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I INTRODUÇÃO

A área de saúde apresenta, em nossos dias, amplitude e

problemática que nos levam frequentemente a refletir sobre

os inúmeros temas dela derivados, suaS variáveis e aS rela

ções estabelecidas entre elas. Desse modo, muitas vezes
,
e

difícil desvincular um tema de outro sem correr o risco de

estar dissociando-o de outras realidades; por isso é impoE

tante, em qualquer análise, que levemos em consideração o

contexto onde se encontra inserido nosso objeto de """estudo

para que, a partir daí, possamos delimitá-lo.

Há de se ressaltar que no campo da saúde encontramos

basicamente dois tipos de necessidades: as necessidades se!!.

tidas, identificadas e que geram uma demanda espontânea de

assistência médica, via atendimento individual, e aS neces

sidades não sentidas, -as quais, por nao serem claramente

identificadas, não geram demanda mas que são uma realidade

para grande parte da nossa população. Há uma grande lacuna

entre essas necessidades de saúde (principalmente as que

podem ser evitadas ou reduzidas por meio de medidas de ca-

ráter preventivo) e a oferta desses serviços basicamente

por parte do setor público. Desse modo, a Saúde Pública

que tradicionalmente em nosso país se preocupava somente

com ações de prevenção da doença e promoção da saúde, evo-

luiu e tem atualmente como objetivos a promoção e proteção

da saúde e a recuperaç~o e reabilitação dos indi ví duo s,

não considerados individualmente, maS sim enquanto socieda

de, comunidade, propondo-se a proporcionar a estes uma as-

sistência integral.



Muito nos tem chamado a atenção a frequência com que

questões relativas a Saúde Pública são abordadas pela Org~

nizaçao Mundiai de Saúde e por muitos países, inclusive

aqueles que se encontram em vias de desenvolvimento, nos

quais a extensão de cobertura à população por meio de cui-

dados básicos passa a ser considerada central nos progra-

mas de saúde.
Por "extensão de cObertura"(I) se entende: "A relação

existente entre a população e suaS demandas de saúde, e a

oferta ou recursos disponíveis para satisfazer essa deman-

da". A preocupaçao daqueles órgãos internacionais ligados

a saúde -e de mui tos países com a extensão de cobertura im-

plica um -sentido muito mais abrangente do que a simples am
\ . -

pliação da rede de serviços, incluindo a universalidade, a

acessibilidade (quer seja geográfica, sócio-econômica ou

cultural) e a continuidade desses se~viços.

A extensão de cobertura de cuidados básicos à popula-

ção tem como propósito a "Atenção Primária de Saúde" (2)

definida como: "A assistência sanitária essencial, baseada

em métodos e tecnologia práticos, cientificamente fundamen

tados e socialmente aceitáveis, postos ao alcance de todos

os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena

participação e a um custo que a comunidade e o país.possam

suportar em todas e em cada uma das etapas de seu desenvol

vimento". Desse modo, entende-se por atenção primária, as

atividades de saúde que fornecem resposta às necessidades

básicas de saúde de uma comunidade, sejam elas de caráter

preventivo ou curativo.
Esta preocupaçao em fornecer atenção primária de saúde
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extensiva a toda uma população de~iva de uma necessidade de

se melhorar o nível de sa~de e inclui a pr6pria organiza-

ção desses serviços, tradicionalmente chamados de Sa~de p~

blica, ou melhor, ~dessas açoes governamentais no campo da

s aúd e ,

Em termos de Brasil, cujo grupo materno-infantil abra~

ge cerca de 70% da população total do país, essa preocupa-

ção atinge um caráter fundamental para que tenhamos um de-

senvolvimento nacional, integrado, onde encontraremos tan-

to o desenvolvimento econômico como o social, visando pri-

mordialmente o homem. Neste contexto, o componente sa~de,

num primeiro passo, se define pela criaç-ãode uma infra-es
.' -

trutura de Sa~de P~blica e o desenvolvimento de uma
\ - cons-

ciência técnico-operacional na prestação desses serviços de

sa~de à população. Foi o que presenciamos com a formulação

do Prev-Sa~de - Programa Nacional de Ações Básicas de Sa~-

de(3), divulgado em 09/80, caracterizando-se como um plano

integrado de sa~de, envolvendo os Ministérios' da Sa~de e

da Previdência Social, cujo objetivo era justamente a ado-

ção de medidas de atenção primária à população dando cobe~

tura a 40 milhões de brasileiros (não assistidos pelos ser

viços de sa~de) e indo ao encontro do III PND - Plano Na-

cional de Desenvolvimento (4), no sentido de se melhorar a

qualidade de vida da população brasileira.

Podemos melhor compreender a magnitude deste programa

se analisarmos os investimentos previstos para sua execu-

ção que, segundo o Ministério da Sa~de, foi estimado em 1

bilhão e 800 milhões de d6lares (cerca de 90 milh~es de

cruzeiros, ao câmbio de 1980) para os pr6ximos anos.

3.



o prev-saúde seria financiado, em parte, por fontes e~

ternas, entre elas o Banco Interamericano de Desenvolvimen

to e o Banco Mundial, e cerca de um bilhão de dolares se-

riam financiados através da conjugação de fontes de recur-

sos federais, estaduais e municipais. -Sua execuçao seria a

nível estadual, em co-gestão, sob a coordenação das Secré-

rarias Estaduais de Saúde.

Outro plano recente que demonstra a preocupaçao e in-

teresse com extensão de cobertura de cuidados básicos a p~

pulação é o Plano de Reorientação da Assist~ncia i Saúde

no Âmbito da Previd~ncia Social, elaborado pelo CONASP

Conselho Consultivo da Administração da Saúde Previdenciá-

ria (maio/B2) (5).

É evidente a importância do estabelecimento da assis-

t~ncia primária à saúde, adequando-se a oferta de serviços

às reais necessidades da população. A implantação de pro-

gramas nacionais, como os anteriormente mencionados, repr~

senta uma tomada de consci~ncia frente a uma realidade bra

sileira e o esforço em planejar e integrar o setor de ,sau-

de. A execução dessas atividades de Saúde Pública, basica-

mente de atenção primária de saúde, requer a organização

desses serviços em suas unidades executoras - denominadas

unidades sanitárias locais - classificadas em tr~s tipos

básicos: o ambulatório, o dispensário e o centro de saúde.

O Centro de Saúde (6) foi definido como: "unidade que

assegura as funç5es ~ssenciais da medicina curativa, pre-

ventiva e de higiene, que saO necessárias para a maioria

da população Lo caLv sej a diretamente ou em coordenação com

outros serviços"; e é sobre essas unidades sanitárias 10-

4.



cais que se iri desenvolver esta dissertaçio (sendo os Cen

tros de Saúde o objeto de estudo).

o estudo estari, entio, centrado em uma anilise da or-

ganizaçio dos serviços desses Centros de Saúde, com o in-

tuito de diagnosticar sua realidade administrativa de fun-

cionamento. A viabilizaçio da anilise exigiu, por ~razoes

operativas, que ela ficasse limitada ao estudo regional de

alguns Centros de Saúde estaduais localizados em determina

Os Centros de Saúde tem definidas as atividades que d~ /da irea do Município de sio Paulo.

ve realizar assim como as políticas e diretrizes para esta

realizaç.ão. O que se pretende anali sar e de que maneira es

tio sentl6_operacionalizadas estas diretrizes, quais os pr~

cedimentos e as rotinas adotadas. A priori, teríamos dois

enfoques a analisar, isto é, o estudo da estrutura de re-

cursos humanos, materiais e financeiros e o da estrutura

de operações. É claro que os recursos devem estar adapta-

dos aos procedimentos e às rotinas, mas dadas as caracte -

rísticas e a estrutura da Administraçio Pública em nosso

país, a anilise nio estari voltada para0 estudo da estru-

tura de recrutamento e seleçio de pessoal, dos recursos ma

teriais existentes e dos recursos financeiros utilizados

para manter os Centros de Saúde em funcionamento. É sob o

ponto de vista operacional que se iri desenvolver a disser

taçio, ou seja, será estudado o mecanismo de agrupamento e

distribuiçio de atividadese tarefas nos Centros de Saúde,

definindo-se a autoridade e responsabilidade das unidades,

a partir do estudo das funções e atividades aí desenvolvi-

das. Sintetizando, esta análise funcional deveri fornecer

5.



o nível de eficiência em que se está operando e em que me-

dida isto retarda ou acelera o alcance das atividades defi

nidas nestes Centros de Saúde, tendo para isso como instru

mento básico a própria teoria administrativa.

A teoria administrativa a este respeito se concentra

na área de Organização e Métodos. Uma das preocupações ce!!.,

trais deste campo de conhecimento é a análise funcional e

estrutural. Para tal, a teoria de O & M estabelece crité

rios, baseados em etapas a serem seguidas tanto na parte

de levantamento como para a análise propriamente dita.

A análise dessas unidades de assistência primária
,
a

saúde possibilitará uma visão das condiçõ~s administrati-

vas em que estão sendo executados os seryiçJos de saúde,co!!.,

tribuindo dessa maneira para que estas u.nidades (tão prio-

ritárias em nosso país) possam se desenvolver enquanto ór

gãos administrativos, executores de serviços de saúde.

A organização administrativa dessas unidades executo-

ras de serviços básicos de saúde é essencial para que qual

quer programa obtenha os resultados desejados. O aproveit~

mento das unidades existentes ou a criação de novas unida-

des, sem se considerar a capacidade desses níveis locais

parece-nos um aspecto a ser examinado. As condições técni-

co-administrativas existentes nessas unidades devem ser co

nhecidas, para que se possa remover as dificuldades e criar

condições adequadas para o funcionamento desses órgãos op~

racionais.
Convém ressaltar que um estudo dessa natureza poderá

contribuir para programas de sa~de em seus aspectos refe-

rentes a área de administração. Não existe, necessariamen-

6.



te, no estudo proposto por essa dissertação, vinculação

com qualquer programa de saúde, e sim uma.preocupação em

descrever uma realidade administrativa, contribuindo, des-

se modo, para o desenvolvimento do setor saúde.

A importância dos aspectos administrativos também se

encontra ressaltada na Conferência de Alma Ata onde, em seu

documento final, se recomenda aos governos que reforcem o

apoio que as áreas de sua administração geral podem ofere-

cer aos cuidados primários de saúde e atividades afins,que

desenvolvam uma estrutura administrativa e que ápliquem,em

todos os níveis, procedimentos de controle apropriados pa-

ra o planejamento de cuidados primários de saúde. Assim,h~

veria condições para se aprimorar a alocação de recur-

sos, avaliar programas e prover as categorias de pessoal

de saúde com treinamento' adequado em admini stração.

Na Conferência ainda se reforçou a necessidade de os

governos criarem serviços de natureza administrativa, as-

sistencial e de manutenção, uma vez que caberia a eles a

garantia da'eficiência e da adequação do sistema.

Para ampliar o alcance deste estudo foram consultados

documentos da Secretaria Estadual da Saúde, Coordenadoria

de Saúde da Comunidade e Centros de Saúde e trabalhos rea-

lizados sobre o assunto. Foi também feita uma pesquisa bi-

bliográfica sobre a organização dessas unidades de atenção

primária, os modelos existentes e as possíveis adaptações

~ realidade brasileira.

A proposta desta dissertação abrange, conforme se pode

depreender do acima descrito, uma análise funcional e es-



_trutural de alguns Centros de Saúde da Secretaria Estadual

de Saúde. Este trabalho se propõe, então, a descrever a

realidade administrativa dessas unidades na região de San-

to Amaro Paulista.

8.
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II - REVISÃO DO ASSUNTO

Os homens -sao seres sociais, vivem em sociedáde e se

organizam para atingir seus objetivos, definidos através

de suas necessidades. Ou seja, suas necessidades indivi-

duais se transformam em necessidades sociais, e eles vi-

vem, enquanto grupo, aspirando o bem comum de todos os in-

divíduos. Como diz Chaves (7): "o social é a soma e sínte-

se das necessidades individuais".

A ciência administrativa sempre teve como base o co-

nhecimento do processo deformação das organizações huma-

nas, como os indivíduos se organizam para atingir seus ob-

jetivos, advindos de suas necessidades. Para tal, a ciên-

cia administrativa desenvolveu e vem desenvolvendo teorias,

princípios gerais, para que a prática da administração po~

sa ser executada de forma simples e eficiente. Entre essas

teorias, encontramos a Teoria Geral de Sistemas, ou seja, a

utilização da abordagem sistêmica no entendimento das orga

nizações humanas. É a partir dessa visão que procuraremos

compreender as organizações de saúde e o seu papel. A aboE

dagem sistêmica parte de uma concepção "totalizadora", ana

lisando todas as partes componentes do sistema, consideran

do a integração entre elas. Segundo Johnson (8) o conceito

de sistema pode ser resumido como: "um todo complexo e or-

ganizado, uma reunião de coisas ou partes, formando um to-

do unitário e c?mplexoll• Podemos simplificar a estrutura

de sistemas através de seus três elementos básicos: o INPUT,

representando o.aporte do meio externo para o sistema, o

PROCESSO, significando a série de operações ou transforma-

9.



çoes efetuadas no interior do sistema e o OUTPUT represen-

tando o produto ou resultado da ação do sistema, o aporte

do sistema ao meio externo. A abordagem sistêmica desenvol

veu as id~ias de sistemas totais e sub sistemas, caracteri

zando-os por arranjos entre as distintas variáveis, e in-

cluindo os problemas de interação, de comunicação, etc.

Deste modo, os homens criaram sistemas para atender a

suas necessidades, criaram governos para executar as ativi

dades essenciais a esse processo, visando, sobretudo, o de

senvolvimento dos homens enquanto grupo. E hoje o desenvol

vimento sócio-econômico é a meta dos dirigentes dos distin

t~s povos, em especial o dos países considerados sub-desen

vol~idos ou em via de desenvolvimento. Todas as atividades

-e obj etivo s fixado s giram em torno dessa temática, inclusi

v-e predominando historicamente o aspecto econômico sobre o

social, ou seja, a idéia de que é necessário um desenvolvi

mento econômico para em seguida se alcançar um desenvolvi-

mento social; desse modo, coloca-se uma ênfase sobre as p~

líticas econômicas a serem atingidas.

Dentro desse sistema social, desse supra-sistema ca-

racterizado p~r tantos objetivos e necessidades, o que nos

chama a atenção dentro de nosso trabalho é o sistema de

saúde:como os indivíduos, enquanto grupo, sentem as neces-

sidades de saúde, de qualidade de vida, e as políticas exi~

tentes para se alcançar ou satisfazer essas . necessidades

do s indivíduo s.

