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A ORGANIZAÇl\O DE SERVIÇOS DE. SAOOE
.

.

.

A tentativa deste trabalho e facilitar aqueles que estão ini
ciando a organização de serviços de saüde ou repensando serviços jã existen
tes.
Não pretendemos
ser. conclusivos, nem esgotar. o tema, mas ap~
.
:
nas dar. uma parcela
de contribuição baseada em nossa experiência e em sua
.
subsequente critica.
,•

1. A POLITICA DE S~ODE DO BRASIL
A primeira
consideração
a ser feita para quem trabalha em sau
.
.
.
de e o conhecimento da atual politicado setor.
'

Nossa histõria de saüde mostra um panorama meio tétrico de im
provisações
e erros
acumulados através dos tempos. · Os vãrios periodos da
.
..
histõria da medicina no Brasil desde os tempos de seu descobrimento nos le
! vam a praticamente concluir pela ausência de uma politica de saude como tal.
Nos primõrdios, quando nos acometiam as doenças trazidas p~
los colonizadores
e em que. a prõpria medicina mundial era muito empirica,
.
nossos medicas foram os jesuitas treinados em Portugal, os curanàei ros,
barbeiros
cirurgiões,
sangradores,
parteiras e curiosas. As misericõrdias
,
.
. .
.
.
ampararam a pobreza dentro de seus parcos
recursos;
Com a vinda da familia
.
.
real portuguesa, chegaram a,nõs os primeiros médicos que eram da corte e
.dos nobres.
Em 1808 criou-se a primeira escola de medicina na Bahia.
.

.

,

No fim. do sêculo XIX não podiamas expqrtar. nosso cafe se nao
saneãssemos os portos para aqui âportarem os navios estrangeiros. A febre
ama~ela g~assava. Su~gi~am vultos de nossa medicina como Oswaldo Cruz, Car
los Chagas, e outr:os e começa~am os Institutos de Pesquisas como Manguinhos,
Adolfo Lutz, Soroterãpico (Vital Brazil) e Butantã. Os Institutos de Pes
tjtiisii§ l!l@§êfüpêfifiàfâffl pâf)êl mUHõ importante, mas ficaram na fase bacteriana
e flã8 é!ffliRfiãrãffi ãti@ §ôêiãl,
.

•

•

•

•

•

1.

3 ( 16)
s

1

A criação dos Institutos de Aposentadoria, com todas as suas
distorções, foi um marco a partir de 1923. Depois veio a unificação deles
através do INPS e na mesma época (1966) a introdução da medicina mercanti
lista. Tinhamosuma previdência compradora de serviços e entregadora de o~
tra parte ã medicina mercantilista. A falência chegou depois de muita dis
torção, muita mercantilização, muita corrupção. O quadro não poderia ser
mais desolador: uma multiplicidade de Õrgãos prestadores de serviços desaQ
de completamente sobrepostos e desarticulados: Ministério da Saude, Minis
teria da Previdência, Secretarias Estaduais e Municipais de Saude, vãrios
serviços mêdicos nos demais ministérios e empresas de economia mista,·a m~
dicina mercantilista e toda~ rede de serviços privados (hospitais, ambula
tõrios e consultõrios). Como se não bastasse, quando a incompetência ins
titucional e mujta, temos ideias magnificas e criamos projetos tapa-buracos.
Caracteristicamente quando existe a falência dos õrgãos inst__:i_
tucionais, começam a aparecer, por iniciativa destes mesmos õrgãos, os gra!!_
des projetos salvadores, independentes, com hierarquia e burocracia prõpria.

A Fundação Sesp em suas origens foi assim, quando os america
nos tinham que garantir nosso manganês e nossa borracha. Jãafilosofia era
errada pois o lema era "acabando com a doença, acaba a pobreza
Apropria
politicado Jeca Tatu, invertendo a lei da causalidade! ...
11

•

Nos ultimas tempos, os grandes projetos salvadores floreceram
e, frutos de erros em sua concepção, sõ poderiam restar inadequados e ine
ficientes. Assim foi o PLANASA, a CEME, o FAS, o PRONAM! ...
Uma excelente proposta, que tambem teve seus erros foi o PIASS.
, Entretanto, o melhor deles foi ambicioso demais e minimizou o potencial de
seus adversãrios que tinham interesses envolvidos: o PREV-SAODE em 1980.
Foi excelente oportunidade para que orgãos de classe de profissionais de saQ
de deitassem ã discussão, depois de muita pressão para que se lhes desse e~
te beneplãcito. Era bom demais para ser concretizado e acabou esquecido sem
nem mesmo ter chegado ã execução.

