOS ORGÃOS DE SAnDE
....._............,.....~;e,,

~~

·~

O centro de
criados

co~

sa~dc

o o

hospital,

a finalidade de atender aspectos diversos

no

setor saúde" ou seja,. nodicina preventiva e curativa rospoctivamente 11

vira:r.J.~

dados começar a so

com o decorrer do tempo 8 suas ativi-

ontrolr:v;ar~

pois cada um

desomponhavn

funçÕoFJ quo~ tooricar..tonto, serim1 da competência do outra.
Isso 6 evidente porque não sondo possivol separar nitid.:::tmonte no turofa.s profiltltico..o das curntivas 11 uma vez

quo

não existem limites precisos I' forçosa.ntente as funçÕes

de

cada um dos 6re;ãos .• em certas ocasiÕes 11 seriam
Partindo desse

principio~

e como

consequ~ncia

COlntE1S

n

16gica 11 su.r.

giu a idéia de inteeração sanitária (20).
No Brasil~ a integração

sanitá-

ria ainda está dando os primeiros passos, Se bem que vár;i;
as tentativas venham sendo

feitas~

a exemplo do que ocor-

re com a Fundação Especial de Saúde Pública (SESP), ainda
são esforços isolados que~ no contexto geral do Pais~ não
tem grru1de repercussão sobro a estrutura global de saúden
Tamb~m

o desenvolvimento da administração hospitalar

bases cientificas muito tem contribuido para o
integracional

(26)~

O Administrador

conhecimentos sobre saúde

p~blica

Hospitalar~

em

processo
dados

que recebe durante

curso, como ocorre no ministrado pela Faculdade de

os
o

Sa~de

13 -

~·

Pública de São Paulo~ não desconhece a i:i1portfu.1cia da medicina preventiva dentro do hospital e as

vanta~cns

advin

das da integração~ no tratamento de pacientes"
A multiplicação dos órgãos assis
tenciais, funcionando

isoladamente~

faz com que se tornem

onerosos e às vezes praticamente ineficientes (1) .. Hoje em
dia~

com o aperfeiçoamento dos

m~todon

e t6cnicas de

n6stico, tratamento e mesmo prevenção de doenças~
custo operacional bastante elevado.

Material~

dia~

há

um

equipamen-

tos e pessoal especializado são caros e ainda escassos em
nosso Pais . . Urge,

pois~

que se procure; aproveitar ao má.xi

mo oo recursos disponiveis parn que,. com o menor
possivel 11 seja dado senão

Ul11

alto padrão de assiotência à

população pelo menos do nivel considerado satisfat6rion
íiSob o ponto de vista
a integração 11 no campo da saúde como nas demais

econôrnico~

esferas

do atividades humanas, constitue a ruanoira racional de aplicar os modestos recursos do quo dispomos - recursos em
mão de obra qualificada~ on equipamentos, instalaçÕes.~

etc .. - impondo uma conjugação do esforços capaz de olimi....
nar os efeitos perniciosos da pulverização dos orçamentos
através do

Ul~la

variedade de serviços dedicados a D.ústc:res

comuns ou afinsn (25)..,
A integração centro do saúdo-hos
pital, sob uma só

chefia~

paroco ser a fórmula ideal para

a resolução dos problemas apontados~ ospocialmonto nas 1').0,

quonns comunidades

0

tambó1:1

zonas rur::tis 1' i:IUito embora

possa ser feita nas grandes

cidades~

junto u hospitais

quonos ou m6dios. Nesse caso, haveria diversas

p~

unida. dos

integradas do saúdo nos bairros~ atendendo à.s populaçÕes '
residentos nas !roas

circunvizinhas~

Tanto naquela hip6t.s_

se como nesta, h! nocessidado do apoio do um hospital
base que assista os casos

n~is

Em

RAHOS afirma que

especia.liza.dos~

Toso rocontor,1onto

divulgada~

unificação total das atividades

na

do

pro-

ventivn.s o curativas apresenta nunarosns vantagons 11 dontro
as quais merocom destaque:

..

- adnünistraçao centralizada dos serviços locais do
sn~do;

-economia do pessoal o i1wtalaçÕos;
utilização conjunta dos recursos dign6sticos;
trabalho educativo continundo;
- melhor coordenação das ~tividados preventivas

o

curativas ;
- utilizaç3.o aais racional dos loitoo hospitalares~
com reduçii.o da 1~16 dia do pornk'UlÔ:lCia;
controle mais eficiente do paciente ap6s

n

alta

hospitalar;
- maiores facilidades para a populaçâ.o 11 quo
tra reunidos nu:ra s6 lugar os

sol~viços

oncon-

do sctúdo da

comunidnde" (26),
:C ainckt o nostto autor quo diz so

- 15 desenrolar a intogrnçii.o sanitária on t:côs fasos:
faao

I - intograçii.o dos serviços provontivos ospc·~
ciEI.li.zados ~ dm1do orir;od ao centro do saA
do o

!asa II - dGsonvolvimonto de utividadcs prllVOlltiva.s
pelo hospital o do

ativi~udos

curativas

pelo centro do snúden
fase III... fusão f1sica, t6cnicu o adr,linistrativa. cb3
serviços preventivos c curativos"dfu!do lu
g~r

à unidade intugradu do

saúde~

~

16 -

En são Paulo, cor.1o s6i uconh;c:_::c
nos demais Estados da Federação~ 6 rcgrn quase (Sora1
os cuidados do L1odicinu preventiva
centros do saúdo 11 ficando

ct

soju~;1

que;

d::1. ulçD.dn

do.::;

cargCJ dos üospi.tais aD

taro~-

fus curativas., Reportando-nos ao quo foi dito anterior:1e.n.
te, podemos afirmar que o Brasil se encontra nCL fu.se

II

da integração sanitário.~ ou sejo. 11 nssi;~1 cor.1o os hospitais
se vêm compelidos a desempenhar tarefas preventivns ~
b~n

tu.El~

os centros de saúde têo atividades curativas~
Evidente1:1ento

que~

dada a estru-·

tura imposta ao setor saúde 11 h6. des}?e:clicio de
terial~

equipamentos e pessoalo Alêm

disso~

verbas~

ma

o nivol de a!'>.

sistência prestado à população não atinge os ideais almejados,.
O Bairro do .J açanã ~ e1r" São Paul~
onde está situado o Hospital

11

São Luiz Gonzagan~ ê servi-

do por um centro de saúde que~ segundo a classificação adotada pela Secretaria de Estado da

Saúde~

é de tipo

III~

Esse centro de saúde está localizado em um dos pavilhÕes •

- 17 do hospital, desde há algum tempo~ dada a cessão, por empr~stimo,

Miserie6~

feita pela Irmandade da Santa Casa de

dia â Secretaria da

Sa~de~

Muito embora exista essa prox!