É inegável a importância crescente que a área de sau-

de vem assumindo em todos os países e também no Brasil, on

de o desenvolvimento social tem sido relegado a um segundo

10.



plano" e que nos dias de hoje vem à tona como fundamental.
~Começa a existir a preocupaçao,em nossos planos de d~

senvolvimento,com o aspecto social e é inegável a interre-

lação existente entre desenvolvimento e saúde.

A preocupação com a saúde, como um direito fundamen-

tal do homem, vem assumindo papel relevante entre as rei -

vindicações. Afinal, o nível de saúde de uma população de-

pende nao somente de serviços médicos, mas de todo o con-

texto sócio-econômico.

É inegável que o desenvolvimento social tem estreita

ligação com o fator saúde, como diz Treiger (9): "Já se ad

mite que a saúde, sendo um compon,ente 'tanto do bem estar

individual como comunitário,
\

é em si mesma tanto um fim co

mo um meio de desenvolvimento social".

Encontramo?, aí, as políticas de saúde existentes, os

órgãos públicos e privados envolvidos na prestação de ser-

viços, as .í.n.dúst.r-da s e os recursos humanos inseridos nesta

realidade e vemos o peso enorme que alguns fatores assumem

no processo de produção de serviços de saúde, como os cus

tos crescentes e a busca de racionalidade e eficiência do

sistema.

É nesse ponto que observamos o papel da administração,

da ciência administrativa dentro do sistema de saúde, a sa

ber, a necessidade de compreendermos e alterarmos a estru-

tura e organizaçao desse sistema de saúde para adequá-las

às necessidades.,

Se pensarmos em termos de características do Brasil

onde existem diferentes tipos de desenvolvimento nas dis-

tintas regiões, é difícil uma definição de políticas de

11.



saúde, ou o estabelecimento do que é prioritário para o

Brasil enquanto um todo. Nesse processo dois aspectos -sao
de suma importância: a reformulação nas estruturas das or-

ganizaçoes e a preocupação com uma cobertura de cuidados à

população. Quanto ao primeiro aspecto, cumpre ressal tar que

as atuais estruturas não atendem as necessidades da socie-

dade; faltam aí mecanismos de flexibilidade administrativa

e é visível a necessidade de se introduzirem inovaçoes es-

truturais.

Esse sistema de saúde nada mais é, ou representa, que

o setor saúde dentro de um sistema muito mais amplo. Repr~

senta, então, o setor saúde uma fatia, uma fração, uma de-

terminada necessidade de um conjunto. Como diz Seixas (10),\

"Saúde será considerada como uma área de necessidades huma

nas a serem satisfeitas pela produção e consumo de bens e

servi ços" •

Voltando-nos para a Teoria Geral dos Sistemas, e para

os conceitos de sistema, particularmente o sistema de .-sau-

de, encontramos na definição de Almeida (11) uma compreen-

sao dessas idéias: "Para o sistema de saúde, considerado em

bases de sistema primário, seu INPUT é sua clientela, ou

seja, a população, o PROCESSO é a organização e atuação das

instituições que prestam serviços e distribuem bens e o

OUTPUT éo resultado da ação desse processo, isto é, a re-

percussão de sua atuação nas condições de saúde da popula-

ção" •

o setor saúde tem como responsabilidade, ou atividade

básica, de um lado a identificação das necessidades de saú

de dos indivíduos e de outro a oferta de respostas a essas
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necessidades, representadas peLo s serviços de saúde. Enten

dendo que a oferta desses serviços deve ser feita através

de um planejamento, com objetivos a serem atingidos e con-

sideradas as limitações financeiras e estruturais do
,pro-

prLo sistema, como diz; Treiger (9): "O problema básico vai

deixando de ser, pois, o da oferta pura e simples de servi

ços. Em seu lugar, passa a crescer em importância a fixa-

ção de metas objetivas, com resultados definidos a serem

a.L canç ado s v •

Segundo Franco (12) "a açao do Estado tem que ser pIa

nejada, e planejar em matéria de saúde significa escolher

prioridades dentro das quais o governo exerça suas atribui

çoes de apoio, estimulo e p~oteção ~s iniciativas oficiai~

e particulares".

No Brasil, ,os serviço s de saúde estão sendo executa -

dos tanto a nivel privado como a nivel público, cabendo

tanto aOS empresários corno ao governo a assistência à saú-

de dos individuos. Podemos observar uma forte tendência,em

termos de outros paises, a que o Estado assuma a total res

ponsabilidade pela saúde de seus povos; essa idéia encon -

tra-se expressa por Braga (13): "Independentemente de sua

estrutura ou ideologia politica, a maioria dos paises do

mundo caminha para a adoção de sistemas de saúde financia-

dos através do seguro social ... caminha-se inevitavelmente

para o estabelecimento de sistemas de saúde que sejam admi

nistrados pelo setor público e ofereçam cobertura integral

nesse campo".

Vemos então, claramente, a importância que o papel do

Estado vem assumindo no setor saúde.

13.



Podemos reafirmar, nesse ponto, que, além de uma pre~

cupação crescente com a organização e integração dos .servi

ços de saúde, existe a questão fundamental do papel do Est~

do dentro dessa estrutura, ou seja, a necessidade da rede-

finição de ações de um Sistema Nacional de Saúde. Quanto a

essa questão podemos ressaltar a seguinte idéia de Cha-

ves (7): "o que se observa em escala mundial é uma tendên-

cia crescente a organizar os serviços de saúde em forma

mais ou menos eficiente, mais eficaz, mais coordenada, e

menos desintegrada do que aquela a que leva a proliferação

desordenada de serviços. Pode-se admitir que qualquer que

seja o sistema de organiz~ção político-econômica da socie-
e

dade, a tendência é no sentidd de uma participação cresceg,

te do Estado na organização e distribuição dos serviços de

saúde" •

Tradicionalmente, a atenção primária à saúde, que. paE

ticularmente nos interessa, encontra-se sob a responsabili

dade e execução de órgãos públicos, em suas distintas esfe

ras, federal, estadual e municipal, cada qual em sua defi-

nição a nível de objetivos, estrutura de recursos humanos,

materiais e financeiros, e com resultados distintos. A de-

finição de áreas prioritárias dentro da atenção primária

também é realizada de forma distinta nesses três níveis.

Nossa análise concentra-se no Município. de são Paulo.

Por essa razão cabe fazer inicialmente uma avaliação de co

mo se encontram organizados os serviços de saúde, nessa re

gião. Segundo Leser (14): "No município, excluindo , -orgaos

que atendem grupos específicos da população, o atendimento

em nível primário. é oferecido pelos Centros de Saúde e Ceg,

tros de Saúde Escola, da Secretaria de Saúdé, pelos Postos
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de Saúde e Prontos-Socorros da Prefeitura; nos ambulató-

rios de hospitais das duas Secretarias; pelo Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; pelo INAMPS, em

seus próprios Postos de Atendimento, na rede.de ambulató -

rios hospitalares contratados para Pronto Atendimento, ém

serviços de Medicina de Grupo, contratados por empresas me

diante delegação do Instituto e também em consultórios ins

talados em Centros de Saúde da Secretaria da Saúde, na for

ma de convênio de urgência. Além disso, algumas entidades

filantrópicas também atuam no setor, como é o caSO da San-

ta Casa de Misericórdia de são Paulo, devendo ainda ser

mencionado o atendimento em consultórios médicos, no exer-~

cício liberal da profissão ••• "

Segundo Leser, a Secretaria E.stadual de Saúde e a Se-

cretaria de Higiene e Saúde da Prefeitura, ou sejam os Cen

tros de Saúde e os Postos de Saúde, estão integrados numa

rede única, operando com programas uniformes. Desenvolvem

dessa forma a nível de atenção primária os programas de a~

sistência à gestante, ao adulto e à criança, e os sub-pro-

gramas referentes a tuberculose, hanseníase, saúde mental

e odontologia, incluindo as atividades não somente de aten

dimento das necessidades sentidas, como também as de prom~

çao e preservação da saúde.

Portanto, a fixação de prioridadffi e objetivos dentro

do campo de atenção primária à saúde torna-se uma tarefa

.difíCi.l,no sentido da definição de programas e atividades

que se compatibilizem dentro das limi tações do sistema e

que sejam passíveis de avaliação. Se a definição de objeti

vos não for precisa, o planejamento será deficiente e -nao
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se poderá avaliar o alcance dos esforços empregados no pr~

cesso de desenvolvimento da saúde.

convém lembrar a afirmação de M~galhães da Silvei-

ra(15) de que "A saúde Pública tem fracassado sempre que

pretendendo ultrapassar os limites de sua capacidade lança

programas na tentativa de resolver problemas para os quais

as soluções estão fora do alcance das técnicas médico-sani

tárias".
Exemplo fecundo de abordagem do problema pode ser en-

contrado a nível federal, na atuação da Fundação SESP. A

descrição é de Franco (12): "O Ministério da Saúde, tendo

como.Unidade de-Trp.ba~ho a Fundação Serviços de Saúde Pú-

blica (FSESI1),'vern executando um programa de Extensão de

Ações de Saúde às Populações Rurais e pequenos centros ur-

banos. A extensão de serviços vem sendo realizada através

de uma organização básica hierarquizada sob a forma de sis

tema. O sistema é caracterizado por níveis crescentes de

complexidade e constituído por um mecanismo através do

qual os recursos humanos e materiais se organizam em estru

turas técnico-administrativas para prestar serviços

grais de saúde.

inte-

são consideradas essenciais as atividades de saú-

de materno-infantil, a atenção médico sanitária aos adole~

centes e aO adulto, o controle de doenças transmissíveis,

inclusive da tubersulose e hansenlase, a vigilância epide-

miológica, a Odontologia Sanitária, a alimentação e nutri-

ção, o saneamento básico, a melhoria da habitação, a educa

ção em saúde, e a coleta de registro de estatísticas de

saúde".
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É dentro destas estruturas administrati~as que pode-

mos questionar o papel da ciência administrativa. Qual é a

postura que vem sendo claramente adotada por essas insti-

tuições?
É inegável a evolução que a ciência administrativa tem

apresentado nos últimos vinte anos na realidade brasileira.

Tornou-se já consenso a idéia de que a administração é um

:fator :fundamental na aceleração do desenvolvimento e a a:fir

mação de Balcão (16) vem ao encontro dessa idéia no senti-

do de que "na aquisição de conhecimentos sobre administra-

ção está um dos pilares do crescimento A •economlCO e:ficiente

e integrado do país".
Esta a:firmação se aplica particularmenty à adm:i~istr.ê:.

ção da saúde, de instituições, programas, políticas e ser-

viços de saúde. ,A idéia de administração ligada a saúde r'e

presenta um dos mais recentes passos da administração no

Brasil, ou seja, a administração sem método vem cedendo,

paulatinamente, seu lugar a uma administração cientí:fica e

técnica. Essa exigência se encontra presente em nossa rea-

lidade.
A administração geral engloba di:ferentes atividades,

desde o estabelecimento de objetivos, metas, diretri zes,
,me

todos e processos de trabalho, passando pela :formação de

uma estrutura de atividades e recursos, compondo as unida-

des de trabalho, distribuição de atividades, de:finição de

competências,' dirigind~ e motivando recursos humanos, atra

vés de ações e mecanismos de comunicação, até, o controle

e coordenação de todas as atividades a serem realizadas.

A 'administração de saúde tem como objetivo: "Que as



complexas atividades e funções de instituições e programas

de saúde se cumpram em bases racionais e alcancem seus ob-

jetivos"(17), ou seja, que atinja o "bom funcionamento" dos

serviços, nos aspectos humano, técnico e A •economlco.

Existem algumas características específicas em admi -

nistração de 'saúde que a torna complexa, -e sao variáveis

importantes de se destacar. Segundo Ortiz (17) seriam:

a individualização dos serviços;

a diversificação dos recursos humanos, quanto. ao ,nl

vel acadêmico, social e econômico;

a diversificação do financiamento da atençãomédica;-

a dificuldade na.avaliação do "prodlito..-final";

a existência de um aspecto emocLonaL de _aIto valor

nos serv~sos' de saúde,caracterizados como lugar "de senti-

mento", alívio, ~sperança, cura, morte, dor,etc;

a existência de autoridade em dois níveis, o hierár

quico e o informal, baseado em conhecimento, prestígio, ex

periência.
Como assinala Ortiz (17), a administração de saúde tem

sua característica distinta e complexa a vartir da nature-

za de seu próprio objeto principal, ou seja, a saúde.

Dentre os distintos campos de atividade da administr~

ç ao, um,em particular, nos chama a atenção:o daOrganização.

Este estuda como são definidas as estruturas de recursos e

de operação de um serviço de saúde, como sao obtidos os re

cursos humanos, m~teriais e financeiros necessários à exe-

cução de seus objetivos, como é realizada a adaptação dos

recursos aOS métodos e procedimentos, e mais objetivamente,

o que nos interessa para fins deste trabalho, -como sao or-
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ganizadas as atividades, as unidades de trabalho, como sao

definidas a autoridade e responsabilidade de cada unida -

de, como são distribuídas as atividádes e qual a hierar-

quia de posições. A esse campo de atuação da administração

se definiu como função de organização e Métodos - O.M. Afi

nal:

"A função de O.M. está voltada para a construção de

estrutura de recursos e atividades de uma empresa, bem co-

mo para a determinação dos procedimentos, rotinas e méto-

dos que conduzam aos objetivos almejados" (16).

Entre os estudos da área de O.M. se encontram as téc-

nicas de "Análise Funcional e Estrutural". Estas permit_em

o estudo das funções e atividades de uma organizaçao, _ vi-
\

sando à obtenção de arranjos dessas funções e atividades e

o estudo das unidades componentes da organizaçao e seu in-

ter-relacionamento com outras unidades, visando à eficiên-

cia dessas unidades na tarefa de desenvolver suas ativida-

des.

Segundo Bianchi e Carneiro Filho (18): "Análise Fun-

cional é o estudo das funções e atividades de uma empresa,

tendo em vista a obtenção de arranjos dessas funções e ati

vidades, de modo a garantir a consecução dos objetivos em-

presariais com altos níveis de eficiência". A análise fun-

cional desenvolve-se nas etapas de levantamento e análise.