MôJê,

sê êntêndêrnõs dê politica de saüde governamental, temos
Umã ~fêVi@ijfiêiã 5ªêiã1 fã1idã pe1o5 descaminhos de quem andou comprando se.!:_
\¾i~é§ fl@ iêfêêirtH; sêffl Usàr bém os prõprios; permitindo que a medicina
ffiijf~ifitiliãtã YsüffYiss@ lucros na parte mais simples e reservando a si a
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mais onerosa dos tratamentos de alto risco ou dos crônicos; desarticulando
-se dos demais setores publicas, por julgar-se senhora, jã que possuia
re
cursos; exercendo o curativismo, sem acoplar o preventivo; centralizando a
compra de serviços na mão de alguns poucos, não universalizando e descentr~
1i zando os seus credenciamentos; usando ma 1 o dinheiro do previ denci ãri o sen
do lesada pelo sistema de Unidade de Serviço.
'

E, a saüde do povo ai es tã:
vez mais miseria, cada vez mais doenças.

cada vez mais pobreza,

cada

Hoje, não tanto por convicção, mas quase que por imposição de
regime . pre-falimentar, a Previdência
lança seu mais recente projeto que ê a
.
.
politica ditata pelo CONASP (Conselho Consultivo da Administração de Saude
Previdenciãria).
O CONASP, através de seu documento REORIENTAÇAO DA ASSISTE'._!'!
CIA A SAODE NO 7\MBITO
DA PREVIDtNCIA SOCIAL", de maio de 1982, preconiza em
..
suas linhas mestras o seguinte:
11

"Priorizar os Cuidados Primãrios;
Ênfase no setor ambulatorial (como porta de entrada);
Integração das Instiiuições Publicas num Sistema Hierarquizado e Regi~
na li zado;
Aproveitamento prioritãrio
do Setor publico ocioso;
.
Estabelecimento de niveis e limites orçamentãrios;
Administração descentralizada dos recursos;
Participação complementar da iniciativa privada;
Estabelecimento de critérios mais racionais na prestação de serviços
medicas publicas e privados;
Simplificação do· Sistema de Pagamentos e controle;
Racionalização das indicações e ~restação de serviços medicas especi~
lizados;
Implantação gradual da reforma com reajustes eventuais."
.

Este posicionamento final da Previdência Social não apareceu de
re~ent~. Foi fruto ~e uma consci~ncia nacional que culminou nesta proposta
qUê
tã@ @bVifil ~Uê nos assusta porque não teria sido tentada antes.
Nêste itlêiô tempo criou-se uma mass_a critica de profissionais
t:l~ f;Ad~• qut f-oi da mixima importância no estabelecimento desta politica.

\

I
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Descobriu-se o Õbvio: uma nação em desenvolvimento, como a nossa,
tinha que resolver primeiro seus problemas de saüde mais comuns e que maior num~
rode pessoas abrangesse. Era a opção estratégica de se escolher a Atenção Prj_
mãria ã Saude. A OMS, ainda que tardiamente, acordou em 1978 e passou a defen
der estes principios como a meta prioritãria no sentido de se conseguir saude p~
ra todos. no ano 2.000.
No Brasil vãrias experiências foram se cristalizando, mormente a
desencadeada por algumas p~efeituras municipais que escolheram como meta a cri~
ção de uma rede de serviços bâsicos de saude. Junto ãs prefeituras outras org~
nizações se dedicaram a estes se~viços e hoje esta politica de saude jã ê uma e~
tratêgia defendida pelos profissionais mais conscientizados e pelo prõprio Minis
têrio da Saude e Previdência atravês deste seu plano de Reorientação.
Antes tje qualquer discussão a respeito da organização de serviços
se faz mister esta compreensão da atual politica de saude do Brasil para que nao
haja uma defasagem entre o planejamento de serviços e a orientação atual da pol}.
tica.

2.