midade tiaica~ não hâ qualquer tipo de integração
as duas entidades,

funcionando~

pessoal~ material~

equipamentos e ailliúnistração totalmen-

te individualizados. Está claro

cada uma

entre

quo~ al~m

com

delas~

de outras

seu

des-

vantagens, essa falta de integração redunda em maior 6nus

à coletividade que tem de manter os dois 6rgãos, al6m

do

desconforto de precisar recorrer ora a um ora a outro

e

às vezes a ambos para tratar do mesmo assunto - sadde.
As razÕes apontadas nos

parecem

suficientemente fortes e convincentes para que hospital e
centro de saúde se fundam, de sorte a ser criada uma unidade integrada de saúde no Bairro do Jaçanão Quanto ao apoio

necess~rio

do um hospital de base, este serA dado

lo Hospital Central da Irmandade da Santa

C~~

p~

de M1seri-

c6rdin de São Paulo, que conta com cerca de 1200 leitoso

2. DADOS SOBRE O HOSPITAL

O Hospital
tá

locnliz~do

11

São Luiz Gonzaga.~' e.§.

no Bairro do Jaçnnã que se situa no extremo

norte do Subdistrito de Tucuruvi~ Municipio de Sno Paulo.
Pertenca ! Irmand~de da Santa Casa de Miseric6rdia de São

- 18 ...
Paulo a qual possui tnmb6m os seguintes hospitais:
- Hospital Central
• Sana.t6rio

11

Vicentina Aranha" (Tisiologia)

- Hospital de Invnlidos

11

DoPeclro II"

O Hospitnl "São Luiz Gonzaga"
!oi inaugurado em 1932, tendo funcionado até fins de 1968
no atendimento a pacientes de tisiologia.

A

partir

dessa

data os doentes foram sendo paulatinamente transferidos •
para o SEUlat6rio "Vicentina Aranha 11 11 localizndo na cidade
da são Jos~ dos Campos (8) e distante cerca de 75 kn1
via

por

rodovi!ria~

A tendência atual é do quo o

tr~

tamento da tuberculoso deva ser preferentemente ambulatorial11 somente se fazendo internação quando houver imposs!
bilidade do tratamento em ambulatório ou nos casos em que
haja complicaçãon Vendo as

cais~

por esse

prisma~ a

San-

ta Casa houve por bem julgar oportuno a trnnsformaçno
11

Sno Luiz Gonzaga" em hospital geralo Logicamente

do

houve

necessidade de serem feitns reformas na planta fisicn quo
aliás ainda não foram totalmente concluídas.
Atualmente o 11São Luiz

6 um hospital geral, filantrópico, do

Gonzaga 11

comunidade~

eom uma

construção do tipo multipavilhonar. Muito embora tenha s!
do planejado para 400 leitos, no momento vem operando com
apenas 235,
Parn o Jaçanã, un dos

populosos

- 19 bairros dn

Cnpital~

a nocossidndc de leitos

pode sor calculada na base de
habitantes. Assim sendo~ o
pital geral nn

~roa~

11

4~5

hospitalares

leitos para cada

1000

São Luiz Gonzaga",. (mico hos-

tem possibilidade de dar assistôncin

a cerca de 52~000 pessoas.

3 e ES Tl)UTU:1"0, ADMINIS TRArr:I~J\

Parn a fusão do Hospital

"Sno

Luiz Gonzaga" con1 o centro do safido do Jaçanã 11 o quo

o::1

outras palavras quer dizer a criação da unidade integrada
do saúdo, 6 impresc:lndivcl o estabelecimento do ur.1 c::mvô-

nio entro a Irnandztcle da Santa Casa de Misoric6rdin do SJ.Õ
Paulo o a Secretaria do Estado da

Sa~de.

Este definirá as

normas a serem adotadns 11 os objetivos a sorom
otc.~

alcançaGos~

como voromos maia adiantao

Como é mui to mais f'-cil a um h o.e,
pital se aparelhar para exercer atividades de um centro

r

de saúde que vice-versa, parece 16gico que a responBabili
dade

t~cnico-administrativa

bre o hospital

(20;12)~

lidade dever' ser da

..

e financeira deva recair

so-

No caso presente essa responsabi-

Irmandade~

portantoo

A estrutura administrativa a ser

montada nao difere muito daquela clássica de um

hospital

(23). O oreanograma, representação gr!fica desta estrutu-

- 20 -

ra~

pode ser visto na folha

anexa~

Ao Superintendente, figura mâxima executiva~ estão subordinados os Diretores de cada

um

dos hospitais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia'
e também o estarão os cl.a unidade integrada de saúde.,
O Superintendente terá um Canse-

lho Técnico Consultivo que lhe fará assessoria.,
incumbirá coordenar as atividades da unidade

A

esta

integrada~

t

procurando conciliar os interesses o orientaçÕes da Secr!!,
taria da Saúde com os da Irmandadeo
nalisar

G

Deverá~ al~m

disson

avaliar os resultados obtidos 11 dando a

quo se regerá por

Rec~imento pr6prio~

devida

experiênci~

divulgação para quo outros possam so valer da
O Conselho Técnico

~

Consultivo,

será composto do se-

is membros: três l"'epresentantes da Secretaria da Saúde

e

três da Irmandade da Sa..1ta Casa de Misericórdia 3 dois dos
quais deverão pertencer à unidade integradao Outros ele mentosJ

~ue

por suas idéias possam colaborar no

trabalho

desenvolvido, poderão ser convidados a tomar parte em re~
niÕes do ConBelho, esporádica ou temporariamente~ não tell
do, no

entanto~

direito a voto.,
A máquina administrativa da uni-

dade integrada terá três divisÕes: Divisão Médica~

Divi-

são Técnica e Divisão Administrativa.
A Divisão Médica será
por Hédico que

deve~

compulsoriamente, ser

dirigida

Sanitarista~

ORGANOGRAMA DA UNIDADE INTEGRADA D,E, f3A0DE "DO JAÇAN~
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Gendo de todo conveniente que tenha curso de

Administra-

ção Hospitalare Essa Divisão compreende os Serviços Médico-Odontol6gicos e os Serviços Complementares de Diagn6stico e Tratamento.
O Diretor da Divisão M~dica dev~
rá ser Sanitarista primeiramente porque

~

exigência da

S~

cretaria da Saúde do Estado de são Paulo que as unidades '
sanit~rias

contem com Sanitaristas ocupando cargo de che-

fia e em segundo lugar porque alguns aspectos de saúde pú
blica fatalmente escapariam ao Médico que simplesmente
nha feito o curso de

graduação~

t~

o mesmo não devendo ocor-

rer com o Sanitarista em relação aos aspectos médico-cura
tivos. Quanto ao fato de possuir curso de Administração '
Hospitalar é interessante

porque~

como irá ocupar um car-

go de direção~ há aspectos e situaçÕes que~ por vezes, se
irá defrontar cuja solução será mais fácil e pronta se ti
ver conhecimentos de organização, administração e
tência

médico-hospitalar~

assis-

Salientamos que nos parece

int~

ressante e não imprescindivel~ o Diretor da Divisão Médica possuir curso de Administração Hospitalar~ pois

suas

atividades são mais restritas ao Corpo Clinico, não

ten-

do, portanto, maiores diligências na esfera administrativa da unidade integrada de saúde.
A Divisão Técnica será

dirigida

por profissional biomédico que tenha curso de Administração Hospitalar com ênfase em saúde

pública~

sendo

intere~

- 22 -

sante que também seja Sanitaristao
A razão da exigência do curso de
f

Administração Hospitalar ao Diretor da Divisão TécnicQ

-

prende-se ao fato que suas atividades provavelmente serao
mais intensas na esfera hospitalar quo nos aspectos
saúde pública.
existirão~