Na primeira fase da análise funcional, a de levanta-

mento, as funções e atividades são descritas,classificadas

e distribufdas, racionalmente, através de critérios de de-

partamentalização. Segundo Bianchi e Carneiro (18), levan-

tamento compreende:
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"identificaçio dos objetivos da empresa e o levanta

mento(descriçio)das funções e das' atividades desenvolvidas

para a consecuçio desses objetivos;

classificação dessas funções e atividades, conforme

seu grau de relacionamento em termos de similaridade e com

plementaridade;

_ determinação da maneira de distribuição das funções

e atividades pelas várias unidades (órgãos oupessoas) exis

tentes na empresa;

identificação dos critérios de departamentalização

que nortearam a distribuição das funções e atividades en-

tre a~ unidades existentes".

Na-segunda etapa, a de análise propriamente dita, sao

estudadas, verificadas e interpretadas as informações da

fase anterior, já se realizando um diagnóstico da situação.

Segundo Bianchi e Carneiro (18) a ànálise compreende:

"verificar e julgar face aoS objetivos da empresa,

a necessidade das funções e atividades existentes, se es-

tão duplicadas ou sé conflitantes; cabe também verificar e

julgar se todas as funções e atividades requeridas existem

realmente na empresa;

_ reconhecer e julgar os critérios adotados nos agru-

pamentos de atividades e funções, optando ou não pelo esta

belecimento de novos critérios;

reconhecer e julgar os critérios adotados na atri-

buiçio de funções e atividades às diversas unidades da em-

presa (órgãos ou pessoas) e na hierarquização dessas unida

des, optando ou não pelo estabelecimento de novos crité-

rios;
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_ avaliar e julgar até que ponto tais unidades conhe-

cem perfeitamente suas atribuições".

Ainda segundo Bianchi e Carneiro (18): "Análise Es-

trutural é o estudo das unidades da empresa e suas interre

lações, com o objetivo de que essas unidades exercitem efi

cientemente as funções e atividades que lhe são atribuí-

das. A análise estrutural também se desenvolve nas etapas

de Levantamento e Análise".

Na primeira fase da análise estrutural, a de levanta-

mento, saO obtidos dados a respeito da quantidade de
,or-

gãos, o grau de relacionamento existente (hierárquico-con-

sultivo/funcional/assessoramento), a definição de autorida

de-responsabilidade. Nesta fase, assim como na primeira f~

se da análise funcional, que se caracteriza pelo
,seu cara-

ter de obtenção 'de dados, se faz uso de questionários, en~

trevistas, gráficos, etc. Segundo os mesmos autores (18)

o levantamento ,compreende:
"caracterização e individualização das unidades, de

terminando sua composição qualitativa e quantitativa;

_ descrição do relacionamento existente entre as vá

rias unidades da empresa, do ponto de vista hierárquico

funcional, consultivo e de comunicação;
_ coleta de dados e de informações relacionadas a am-

plitude de supervisão, autoridade e responsabilidade, dele

gaçao e comando".

Na segunda etapa, a de análise propriamente dita, ba-

sicamente são verificadas a estrutura dos órgãos e as rela

ções formais entre estes e'a supervisão das unidades. Ci-
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tando ainda Eianchi e Carneiro (18) a análise compreende:

"julgar se a composiçio qualitativa e quantitativa

das unidades é condizente com as atribuições confiadas a

essas unidades;

- julgar a natureza do relacionamento entre as diver-

sas unidades, avaliando seus reflexos sobre os , .nlvelS de

eficiência;

- avaliar e julgar o comportamento do complexo: ampli

tude de supervisio, autoridade, responsabilidade, delega-

-çao e comando".

Há dentro da teoria de O.M., situações em que é reco-

mendada a análise funcional-estrutural, e que influencia-

ram na decisio de se ter como objeto de estudo os Centros

de Saúde (18). sio elas:
_ a divergência entre objetivos principais da organi-

-zaçao e a sua estrutura organizacional;

- a ex~stência de uma estrutura definida exclusivamen

te em torno de pessoas;

a falta de clareza quanto 'às relações organizacio-

nais;
a excessiva centralização do poder de decisão, ou a

excessiva descentralizaçio dess~ poder;
_ a confusão das linhas de autoridade com as linhas de

comunicaçio;

- a multiplicidade de comando (subordinaçio de uma

unidade a mais de um superior hierárquico).

A fim de compreendermos a teoria administrativa que

envolve este tipo de análise,torna-se necessária a revisão
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de a1'gumas teorias, ,trazendo 'referências conceituais acei-,

tas entreosestu9i.osos de Administração.

-Alg:qnsprincípios const í, tuem o referencial t'eórico p~..
ra a análise funcional e estrutural (18). Os maisimportal..!,

tes
,..

sao:

1• ..princípio da Unidade de Objeti vo: "A estrutura, or-

'b~;'!izacional comoum todo, assim como cada uma de suas uni

dades (ó:l:'gão0'3ou pessoas) devecontrib1.lÍr para ...consecuçao

dos obj et í.vo s da empresa". Este :;>rincípio pressupõe que to

das as '.lnidades or-g anãaacdorra=e. devem agir de modo a c<"Il-

tribuil' para que os objetivos da organização sejam a.l.c ançg,

dos, o c.~ue,por sua V'\,"lZ, pressupõe que todas essas unid,a -

des "conheçam" os ob.jetdvox e est"1jaT[l"predisFostas", tleng~

j adas ti no sentido de identificação com esses, obj eti voa,

2. Principio da Eficiência: ,,~~ consecução dos obj~ti

vos empresariai s definido s, a estrutura comoum .todo, e

suas unidades componentes deverão fazê-lo d~ntro de altos

niveis de eficiência e baixas relações de custo e bEmefí-

cio" •

Este conceito na realidadenorteia'toda a teoria

'de O.M., ou seja, a organização sempre deve procurar alc8.!!,

çar altos niveis de eficiência comuma correspondente redu
,..

çao de custos.

, 'J •. Principi.o da AmFlitude de. Supervi são-: "Há,uma limi
, ' ,

tação quanto ao número de.unidades{órgãos ou pessoas) que

um administrador .pode supervisionar de~modoque a estrutu-

,Ta-cumpra eficientemente suas .atribuiçõ as ".

Essa'l-imi'tação de -riúm ar-o -de pessoas/órgãos que -um



administrador pode e:fetivamente supervisionar :foi estudada

em 1933 pelo :francês Graicunas (19), que de'senvo1veu um má

todo matemático em que estabeleceu uma :funç.ão entre o m~1TIl.2.

ro de subordinados e o número del.·e1ações totais entre eles.

Esse método tem o seu nome, GraicUnas, e é até hoje muito

utilizado.

4. ~~~pio da Divi s'ão do ~1~aba1ho: "A.estrutura or-

ganizacional deve dividir. e agrupar as :funções e atividc~-

des da ~mpresa, de modo que elas possam contribuir e:ficie!!,

temer..ttr:,'lpara a conseouçâo dos obj eti vos' empresariais".

t" Semum critério de agrupamento e divisão das

ções ::!a o:t"g~1.:.lzação,como a dep!.1rtamenta1ização, torna-se

dit'!:'ci1 a 1..'~a1i:?':açãodas ativida7es, no sentido de disper-

são, de desorganização e nã~ e:fic5':ência das unidades, con-

tribuindo, é claro, para retardar os objetivos organizaci~

nais.

5. Princípio da De:finição Funcional: "As ·atribuições

de cada unidade (órgão ou pessoa) da empresa devem estar

claramente definidas, bem como os níveis de autoridade de~

sas unidades em seu inter-relacionamento direto e indire-

to" •

Na. realidade, não se'devedeixar dúvidas quanto às

atribuiç6es de cada unidade e os níveis de autoridade hie

-rarquicamente de:fin;idos.

6. Princípio da separação: "Atividades e funções 'que

se'destinem a'controlar ativi.dades e :funções de.determina~

.-da unidade não devem ser atribuídas a esta ·unidade".

Este. princípio' nos 1>arec€,.àprimeira vista, ób-
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.vio. No entanto, é comum observarmos e.stetipo de erro ad-.

ministrativo. A unidade nunca deverá controlar as ativida-

des que 'éxecuta, pois, se limitará a·uma análise ·nâo abraJ2,

gente e tendenciosa.

7. Princípios Escalar de Autoridade: "Na estrutura da

empre~a., a autoridade final deve estar situada, em,um porrto

perfeitamente determinado, devendo exist·ir uma linha nít~.-
~da que v a t;~esseponto .acada unidade subordinada".

A hierarquia e a definição desta linha é um ponto

primordial de organização. Sabf~r "a quem se dirigir" de'n-

tro da estrutura facilitará as·.f'ormas de .relacionamento

informação e comunic~ç~o.

/8. !,r::.ncípioda DelegaçZ~.9 da Autor";'dade: "Dentro lia

estrutura da empresa a autoridade deve ,ser delegada o ne-

cessáriopara que não haja uma centralização exagerada, e

o .suficiente para que não se perca o poder de coordenação".

Este conceito seref'ere à tão conhecida relação ad

ministrativa: centralização/descentralização. O estabeleci

mento do "equilíbrio", ou grau a ser alcançado~ requer se!!;.

'.sibilidade administrativa no sentido, como f'o L mencionado,

de não haver centralização excessiva do podere, ao mesmo

tempo a existência de uma descentralização que não inter.fi

ra na coordenação en t r-e as diversas unidades.

9. Princípio da.Responsabilidade: "Em vista da autori

dade recebida, a responsabilidade do subordinado para com

Ó seu superior é absoluta, não podendo qualquer superior

fugir à responsabilidade· pelas atividades de s~u subordina

do vrra vemp'r-esa"•

~'5.



Este ~rincípio vem de encontro ao corthecido conce!

to adm.í.nd.st r-a tivo: "A autoridade se delega, a responsabil!

dade j amai s".

De.e se modo, a responsabi1:~:dade final recai sempre

sobre o superior.

16. princípio da Paridade entre Autoridade e Respons~-

bilidade: "O nível de responsabilidade requerido para o de

sempenho d<:.-' aca vd dade s nunca poder2 ser maior ou menor .:'.<:>

que o ní"1e1 de autoridade deLeg ada "•

.\ responsabilidade de l.".naun:i:dadedentro da o.'.'!in!,

...zaçao para executar as a t í.v.í.da d-as p revã stas deve cor-r-e. :pO!!;

der, 01), 'deve ser delegado, o me sx;o gr3.:..l de c..,:t·,'t'idade;:pa-

ra qu-e (!,ss,; modo se tenha Lnx trumen tos de co n t r-c J c dc

avaliaçio ~ ~e resoluçio de eventuais problemas. Isto sig-

nifica o estábelecimento de mecanismos que permitam a pró

pria execuçio das atividades.

11. Princípio da Unidade de Comando: "Uma vez que o~bi

riômd,o responsabilidade-autoridade ,é uma' questio de nature:-

za direta e pessoal e como ás ,relações entre o subordinado

e seu' superior sio diretas e pessoais, cada subordinado d~

ve possuir um ún í co superior direto, ?he:fe.ou supervisor".

'Os problemas advindos de um duplo comando ..•sao por

demais conhecidos. A relaçio ~nica e direta com o superior

contribui po.sí.tivamente, inclusive, na defin,içio. clara das

at ã.vã da.des a serem cumpridas.

12. Princípio do Nível' de Autoridade:' "Em qualquer es-

calão da estrutura C?rganizacional existe algum nível de a:!::!;.

toridade para a tomada de decisõus sobre os problemas da

26.



empresa. As decisões somente deverão ser levadas a esca-

lões superiores da estrutura quando não puderem ser toma-

das em escalões inferiores".

A sobrecarga de decisões u serem tomadas em esca ..·

lõ~s superiores em muito prejudica as atividades por estes

desenvolvidas, desse modo, devem s~r levadas a esses esca-

lões somente as decisões de cunho mais complexo.

, (.Partindo desse referencial teo'::-'ico e apLã carrdo as t,;,~

nicas do O.M. a uma situação reaL tornou-se possível reeJi

zar is~á an~lise, tenda como objeto de estudo os

de Satl'to da Secretaria de Saúde E:stadual de :são Paulo.

::;:.n e~p'Sc.lal, vamos anali Sf,,:,,:aSecretaria de Estado ;'::'3.

Sau,~o(',ou:s~ja, o processo de evc lução desta Secr-et ar-Lo , as

necessidades de planejamento e -re-rormulação sentidas e a

sua estrutura administrativa, entendendo que seu sistema de

'saúde - o setor saúde - procura atingir seus objetivos a-

través de ações nos diferentes níveis. Essas ações possuem

um histórico, uma evolução e apresentam tendências nesses

anos todos.

Para bem compreender o papel da Secretaria de Saúde,

vale a pena recordar a evolução da Saúde Pública no Estado

de são Paulo, que pode ser analisada através détrês fases

distintas, confonne Castro S~ (~O) .• A primeira fase compr~

ende o período de 1892 a.1924, em que ocorre a criação do

Serviço Sanit~rio db Estado. A sngrinda fase cor~e~ponde ao

período de. 19;25 a 1946, quando temos a reestruturação do

Serviço de Saúde Públic.a e a criação dos primeiros_ ..."Cen-

tros de Sàudeil do pa.Is e a transformação do Serviço Sani t~

rio em Departamento de Saúde do-Estado, integrado na Secr~
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taria' de 'Estado de Educação e Saúde Pública. A terceira f'a

se compreende o período de 1947 a 1967, com a criação da

~ Secreta.r:Ía;tde Saúde Pública e Assist'ência Social,' desvinc~;;tên~~~"

lada da Secretaria da Educação (Anexo A). Em 1969

a Ref'orma Administrativa do Estado.de são Paulo.

ocorreu-

Foi, sem dúvida, .um marco de suma Lmpor-tiân câ a na Adm,i ,-

nistração PÚbJ.ica o Programa de Ref'orma Administrativa do

Serviço Público Estadual, criado através do Decreto 48.040

de 1. 6.1~ú'l, do qual resul tou a :..~eestruturação da Secret'3-'

ria de :€stacl.0 da Saúde, deri ,,-~'.c'a;ádesse Programa, pelos V~·-

cretos ';,0.192 de 13.8.68 e 52.H,:J.2 deI6.7.l969 •

•
nb.ecdrr en to , para entender", es t r-u+, •.:r"-1. ,~tual da, Secretar; a

da Saúde. Em estudo anterior (Castro sá) (20), encontramos ".

análises sobre essa ref'orma administrativa, mas nos deter~"

mos em princípio no conhecimento superf'icial do que ela re

presentou, seus objetivos e seu cumprimeJ;lto, no sentido de

nos f'or'ne'cer .aub eLdf.o s 'para a 'compreensão do pario r-amaatual

da SGcretaria de Estado da Saúde ." '•..