CARACTER!STICAS ESSENCIAIS DE UM SERVIÇO DE SAODE

Tendo conhecido a atual politica de saude do Brasil e conhecendo
igualmente as diretrizes bãsicas emanadas de documentos da Organização Mundial
de Saude, torna-se importante colocar alguns pontos filosõficos que devam
se
constituir em caracteristicas essenciais de qualquer serviço de saüde.
2.1

- Extensão de Cobertura:
Quando se fala em extensão de cobertura vale dizer que todos os
indivi
duos têm direito ã saude e qualquer programa que vise melhorar as condi
ções de saüde de uma população deverã procurar estender o mãximo
po~
sivel esta cobertura,
prestando
os serviços essenciais ã maior parte da
.
.
população, senão a todá ela. t bem verdade que de inicio dever-se-ã
priorizar a população mais carente da zona rural e da periferia das cida
desate chegar ã cobertura total.
.

2.2 - Pafticipa~ão Gsmunitãria

N6§§ã ffl@ti dêVêfi
sêr. trabalhar ao lado da comunidade, juntoã ela, dentro
.

8ê Ym fêlãéi@nãmêntoom~nos vertical possível. Em todas as fases do prE_
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cesso de levar saúde ã população dever-se-ã buscar o respaldo junto ao p~
vo, de modo que ele esteja real e totalmente envolvido. Os serviços de saQ
de não deverão ser recebidos como algo oferecido paternalisticamente pelos
poderes constit~idos, mas que seja um direito do pr5prio povo. Não exis
tem modelos prontos de participação do povo. A participação tem que ser
buscada a cada instant~ e a cada nova situação. As posições polarizadas
devem ser evitadas de um lado pode-se cair num democratismo estêril, inefi
caz, em que se multiplicam ~as reuniões democriticas" para decisões, mas
a que nada se chega muitas vezes levando a população ao cansaço e exau
rimento. De outto lado dever-se-ã ·.evitar as decis~es
extremamente
verticais que chegam ãs bases em pacotes prontos para uma comunidade ap~
nas passivamente digerir• e se deixar manipular .. A participação comunitf
ria, direta ou indireta, ê.uma busca continua feita de erros e acertos.
Principalmente e feita da vontade firme de quem dirige de realmente admi
nistrar junto com o povp.
3

2.3)

Acessibilidade:
A acessibilidade fisica

ã unidade de saüde deverã ser buscada facilitando ã

população a chegada ã unidade perto de sua residência. Um dos. parâmetros
estabelecidos pela Organização Mundial de· saüde ·e
de
que
o
ponto mais extremo de residência da população servida, ate o posto deve
distar no mãximo vinte minutos para um~ mãe que traga, caminhando,
sua
criança ao colo.
Alem deste conceito fisico de acessibilidade existe um outro mais profundo
que fruto da participação da comunidade. Este conceito leva cada
indi
vi duo a se sentir a vontade ao procurar sua unidade de saüde como algo que
e seu, para seu uso e onde ele não serã tratado como um estranho ou indese
jado.

e

2.4)

Universalização:

Alêm da cobertura dever ser estendida ã população ela deverã incluir

um
conceito de universalização em que todas as pessoas de determinada comuni
dade possam ter acesso a ela. Não deverã haver limitação nem
econômica
nem religiosa,
nem de cor e principalmente deverã
indepe.!:!_
(pobre-rico),
.
.
der ·do conv-ênto,i.ao qua 1 o· usuãri o tenha di.rei to. O Acesso deve rã ser para
todos: universa1izado.

2. 5) GQsftlênaçio ínt~r e intra-institucional:

õ ttãbãlho deverâ ser bem coordenado dentro da prõpria instituição e comas
.i.iém.êÍs-. .instituições de saude. Deverã haver uma soma de esforços e não
a
,existência de serviços ,paralelos e descoordenados. A c.oordenação intr.ain~
tituci.ona l e, primordia 1: .primeiro o entrosamento dentr.o de casa, entre os
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vãrios setores do serviço de saude; depois com os demais serviços da 1ns
tituição.
Finalmente a integração intra-institucional com o INAMPS, com a Secretaria
Estadual de SaÜde e com outros organismos que atuem em saüde.
2.6)

Equipe Prirnãria:
Os membros essenciais de urna equipe de atenção primãria são o medico gen~
ralista que resolve os principais problemas e o pessoal auxiliar de enfer
magern: agente, auxiliar e enfermeiro.
Num segundo estãgio esta equipe primãria se completarã com as demais esp~
cialidades consideradas bãsicas: o ginecologista-obstetra; o pediatra e o
odontologo.
Com o crescimento do serviço de saude e sua maior complexidade, ja em ni
vel de equipe de referência, aparecerão outros especialistas ..
Serviços de maior complexidade poderão se completar a nivel de assessoria
com profissionais de outras ãreas de conhecimento como psicõlogo, assiste.!!_
te social, sociõlogo, etc ..
Entretanto, que fique bem claro que a mola mestra de um serviço de atenção
primãria e o pessoal auxiliar e o medico generalista.