Porém~

de

como as atividades do saúde pública

é recomendável que também seja Sanitaristao
A Divisão Técnica compreende:

- Serviço de Enfernmgem;
- Serviço Social Médico;
- Serviço de Arquivo Médico e Estatistica;
- Serviço do Nutrição e Dietética;
- Secção de Farmácia-dop6sito.
A Farmácia se constituirá em Ses

-

çao porque será apenas

dep6sito~

uma vez que o Serviço se

localiza no Hospital Central da Irmandade da Santa Casan
Cada um dos Serviços atrás menc!
onados ter! um Chefe

que~

de preferência 3 deve ter

curso

de Administração Hospitalar~ dadas as várias questÕes administrativas que terão de enfrentaro Para o Serviço
Enfermagem será condição "sina qua non 11 que o Chefe
sua o citado curso
maior número de

pois~sendo

funcionários~

de
pos-

o Serviço que conta com
fatalmente

tamb~m

será o

o
qiD

ir& apresentar um sem número de problemas administrativos
que precisarão da habilidade de um técnico para resolvê los.,

- 23 -

A Divisão Administrativa será d;L.
rigida por um profissional com curso de Administração Hop.
pitalar~

pelas mesmas razÕes já referidaso Essa

Divisão

compreenderá:
- Serviço de Pessoal;
- Serviço de Material;
- Serviço de Contabilidade;
- Secção de Tesouraria;
- Secção de ComunicaçÕes e Arquivo i
- Secção de Lavanderia e Rouparia;
- Secção do Conservação o Reparos;
- Secção de Zeladoria;
- Setor de Transporto..,
Assim como foi. dito para a Divisão T~cnica~ é de todo interessante que os Chefes do Serviço da Divisão Administrativa tenham curso do Administr~
ção Hospitalarn O Chefe do Serviço do Contabilidade deverá ser Contador~ por razÕes 6bvias~

44 RECURSOS HUMANOS E

MATERIAI~

Como jn foi

dito~

a rosponsabil1

dade técnico-administrativa o financeira da unidade integrada de saúde será da Irmandade da
c6rdia . . A ela

caberá~

Sant~

Casa do Miseri-

portanto, prover a unidade dos

re-

- 24 cursos humanos e materiais necessários ao seu
to~

funcioname~

Logicamente a Secretaria da Saúde deverá ter alguma '

participação pois a unidade integrada

passar~

a exercer '

atividades que, no conceito atual, seriam da sua

alçadae

Essa participação será principalmente sob a forma de verbas cujo valor, que deverá ficar estabelecido no

convêni~

procuraremos calcular e demonstrar mais adianteo
Presentemente~

o Hospital

11

Luiz Gonzaga" tem assegurado seu funcionamento por

São

don.-

çÕes, convênios, subvenções, contribuiçÕes, etce Inclusive a Secretaria da Saúde,

da Coordenadoria de As-

dâ uma

contribuição~

a caracteristica de hospital

!ilantr6pico~

sistência

Hospitalar~

atrav~s

tendo em vista

unidade

Ao ser transformado em
integrada de

saúde~

não deverão ser suspensas ou suprimi-

das as contribuiçÕes feitas ao hospital pelos cofres

pú-

blicos, pois as internaçÕes continuarão sendo feitas

da

mesma forma que antes. Deverá, isto sim, ser feita
complementação pela Secretaria da Saúde,

atrav~s

uma

da

Coo~

denadoria de Saúde da Comunidade, para as atividades correspondentes a centro de saúde que serão desempenhadas.,
A compra e manutenção de materiais e equipamentos, bem como o pagamento do

pessoal~serão

da responsabilidade única e exclusiva da Irmandade., A Secretaria da

Sa~de poderá~

a titulo de colaboração,

ear pessoal de seu quadro à disposição da unidade

colointegr~

- 25 da mas o pagamento

..

deste~

bem como os encargos sociais

d~

vidos, serao cobertos pela Irmandade da Santa Casa de Mis&ric6rdia.,

O treinamento do pessoalf
tamb~m

como

supervisão, assessoria e avaliação de programaspPQ

derão ser feitos por 6rgãos da Secretaria da Saúde~
que isso implique em quaisquer ônus que

dev&~

sem

ser deduzi-

dos da verba de conv~nio.

5~

DADOS SOBRE A

POPU~ÇÃ~ ~SipENTE

NA ÂREA

Os recenseamentos de 1960 e 1970
revelaram,para o Municipio de são
~ .. 921~796

habitantes, respectivamente

eulando-se pelo
Ol~07.72 a

Paulo~

m~todo aritim~tico,

3~788.857

(10;11)~

estimamos

e

Assim, ca!
que

em

população estivesso em 6~348o384 habitantes~
Em 1970 o Subdistrito de Tucuru-

vi possuia 360.,271 habitantes (*) que estavam assim

dis-

tribuídos:
menos do 1 ano

~•••••

12.977
45 .. 024

(*) Informação fornecida pela Disciplina de Estatistica t
Vital da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade

de Sno Paulo~ 1972~

- 26 de 5 a.

anos ••••••• 82.69L:- ••••••• 22~9%
de 15 a 49 anos •••••• 183.521 ··~~,~· 5089%
llj-

50 anos e mais

. ........

TOTAL

ooooe••

.,~

36.265
360.271

•"~"'(li••

10~1%

100,0%

•""C")Oft~

Supondo que o Subdistrito de Tucuruvi houvesse tido o mesmo aumento populacional que todo o Munic1pio, em

01.07.72~

segundo nossa

estimativa~ d~

veria estar oom 386.223 habitantes e a distribuição

etâ-

ria, se não houvessem variado as condiçÕes de aumento demogr!fico, seria a seguinte:
menos de l ano • .,,..,.,t')C'\

de 1 a 4 anos

·~f'~"'"'"'•

de 5 a 14 anos

50

• ., ..

"lllt~·

13o9ÜLJ- ••••••• 3!16%
48.278
12!15%

..........
22,9%
88.445
......... 50,9%
e<'ttt')e••

...

anos e mais

..........