Ém 'termos retrospectivos é interessante ressaltar que

no Est<;tdo de são Paulo, a Ref'orma Administrativa realizou-

se através da atuação do Grupo Executivo de Ref'orma Admi -

nistrativa - GERA,sendo que, em 1967 f'or-ma.Ldzou-c s e o pla-''::'

no de trabalho para esse grupo coordenador.' O plano tinha

como objetivos a ef'iciência operaçional e administrativa e

a valorização do servidor público. Para cada um desses ob-

jetivos se es t a.beLece'u programas e elaborou-se umasistemá

tica para executá-los.

Os trabalhos realizados, segundo Castro sá (20) reuni



ram-se em quatro agrupamentos:

1. Descentralização de funções e competências

2. Sirnp1ifi'cação de normas e procedimentos·

3. Reorganização de setores prioritários

4. Adequação dos quadros de pessoal

Dessa forma,e obedecendo a essa Reforma, a estrutura.:

da Secretarj.~ da Sa~de passou ~ ~~r composta por quatro

áreas de ""aç ao e

- a área .de1i~erativa, resp.lnsáve1 pelas decisões q'~an

to à p(.títica de s aú de 'e sua o r-g.anã zaç áo , composta pol.o s~

cretá:J.':i'íode Saúde, o Conselho Estadua1_ de Sa~de e Oori s eLho

T~él1iv. Aci.l'linist:cativo;

'.' - a área e.:"8cutiva. comp r-e ecd endo quatro Coor-d enado-.

rias, a de Saúde da Comunidade, a de As'sistência Hospi t a-«-

lar, a de Sa~de Mental e a de Serviços 'l'écnicos Especia1i-

zados;

- a área assistencial assessora, com atividades de in

formação, aná1is.e, planejamento, normas técnicas e a
,
area

assistencial auxiliar. (Anexo B)

. Foram estabelecidas, a partir des sa estrutura, dire-

trizes para execução e organização das atividade~, tais co

mo:

1. Ihtegra~~o de serviços ~. nível local, caracteriza~

do o Centro de Sa~de como unidade, sanitária.po1ivalente

sob comando de médico sarid t a.r-La t a , em regime de dedicação ex

c1usiva.

2. Descentralização exe cutLva , : através da criação de.

, N 'orgaos regionais e sub-regionaif\, os Distritos Sani tarios •
. '

29.
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·3. Centralização normativa, com o intuito de garantir

a uniformidade e qualidade dos serviços prestados.

4. Supervisão permanente e d(~/'nt!nuac.das atividades d~'H1t: '-'1;;

s envoI vi da s •

5. Criação de ,carreiras especificas no campo de Saúde ..

Pública.

6. Formação .e adestramento de pessoal.

Dent r-o des sa estrutura torn(lU-,-Je de competência da (;0

ordenadoria de Saúde da ComurrLde.cíe"estudar, planejar, ori.
entar, coordenar, superintend97:' e executar a t.Lvdde.dee de:

I prestação de serviços lto saúde 'à população

11 saneamento

111 educação sani tária da ~)Opl.1laçãp

IV .fiscalização do exercício- prof\issional e da prod~.

".. '. ''Ao ,çao e comerc~o de drogas e substancias de interesse da sa~

de pública •

V .epidemiologia e estatística

VI exames laboratoriais

VII adestramento de pessoal

VIII administração sanitáriâ".

Segundo Jatene e' outros (21),' a "Coordenadoria de Sa'Ú

de da Comunidade (CSC), tem Uma organização regionalizada

e o controle e supervisão mais di,re"tos são fei tos através'

dos Departamentos Regionais e, D1.stritos Sanitários,
",,'

que sao

es t'r-utur-as ,intermediárias cr-Lada s (1969) para acompanhar

de per to as Un.í da.dee Sani tárias nos seus' aspectos técnicos

e adminiE'trativos" (Anexo C).

Des,);e modo, as atividades do. Saúde Publica estão dis- ~
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tribuídas em um nível central (aruninistração), em um nível

regional: (admini s.tração/supervi são/execução de atividades )-,

eem um nÍ:velloca1, através da prf;!stação:de serviços

execução dos programas de Saúde P~b1ica.· ~-~-- - - ._'...

A nIve1 regional foram criados Departamentos Regio-

nais de Saúde; em n:tve1 sub-regional,. estão os Distritos-,:

Sanitários e em n:tve1 local, Os Centros de Saúde (unidades

sanitária.s plj:;'iva1entes),c1assjf'-:'~adosde acordo com o

programe .j~saúde que lhes compotiria executar, em cin:o

n:tveis(CS I, CS II, CS III, ~~IV, CS V).
Ccm a reforma a.dmãn.íst r-af lrva da Secretaria da Saúc.E!,

se toz-ncu ;lece~sár_'.o""-con ce í e-...as:ão dos Ce~tros de Saúdr.:

classificação, a definiç~:,. dos p7'ogramas de trabalho e o

ddm ensí.orrament o de recursos frumano s, o qu e ocorreu a tr-aves

da Portaria SS CG nl! 08 de 06/06/7Z(Anexo D).

A partir desta Portaria surgiu a necessidade de norm~ .

ti'zar as atribuições dos recursos humanos dos Centros de...

Saúde e estabelecer os organo,gramas destas estruturas (Di.§.

tri to Sani tário e CS) sendo edi tada a' Portaria SS CG n s 13'

de 28.06.72 (Anexo E - incompleto, somente. organogramas) •.

No entanto,não havia em nenhuma das Portarias, a de!!

crição da estrutura administrativa dos CS, ou seja, . qua.í-s

as equipes, setores e seções existentes, a quem"caberia a

responsabilidade sobre as chefias dessas unidades. Aliado

a.isto, ocorria a necessidade de se d~terminar carreiras'e

alterar a política salarial existente. Isto contribuiu pa-

ra a elaboração do Decreto nl! 7555 de 09/02/76 que basi-

camente dispõe sobre a estrutura das unidades da CSC (All2:~"~

xo F).



Posteriormente, tendo em vista a organização adminis-

trativa estabelecida pelo Decreto 7555, se tornou necessá-:

rio determinar, :face à nova sistemática operacional

CS e DS, as competências de seus cirigentes, o que o co r-r-euí.r .

através da Deliberação A Co nº 01 de 16/01/78 (Anexo G)

:foi regu1amentado p~la Portaria S5 CG nº 04 de 19.04.78

e

(Anexo H).

Em l.~~a,.através do Decreto 16.545' (Anexo I), foi f'or-

maã.Lz ada a reestruturação dos Dif'·!;ritosSanitários, dos T/i?

par-t aneu toe Regí.on.ade .d.e Saúde e dos Centros de Saúde, e

atrav<~~~da portaria SS-CG de 15. :1. 2.81 foram definidas i'l>r-

ma.Lm en t.o .as atribuições das Un í.o ad e s de Trabalho dos C. '-••.

~ "'!'l conlI,o.tênciasde Reus' re:::;ponsiveis (Anexo J) •.

i-.s principais modificações coris t. stiram :em:

1. Reclassificação dos Centros de Saúde em três ,nl-

yeis,de acordo com a complexidade das atividades a serem

desenvolvidas (CS I, CS II~ CS III).

2• .Modi.ficação da estrutura administrativa dos Distri

tos Sanitários (D.S.) e Centros de' Saúde (C.S.), pa.ssande

os D.S. ~ nível ~e Divisão Té~nica eos C~S. a nível de ',.

Serviço Técnico.

J. Redefinição das atribuiçõe~ dos D.S. eC.Si

4. Reorganização dos departamentos regionais de saúd~.

em 12 (doze) regiões de saúde. A Grande são Paulo passou 'à.

ser compo sta de 5 (cinco) Departamento s. de Saúde da Grande

são Paulo.

Segundo a Portaria SS-CG nº 26 de l5.l2.8l,em seu ar-

tigo lº:

"Incumbe aos Centros de Saú·.iea prestação de serviços -r-

J')_.

-,
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à comunidade, visando a promoção, preservação e recupera-

ção da saúde da população, mediante a execução dos progra-

mas e sub-·programas de saúde ese,.peamen:to e ainda ativida .•..~-,-tI'

des de Od(11.tologia Sani tária a de Vigilância Sani tária ••• 1' •.:~:
Aos C'entros de Saúde corresponde a s egu í.nt e

programática:

atuação

1. "OsCentros de Saúde I:
N

Axecuçao de todas as ativi

dades previstas :aas programações de s::.úde e de sarreamerito ~
"

incluind(, a.s áreas eep ec ã.aLí.zada r., oper-arrdo .a.írrda como ra-

t aguaz-ds- a outros Centros de Sa"Jla.

2. 0s Centros de Saúde II: execução de todas as +- • •
C'. 1.1.v~

d d b" d •.• - '-", ta es," 8:LCaS as pr-ogr-amaç.o.es 0.0 '~.au,-'e e Ci\.' 'é aneamen ;.>:)

dando cobertura não especd.a.Lã zad.a a outros C'ent r-os, de
,

50. .•.;;-

de e corit arvto , quando identificada a' necessidade, com re-' '" :'.

cursos para atuar como retaguarda em uma ou mais especia1i

dades.

3. Os Centros de Saúde III:
...

execuçao de todas, as ati-

vrí.dade s básicas de saúde e de san eamen to t",

Comba se nos princípios e objetivos contidos na Ref'o rv-

ma da Secretaria da Saúde é que foi realizada a programa ::;..,~

.ção de Saúde da Coordenadoria 'de 'Saúde da Comunidade, em

1976 (22), entendendo '.como programa a descrição de todas as

atividades a serem desenvolvidas e, como sub-programa, a

sub':'di visão de um programa ou seu detalhamento.

A programação estabelecida para a C. S. C'., engloba três,.

grandes programas chamados de:

Programas de atenção à gestante

Pr-ogr-amasde atenção à criança (de O a 1'4 anos)

Pa-ogr-arnaade Assistência ao Adulto (de 15 a + anos)

J].
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~s demais programações figuram como sub-programas:

_ Sub-progr~a de Pneumologi~ Sanitária com ênfase

emcont~',)le da Tuberculose.

_ 'Sub-programa de Dermatologia Sanitária com ênfas(';,

em controle de Hanseníase.

Sub-programa de Saúde Mentàl

A Oftalmologia Sanitária e a Odontologia são ativida-

des que I'jstãointegradas aos :3 p',,~gramas (gest.ante/crian -

çaii:1c.•.•.:i. Lo).

k3 ati vida,des do s prograrc.8S e do s sub-programas orrvoL

vem oç;')ntrole médico-odontoJ,:)(~,H.coe vacinação, reforçados

e compl t':ne:.~tado.:;pc r-•..out.r-as ati'lfi.g,.ad(~s,tais como:

~ visita domiciliar

- exames complementares

atendimento de enfermagem

aplicação de provas, testes e tratamentos

suplementação alimentar.

A educaçáo em saúde está integrada atadas as ativid~

des previstas pela programaçãoe'o treinamento de pessoal

é resultante das diretrizes e atividades determinadas pela

-programaç ao.
Entre as programações, encontram-se as de saneamento.

da CSC, com 3 aub-cp r-ogr-amas s parcelainent'o do solo eedifi--'

cações, engenharia sanitária e alimentaçãO.pública.

A estrutura da Secretaria da, Saúde e da Coordenadoria

de Saúde da Comunidade comporta os Centros de Saúde Escola,

criados através de Convênios com Faculdades/Escolas e a

Secretaria da Saúdê com o objetivo principal d~ aliar as

atividades de sEirviços à área de ensino. Examinaremos aqui

.:h.
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algumas observações sobre o' Centro de Saúde Escola da

OSEC - Organizaçã.o Sani.tamarense de Educação e Cul tura F~

culdade ~de Medicina de Santo Amar'o , que,como veremos a se

guir, cor..stituiráum de nossos objetos de estudo.

No caso específico do Centro de Saúde Escola da O SEC,

segundo documento de julho de 1980 elaborado por seu Dire-

tor Técnico, ost e foi criado em 1.3.75 através' de um convê

nio entre a Secretaria de Estado de Saúde e a OSEC, funçio

nando ird..c.í.a.Lmerr t e :nu Cidade OU-era e posteriormente no 1~'i':im

pus" desta f'aculdade. Encontx':,"-.sesubordinado administrati

vamentc-:.ao Distri to Sani táric de Santo Amaro e é subvenc..i2.

nado pe l o (.ioverno:f.;::l1.:0dual.A i.nci.ca.,~ãcido.Diretor Técni.co

deve '~::eraprovada pela SE;!::,,'-<atari~,do Saúde. A formaçã.o IJO

Conselho Diretor é a seguinte: o Presidente ,
e o Dã.r-e t o a

Técnico do Centro de Saúde e o Conselho é composto de seis

membros, três da OSEC e três da, Secretaria. Cabe ao Dire;..·

tor do Centro de Saúde a responsabilidade pela política s~

nitári'a e-a di:reção das finanças da unidade. Tecnicamente,

no caso em estudo, o Centro de Saúde Escola é um instituto

anexo ~ Disciplina de Medicina Preventiva;, acoplado ao Ce~

tro de Saúde encontra-se o ambulatório médico do Hospital,

que funciona sob a direção administrativa do Diretor Técni

co do Centro de Saúde. Este centro de Saúde Escola visa'ao

ensino médiCO, à assistência ~ população, ,~ p esqu.í sa médi-

ca e à reciclagem dos servidores ,da Rede, Oficial. Em 1980,
tinha abrangência de aproximadamente 457.000 habitantes.

Atualmente as atividades de pesquisa concentram-se nas se-

guintesáreas: desnutrição, aleitamento maternú e gestan-

teso "



Quanto aos serviços,
N

seus dirigentes sao os professo-

res titulares .das disciplinas e cabe ao Diretor Técnico

dar o apoio administrativo.

Os serviços que funcionam atualmente são:

Clínica Médica Adulto, Pediatria, Ginecologia,· Obst~

tríci.a, Oftalmologia, Cardiologia (Clínica/cirurgia), Clí-

nicaCirúrgica Geral, Dermatol.ogi.a, Procto·logia, Psiquia-

tria, Nt!ürologia, Endocrinologia, Onçologia, Nefrologia ,

Cirurgia plástica, Clínica Preve,,')tiva, Clínica Hematológi, ..

ea , (tr-l~opedia" Tisiologia, Prre'umoLogd a , Clínica Reumato~-ó-

gica.