2.7)

Hierarquização e.~omplexidade crescente:
Deverã haver uma hierarquização entre os recursos de saude oferecidos ã p~
pulação. O acesso deverã ser feito pelos serviços mais simple~ oferecidos
perto da residência do.s individues, confirmando o conceito de que a rede bI
sica seja a porta de entrada dentro do sistema de .saude.
Os passos seguintes neste sistema hierarquizado, devem incluir a ideia de
que os serviços prestados sejam de complexidade crescente. Portanto nao
cabe dentro da unidade mais simples um equipamento de raio X que prov~
velmente sera mal utilizado. Caberã entretanto sem duvida, na uni~ademais
complexa para õnde serão encaminhados os indivíduos que necessitarem deste
tipo de atendimento.

2.8)

Regionalizaçio:
A regiunalizaçiô dos serviços tem vãrias amplitudes e depende justamente
do grau de complexidade das atividades a serem desenvolvidas. Por region~
lizados se enténdem os serviços que são o mais equitativamente distribui
dos pôr regiões, integrados entre si, com referência estabelecida.
Ativi
88.8@§ €lê edm~lê~idâde rtiêdia póderão ser regionalizadas em micro - regiões,
Ji §§ ffiâi§ êefflplê*à§ §êfêó pôr regiões maiores.
A F§§Üfftàli·fã~iê à§êqlJiHlã impede que se multipliquem serviços num determi
nado local enquanto outros fiquem carentes. A regionalização evita a ocio
sidade de recursos e facilita a clientela u acesso.aos serviços bãsicos e
aos mais complexos.
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Com serviços regionalizados torna-se mais fãcil a implantação da
eia e contra-referência.
2.9)

Referência

e

referên

contra-referência:

A unidade de saude menos complexa deverã ter todo um esquema de referência

montado para que a equipe de saüde saiba para onde encaminhar aqueles que
requerem tratamentos mais especializados ou recursos diagnõsticos (raio X,
laboratõrio etc.).
A integração intra-institucional e interinstitucional deverã ser perfeita
para que os serviços primãrios, a base, tenha plena liberdade para encami
nhamento -de pacientes que julgarem necessãrios. De outro lado o paciente
tem que se sentir seguro e atendido quando referenciado para unidades da
prõpria instituição ou de outras instituições de saude. As unidades de ba
se deve~ão ter todas as informações em relação aos demais se.rviços para e!!_
caminhamente, diminuindo todos os procedimentos burocrãticos e facilitando
· ao paciente o mãximo para que não ocorram idas e vindas desnecessãrias.
A contra-referência ê subsequente a referência. O paciente encaminhado d!:_
verã voltar ã sua unidade de origem para continuidade do tratamento, visa!!_
do sempre sua facilitação. t bem verdade que criar a contra-referência tem
sido bastante difícil dentro das atuais instituições de saúde. Paciente e!!_
caminhado, geralmente e paciente que não retorna. Esta filosofia dentro
do sistema de saiide precisa aos poucos ser entendida e praticada
para que o paciente seja melhor atendido.
A maioria dos problemas d!:_
pois de vistos pelos especialistas ou depois de realizados os exames com
plementares, ppderão ser acompanhados pelos profissionais da equipe primã
ria.
Para isto e necessãrio que os profissionais reencaminhem estes pacientes a
seus mêdicos de unidades bãsicas com um relatõrio para que estes pacientes
sejam acompanhados.
Quando houver um sistema de saude com referência e contra-referência bem
·estabelecidos, sem duvida acabarã a multiplicidade de consultas edeexames
·.:de laboratõrio (pacientes que se consultam cinco vezes - por um unico pr_Q.
blema - em instituições diferentes e a cada ' vez começando tudo de novo).
2.10)

A rlesmonopolização do saber

e a .delegação :de atividades:

A saúde. deve rã -em .ultima anãl i se vo~tar para as :mãos do povo e o

profi s .
sibna,1 .:de•s:aÜ:de deverã l:e.var ao povo. tudo aquilo que lhe foi transmitido.
§ JJãvê i@.;:Í} _;prÍmêÍf'.O ··objetivo mas os ·outros trabalhadores de saude, como a~
~11iàf~s é àgéntês, daverio por primeiro receber este saber ,__ dos profi~
.§if,lflâilLYfliM~~liti·~-i-os.. Nossa população e carente de informações sobre seu
têfig§ 'f ·tm~ ·uude.· Muitos :conceitos transmi:tidos entre-:as .pessoas jã são
ultrapassados .e precisam -ser atualizados. .Como·.acontecerã isto -se .aqueles
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que sabem não democratizam o saber? Não procuram conversar com as pessoas
sobre seu corpo, as doenças que estão sendo tratadas, os meios de prevenilas em qualquer de suas fases?
Desmonopolizando o saber fica mais fâcil delegar as atividades.
Quantas coisas simples poderiam ser feitas pelos auxiliares sem que fosse
envolvido diretamente ó medico? As atividades deverão ser delegadas na me
dida do possivel e na medida em que os conhecimentos sejam passados ao pe~
soal auxiliar.
Isto e uma nova postura que mudá estruturalmente uma instituição e aos po~
cos vai conquistando a população. Por que uma simples assadura de criança
nao pode ser tratada pelo pessoal auxiliar? Se uma mãe for bem orientada
para apenas ter cuidados de higiene diante de uma assadura hã grande chan
cede, sem medicamentos, esta assadura curar-se. Entretanto, se o medico
ape'nas receitar um medicamento e não orientar a mãe sobre os cuidados de
higiene, hã grande chance desta assadura não se curar.
2.11)

Supervisão:
Se hã uma desmonopolização do saber e se procura delegar atividades e ne
cessãrio que se estabeleça um sistema de supervisão. t importantíssima a
supervisão em atenção primãria principalmente na medida em que ela deixa
de ter o carãter fiscalizador de controle mas se ocupa de dar apoio tecni
co ao pessoal de base.
Uma boa supervisão, feita por pessoal competente e de bom relacionamento
com as pessoas, serã uma das ferramentas essenciais na atenção primãria
principalmente quando se pretende formar o pessoal auxiliar retirado
de
suas prõprias comunidades.

2.12)

Educação em Saude:

Outro ponto fundamental em atenção primãria ã saude e relativo a educação
para a saude. Novamente o conceito de desmonopolização do saber se torna
importante. A educação como um todo e como um processo estã sendo redis
cutida. Ncivos conceitos se impõem e este processo estã sendo horizontali
zado, em contraponto â educação verticalizada ate agora ace,ta como o cami
nho e praticada em todos os setores. Não se transmitem simplesmente concej_
tos, mas ê em cima da discussão do que se sabe ...e .que .poderão ser co l ceadas
informações novas. A educação para a saude não existe em si prõpria mas
:t;1a atinge seus :obj,etivos quando ·novas posturas ·são assumidas a partir d~
&~iÍ'€J q~ê §él•§fgê;. ..,, J\.,·f~rví dâ das fra 1das . ensinada pelo pess.oa 1 de .saüde po
~ê têf §j@ê §1fflp1êsmêntê ouvida e nao resultar em nada. As assaduras so
•iÍiffiÜUJÜlãth.â, f;JiY'tí f• :d.ó >ffiõfllento em que a mae entender ,o por quê e passar a
.#el"':vet"•.ers :frtl'h:las. ,Novamente aqui hã muita coisa a ser reaprendidaeprecj_
sa ser tentada.
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2~13)

Prioridade:.
Nem tudo poderã ser feito ao mesmo tempo e quanto mais embasado for o cres
cimento, melhor serão feitas is atividades. r urgente saber priorizar. Es
colher junto com o povo as prioridades e partir para executã-las. A tenta
tiva de resolver tudo ao mesmo tempo poderã levar imã execussão ou a frus
tração de se ver·impcitente para se conseguir tudo~
Eleger as prioridades e essencial para quem estã começando.

2.14)