TOTAL

~····

10,1%

Tomando como base de cálculo
Subdistrito de Tucuruvi e supondo que a distribuição

o
pop~

lacional do Bairro do Jaçanã guardasse a mesma proporcionalidade que aquele, nos diversos grupos etários,

01.07.72 a população assistida pelo Hospital

"São

Gonzaga" deveria ser:
menos de 1 ano •••••••
de 1 a 4 anos

...............

de 5 a 14 anos

1.872 ••••••• 3,6%
6.500 .............. 12,5%

••••••• 11.908

. .. 22,9%
"..,"' "'

em
Luiz

- 27 de 15 a 49 anos o••••• 26.468 •••••••
50 anos e mais

TOTAL

-

Queremos ressaltar que se outros

dados mais precisos nao foram apresentados

~

pela inexis-

tência desses, tanto em 5rgão nacional quanto estadual ou
municipal, segundo informaçÕes colhidas.

6o ATIVIDADES A SEREM EXEpUTADA§

As atividades que incumbirão
unidade integrada de saúde executar serão aquelas de

à

as-

sistência m~dico-hospitalar que atualmente o 11São Luiz Gcu
zaga" exerce, como hospital geral, e mais ainda as pertinentes a um centro de saúdo.

...

Como nao poderia deixar do
~

ser,

imperioso que sejam estabelecidos programas de saúde PÉ

blica. Esses programas, em uru centro de saúdo como para o
Jaçanã, compreenderiam:
- Higiene materno-infantil (inclusive Hig. escolar)
- Higiene do adulto
- Saneamento do meio
- Controlo de doenças transmiss1veis
- Nutrição
- Odontologia sanitária

... 28 - Epidemiologia e estatística
- Enfermagem
- Educação sanitária
Dados os altos cooficiontos
mortalidade e morbidado do observação corrente

qual-

em

quer área de nosso País, seria prio.ri tária a Higiene
temo-infantil.

Tar~b~m

do

ma-

o saneamento do meio deve ter priQ

ridade, pois 11ingu6:m desconhece as várias interrelaçÕes

r

que guarda com os demais programas 8 podendo-se mesmo afir
mar que quanto mais aprimorado o saneamento do meio tanto
mais baixos são os coeficientes de mortalidade e morbidade, espeeialment'") por doenças de veiculação hídrica.
~

claro que

al~m

desses

progra-

mas, considerados gerais, poderão ser estabelecidos

ou-

tros, especiais, julgados necessários ou convenientes, na
depend3nc1a das condiçÕes ou necessidades da área e dos '
crit6rios adotados na ocasião.

7. NOMERO ESPERADO

DE CONSULTAS

7.1. CONSULTAS MtDICAS
A freq_uência de consultas m6di cas, em unidade sru1itária, segundo o grupo etário

consid~

rado, apresenta cifras um tanto dispares de autor para au

- 29 tor. PIOVESAN & CASTRO (24) recomendam a seguinte period!
cidade:

o

1 ano ••••o•o••e 12 vezes por ano

1

2 anos

2

7 anos

7

12 anos

...

...

<"("!"~C'\•e

..,

...........

e•nn•C~~~nt'\~

4 vezes por ano
2 vezes por ano

'1 vez por ano

Para MASCARENHAS (17) a frequênc ia de consultas

m~dicas

deveria ser:

o

1 ano

1

2 anos

2

7 anos

7

ll:- anos

.f\t'\t'\Pit'\('10

0,5 vez por ano

14

40 anos

oet'\onn""e

0,5 vez por ano

··~1\t\~ft~t-,.

12 vezes por ano

e

4 vezes por ano

Ot'\"'"~nn••

2 vezes por ano

•&"'"'"'"'~~"'

40 anos e mais

•

...

.,t"l~t"''l"''..,

1 vez por ano

Os dados de população que dispomos, vistos páginas

atrás~

não apresentam a mesma distri-

buição etária como acima. Na falta de dados mais

preci-

sos, vamos então arbitrar, com base nos dados que temos '
em mãos, que a unidade integrada terá a seus cuidados uma
população que esteja assim dis tribuida:
menos de 1 ano

<)1"\<',.""n""~•<",..n

1.870 habitantes

.,,..flct&CI)~·ê··

9.130 habitantes

de 7 a 14 anos

.11\ft"""••&"l'•

9.280 habitantes

15 anos e mais

•ttf"neft~•,.•••

31.720 habitantes

de 1 a 6 anos

•

Para essa distribuição etária a-

- 30 dotaremos o seguinte cri tê rio~ com respeito à frequência

t

de consultas m6dicas, tomando por base o que já foi apresentado:
menos do 1 ano
de 1 a 6 anos

• • ()4}fte, ..

l'\"·t\

•nt'le~~l"''f"'I'\~A·

12 consultas por ano
2,5 c ons ul tc:-LS por ano

de 7 a lLt- anos

o"'"'~f't'\nnt'l"•

0,5 consultas por ano

15 anos e

•

0~7

l!k'1ÍS

.,""t'\~4)~._"1"'1·

consultas por ano

Dessa forma, pretendendo atender
a 700/o da população, esperamos que o número de consultas

1

seja:
menos de 1 ano
de 1 a 6 anos

·~~ftnnn

15.700 consultas por ano

onnnnn~O

15o980 COnsultas por anO

de 7 a 14 anos

3.250 consultas por ano

15 anos e mais

1.).5L:.O consultas por ano
Com relação à Higiene materna

considera"se como boa a frequência de 5 consultas por periodo de gestação, por paciente (6).
Não dispomos de dados sobro o nR
mero de gestantes mas, baseado no número de crianças

com

idade abaixo de 1 ano, somos levado a supor que seria

em

torno do 2000. Se assim for, pretendendo-se atender a 80%
das gestantes, poder-se-á esperar cerca de 8000 consultas
anuais.

- 31-

7 .z.. CONSULTAS ODONTOLOGICAS

t praticamente impossivel se determinar o ntmero de consultas odontol6gicas esperadas em
uma população qualquer, sem

qu~

se saiba exatamente o es-

tado dentârio dessa população.

-

Levando em conta os reduzidos re
cursos existentes em nosso Pais, particularmente no

que

refere a pessoal, seria ut6p1co pretendermos instalar um
serviço odontol6gieo que atingisse aqueles fins considerã
dos ideais. Em nossa unidade integrada, como
outro servi90 de

aa~de,

em qualquer

será forçoso que o atendimento se

restrinja aos grupos mais

vulneráveis~

ou seja,

crianças

e gestantes. t 6bvio que, dentre as crianças, será

dada

maior atenção aos escolares.
O trabalho a ser realizado deve-

m sO-lo

pelo chamado "sistema incremc:mtal" ~ ou

seja~

or!

entado de forma a atender o maior número possivel de pac!
entes, de modo a que sejam reduzidos ao minimo seus pro •
blemas.
No grupo de escolares a

atenqão

ser& concentrada naqueles que entram e nos que estão pre~
tas a terminar o curso.
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8. ?,ESSOAL NEC.E§SARIO AO CE;NTRO DE Sft,fJD"!!:,

t nosso prop6sito calcular o
to das atividades de um centro de

sa~do

para o Bairro

c~

do

Jaçanã pois o valor encontrado serâ o montante da verba a
ser paga pela Secretaria de Estado da

Sa~de

da Santa Casa do Miseric6rdia, mediante

à

Irmandade

conv~nio,

para

o

desempenho das mesmas. Frisamos uma vez mais que os câlc,Y.
loe de pessoal que a seguir serão apresentados não

dizem

respeito a toda unidade integrada mas sim, e tão somente,
Aquele peesoal necess&rio para o desempenho das tarefas â
tinentvs a um centro de

8 .1.