Alé!(~ do", serviços técnicof'. de at errdã.mento direto o
,

G0.~tro de S'-,"Ú0~ e o An:bulatório dispõe de serviços auxili,ê;.

res cerno: enfermagem, vac í.naç ão, S:~~1'E,farmácia, educaçao

sani tária, assistência so.cLaL, segurança, visita domici-

,liar, Raio X, eletrocardiologia, laboratório clínico.



".. ',

• 'c .•

. ,

. (

. . -.;.

I .

lU - .MATERIAL· E METODO DE ESTUDO·



. .. .

III" - MATERIAL E MtTOOO DE ESTUOO

. ,..Dado o objetivo de conhecer a organ~zaçao dos servi-

ços de Centros de Saúde, houve a ~"\ecessidade de obter in-

f'ormaçõe~ a respeito da estruturado Centro de Saúde, suas

:funções e atividades e seus: objetivos centrais .• Com este

intuito tivemos a possibilidade de participar, na época de

reestruturação do~ Distritos Sanitários e Centros de Saúde

da Coordenadoria de Saúde daComun i tL.J de na qu.a.Lã.da.dede ou·-

vdn t e, de reuniões da cúpula dirigente da Coordenadoria i!.e

Saúde da Comunidade (C.S.C.), ccmpo sto pelo Coordenad\)J:!p~

10 Assesscr do Coordenador e pelos diretores regionais 'de

s aúd o •

Ap6~ o conhecimento desta re~~~dade, ou seja, d~ es-

trutura da Secretaria de Saúde, através de documentos, de-

eretos, trabalhos· e da participação nessas reuniões, defi-

niu-se o método a ser utilizado para obtenção das informa-

ções necessárias ,à execução da monografia.

Dada a amplitude dos Centros de Saúde na região ·Me-

tr~politana de são Paulo (segundo JATENE e outros (21), em

janeiro de 1980 a CSC possuia 20J·Unidades· sanitárias) , o

primeiro passo consistiu no estudo de quantas e quais uni-

·dades sanitárias deveriam estar incluídas na Uamostra a
.' , . -ser estudada". Tlnhamos, nesse caso, a opçao de escolher-

mos essas unidades em diferentes pontos da Grande são Pau-

10, .o~ do Município de. são Paulo, mas acredi tronos que tra-

ria maior representatividade a escolha de um determinado

Distrito, na região Metropolitana de são Paulo, e de algu-

mas Unidades Sanitárias desse di::trito. O problema resumia
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se em definir o.Distrito Sanitário em que desenvolveríamos

a pesquisa. Tínhamos por um lado, a estrutura da CSC, que

havia reclassificado os Centros de Saúde, em três
, .

n a v e a s t

inicialmente definimos que, em termos numéricos, seria in-

teressante analisarmos dois Centros de Saúde do tipo I

dois Centros de Saúde do tipo II, dois Centros de Saúde do

tipo III, e um Centro de Saúde Escola que não se encontra

englobado nas categorias acima. Colocava-se assim, a pre-

missa de que sete Centros de Saúde representariam um nÚIDe-

ro razoável de unidades a serem pesquisadas. Portanto, no~

sa restrição era a necessidade da escolha de um distrito

no qual houvesse pelo menos dois tipos de Centros de Saúde

em cada categoria (I, II e III) e a presença de um Centro

de Saúde Escola. Dentro deste critério encontrou-se o Dis-

trito de Santo Amaro Paulista, localizado no Município de

são Paulo, pertencente à V Regional de Saúde, juntamente

com o Distrito de Osasco e de Itapecerica da Serra,de acoE

do com a reestruturação dos Distritos Sanitários e Centros

de Saúde, efetuada em janeiro de 1981 na Secretaria de Es-

tado da Saúde.
o Distrito Sanitário de Santo Amaro possui dois CS

I, dez CS II e três CS III. Os C.S. a serem abordados pa-

ra a coleta das informações seriam: os dois CS I, de Santo

Amaro e da Vila Joaniza, o primeiro eraCSI na classifica-

ção antiga e o segundo criado recentemente; entre os 10

CS II que se dividiam entre ex CS IV e ex CS V, foram esco

lhictosum de cada categoria, o de Campo Limpo e o de Pare-

lheirós;dos três CS III foram selecionados o de Vila Cons-

tância e o do Parque Araribe, sendo o primeiro um ex CSV
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eo último criado recentemente, uma vez que o outro CS III
não escolhido também pertencia a. categoria de ex CS V.

Além desses, faz parte da amostra o CS Escola da Faculdade
,

de Medicina de Santo Amaro - OSEC) conforme podemos melhor

visualizar através do seguinte quadro:

* CS I ex CS ISanto Amaro

* Vila Joaniza (rr,-;.::entementecriado iC.C'.J

* Parelheiros ex CS IVCC'
.) II

(,S II ,Capela do Socorro ex CS V

* Campo Limpo ex CS VJS II
j.

Cs II Cidade Dutra ex CS V
CS II Vila Arrie'te ex CS V
CS II Vila das Belezas ~x CS V
CS II Vila prel ex CS V
CS II Jardim Ang~la ex CS V
CS II Vila Missionária ex CS IV

CS II Parque Dorote a (r~centemente criado)

CS III Casa Grande (recentemente criado)

* CS III Parque Araribe (recentemente criado)

*. CS TII Vila Constância ex CS V

* CS Escola - OSEC ex CS II

Os Centros de Sa6de assinalados co~ asteriscos (*)
foram os escolhidos para.obtenção de informações através

de entrevistas dirigidas.

A coleta sistemática de informações sobre aS funções

e estrutura de uma organização,segundoas·teorias de O.

M., pode ser realizada através do questionários a ser-em

39.



distribu:!dos a pessoas determinadas cabendo, , .se necessarl.O

posteriormente, entrevistas de esclarecimento ou comp1eme~

tação. Outra alternativa são as entrevistas diretas: n este '....,,",',..~,.

caso, o que et.Lorrá.r-í.oé preenchido pelo prôprio entrevi sta-';:;;."

do~, com base nas respostas do entrevis·tado •

No 'hosso caso, optou-se pelo segundo método, esc1ar~

c~ndo, em cada uma das entrevistas, os objetivos do 1evan-

tamento dE' dados; e em cada entr",vista, ;:;egundoa necess)-

dade, foi esclarecido o conteúdo das perguntas.

~J'assemodo foram realizadas entrevistas diretas <1'.;r,m

os Di:r'f'toresdos Centros de Saúdo, no total de sete. ll('n-

tro de :-àda Centro de Saúde f'or-araen~;revistados os respor,-

;.:,;.t-~'.·eispelos quatro setores l::·ásic0sna estrutura dos Cen-

tros: setor de enfermagem, sot or-!.1édico, setor de san eam enc.

to e setor administrativo.

O total previsto de entrevistas atingia o número de

2). No entanto, o Distrito de Santo Amaro e os Centros de

Saúde possuiam caracter:!sticas específicas que vieram a re

duzir esse número para 19. Formalmente, o Distrito de San."

to Amaro possuia o setor de saneamento somente no Centro

de Saúde de Santo Amaro, sendo desse modo o único setor

pesquisado. Com relação ao setor de enfermagem -chefia de

enfermagem - somente o encontramos nos Centros de Saúde

Tipo I (conforme consta na estrutura dos Centros de Saú""

de), excetuando o Cent.ro de Saúde Esc oLa ,-onde embora

existindo, formalmente o :setor e a chefia, na época do-es-

tudo o cargo estava vago. Com relação à chefia adminis -

trativa, houve um acréscimo de umQ.entrevista, no Centro

de Saúde Esco1a-OSEC, ou seja, rC!3.lizou-se a primeira eu-
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trevista com a substituta do cargo/função e posteriormente

com a efetiva. Pela riqueza das informações obtidas julgo~

se de importância a permanência (fe ambas as entrevistas.

Segue relação dos entrevistados, para melhor explic!!:.
..•çao:

Departamento Regional de Saúdy 5

!:li.retor

D::L!3cr:itoSanitário de Sal'.toAmaro

Diretor

'Jentro·de Saúde EscoJa ..OSEC·

Diretor Técnico

Chefia Administrativa (2)

;::e11tro de Saúde San to h~?---1.

D.Lretor Técnico

Ch ef'La Médica

Chefia Enfermagem

Chefia Administrativa

Chefia Saneamento

Centro de Saúde Vila joaniza I

Diretor Técnico

Chefia: Médica

Chefia Enfermagem

Ch.efia Admini stra tiva

-·Centro ·de Saúde Parelheiros II

I:'iretorTécnico

Chefia Administrativa

Centro de Saúde Campo Limpo II

Diretor -Técnico

Chefia Administrativa
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Centro de Sa~de Vila Co~stincia III

Diretor.'Técnico

Cheria Administrativa

Centro ,dE;Saúde P~argue Araribe III

Diretor Técnico

Chefia Administrativa

,Com relação ao questionário, sua aplicáção encontra-se as-

sim distribu{da~

CAPA

PARTE A
PARTE B

PARTE C

PARTE D

7 Centros de Saúde

,Inrormações gerais - 7 entrevistados

Informações pessoais - 22 entrevistados

Funções e estrutura dos CS - 20 entrevistados

,Objetivos dos CS - 02 entrevistados

O modelo de questionário adotado para obtenção de in

formações, sobre funções e estrutura foi basicamente o ex-

posto no questionário modelo (anexo K ), com as

ressalvas:

- as informações de identificação (incluí.das nas peE.

guntas 1; 2 e 3) foram feitas à parte do questionário, em

seguintes

folha de capa (Anexo L) e tiveram o seguinte conteúdo:

nome do cancidato

denomina.;õo dO'~:'Irgoque ocupa

Regiunal d9 Saúde

Distrito Sf~~tário

Centro de Saúde

local de f'urrcLorramentc

horári0 áe funcionamento

42.
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eliminou-se do questionário a questão de nQ 8,qua~

to aos motivos que levaram a organização a reunir as fun-

ções e atividades sob responsabilidade do indivíduo, por

não se considerar essa.questão pertinenie ao tipo de situa

ção e estrutura' cb serviço público e da ·.lificuldadede se
~

obter esse tipo d& resposta.

Desse modo, o questioná.rio (Anexo L, parte C), cons-

tava de 12 perguutas sobre 'funções e atividades de cada

unidade e do Centro de Saúde; slibordinaçã? e relação hie-

rá.rquica, funci9hal, consultiva entre as un~dades; grau de

autoridade de cada unidade e delegação desta; problemas ad

.ministrativos em geral.

Paralelamente a essas informações, foram coletadas

as informações com relação aos objetivos'centrais da orga-

nização. Geral~enie, a ticnica deO.M.prev~ que esta ati-

vidade seja reali'zada atr-aves de entrevista com a adminis:'"

tração superior·da organização; no nosso caso1 optamos t~

b óm pela elabora.ção de um que.et.Lonár-Loe pela entrevista

direta com os elementos escolhidos. No caso, estas entre-

vistas foram,_realizadas com o Diretor' do Distri to Sanitá-

rio eo Dir.etor Regional do Departamento de Saúde V.

o questionário (Anexo L, parte .~~ referente aos obj~

tivos constava de oí, to perguntas ,qU€ se lirnitavam a infor

maçó os sobre os ,\bjeti~os dos Centros de 6aúde, suas prio-

.ridades, prazos, t'or-mas de comunicação, participação 'emsua

elaboração, .resultados alcançados e mecanismos ~e coordena
..•çaa uessos objptivos.

Este qüest:Lonário teve como pc;o.~ode referência o

primeiro questionário adotado no "Estudo sobre o processo



decisório na Secretaria de Estado de Saúde Pública da Ar

gentina", estudo este realizado pelo Instituto Nacional da

Administração Pública da Argentina (23)~ O referido ques-:

tionário era conposto por.cinco partes, :lendo que, em cada

uma se abordava '1m tema 'dif,erente sobre I) processo decisó-

rio. 13a,sicamentc nosso questionário sobre objetivos limi-

tou-se à primeira parte do questionário "modelo 11 , ad,aptan-

do as questões, ao"S interesses de nosso estudo e acrescen -

'tando questões que nos permitissem obter as informações de

sejadas -.
Paralelamente àobte~ção destas informações realizo~

,
se uma observação diretá nas unidades estudadas (Centros

dé Saúde), com a finalidade de complementar aS informações

obtidas ou mesmo de confirmá-las. Essa observação

concretizou-se através da permanência no local durante dois

direta'

a cinco dias, conforme se julgou necessário e de acordo

com a própria. estrutura dos Centros de Saúde. Também'reali

zou-se, nos próprios Centros de Saúde, uma pesquisa de ma....

terial referente às informações desejadas e a estudos ant2...

r.iores realizados pelos Centros de Saúde ou suas, unidades.
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IV- RESULTADOS

Com relação aos resultados obtidos, a descrição obed~

ce à seguinte ordem: informações gerais, informações pes-

soais,· funções e estrutura dos CS e objetivos dos CS.

1. I!nformaç(:es gerais

Iniciarenos a descrição através dos dados relati-

vos. às informações gerais - parte A do questionário, diri-

gida aOS diretores técnicos dos Centros tie Sa~de.

Esta parte consto~ de 3 Itens:

Ano de criação das unidades

1.2 Tempo de realização das atividades no local

1.3 " . . ' ,.. *'Numero de f'uncí.on ar-Lo s em oxer-c í cLo na unidade

Quanto aos result'ados dos ítens 1 e 2, estesen-

contram~se expressos na Tabela 01.

Quanto ao ítem 3, os resultados encontram-se· na

Tabela 02.

Agrupados por tipo de Centro de Saúde os dados se

comportam conforme a 'I'abeLa 03 (com ênfase· na di stribui-

.ç áo dos níveis de pessoal nos Centros de Saúde).

2. Informações pessoais

O's resul tados referentes às informações pessoais

foram distribuídos nos seguintes ítens:

2.;:: Telhpn e local dt f'ormaç ár-

-------------'-"'".,~----------_.-.",-----------
* Quanto a este :5'.:;;('"r. , houve uma limitação relativa às que.:!
tões formuladas: 6.0 invés de se per-gtm t a'v o número existen
te, o previsto e o necessártç de funcion~rios, como era a
idéia inicial do questionário, soment~ :f:>i perguntado o nú
mero existente, pois o diretor técnL;',) tinha dificuldade
para definir " número previsto de Zllnci(l\lários. Além d.í s-
so, em gera:i.., ele admitia que o núme a:o e~dstente era o ne-
cessário, sendo que, em muitos casos, observamos a dificul
dade do diretor técnico definir o número de funcionários
exi stentes... \



TABELA 01: "Tempo de criação e de funcionamento na atual localização dos C. S.
estudados no Distrito Sanitãrio de Santo Amaro - Dez/Jan/Fev -1982"

\NO CS CSI CSI CSII CSII CSI II CSI11
:RIAÇÃO CS
.NO DE FUN- ESCOLA SANTO VILA CAMPO PARELHEI PARQUE VILA CONS- --
:IONAMENTO OSEC AMARO JOANIZA LIMPO ROS. ARARIBE TANCIA
W lOCAL

< de 1 ano X X
--- .