Eficãcia e eficiência:
Os conceitos de eficãcia e eficiência serão medidos na avaliação. Todo o
trabalho deverã ser avaliado, num processo continuo de informações
para
ser realimentado o sistema e reajustadas as atividades desenvolvidas .
.,. • .'a;, o
A eficãcia representa quanto conseguimos do resultado pretendido com nossa
atividade.
resultados
A eficiência relaciona o que foi gasto no processo com os
obtidos.
Podemos estar sendo muito eficientes em nosso trabalho, que não esteja re
sultando em quase nada: trabalho eficiente sem nenhuma eficãcia. Por exem
plo: Montamos uma rede basica de saude que funciona muito bem, mas de ou
tro lado a mortalidade infantil continua cada vez mais alta.
Nossa atividade eficiente esta mal direcionada pois não levou ã melhoria
da qualidade de vida da população prioritãria que e a infantil.
Montamos
um serviço eficiente, mas completamente ineficaz pois não conseguimos ati~
gire modificar as causas que estariam levando a um aumento da mortalidade'
infantil.
A medida da eficãcia serã buscada atraves de lndices jã conhecidos como os
de população coberta, mortalidade, expectativa de vida, etc. Existem ou
tras formas que poderão ser desenvolvidas e precisam ser testadas.
O ní
vel de satisfação da população não medira automãticamente a eficãcia do ser
-,
viço, mas servirá para sentir se estã havendo eficiência entre aqueles que
estão trabalhando no serviço.
•'
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3. COMO ORGANIZAR UM SERVIÇO DE SAOPE
3.1

- O Conhecimento da realidade local
Conhecer. a realidade
pode ser. apenas de uma man~ira. empirica como a
.
queles que vivem numa comunidade e t~m dela um conhecimento informal.
Temos que misturar este conhecimento aos dados reais da comunidade em
que queremos
trabalhar.
.
'

3.1.1

- Dados de população: população da area, de preferência com divi~ão
por faixas etã~ias ;:

3.1.2 - Dados de economia: economia da ãrea com as atividades mais desen
volvidas, população ativa, renda do mun'icipio, etc.
3.1.3 - Recursos existentes: em transporte, lazer, clubes de serviço, comu
nidadés religiosas, etc ..
3.1.4 - Recursos
de saüde: todos os recursos
de saüde existentes no local
.
.
e na região de que e dependente, traçando-se uma linha de referê,!!
eia pela qual passam os pacientes: hospitais, ambulatõrios, po~
tos de saude, medicina de grupo, medicina particular, nQdemedicos,
nQ de leitos hospitalares, nQ de localização dos recursos de dia_[
nõsticos.
3.1.5 - Situação da saude da comunidade: dados de natalidade, mortalidade
geral e infantil, morbidade, ocupação de leitos hospitalares, nQ
de se~viços de saude p~oduzidos nas instituições existentes. Se p~
dermos
ter. estes dados setorizados, haverã maior facilidade . de
.
identificar ã_reas prioritãrias de traba 1ho.
.

A estes dados poderão se juntar outros prõprios de cada região.
Lemb~amos aqui que os dados de economia são dificeis de serem e.!!
contrados ·e avaliados. Muita atividade econômica escapa'•a qualquer
controle;
principalmente
em pequenas comunidades em que as micro.
.
atividad~i ~@p~esentam quase tudo e não são computadas. As prod~
ções qe serviços e bens de fundo de quinta 1·, nao aparecem nas esta
'
'
tísticas e têm a mãxima importância.

É§i@ ê@fiHéêér um

mais ptôfundo serã importante na fase
de
~1àfl@Jà~êfifü};, fiá f1Uê dê tf'.t!!Í nãrnênto de. p~ssoa 1· e na fase de exe
€Hiãê @@ t~ãl.1ãlh@. Pêtâ à avaliação dos ~esultados obtidos usare
ffl§~
did&t para eomparar com os de depois de nosso trabalho.
poYGO
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3.2 - Estudo de viabilidade econômica
A pa~ti~ deste conhecimento, podemos planeja~ o que faze~ com os r~

cursoi disponiveis. O estudo da viabilidade econômica de qualquer
e essenci a·l para que nossas energias sejam di spendi das em
projeto
algo viãvel e nao em projetos grandiosos que nunca poderão ser rea
lizados.
.

Quem financi_a~ã: a prõpria comunidade? Entidades publicas (INAMPS,
ESTADO,
PREFEITURAS)?
Entidades
filantrõpicas
como as religiosas,
.
.
.
.
os clubes de serviço~
ou outras? Vi muita ideia boa não ir ã fren
.
te por falta de "pê no chão 11 • As ideias eram boas mas não se disp.!:!_
nha de recursos
para
a execução.
.
.

Ter. sempre em mente que o financiador sempre tem a cobrar o ônus
que tem. Se um Õrgão publico, a cobrança poderã ser politico-pa!:_
tidã~ia:,; se ~eli~ioso, talvez traga ~anços do sectarismo; se p~
tronal terã que defender os interesses do capital e assim por dian
te.
11

11

.

.