~DICO

sa~do.

CHEFE

Toda unidade sanitâria do Estado
de

são

Paulo, consoante regulamentação da Secretaria

Sa6de, deve contar com M6dico Sanitarista ocupando

da
cargo

de chefia.
Nossa unidade integrada

dever!.

portanto, ter pelo menos um M6dieo Sanitarista. Este, se&undo a estrutura administrativa que estabelecemos, vista
p!giaas atr!s, ocupar! o cargo de Diretor da Divisão M~~
ca. A ele estarão a!etoa tanto os serviços mêdico-odonto16gicos quanto os complementares de d1gn6stico e

tratame~

- 33 to. Suas atribuiçÕes vão desde a organização, direção

e

supervisão das atividades m5dico-odontol6gicas e auxiliares at6 às ligaçÕes administrativas com o Superintendente
da Santa Casa e de coordonação com o Diretor da

Divisão

Regional de Saúde da área.

8.2. MtDICO CONSULT.ANTE

Inúmeros são os fatores que

fa-

zem variar a quantidade necessária de M'dicos consultan tes em uma unidade sanitária. Dentre tantos poder1amos c!
tar a qualidade do pessoal auxiliar, a frequência da
lação i unidade e a quantidade de consultas de
al6m do preparo dos

pop~

retorno,

M~dicos.

Pela experiência do Centro de
Sa!tde

11

'

Paula Souzan, da Faculdade de Sa6de P<'iblica de São

Paulo, cada M'dico, trabalhando em regime de tempo parcial, tem possibilidade de atender cerca de 4850 crianças

t

por ano (17). ! 6bvio que dependendo da ârea estudada esse

n~ero

variar! para mais ou para menos.

~uer

nos pare-

cer que esse ellculo possa ser aplicado ao Jaçanã,
muita causa de erro, uma vez que

tamb~m

se trata de

sem
zona

urbana e localizada dentro do mesmo Munic1pio.
Reportando-nos ao calculado

an-

teriormente, sendo 34.930 o n6mero esperado de consultas
BIBLIOTECA
FACULC;\I:I: LJE Si\'/. : "rúSLI''::A
UNIVER.:)IDADE DE ~AO PAULO

sp
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1

- 34de crianças,

s~r!

preciso 7 Pediatras, em

n~moros

redon -

dos, para atendimento ambulatorial na unidade integrada '
de

sa~de.

Quanto à Higiene maternaJ

JUNIOR (6) admite

CIARI

a possibilidade de cada M~dico~ traba -

lhando em regime de tempo parcial, poder atender a

cerca

de 3000 consultas anuais. Sendo assim, como estimamos que
haveriam 8000 consultas, será preciso 3

M~dicos.

Na assistência a adultos,
M~dico

cada

pode atender, segundo MASCARENHAS (17), cerca

de

2000 pacientes por anoo Comparando essa cifra com as

apr~

sentadas para ass1stancia a crianças e gestantes, ola

se

nos afigura como de valor muito baixo. Cromos que, se para Higiene nw.terna cada M6dico tem possibilidade

do

dar

3000 consultas anuais, para o atendimento de adultos suas

possibilidades não devem ser menores. Tal ~ a razão

por-

que usaremos essa mesma cifra em nossos cálculos,

o

significa haver a necessidade de 5

previ-

são !eita da

M~dicos

para a

que

15.540 consultas de adultos, por ano. Nestes

estarão incluidos os que, por força da programação

atual

da Secretaria da Sa~de do Estado de São Paulo, devoro exo~

cer atividades em Tisiologia, Oftalmologia
gia sanitâria, al6m de Higiene mental que

e Dermatolo
~

o tema da

~

at~

aliciada.
Resumindo, a necessidade de

M6~

coa consultantes para as atividades ambulatoriais da uni-

- 35 dada integrada de

sa~de,

trabalhando em regime de tempo '

parcial, seria:

Pediatras

•eftftaaa~oo•~••ao•••••

Obstetras

(Pr~-natalistas)

7

••fta 3

8.3. ODONTOLOGO
Como afirmamos anteriormente,
praticamente impossivel calcular

o

consequentemente~

dontol6gicas e,

~

número de consultas oo de Dentistas.

t conhecido o

d~ficit

de Odont6-

logos, bem superior ao de M6dicos inclusive, não

s~

em

nosso Pais como em quase todo mundo (21).
Por tudo o que foi dito,

basear~

mos nossos e!lculos em tão somente 2 Odont6logos, traba lhando em regime de tempo parcial.

8 .4. ENFERMEIRA
Segundo a Organização Pan-Americana de

Sa~de,

8eria necesslrio, na Am6rica Latina,

Enfermeira de Salde

~blica

para cada 50.000

uma

habitantes,

- 36 al~m

de uma Enfermeira e cinco auxiliares para

cadal~OOO

(21). Embora não tenhamos autoridade para contrariar estu
....
dos daquele 6rgão, as cifras apresentadas se nos afiguram
como um tanto altas e um pouco fora da realidade em nosso
meio, sendo asse

tamb~m

o pensamento de outros autores(2;

28).
Julgamos que, para a unidade integrada em estudo, seja suficiente uma Enfermeira e
Enfermeira de

Sa~de ~blica,

uma

trabalhando em regimo do deQu~

dicação exclusiva, para as atividades ambulatoriais.
to a pessoal auxiliar, veremos mais adiante.

Obedecida a indispensável hiera!
quização, as Enfermeiras terão atividades de planejamento
e organização em sua área de trabalho; assessoria a

seus

superiores; supervisão, treinamento, educação em serviço
e avaliação do trabalho de seus subordinados, al~m das t~
refas de educação sanitâria do povo.

8.5. NUTRICIONISTA
Segundo VILLALBA (29) os centros
de saúde não comportam a participação de Nutricionistas ,
podendo as atividades de nutrição serem desempenhadas por
auxiliar treinado. Já não 6 esse o pensamento de

CASTRO

(5) que afirma: "apesar do conhecimento sobre higiene

a~

- 37mentar que possam ter os demais funcionários de

sa~de p~

blica torna-se indispensãvel nos centros de saúde para as
atividades de supervisão

al~m

da organização e direção dE

serviços de nutrição das unidades".
Somos de opinião que somente cen
tros de

sa~de

saúde

mais desenvolvidos devam contar com a parti

eipação de Nutricionistas. A unidade integrada de

do Jaqanã ir! necessitar.desse profissional para o desenvolvimento de programas tanto a pacientes ambulatoriais '
como internados, para a elaboração de dietas gerais e especiais aos internados e ainda para ação junto à comunidâ
de"
Pelas razÕes acimn

expostas~

tendo em vista o convênio que deverá ser firmado,
favor!vel !

somos

inclusão de uma Nutricionista no quadro

pessoal do centro de

ea~de,

nem que seja em regime de

po parcial da trabalho, o que não equivale a dizer que
r!