1 a 10 anos . X --
10 a 20 anos X ·X

> de 20 anos X X *,

* Instalado no pr~dio atual ~ã 4 anos
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'l'ABELA 02: "Niimero de funcionários em exercicio por categoria profissional por Cen-
tro de SaGde: d01 C.S. ~st~dados no Distrito Sanitãrio de Santo Amaro ~
Dez/Jan/Fev - 19'\2"

'~'.. CS . --~~_. ---r-cs.·_.~. CSI CSJI Icsr-r leSIII - CSIII F
I1'J~l ESCOLA sx ro . VILA CAMPO PARELHEI PARQUE v: CON~- TOTAL
le Pessoal OSEC AM/\RO· . JOANIZA LH1PO ROS ARARIBE TANCIA

~~-~~-.~-~S-IT-Ã-RI-O-- -. ._*-- -1-:---0-:-r-O-3---r--0-2- 02 _O~ f.o3í_-=
-_.----~------~-----~------------------.---.----~-----
DENTISTA - 04 02 - - - - 06.----.--------f------+----'---t---
_E_NF_E_'R_~'l_EI_R_A_-,:-- __ -+--'0:;...:1__ t-----_ ..._r-.,"'-O 1!.--+ __ -_--l_~_._- ._+_----~+-_-_.,__ ~.~ _
_.:::;..:OB::..::S:....:.T..:::.E.:...:TR..:..:I:...:::Z-f-~_-._+_._02 .1 - - -. __ t-__ -_+__--'--_+..:=.ü:2 _
EDUCADOR O 'I· 02 - - - - ----ºL_
ASSISTENTE SOCIAL 01 -~. _~. __-_.~~_·_-_~~~- ~_-_~ -_~~O=2 __ ~_
PSICÓLOGO - 01 - - - - - 01

-------+-----+------1----1--- --t----'--.-t--.--t-----'- r-.4 7 (28%.)
TrCNICO
INSP. SANIT. - 01 - - - - - 01-----------t------+-----t--.----./----t----.--.I----.-+----.t----
VIS. SANIT. 02 11 03 02 01 02 05 26'--f--!~--
OP. RX - 01 - - - - - 01~~=------------t-----"_+------t___----1_----_+------r_----_r.------+~.----
AUX. DE ENF. 02 - - ' - - - - J)J _

30 (18%).".,..---------+----1-----1- ...----+--,.--,--+-----.-, -'-----+-----~:..::.......:..---
AUXILIAR
ATENDENTE 05 10 07 05 01 03 02 33~~~~------+-~~~--~~~~--4_~~-+~~--~------~------I~·~----
FlS. SAN=I_T~. _+------~,I--_l-2--+------_+-_----~------r_------+----_.~·_,_2__

...:;:Ec;::..SC.=R".::I-=-T.=..;.UR..:.:..A.:.:...:R..:..;IO=-.·f--..:::..O...:..l_+- __0__9_-t-_0:;..;c2'--_-t-----'0~1_-t-_0.....;1'--_+_O'-'1_+_-0-2---- J..7. __
ALMOXARIFE - 01 - - - - -' 01
AUX. ALMOXARIFADO - 02 - - - - - 02-A-U-X.--E--SC-R-.-------t-~0~4~-r-------t--------+-------~-----~-------4-----,,--~0~4---
AUX. FARMACIA 02 - - - - - - 02
-'------+---.~----.--+----4----'-.~--.-1i---_-t :,t-7_1-,-~42%,
GERh~ 'I
J~E"R_VE_N~_E ----t__-0_2-_'_g~~'" _+_0-3_-1--0_3 _._:._.0_2_ J fl_1 ~. [~_1__~ _+, _1_7_ . ..
)1LJllRlS'-'-T~Ll_._,A __t-------t_-.-:12 - - -. __- - ,,_~,,0=2__ .._
Vl~!A - - 01 - - - - 01-- -'~"""------'--+------+- -.-_+----''-'--+-------f-----+- ...-...._ ..

01 - - - - - 011---=-''---
21 (12%- -.------I----I----,-+----I---:----t--:'"--+ -..~-_+_--_+...:....:---=-:~

21 7~j 25 14 07 I 09 14 ;169
.=~)_'f_AL _l.._ __ ..~.'--- •._~ ---I,;. '--- __ -'-' _~_.L-_. _ _'I~(1.:..;:O:.;;:0.:.::.%L.) _

* O nGme~o de m~dicos ~2 EncontY'a sujeito a estrutura peculi~~ do C.S. Escola, vinc~.
lado i OSEC - Faculdade de ~edicina



'ABELA 03: "Numero absoluto e distribuição porcentual de fJnc.ionarios por categoria
profissional e por .tipo de C.S. dos C.S. estudddos no Distrito Sanitã-
rio de Santo Amaro - Dez/Jan/Fev - 1982"

~~
rív CSI CSI I . CSIlI ·CS ESCOLA
ie

UN IVERS IT]\R10 33(33%) 05(24%) 06(27%) 03(14%)*

TrCNICO 16(15%) 03(14%)· 07(30%) 04 (19%)

AUXILIAR 43(41%} 08(38%) 08(35%) 12(57%)

.GERAL 12(11%) 05{24%) 02( 8%) 02(10%)

TOTAL· 104(100%) 21(100%)' 23(100%) 21(100%)
* O numero de medicos se encontra sujeito a estrutura peculiar do C.S. Escola, vincu-

lado ã OSEC - Faculdade-de Medicina
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2.3 Cursos de especial.ização (saúde pÚblica/admi-

nistração)

2.4 Tempo de deSempenho no cargo, tempo na Secre-

taria, emprego anterio~.

2.1 Formação (escolaridade)

Dir:tóres Técnicos (7 entre.1dstados)

Todos de formação médica, sendo cinco do sexo

masculino e dois do sexo feminino.

Chefia Administrativa· (8 en.trevistados)

Distrihuição: .

* Nível Superior: 02

Nível Colegial: 04

Nível Ginasial: 04

Todqs as chefias administrativas sao do sexo

feminino.' As chefias com nível superior são de formaçãoBi~

médica e Pedagogia.

Chefia de Enfermagem (2 entrevistados)

Uma obstetriz e um enfermeiro

Chefia Médica (2 entrevistados)

Ambos de formação médi~Q, um de sexo feminino

e outro de sexo mas cuLâ.no,

Cl.ei"iade Saneamento (lent:.·evistado)

De f'J'cmaçãoa nível coLeg í.a.i.., sexo masculino
A T'ibela 04 apresenta esses dado s v-

:* Nos sete Cer:;~:os de Saúde analisados, havia sete chefias
a.dm.í.ní ebr-ac í v as: sendo que' no Cent:;:'o0G Saúde Escola ao ia
vés de uma ent r-o vã st a realizarankde duas, porisso, o núme-
ro de dois (com relação aO nível superior de formação).
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TABELA 04.: IIN;vel de escolaridade do pessoal nos Centros de Saiide estudados no Dis-
trito Sanit;rio de Santo Amaro - Dez/Jan/Fev - 1982"

F ...
DIRETOR CHEFIA OUTRAS ·CHEFIAS. .

. Tt:CNICO ADt~INISTRATIVJl.
(7) (8) MED(2) ENF(2) SAN(1)~

2 1
UNIVERSn;n;RIA 7 (100%) 2 ( 25%)* ( 50%) -(100%)

..

1 1
COLEGIAL - .3 ( 37%) - ( (100%)'-oe' ):; /0

GINASIAL - 3 ( 37%) - - -

* Referente ao Centro de Saude Escola

50.



Diretores T~cnicos (7 entrevistados)

Distribuição:

5 a?10S-: Escola PaUlista de Medicina - são Pa!}.

lo

7 anos Faculdade de Ciênc ..a s H~dicas de Sa!!,

tos

·7 'anos - Faculdade de Medicina de Teresópo-

lis - Rio de Janeiró

·9 anos - Escola P'auL'Ls t a ·de·Med'icina são

Paulo

28 .anos - (não identificado) Rio de Janeiro.

30 anos - Universidade Federal Fluminense

Rio de Janeiro

L

_4_2__ a_n_o_s__-..........•E;:....l:J.S.l<cb!0~l..!..a.L-_p_a_u._l_i_s_t_a_d_e__M_e_d_l_._c_i_n_a-__ são I
lo.

Chefia Administrativa (8 entrevistadas)

Distribuição:

3 anos - Bio-Médica - OSEC - Organização Sani-.-
tamarense de Educação e Cultura.

4· anos Colégio

4 a.nOG - Colégio

I 10 ;):·~os G;lnásio
'I. 9 ar.c s Ginásio..•.. -
.18 anos Pedagogia

20 :;:.nos- Ginásio

_~~j 8.:"10S - Colégio -_.__ .-

BIBLIOTECA I<ARl A. BOEDECKER
51.



> .

Chefia M~dica (2 entrevistados)

Ribeirão

Distribuição:

2 anos Faculdade de Medicina de

Paulista - são Paulo

4 anos - Facu~dade de Medicj~a de

Bragança

Preto - são Paulo

Chefia Enfermagem (2 entr~vj,stadosj
Distribuiç ão:,

3 anos - Enfermeiro- Universidade' de Mogi das

Cruzes - são Paulo
20 anos - Obstetriz - Universidade de S.Paulo
Chefia Saneamento (1 entrevistado)

~'_1~2~~a~n~o~s__-__~C~0~1~~~g~1~'~0 ~ ~I

2.3 Cursos de Especialização (Administração/Saúde

Pública)

~iretores T~cnicos (7 entrevistados)

Nenhum dos entrevistados fez qualquer curso na

.áreade administração. Quanto à saúde pública,. dos sete,

cinco não fizeram cursos. Dois realizaram seus cursos na

Faculdade de Saúde Pública da USP, e ambos estão

em Centros de Saúde do tipo I .

alocados

. C~f .: <1_ Adn. ~~,:: t~ativa C~~~n~vi stados)
Dos €l."l';revistados.cinco rb~\:I.izaramou estão.

realizando cursos; do Departamento de ,AdmL:.:,.str-aç âo de Pes-

soal da Secretaria de Administração do E!3J.;ado.são cursos

por correspondência e versam sobre os ~eguintes assuntos:

- relações interpessoais
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·.

- comunicação oficial

comunicação administrativa

Nenhum dos entrevistados fez algum curso al~m

destes. Com relação à saúde pÚblica, dois fizeram cursos do

tipo BCG, vacinas, etc, reaJ.izados no Distrito 'de Santo Am,ê;.

ro.

Chefia Médica (2 entre~Ti.stados)

Nenhum dos entrevistados realizou cursos
dmd . ~' -a lnls~~açao, mas, ambos foram alunos do curso de Saúde

Pública da Faculdade de Saúdrjrública da USP.

Os en t r-evd s t x.vo s n á o po s sud am cursos nem na

área de administração, nem na de saúde púb Lí.c a , Um dos en-M

trevistados (enfermeiro), recentemente na Secretaria da

Saúde, fez dois meses de treinamento no Distrito ,Sanitário

de'Santo Amaro.

Chefia Saneamento (1 entrevistado)

Nenhum curso na área de administração, nem na

área de saúde pública.

2.4 Tempo de desempenho no cargo/tempo na Secre-

taria/emprego anterior

Diretores Técnicos (7)

'conto

Tempo no cargo Tempo na Secretaria Emprego anterior

18 m e ses 18 meses

5 anos 30 anos Inst. Pública
,3 anos 5 anos Hospital

s:-' .



continuação·
Tempo no cargo. Tempo na Secretaria Emprego anterior

3 meses 2.anos

9 anos 20 anos Hospital

4 meses 12 meses. Hospital

10 anos 29 anos

Chefia Administrativa (8)

Empresa

Tempo no· cargo Tempo de Secretaria

Substituindo 9 meses

8 meses .8 meses

5 ano.s 19 anos,

2 anos 8 anos

6 meses 5 anos

6 anos 27 anos

3 meses 12 meses

3
N , funcionáriaanos nao 'e

Emprego anterior

Secr. Educação

Banco

Hospital Público

Empresa

OSEC

Chefi~ M~dica (2)

Tempo no cargo Tempo na Secretaria Emprego anterior

12 meses 12 meses Empresa(Med.Grupo)

18 meses 4 anos

-.,----------_., ..._-------~
Tempo no cargo Tempp na Secretaria Il.!!1:!regoanter.ior

3 anos 19 anos sta.Casa - S~ntos

3· meses 3 meses

Ch0f~~ Saneamento (1)
Tempo no cargo Tempo na Secretari~ Emprego anterior

10 anos 32 anos
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3. Funções e estrutura dos C.S.

Com relação aos resu1 tados obtidos, vejamos agora

os dados -ref'erenJ~es a funções e estrutura dos Centros de

Saúde (20 entrev:j.stados). Este estudo su1::.dividiu-se em 12

ítens:

3.1 Punç ô es e atividades sob responsabilidade das

chefias.

3.2 Unidades diretamente subordinadas - tipo de

_relacionamento.

3.3 Funções-e atividades colocadas sob responsa-

bi1idade dessas unidades.

-3.-4 Unidades a 'que o entrevistado está sub9rdin~_

do diretamente - tipo de relacionamento.

3.5 Outras unidades com as quais o entrevistado

mantém contato - tipo de relacionamento.

3.6 Grau de autoridade conferido ao entrevistado.

3.7 Suficiência desse grau de autoridade.

3.8 Grau de autoridade que o entrevistado delega.

3.9 Responsabilidade.

3.10_ Funções e atividades que deveriam ser tran..::!,

feridas da unidade analisada.

l<'unço~<:;e atLvd.d.ad.es que de';reriam ser atri-

buídas à un ;.-i.acl..? an a.Lí. sad<::.".

3.12 P'r ob l emaa administrativos considerados mais

graves.