3.3 - Estudo de Setorização
Baseados nos dados colhidos e no conhecimento da realidade local co
mo um todo deve-se partir para um estudo de setorização da ãrea de
atuação. Este
estudo poderã levar em conta inúmeras
variãveis, mas
.
.
poderã se limitar a dados essenciais como as caracteristicas sacioeconômicas semelhantes, a concentração populacional, a disposição
geogrâfica e as condições de acesso de cada setor a ser dividido.
O dimension~mento do projeto serã delineado a partir do cotejamento
das necessidades da comunidade, com os recursos disponiveis. Deverã
haver: subsequ.entemente a priorização de ãreas, que por suas neces
sidades, sejam as de ação mais urgente.
3.4 - Local
O projeto
poderã
ter- uma dimensão grande
ou pequena e o local pod~
.
.
rã
ser. eleito de acordo
com alguns critêrios
ou poderã simplesmente
.
.
ser aquele que .se tem disponivel ou a baixo custo.
~,

t importante
novamente o estudo setorial da ãrea para que,
.

quando
nos for permitido decidir o local de implantação de uma unidade es
te seja de fãcil acesso ãs pessoas apeou de acordo com os meios de
locomoção utilizados pela maior parte da população.
'

•

1

'I

~1

!i
:\
'il

•

1

-

f
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Pontos centrais de convergência natural para compra~ ou escola, vias
mais movimentadas onde normalmente transitam os coletivos, etc.
Os locais poderão ser aproveitados em instalações jã existentes como
escolas, igrejas, clubes de serviços e associação de moradores.

;3.5 - Instalação Flsica
Novamente o p~imei~o critê~io, importante na viabilidade econ5mica e
o aproveitamento de prêdios jã existentes e que tenham ociosidade.
Aprender a prioriza~ o essencial e aceitar improvisações para
ele seja garantido.

que

Salas de ~scolas, igrejas, clubes de se~viço, e associações de mor~
dores, podem ser aproveitados com o mi nimo de cus to. Quando isto não
for possivel devido ã inexistência ou ã necessidade de uma unidadede
maior dimen~ão, passa-se ã definição de uma planta f1sica adequada
ao que se pretende no local. O método mais barato ê ainda construir
por administração prõpria ou com a colaboração da comunidade em sis
tema de mutirão.
3.6

- Material Permanente

A esco 1ha de ma teria 1 permanente, mõvei s e equipamentos, serã de aco..!:_
do com os recursos disponiveis. Novamente lembro que os mõveis pod~
rão
ser. de -fabricação simples, caseira, adaptados ou feitos para a
.
finalidade prõpria de unidade de saude.
Os mõyeis deverão ter como caracteristica a simplicidade e serem o
.
menos agressivos
em relação
ã população que vai se servir das unida
. .
.
des. Os equipamentos serão estudados de acordo com as atividades a
serem desenvolvidas.
'

3.7 - Material de consumo
O material de consumo de uma unidade de saude consta de medicamentos,
material
de enfermagem,
impressos (fichas de pacientes, receituários,
.
.
solicitação de exames complementares,
grãficos
de desenvolvimento, fo.
.
lhetos de educação para a saude) material de limpeza.
'

Tem-se que determinar uma política de medicamentos coerente utilizan
do-se de medicamentos padronizados de acordo com a listagem de doe_!!
mais comun_s da região. Inicialmente faz-se uma previsão padrão
e depois de implantado o serviço este terã sua pr6pria lista de doen
çá$
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,.

ças mais comuns e uma estimativa mais real de consumo. Para se ter
.,
uma ideia cor:reta s~ber o que se consumiu e qual foi a demanda repri
midade medicamentos. Vale falar na necessidade urgente de desmedj_
caliza~ nossa popul~ção acostumada a sair de consultas sempre com a.l_
gum medicamento mesmo que eles sejam pr:ejudicais·, inõcuos ou desn!:_
cessãrios. Ã terapêutica alopãtica e desejãvel que se associe conh!:_
cimentos sobre a ter:ap~utica_ através da alimentação adequada,
dos
chãs caseiros., da homeopatia e outras.
3.8 - Recursos Humanos
O pessoal a se~ utilizado deverã antes de tudo ter uma caracteristj_
ca: a "afinidade de cabeça 11 como serviço que se pretende. Temos vis
..
..
to excelentes profissionais têcnicos mas completamente alheios ã fj_
losofia do trabalho. Quando se fonnam medicas em geral, não são eles
treinados
nem preparados
para
todas as atividades medicas e sabemos
.
.
.
.
que as atividades medicas que são desenvolvidas diretamente com a P.Q.
pulação têm
caracteristicas
prõprias
e muito especificas
exigindo
.
.
.
do profissional uma qualificação muito especial. O jeitinho de se
t~abalhar com o povo" vai muito da perso~alidade de cada pessoa e
achamos que a técnica ê mais facilmente adquirida. Aqui vale falar
do modo de recrutamento e seleção de todo o pessoal. Se existe enti
dade mantenedora sempre esta terã impetos de intervir e indicar as
suas pessoas. tum perigo, um risco, que precisa ser conhecido. De
outro
lado a seleção através de provas de múltipla escolha, selecio
.
na muito mais o técnico que a pessoa. Tem-se que chegar a um meio
tenno, que atinja os objet·ivos pretendidos.
11