~ca

e
de
te~

s~

na unidade integrada.
Serão tarefas das Nutricionistas

da

unidade integrada de

sa~de

ção do Serviço de Nutrição e

o planejamento e organiza Diet~tica;

assessoria a seus

superioras hier!rquicos; supervisão, treinamento,
ção em serviço a avaliação do trabalho de seus
Tamb~m

educa~

auxiliare~

o desenvolvimento de programas relacionados com

n~

trição, para prevonção da doenças e promoção da saúde,

s~

rão de sua

compet~ncia

{;). Está impl1cito que, ao levar'

- 38 a efeito esses programas do nutrição, estarão colabornndo
na educação

sanit~ria

do povo.

8.6. EDUCADOR DE SAnDE PnBLICA
11

A educação sanitârin ostá sendo

reconhecida universalmente como o mais importante o ossen
cial campo de atividade do saúdo pública" (5). Em paises '
como o nosso, em que as crenças e tabús são em tão gra11de
número e o comportamento dos individues fronte a proble mas sanitârios deixa tanto a
sanit!ria

~

desejar~

o papel da educação

relevantee Conscientizando as pessoasr procu-

ra que elas modifiquem seus hâbitos, de forma a terem

um

melhor nivel de saúde (l9)o
O Educador de Saúde Pública

é

-

profissional ainda raro em nosso meio e por essa razao
não se o utiliza em unidades sanitârias locais mas sim a
nivel regional e central. A nivel local a educação sanit!
ria fica a cargo de outros profissionais, especialmente

t

de Enfermeiras.
Não teremos a pretensão de incl_!!
ir um. Educador de Saúde Pública no pessoal da unir1ade integrada de
das.

sa~de

do Jaçanã pelas razÕes que foram aponta-
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8e7e ASSISTENTE SOCIAL
Hodiernamante, em especial

nas

grandes cidades como são Paulo, os problemas psico-s6cioaconômicos se apresentam em percentagem apreciável de casos.

Ningu~m

desconhece que esses problemas influem de

neira decisiva no tratamento

m~dico.

~

Com isso, a presença

do Assistente Social tornou-se obrigat6ria, ao lado do

~

dico, na proteção da-saúde e na recuperação e reabilitação fisica, social e profissional de individuas.
Ao Assistente Social caber!
planejamento e organização do Serviço Social

M~dico

o
da u"

nidade integrada de saúde; assessoria a seus superiores '
hier!rquicos; supervisão, treinamento, educação em servi-

...

ço e avaliação do trabalho de seus subordinados; coordena
ção com outros 6rgãos de assistência social da
al~m

comunidad~

das tarefas especificas j ! mencionadas.
Para a execução de tais ativida-

des, em

cent~o

de saúde, julgamos que um Assistente Soci-

al seja o bastante, trabalhando em regime de dedicação
clusiva.

e~
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8.8. AUXILIAR TREINADO EM NUTRIÇÃO
81

I

t

~I

Colabora com a Nutricionista

no

desenvolvimento de programas relacionados com nutrição,p~
ra a prevenção de doenças c promoção da saúde.

t

cle~ento

de nivel

m~dio,

cspc-

cilmente treinado para o desempenho das tarefas mencionadas que, diga"se de passagem, são de primordial import!n-

c ia.

Cremos que um s6 auxiliar
dar conta do serviqo relativo a um centro de

possa

sa~de,

em

tempo integral.

8. 9. AUXILIAR DE

BER~ÇO

SOCIAL

Elementos de nivel

m~dio,

espec!

almente treinados, dão inestim!vcl colaboração ao Assis ~
tente Social no tratamento de problemas psico-sociais

de

pacientes e orientaqão em questões mais simples.
Quer nos parecer que dois

auxi~

ares, em regime de tempo parcial de trabalho, sejam

em

n6mero satis!at6rio para as tarefas de um centro de

sa~d~
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Jamais poderá faltas a Visitado~

Sanit!ria em qualquer 6rgão que exerça atividades

sa~de p~blica,

de

sob pena do serviço perder o imprescindi -

vel dinamismo que lhe deve caracterizar.
m~dio,

~

treinado em algumas atividades de enfermagem e executa

t~

Esse pessoal, de nivel

refas espec1ticas• sob a supervisão de Enfermeira. Dentre
outras coisas, são suas atribuiçÕes a participação em at!
vidades educativas e de orientação à comunidade ou a pa cientes, aplicação de vacinas e testes imunol6gicos~ col~
boração na coleta de dados estatisticos e outras atividades correlatas (2).
Para cada 5000 a 7500

habitante~

segundo alguns autores, deve haver uma Visitadora Sanitária (17) ou, segundo outros, para cada 2000 a 5000 (28) •
Essa variação eat! na dependência das facilidades de

ace~

so As res1d8noias dos pacientes, proximidade entre elas e
a distância da unidade sanitária.
Como o Jaçanã ~ um populoso ba~
ro da capital, são reduzidas as dificuldades de acesso âs
resid3ncias, para visitação, tendo ainda a favorecer

a

elevada densidade demográfica da área. Isso posto, julgamos que 8 Visitadoras, trabalhando em regime de tempo integral, ou seja, uma para cada 6500 habitantes, sejam em

- 42 n~ero

suficiente para não ter problemas no desempenho de

suas importantes tarefas.

Esse pessoal deve visar os ele mentes fundamentais do saneamento do meio, ou seja, água,
alimentos, esgoto, lixo, locais de trabalho, estabeleci mentes

~e

uso coletivo, residências, com função muito ma-

is de esclarecimento e orientação que sob o aspecto puni-

tivo.

Tamb~m

o controle e orientação no combate a insetos

e roedores est! a seu encargo.
Para o bom desempenho de seu

tr~

balho, dever! manter constante entrosamento com Médicos e
Enfermeiras, não podendo, no entanto, se afastar das

d.ir~

trizes tragadas pelo Engenheiro o Veterinário Sanitaris tas que trabalham a nivel regional ou central.
Somos de opinião que apenas

um

Inspetor de Saneamento, trabalhando em tempo integral,

s~

ja sut.iciente para as atividades da unidade integrada

de

sa<ide.

- 438.12. ESCRITUR!RIO

~·

I

Ao Esc ri tur!rio cabe todas aa t!,
retas

buroer~ticas

do serviço, quais sejam: protocolo, d,!

tilogratia, arquivamento de pap~is e doeumontos~prestação
d~

intorma9Ões verbais ou escritas, preparação de

folhas

de pagamento e de trequ3ncia, elaboração de relat6rios
tatisticos e outras tarofas afins.

t claro

a~

que muitas das

e Estatist1ca da unidade integrada de sa6de.

tarefas dos Eseritur!rioe serão feitas pelo Serviço do Ar
quivo

M~dico

Apenas para fins de c!lculo da verba de

incluir quatro

Escritur!rios~

conv~nio~

vamos

em regime de tempo integral

de trabalho,.