3.1 ~ILções e -atividades sO!.J,_..!.3sponsabi1idade do

'-;n trev'i s tado

Observando os dados apresentados na Tabela



05, onde temos as <:liversas funções e atividades. de

as chefias;: segundo as informações des sa n próprias

todas

che-

fias, verifica-seque coube· a cada uma a responsabilidade

de descrever as· funções pár elas exercidé's. Com bàse nas

respostas de cad.r entrevistádo organizou-se a tabela, no

sentido" de se t c-var- conhecimento de quantas. dessas funções

e atividades f'o r am mencionadas pelo conjunto de entrevist~

dos pertencentes .à mesma categoria (mesmo tipo de cargo e

chefia), através de números absolutos e relativos. Por exem

pLoe perguntou-se aos diretores té.cnicos, no total de se-

te, quais ·as funções e atividades que estavam sob sua res-
o" .' 4

ponsabilidade; as respostas desses diretores foram agrupa-

das entre si. Com relação, por exemplo, à função de "orie!l

tação de pessoal", quatro dos sete diretores, mencionaram

esta atividade como de sua responsabilidade, o.que repre-

senta 57% de nossa amostr"a. Do mesmo modo, com relação
.•
a

f'unç áo "detectar problemas", somente um dos sete diretores

a mencionou; isto significa IL~~~ de nossa amostra. Proce-

deu-se assim também com relação às outras chefias.

Através da tabela nos é possível visualizar todos

os ítens (funções e ati~idades) mencionados nas entrevis -

tas e a f'z-e qu errcLa com a qual foram mencLonc dos, possibili

tando, então, a compar-aç áo entre as f'uriç oes e ~.?tividades

a serem t eo rrl caraente real:i,zadas e a s de !.'c:tE') realizu:hh~.

3.2 Unidades diretamente subordi!!/~ tipo de

Pa:r·a essa questão, mon.tou=s e a Tabela 06. Pe,!.

guntou-se às chefias quais os setores (órgãos ou pessoas)
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'l'l\BELA05: 't'f,Atividades sob responsabilidade dos entrevistados nos c.», estucaoos
no Distrito Saní tár to de Santo Amaro - O'ez/Jan/Fev - 198211

DIRETOR
TtCNICO

(7) MtDICA 2 ENFERM.2 SANEA~.1.1

• DETECTAR PROBLEMAS 1 (14%)
o TREINAMENTO DE PESSOAL 2 (28%)
o COORDENAR ATIVIDADES 2 (28%)
• -oROGRAM/\CAO DAS ATIVIDADES ._--I_2::--1-(7~8:-:%+)-+-__ -f-__-_--J._--_-+--- __
• :;UPERVISIONAR 3 (43%)'_ -'-1--~-~+-------4-----4------+------
.• ORI ENTAR PESSOAL ,,,'o-1 __4-'---.l,.(.=.;5 7:....:.:%:.L')-+-------4-----4-----+-----
o DAR CONSULTAS / ATENDIMENTO ~~-,

DICO 4 (57%)________________ ~~=- ~~--~~---~~_+----,~---4_----
o ~EALIZAR REUNIOES 4 (57%)

-. "CHEFIAR O CENTRO DE SAOUE , 7 (100%)
o ASSINAR DOCUMENTOS 7 (100%)

CHEFIAS
ADMINISTRo

(8)

OUTRAS CHEFIAS
(5)

DIRETOR T:t:CNICO

CHEFIA ADHINISTRATIVA
o ATENDIMENTO POBLICO(SECRETARIA) - 1 (12%)
o TRANSPORTE (MOTORISTAS) - 1 (12%)

~o~VA_C_I_NA~C_AO~(~AT~E=N=Do~'~EN=F~:E=RM~A=G~H~~)~,-+- ~.~3~(3=6=%~)-4------+--~--~---~-
o ARQUIVAMENTO - 4 (50%)~~~~~~-----------+------~~~~+----+------~----o BOLETIM DE PRODUÇAO ", - 6 .(75%)
. AU10XARIFADO / FARMi'\CIA' . - 8(100%)
o LIMPEZA / CONSERVACAO-- - 8 (100%)

'~.

o PESSOAL - FREQUENCIA / EVo:FUN-CIONAL ". .. - 8 (100%)

• DESPESAS ADMINISTRATIVAS / FINAN-CE IRAS (PRONTO PAGAMENTO) , - ,8 (100%)
· DATILOGRAFIAS DIVERSAS - 8 (100%)
• LEITURA DE DIi'\RIOÓFICIÀL : - 8 (100%)
• EXPEDICÃO DE CORRESPONDENCIA - 8 (100%)

CHEFIA M:t:DICA
• SUPERVISIONAR E DETECTAR PROBLE

MAS EM ALGUMAS i'\REAS- - 1 (50%)

• VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ~ - 1 (50%)
• ALMOXARIFADO TOISTRo VACINAS) - - 1 (50%)--~------4~-----~--~----~------o COORDENACÃO MtDICA -

F~EQuENCIA / HORi'\RIOS
RGTINA DE ATENDIMENTO oIo OHGo E SUPERVo DO ATENDIMENTl) - -,1 (SO%) ·

~_'-~I:-:l.T=E=ND=-=I-:-:-ME=N=T-=-O-::-:M=rD:'-::I-:::"CO"'---o----~,_"=::.==-====:====-=_.- ---11-'2.....;~.~~:1%=):==_--_' '---I"\:~~-~_

- · FUNCIONi'\RIOS - AusENCIAS ! SUBSTITUICOES - - - 1 (50%)
_0 -=---- ------~---_+---_i- ----I-::-T....,..-:,-::-,-.-+----
_'. ARQUIVO - -1 - 2 (100%)_--1 -1- --+-----+:--T-,:-:-::-~+_-~
• CARTEIRA DE VACINAÇÃO - - - 2 (100%)

CH, ~?IF. ENFERMAGEM--_.- --• 8,')LETH1DE PRODUÇÃO'
-. [)EDIDO DE MATERIAL

1 (50%)--4------+------J----' ----i--:----:--l----
1 (50%)

o DISTRIBUICAO DE LEITE - - - 2 (100%)
• MAR CAÇA0 DE CONSULTAS - - - 2 (100%)

~o_A~T~EN~D~IM~E~N~TO~D~E~E~NF~E~R_MA~G~E_M-f- - +- - ~----_2(100%)

CHEFIA SANEAMENTO
• COORDENACAO DOS AGENTES! _-+__- 1--_-__ -+-_-_-+ __-_-+-_i ,-:-\_~0_~--=-;;:;

~-o PEDIDO DE ALVAR~ I - - - - .,1 (100%1
r_o ABERTURA DE CADERNETAS' - - - - '1.(100%)

00 VISTORIA (ESTAS) - - - - 1 (100%)
, o' Í~~~~~~JAO AUTO DE INFRAÇ~O _ _ _ _ 1 (100%)



TABELA 06: "Orgãos ou pessoas que estão subordinados aos entrevistados e tipo de
relacionamento existente nos C.S; estudados no Distrito Sanitirio de
Santo Amaro - Oez/Jan/Fev - 1982"

~

DIRETOR CHEFIAS OUTRAS CHEFIAS
U T'tCNICO ADMINISTR. (5)

~-R (7) (8) 'ICOICA2 ENFERM.2 SANEA~,.l
HIERÁRQUICO ..-SUP. SANEAMENTO 1 (14%) - - - -
CHEFIA ADMINISTRATIVA 6 (85%) - - - -
CHEFIA ENFERMAGEM 3 (43%) 1 (12%) - - -
CHEFIA MtDICO-ODONTOLOGICA 2 (28%) - . - -
ESCR ITUR~R lOS .. - 6 (75%) - . - -
r~OTORISTAS - 1 (12%) - - -
SERVENTES - 7 (87%) - - -

.ALMOXARIFE - 1 (12%)' - - -
VIGIA - 1 (12%) - - '- .

MtDICOS . , 3 (43%) 1 (50%)- - -
ATENOENTES .. .. 2 (28%) 1 (12%) - 2 (100%) -VISITADORES SANIT~RIOS 2 (28%) - - 2 (100%) -
TtCNICO R X - - - 1 (50%) -
AGENTES SANEAMENTO - - - - 1 (100%)
SUPERVISORA (TrC. ADM) 1 (14%) - - . - -

FUNCIONAL .
SUP. SANEAMENTO 1 (14%) - - - -
CHEFIA ADMINISTRATIVA' 5 (71%) . - - - -
CHEFIA ENFERMAGEM 3 (43%) - - - -
CHEFIA MrDICO-ODONTOLOGICA 2 (28%) . - - - -
ESCRITURARIOS - 5 (61%) - - -
ALMOXARIFE - 1 (12%) - - -
SERVENTES - 1 (12%) - - -
MtDICOS 2 (28%) - - - -
ATE~I)ENTES 2 (28%) .-!--. 2 (100%). - -T.-· - -
VISI~;nORES SANIT~RIOS '--' (28%) 2 (1q~%)

.~2 - _. -- ~. '. -
1 ~100~Tr~.'--:r:::NTES~\;~::~Atl1ENTO -

"', : ' ......".- - -.__ .
...- •• __ o

COl'·?'3ULTIVO
-c::iI:'~:IAMtDICO-àoON1'OLOGICA -- (28%)2 - - - ---~--.-. ---, ... .-

NÃO SABE____ o . -- - 1 (12%) - - -_.
I\1~O TEM UNID~l}r.S / PESSOl\5
SUBORDINADAS - 4 (50%) - --- ,,-"- - ,

._. - i
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que lhes estavam subordinados e por que tipo de relaciona-

mento (hierárquico, funcional ou consultivo). As respostas

foram agrupadas Regundo esses tipos de relacionamento, sen

do então computada a frequência dessas. respostas para cada

chefia e as respectivas porcentagens. Exenplificando, nov~

mente, teríamas:· das 8 chefias administrativas entrevista-
/

das, 7 afirmaram possuir um relacionamento hierárquico com

01'1 "serventes", representando 87% dos entrevistados. Por

meio dessa tabela podemos ~erificarque órgãos ou pessoas

estão subordinadas a cada uma das chefias e também o

de relacionamento existente; pode, é claro, ocorrer a pre-

sença de vários desses tipos de relacionamento concomitan-

temente.

3.3 F'uIlçõese atividades colocadas sob responsa-

bilidade dessas unidades:

As informações coletadas neste ítem, confor.:..

me Tabela 07, referem-se a dados obtidos junto aos superi!?

res responsáveis por estas Unidades, ou seja, perguntou-se

aos diretores técnicos 'quais as funções e atividades das

quatro chefias (administrativa/enfermagem/saneamento/médi-

cal que lhes estão subordinadas; perguntou-se à chefia ad-

md.nd etr-at.e va (~h:::IÍS as funções e atividades das quatro cat2.

gor-Las do P(-"!S:::;O:-:;.B 4'.:.elhe :>:'3~,ãoaubor-dí.ns.das (servente/mo-

tori sta/vigia/ oscr-Li;urário), e assim iguaLment e às chefias

de enfermagem e ean=.amen.üó , Essas resposta:';f'o r-am agrupa

das, compu t ando-ea e, através de números e 'porcentagens, a

:frequência de aur, ocorrência. ExempILLici:.ndo:segundo seis

dos diretoredtécnicos, cabe à chefia a&ainistrativa ares
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TJl"BELA 07: !'Atividades sob responsabil idade dos õrgãos ou pessoas nos C.S.
estudados no Distrito Sanitãriode Santo Amaro - Dez/Jan/Fev -
1982"