.

Quanto aos agentes de saüde ou auxiliares de saude, duas
maneiras
têm sido utilizadas para sua seleção: uma atraves da indicação das
comunidades em que trabalham, oütra através de uma seleção em que se
inclua entrevista, desempenho em grupo, provas escritas etc .. Parece
que. a primeira maneira tem resultado
melhor, mas os.cuidados devem
.
ser muitos para que não haja uma escolha e indicação de cartas mar
cadas", com eleitorado prõprio em assembleias de eleição.
11

Deve-se estabelecer uma politica de pessoal que inclua o treinamen
to inicial e a educação continuada e uma política de salãrios justos
com possibilidade de crescimento
~entro ds instituição.
.
.

Na quantificação de pessoal utilizar-se-ã de parâmetros de rendimen

to de cada profissional para os serviços propostos.

Não se esquecer

t
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que a alocação de numero de consultas para médicos não deve ser o
Ünico critério, pois este profissional deverã ser envolvido em inü
meras outras atividádes além da prestação de consultas, como, por
exemplo: o preparo de pessoal, o contato com a comunidade, a part.:!.._
cipação na organização e no processo educativo tia comunidade.
Não se esquecer da previsão, em serviços maiores, de pessoal
para
administração
central e equipes de supervisão. Os de nivel adminis
.
tração
central
deverão igualmente estar filosoficamente envolvidos
.
.
no trabalho.
.

3.9 - Programação
O conhecimento e a opção por uma filosofia de trabalho deverã deter
minar a escolha e o estudo dos programas a serem desenvolvidos. Na
nossa experiência o estabelecimento de uma programação 11 amarra 11 o
trabalho. Dentro das atividades de saüde e muito fãcil ficar no cam
po assistencial apenas "apagando o fogo" ou "enxugando o chão 11 en
quanto a torneira estã vazando~ ...
Usamos todo o nosso tempo em atividades que sempre existirão enqua.!!_
to não atacarmos, juntamente com o tratamento das consequências, as
causas do p~ocesso. Quanto mais diarreias tratarmos, niais teremos
para tratar,. se não programarmos as atividades que diminuirão a sua
incidência. SÕ através de uma programação que inclua o atendimento
global ao homem poderemos modificar suas condições de saüde.
.

3.10 - Supervisão, Controle e Avaliação
No planejamento jã se deve estabelecer quais serao os mecanismos u
sados para a supervisão, avaliação e controle.
A utilização de coleta de dados estatisticos que levarão a uma meto
dologia de retroalimentação do projeto e muito importante. Precisa
mos diminuir a 11 achologia 11 e dar um carãter mais cientifico a nos
sas observações e conclusões.

OentrQ do planejamento de 11 como fazer 11 achamos estes tõpicos
Se a1~Hã1 iffi~@rtãftéia. Muit@§ §ér'ViÇos· Ji existe~ e, sem serem sistemãti
E8~; ~à§§ãfãffi iHfâHV@lfflêfltê ~@r quu@ todos estes itens. Talvez sirva de

.,,....,.,,.t,

16(16)

{~
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..
roteiro para os que estão começando e para o aperfeiçoamento daqueles
jã estão desenvolvendo os serviços.

que

Hã que se_ ter antes de tudo uma afinidade ·filosÕfita
muito
grande com os principias que levarão ã ~elhoria das condições de saúde da
população. Não alienados de todo um processo evolutivo, mas muito bem int!
grados dentro
dele como uma força
viva, participante, dentro do setor saúde,
.
.
par:a que che_guemos a uma situação de maior justiça social e maior felicida
de do ser humano.
.

.