8 .13.

MOTORIS TA

Um único Motorista, trabalhando '
em tempo integral, ser! suficiente para atender as solic!
taçÕes do centro da

sa~da.

Mesmo que a unidade

integrada

conte com mais de um Motorista, para fins da e!lculo

da

verba de conv3n1o não ser~ razo!vel ultrapassarmos aquele
n!unero.
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1;

esse 4.elemento auxiliar

que

recebe treinamento em serviço para executar, sob a supervisão de Enfermeiro, tarefas simples que não exigem maior
preparo t6enico {2) • Essas tarefas, em traços gorais,
resumem em recepção de pacientes, anotaçÕes em

fichas,pr~

paro de material para as salas de exames m6dicos e
l6g1eos, verificação de dados

antropom~tricos,

se

odont~

tomada

de

temperatura do pacientes e outras tarefas simples indicadas pela Enfermeira, pelo M6dico ou pelo Odont6logo.
O

centro de

sa~de,

n~ero

de Atendenten, para

um

trabalhando em regime de tempo integral,

pode ser calculado na proporção de um elemento para cada
dois M6d1cos ou Odont6logoa (17). Como vimos pâginas

tr!s, haverão 17

M~dicos

e Odont6logos, portanto,

a-

-

serao

neeessArios de 8 a 9 Atendentes.

8 .15. SERVENTE
Ao Servente cabe,

al~m

da limpe-

za da !rea f!siea da unidade e de m6veis , u:bensllios
equipamentos, a transmissão de recados, entrega do

o

pap~ia

e pequenos volumes, bem como as tarefas de portaria..
Quer nos parecer que três

pes-
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soas, trabalhando em regime de tempo integral, bastarão '
para as atividade" acima enumeradas, em centro de sa6.de •

• • •
Deixamos de incluir o Auxiliar •
de Enfermagem porque nos parece que para atividades ambulatoriais esse pessoal seja dispens!vel, por6m, nesse caso, 6 preciso que se exija do Atendente nivel ginasial 8

mesmo com curso

incompleto~

'

e que seja esse pessoal espe-

cialmente treinado para as tarefas que ir! executar.

9.

C~STO

DAS ATIVIDADES DA AJ&ADA DO CENTRO DE SA'O'DE

O câlculo do gasto com pessoal •
ser! baseado na tabela de vencimentos do funcionalismo

p~

~

a

blico do Estado de são Paulo,vigente no momento, que
seguinte, em regime de tempo parcial de trabalho:
M6d1co Chefe •••••••~•~••n~~n~•••
M6dico eonsultante

tS 1272,00

{*)

·-·~.,~ft~~l'\~ftt').

1032,00 {*)

Odont6logo

•••noooenn~•••••••••••

1032,00 (*)

Enfermeira

••~~-~-•~~4~~~nft~ft~•••

1032,00 (*)

Nutricionista

··~~~ft~~~~~~-~~ft···

1032,00 (*)

- 46 Assistente Social ••"'-'""""'"""•• €$ 1032,00 (*)

Aux. treinado em nutrição

648,00 (**)

Aux. de Assistente Social •""""•

648,00 (**)

Visitadora Sanitária •• ~ ..... ~ ........

648,00 ('.!-*)

Inspetor de Saneamento

.~

648,00 (**)

. . ••o""

480,00 (**)
Motorista

444,00 (**)

Atendente

354,00 (**)

Servente

282!100 (**)
A unidade integrada teria pois o

seguinte gasto com pessoal, por mês, se desempemhasse tão
somente as tarefas de centro de saúde:
M~dico

Chefe

M~dico

consu1tante ....... ~ .. ~ .... 15 x 1032,00

Odont61ogo

1

X

2574,00

=

2574,00

= 15480,00

2

X

1032,00 = 2064,00

~<'101')

2

X

2064 11 00 =

Nutricionista ..............

1

X

1032,00

Assistente Social .......... ~.

1

X

2064,00

Aux. terinado em nutrição ••

1

X

Aux. de Assist. Social •••••

2

•••••~

Inspetor de Saneamento ••••

Enfermeira

•""•••o('lilft"'•~•f\

. . . . ..,., • • ., . . . . . .

Visitadora Sanit!ria

....

4128,.00
1032,00

972,00

=
=
=

X

648~00

=

1296,00

8

X

972,00

7776,00

1

X

972,00

=
=

2064,00
972,00

972,00

Mais 100% para regime de trabalho em dedicação excl;!:!
siva.
(**) Mais 50% para trabalho em tempo integral.
(*)

- 47 Escriturário •••••••••••••••••4
1
Motorista

X 666~00

Atendente

••~ee~eeo•~e••~A~~o

Servente

X

720,00 =
=

2880~00

666,00
L~248

•

8

X

531300 =

••••ee~no••~•~n~ooo~

3

X

423,00 = 1269,00

e • o

~

e o

~ ~

o n

0

e

~

n

TOTAL

~

•

~ ~

ee.~ac,oootteooeo•

,00

=47o42l~OO

9.2. GASTO COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS
Segundo MASCARENHAS (*) 3 o gasto
com material e equipamentos de um centro de saúde correspende aproximadamente a

300~

do gasto com pessoal. A unida

de integrada, para a realização das tarefas
cia de um centro de

sa~de,

da competên-

teria um gasto mensal 1 portan-

to, de($ 14.226,30 em material e equipamentos.

9.3. GASTO TOTAL,

POR ANO

Para o desempenho das atividados
correspondentes a um centro de

saúde~

o

gasto anual

da

unidade integrada seria:

(*) MASCARENHAS, R. dos

s. -

AnotaçÕes de aula da Discipli
na de Administração Sanitária do Curso de Saúde Públi
ca para graduados em Medicina da Faculdade de Saúde
Pública da USP, 1972.
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Pessoal ••ftft•ft•••••••••••• l2x

a 47.421,00 =€$

Material e equipamentos ••• 12x

t$ 14.226,30

TOTAL

569.052~00

=~$ 170.715,60

...............
A importância supra seria devida

pela Secretaria de Estado da Sadde â Irmandade da Santa '
Casa de Miseric6rdia de são Paulo para que pudessem

ser

cobertas as despesas da unidade integrada de sa6de no que
diz respeito a atividades da alçada de um centro de sa6de,

10. CONVENIO
Para que tudo fique devidamente '
estabelecido 6 necessârio que seja firmado um convênio en
tre a Secretaria da Sadde do Estado de são Paulo e a

Ir-

mandade da Santa Casa de Miseric6rdia.
A titulo de exemplo elaboramos a
minuta que vai a seguir transcrita:
Por este instrumento a Secretaria de Estado da Sadde de São Paulo, doravante aqui desiK
nado SECRETARIA, e o Hospital 11São Luiz Gonzaga" da Irman,
dade da Santa Casa de M1seric6rdia de São Paulo, a seguir
denominado UNIDADE, fazem convênio para a prestação

de

serviços m6dicos, para-mêdicos e auxiliares a ser dado
população do Subdistrito de Tucuruvi, Munic1pio de

â

São

- 49

~

Paulo, sob as seguintes cláusulas o condiçÕes:
lQ - A Unidade prestará todos os serviços
médicos e

auxiliares~

médicos~

no âmbito da medicina

para-

prevent~

va e curativa, a maa população de ce:ccu do 52.000 ha
bitantes de área a ser delimitada do Subdistrito

de

Tucuruvi, Municipio de São Paulo;

-

sejam

2Q - As atividades exercidas pela Unidade que nao

exclusivamente de saúde pública o que não façam parte das programaçÕes da Secretaria poderão ser cobradas dos usuârios, obedecendo a classificação econô~
co-social feita pelo Serviço Social Hédico da Unidade, quer direta quer indiretamente através de

contr~

tos ou convênios que a Unidade tenha feito ou

venha

a fazer;
3Q - Caberá à Unidade a responsabilidade técnica, adminis
trativa e financeira do serviço;

4º - A Unidade deverá seguir as normas técnicas da Secretaria~

ficando para tanto ligada ao Distrito

Sanitá~

rio de Tucuruvi que exercerá fiscalização e supervi-

-

sao do serviço;
5Q - A Unidade deverá contar com pelo menos um

Sanitaris~

ta que ocupará cargo de chefia;

6Q - A Unidade terá um Conselho Técnico Consultivo encarregado do entrosamento e coordenação do atividades '
entre a Secretaria e a Unidade e do estabelecimento '
de diretrizes a serem alcançadas pela Unidade;
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72 -

O Conselho T6cnieo Consultivo, referido na

cláusula

anterior, terâ Regimento pr6prio e será composto

de

3 representantes da Secretaria e 3 da Unidade. Pode-

-

rão ser convidados a tomar parte nas reuniÕes do Con
selho, esporâdica ou temporariamente, quaisquer pcs•
soas cujas

id~ias

possam vir a colaborar para o

lhor desempenho das atividades do serviço,

me-

entretan

to, estes não terão direito a voto;

82

~

A Unidade se obriga a fornecer à Secretaria,

atrav~s

do Distrito Sanit!rio de Tucuruvi, relat6rio

mensal

e anual das atividades executadas;
92 - A Secretaria !ar!, quando solicitada, treinamento do
pessoal da Unidade, em qualquer dos seus 6rgãos, sem
qualquer Onus financeiro para a Unidade;
lO - A Secretaria poder! por à disposição da Unidade~ enquanto esta julgar conveniente, pessoal de seu

qua-

dro. Os salârios, gratificaçÕes e encargos sociais '
deste pessoal serão cobertos pela Unidade;
ll • A Secretaria poder! entregar à Unidade, sob a

forma

de emprêstimo, material ou equipamento de sua

pro-

priedade, reservando-se o direito de recolhê-los
quando julgar conveniente e de cobrar os reparos que
porventura necessitem ser feitos;

12- O valor do conv3nio

~

de@ 739.767,60 anuais quo so-

rão entregues pela Secretaria à Unidade em
las trimestrais de igual valor;

L~

parcc ...

- 51 13 - 4 :ti!ll de permitir o aparelhamento da Unidade • as duas primeiras parcelas, referidas na cláusula anterior, serão pagas de umas~ vez, adiantadamente;

l4 • Sempre que houver reajuste nos vencimentos do funciQ
nalismo p~bliao estadual de são Paulo~ o valor deste
convênio, expresso na cláusula 12, será reajustado '
na mesma datq e nas mesmas proporçÕes;

15-

A validade do presente convênio

6 de 1 (um)

ano~

a

contar da data de sua assinatura;

16 - Caso não haja

den~eia,

impedimento ou cessação

interesso de qualquer das

partes~

-

a renovaçao

do
deste

convAnio ser! autom!tica por mais um ano, e assim S,!!.
cessivamente;

17 - Para todas as queatões resultantes desto convênio
r! competente o foro da Comarca do São Paulo.

S.§_
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Pelo exposto podemos concluir ques
1 - As unidades integradas de

sa~de,

fusão de hospitais com centros de

criadas a partir
sa6de~

são de manu-

tenção mais econômica que os citados 6rgãos
e oferecem um maior padrão assistencial

da

isolados

devido~

cialmente, ! centralização, o que possibilita

espemelhor

!

controle sanitârio e mais facilidade de ação junto
comunidade;
2"

A criação da unidades integradas do saúde pode

ser

feita inclusive a partir de hospitais particulares, e
não somente de governamentais, bastando para tanto um
financiamento pelo governo estadual;

3 -Somente hospitais locais, pequenos ou

m~diosp

podem
p~

ser transformados em unidades integradas de saúde,

is instituiçÕes muito grandes seriam divididas em vã-

rios setores, com necessidade de chefias individualizadas, o quG contraria os principias da integração;

4 - As unidades integradas de sa6de são muito indicadas •
para pequenas comunidades e zonas rurais, embora tamb6m possam existir nos grandes centros urbanos. Neste
caso haveria diversas unidades
atendendo a uma população

5 • Hospitais regionais

integradas~

cada

uma

pr~wdeterminada;

e de base serviriam de retaguarda

!s unidades integradas de sa6da, para os casos

mais

- 53 especializados;

6 - A fusão do Hospital "São Luiz Gonzaga", portonccnto à
Irmandade da Santa Caca de Miseric6rdia do São
com o Centro de

Sa~de

do Jaçanã, pertencente 8.

Paulo~
Sccro~

taria de Estado da Sa~de de são Paulo, mediante convA
nio, preencherã os requisitos minimos desejáveio a uma unidade integrada de saúde, quais

seja~~

menor Cllâ

to operacional, chefia única e maior nivel do assis tência à população, dada a centralização do esforços'
a atividades. O hospital de base que lhe dará apoio
seri o Hospital
Miseric6rd1a.

Centra~

da Irmandade da

s~~ta

1

Casa de
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V - RESUMO

O A. aponta as vantagens da
tal ll1tegração de um centro de

sa~de

to ..

com hospital geral

Faz um estudo para transformação do Hospital 11São

6

Luiz

Gonzaga", pertencente â Irmandade da Santa Casa de Miser!_
c6rd1a de são Paulo, em unidade integrada de saúdo 8 medi•
ante urã conv§nio com a Secretaria de Estado da
São Paulo. Estabelece que a responsabilidade
nistrativa e financeira caberâ
cretaria da

Sa~de

~

Sa~de

do

t~cnico-a~

Irmandade enquanto a Se-

participará especialmente con verbas

•

-

Conclui pelas vantagens econ5micas e de padrão assistenci

al que hão de advir com a criação do novo 6rgão.
os prováveis gastos com

pessoal~

Calcula

material c equipamentos,

importância esta que seria a devida pela Secretaria
Sa~de.

da
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