~ CH~FIAS

~~~~~~~D~S .~

DTRETOR
TtCNICO

(7)

CHEFIAS OUTRAS CHEFIAS
ADMINISTR. (4)~----~~--~----~

(6) MEDICA 1 ENFERM.2 SANEAM.1

r
A - CHEFIAAor~INISTRATIVA (6)

_ SERVo ADM. SANEAMENTO 1 '16%) - - - 1.-
• VACINACM 1 (16%) - - - I -
_ BOLETIM DE P.RODUClio 2 (33%) - . - - I .._--=:"=:A~RQ::'::U:":"IV:':'0~=--':"':':=~=------+""':2=-.!.,;(3=-=3':':'%!..-)-+---_ --~f---_--+--_--Il" -

o
u
Z
u

'W~

- ATENDIMENTO MEDICO 2(100%)

__ ~-~F~AR~M~~C~I~A ~~ __ +-4~(65%)
__ - .-::L:..:..IM:..::P-=E=ZA:..:....L/.....:C:..:::O.:..:.;NS::.;:E:.:...:R.:..:VA=C.:..:.;M"--__ +-=6.....:{100 %)

_ PESSOAL 6 (100%)
_ ALMOXARIFADO (MAT.PERM.) 6 (100%)_~~~~~~~~~L-~~~~-+--------+----~~--~------
_ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6 (100%) .

/ F - TE:CNICO R X
- CHAPA DO PULMAO 1 (50%)

B - CHEFIA ENFERMAGER (2)
- CONTROLE DE DESPESAS
- ESCALA DE PESSOAL 1 (50%)

2 (100%)- BOLETIM DE PRODUClio .
2 (100%)- VACINACM

- ARQUIVO 2 (100%)
2 (100%)- PRE / pOS CONSULTA

'"o~
w

'"
o

- PORTARIA
C - SANEAMENTO (CHEFIA) (1)

- FORNECIMENTO / ALVARi'1: 1 (100%)

- ATEND DAS RECLAMACOES
- MANUTENr.M / VISTORIA 1 (100%)

1 (100%)

- SUPERV. E DETEC. PROBLEMAS 1 (50%)
D ~ CHEFIA MEDICA (2)

(

E - MEDICOS .
««
~~ - ATENDIMENTO
3~ - ATESTADOS DE SAODE

- DISTRIB.LEITE (CRITE:RIOS)

_ ESTERILIZACAO - - - 1 (50%) -

1 (100%)
1 (100%)
1 (100%)

G - ATENDENTE/VISITADOR
_ VISITAS - - - 1 (50%) -

z
w

- ORIENTACliO A PACIENTES - - - 1 (50%) -
- BOLETH-1 DE PRODUCM - - - 1 (50%) -
_ VACINACM - - - 2 (100%) -
-ARQUIVO -'- - 2(100%) -
- PRE: / peis CONSULTA -+ -__..~--------+- __ -_-~2~(.:.:::Cº~L-.-----~
- CONTROLE DE FICHi'iI{~,; ' __ - __ ~ ._-~ __ -+---=- __ -f.;2=-(~1.::-00=-:7.:{-·)-I----=---

__ - SERVo AliX". ESCRITA ---r- :._--+- .-..__ .-+ -_-+=2..!.(~1º:9!L_._- _

l
/H - AGENTES DE SANEAi·1FNTO i

. '.- '
:":~ - PEDIDOS DE ALVARi'i - - - - I 1 (100%).-.-f----.- t--.-----I------ ,- -
~;i _..:..-...!:A!.!ê-B~ER~T~UR~A~DE=CA:!!:D~E7!RN!:E.,!;TA:!::S~._+---.=----4---=---------'f-....:-=----4- - .' umL
J~ _ VISTORIA (ESTAS.) - ..-+ - +_------+---.-----+---:~~J.QQ!L

_ AUTO INFRACM - MULTAS - - - - 1•.( 100%)-----.:..;~~.:.:.....:..::=:..:=--.-.:..:..:::::..:..:..:=....--+-_._..._~-----I---+---~
/ I - SERVENTES

__ -~L~IM~P~EZ~A~/~CO~N~S~ER~V~AC~;A~O_ _+--.~----r6~~(1~0~O%~;)~.r-~-_+_--~~--~----
....::J:.....;:..- ..:.;:M:!::.OT.:..::O~R.!.:IS:!..!T!:!;AS=-- .J.--_- -r-:-1__(1...:1.:::..6%:::..!)~_+_----_+-_ -_,,--.L-:.-_
_K_-__ V_IG_IA -!L_._-__ -+-1 ....:(_16_%..;..)_+-_-_-1 1-
L - ESCRITURÃRIOS I I

_ VACINAC1I:O . - 1 (16%)

«
>,..
..:
'">-
J)

z
i
o
<

_ FARMi'iCIA - 1 (16%)
- PESSOAL - 1 (16%)

~....
l:
U

- SANEAMENTO - 1 (16%)
_ AI MnXARTFAnn - 2 (33%)
- SERVo AUX. ESCRITA - 2 (33%)
- SECRETAR IA - 3 (50%)

M - SUPERVI SORA (TE:C.ADM.)( 1)
~-~SF~'Ir.ruR!IF~TiJA~IIR~T,A~ ~~1+(1~0~0%~;)_4--~-~--~~-~~ __ ~-_~I__-~-

- SERVo ENFERMAGEM 1 (100%)ou
z
u....~
ai
Õ

- SERVENTES 1 (100%)

- SERVICO SOCIAL 1 (100%)
- SERVo ED. SANITi"iRIA t(100%)

- SERVo ADMINISTRATIVOS 1 (100%) .~.



ponsabiiidade sobre" a" Itfarmácia't, o que representa' 100% da

amostra. Neste caso, é fundamental a expl icação de que no,

C. S. Escola, da OSEC', o diretor técnico tem subordinado di

retamentea ele não as q';latrochefias (ac"llinistrat'iva/en-

fermagem/saneamer",to/médica) 'mas sim a supervisora (técnica

administrativa). Desse modo, embora tende entrevistado se-

te diretores técnicos, somente seis destes tem sob sua su-

bordinação a "chefia admã nã st r-a t.L'va t", o que corresponde en

tão àquele total de 100%.

Do mesmo modo, , '"para compreensao da Tabela 07,

convém a explicação de que, na, chefia médica, embora haja

duas chefias, (em dois Centros de Saúde Tipo I) somente uma
(

delas se"caracteriza comotal,diminuindo o nosso número, en

tão, para apenas uma chefia. Com relação à chefia adminis-

trativa, que apresentou oito entrevistados,convém ressal-

tar que duasdelas'encontram~se na categoria de supervisão

(técnica administrativa); em consequência foram realizadas

duas entrevistas, a primeira com a substituta do cargo e a

segunda com a titular. Nessa tabela somente foi computado
;o parecer da.titular, uma vez que a substituta não conse-

guiu definir precisamente sua resposta a esta questão.

A utilidade dessa tabulação cc.n sdst e na com-

paração que possa ser feita com a Tabela 05, n0 ~8ntido de

detectar as ôivnrgêricias entre o que cada urd.da de I ,,' ,...
\ o r-g ao

ou pessoa) reali~~a, segundo a sua própria' ',,':i.são,e o"que c.!!,

da unidade (órgão ou pessoa ) , realiza, s0f;undo a visão do

superior.
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3.4 Unidades a que o entrevistado está subordina-

dodireta.mente -:- tipo. de relacionamento

Est.as infonnações encont r-am-ise tabuladas na :

Tabela 08. A est r'utur-a dessa que s t ao e de sua tabulação as

~
semeLh.a-sse ao ítfl!! 2 - Tabela 02:aqu~ pergtm t a-sse a cada

uma das chefias entrevistadas quais eram os órgãos ou pes-

"soas aS quais est.3.vam subordinados, fossem eles externos

ao C.S. ou do próprio C.S.; a pergunta contrapõe-se,então,

ao ítem/tabela 06, onde a pergunta é inversa (quais os ór-

,gãos./pessoas que' lhes eram s~bordinado·s). De~se modo, tabu

1ando' os dados,observamos a frequência com que cada che-

fia descreveu este relacionamento.

Esses íterts/tabelas,06·e 08 possib~litam-nos

conhecer' a estrutura dos C.s., não só a nível hierárquico

como também no aspecto funcional e consultivo.

3.5 Outras unidades com que o entrevistado man-

té.n· contato - tipo ,de relacionamento

As infonnações obtidas a partir dessa ques-

tão foram trabalhadas em dois níveis de abordagem: por um

.La.do as chefias (diretor técnico, administrativo, médico,

enfermagem, sf~neamento) e por outro lado os tipos de rela-

" \"':onamento (f'l::.n.cioualj consul ti vo jin.forma ti vo/comunica ti vo ] •

Incl.u{mos os doLu últimos tipos (informc:,tívo e comunicati-

vo) por se tratar :le relacionamento tambÉ;mcom out r':- s uni-
.

dades e insti tui(;0·es. Dessa f'orrna, a Tab31a 09 representa

a frequência <" G tipo de relacionamento <3xistente entre as

chefias (CS) e das t as com relaçã.0 ao ambiente

identificando também quais são as instituições

externo,

presentes

na vivência organizacionaL dos CS.



>'I'ABELA08: "0rgã05 ou pessoas a que os entrevistados estã. subordinados diretamen-
~ tee tipo de r~ljcionamento existente nos C.S estudados no. Distrito

Sen í târ io de Santo Amaro - Dez /dan/Fev - 1982/

~

DIRETOR CHEFIA -.. OUTRAS
UNIDADES/ TtCNICO ADMINISTRATIVA CHEFIAS - -

RELACIONAMENTO .
(7) (8) (5)

HIERÁRQUICO .-

. DISTRITO SANITARIO 7 (100%) - -
..;OSEC (DIRETOR) 1 ( 14%) - - -

. NO PROPRIO C.S.
-8 (100%) 5 (100%)- DIRETOR TtCNICO -

- CHEFIA MtDICA - - 1 ( 20%)
FUNCIONAL .

.
•.DISTRITO SANITARIO 5 ( 7.1%) - -- . - -

· DIST. SAN.(AG.SAN.) - - 1 ( 20%)
NO PROPRIO C.S. ,

· - DIRETOR T'tCNICO -- 6 ( 75%) 3 ( 60%)
- CHEFIA MtDICA ;.. 1 ( 20%)- -

CONSULTIVO
_ .. -.

DI~~RITO SANITARIO 3 ( 43%) .... - -- --- . -- ----
· ~~I)PRD~"':::C.S.

- DIRETO~ TEc~ICO - 6 ( 75%) 3 ( 607~}-- --_. __ .._'---_._. _o. -



TABELA 09: "Outras unidades, instituições ou pessoas com as quais os entrevistados
mant~m'relacionamento' nos C.S.' estudados n6 Distrito Sanitirio de San-
to Amaro - Oez/Jan/Fev - 1982"

~-
DIRETOR CHEFIAS OUTRAS CHEFIAS
T'E:CNICO AD~lINISTR• (5)

• ~" o ••

(7) (8) MtDICA 2 ENFERM.2 SANEAM.1
Fm~CIONAL--· DISTRITO SANITARIO ' , 6 (75%) 1 :SO%) 1 (50%) , (100%)-
-. CENTRO DE SAOOE SANTO AMARO 1 ( 14%) 3 (36%) - 1 (50%) -
-:.:'l~UTROSCENTROS DE SAODE - 1 (12%) - - -
• OSEC - DEPTO. PESSOAL - 1 (12%) - - ---· NO PROPRIO C.S.

- CHEFIA ADMINISTRATIVA " - - 1 (50%) 1 (50%) -,. , ,

"- CHEFIA ENFERMAGEM' - 1 ( 12%) 2 (100%) - -
- CHEFIA SANEAMENTO - - - 1 (50%) -

CONSULTIVO
• DISTRITO SANITARIO 1 ( 14%) 3 (36%) - - -
· CENTRO DE SAODE SANTO AMARO - 1 ( 12%) - - -
• OUTROS CENTROS DE SAGDE - 1 (12%) - - -
INFORMATIVO ' '

DISTRITO SANITARIO ( 14%) (12%)
"_ - • ,0,. ..

· 1 1 - - -
CENTRO DE SAODE SANTO-AMARO 1 (14%) 1 (12%) - - ' . -·

· OUTROS CENTROS DE SAODE. 2 (28%) 1 ( 12%) - - -
· OSEC 2 (28%) 3 (36%) 1 (50%) - -
· HOSPITAIS 3 (43%) 4 (50%) - - -
· ADOLFO LUTZ '-.' > 1 (14%) 1 (12% ) - - -
· STA. CASAS -' 2 (28%) 1 ( 12%) - ~

(12% )
'--_._c

· PRONTO SOCORRO SANTO AMARO - 1 - - -
· INPS(POSTOS) - - 1 (50%) - -
· SABESP - - - - 1 (100%)

· NO PROPRI'O C.S.,
- CHEFIA SANEAMENTO - - - 1 (50%) -

COMUNICATIVO
• DISTRITO SANITARIO - 7 (87%) 1 (50%) 1 (50%) 1 (100%)

__,~.~C=EN~T~R~O~D=E~S~AO=D=E~S~A=NT~O~~,=AM~A=RO~__ ~~4~(~5~7%~~)-+~2~(~2~4=%)~ __ ~-.~~~1~(5=0~%)~ __ - _
• OUTROS CENTROS DE SAODE; 2 (28%) 3 (36%) J_(f>..=..oo=%):.-f.-_-_--+'-_- __
.~QS-EC.; DEPTC. PESSOAi_~ 1 -(12%) I - --4-----1---- .'_
· HOSPlTAIS , - ,1 (12%~ •.-,--:,'KONTOSOCORRO SANTÕN ..j.~RO--,--'-:'-' --o 1 l12"f) . ---'----+-----+------
.-)NPS (POSTOS)· ..L 1 (14%) ,+-- - r_~...._...,__+_--_ _+_----
· ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DE BAIRRO 'j' __ 1 (14%) 1 (12%) .~.-'~-----t-----

_._~LTNICAS DE VACINAÇ;l1;O ",. - - 1(~..=...:J%,;",:..)-+-_-_ _+-----
• :::SCOLAS 1 (14%) - _-_-+-_-_-+ __ -~ _

_ ._IGREJAS '. 2 (28%} , - .• - ..----r------t-----
· NO PROPRIO C.S. j

- CHEFIA ADMINISTRATIVA - - 2 ;100%)
- 1 ( 12"~) 2 (100%)~-~-+-~~~~~

1 (12%) ,
NENHUM CONTATO

1 (50%)
- CHEFIA ENFERMAGEM,
- CHEFIA MtDICA 1 (50%)

64.



3.6 Grau de autoridade que foi conferido ou grau

2':' ~_autoridade recebido do c-n tr-evLs t a do ,

As infonnações.coletadas a esse respeito já

se encontravam tabuladas. no próprio questionário; portanto,

o trabalho ·consi:rc í.u em agrupar essas inf'onnações em um

único quadro. Ne.isa questão, como em algumas outras, opto~

",
~. '-

se pela reunião~ das chefias de. enfermagem, médica:.e de sa-

'neamento num único grupo, pois o seu total; referente
v

a

cinco entrevistas se'''perderia'', em.termos de contéúdo, se

conservadas separadamente. O processo se repete do rneemo

modo'quenas demais questões, 'Ou seja, agrupados os dados,

apreocupação·c-eutralizou-se na·frequê.ncia (numérica e peE,

centual) em que as chefias car-acter-Lzar-am o grau de autori

.dade. Exemplificando, para esclar,ecer: QOs sete diretores

técnicos entrevistados, com relação à "definição de polít!.

ca e diretrizes do CS", dois 'deles (?8%) tinham autor:i,.dade

para tal, com consulta a superiores, e 5 deles (71%) ác~e-

ditam que sua autoridade referente a esta questão é nula.

Para melhor interpretannos estes dados convém lembrar que

o Centro de Saúde Escola possui características que dife -

rem dos outrosCS, (confonne já descrevemos), e que nessa

questão essas ca.cac t er-Lst.Lcas pr-cc ã sam ser à'; ferenciadãs f

para não alte~ar os outros resultados. De~se mo~~. 0,3 da-

dos que contém o CSE estão assinalados por. meios de aS';;-e-

riscos (Tabela 10) o

3.7 ~f'iciência desse grau deé~ltoridade

Nessa questão não julgamos necessária a tabu

lação. Descreveremos os resultados obtidos a nível de cada

chefia.



TABELA 10: "Grau de'autor icade recebido pelos entrevistados nos C.S. estudados no
Distrito Sanitãl'~o de Santo Amaro - Dez/Jan/Fev - 198211

~

DIRETOq T'tCNICO CHEFIA ADMINISTR. OUTRAS 'CHEFIAS
(7) (8) (5)

3 2 1 o 3 2 1 o 3 2 1 o
DEFINICAO DE POLITICA 2 5 1* 7 1* 4

- - - - - -E DIRETRIZES (28%) (71%) (12%) ,87%) (20%) (80%)
AUTORIZAÇAO DE OESPE- 1* 2 4 ' 1* 5 2 1* 1 3.- (14%) (28%)(57%) - (12%) (61%)(24%) - (20%) (20%) (60%)SAS
CONTRATAÇAO E REMUNE~ 1* 6 1* 7 1* 4

" - - -' - - ' -RAÇAO DE PESSOAL (14%) (85%) (12%), (87%) (20%) (80%}
INDICAÇAO E DEMISsAO 1* 2 4 1* 7 1* 4
DE PESSOAL - - - - -(14%) (28%) (57.%) (12%) (87%) (20%) (80%)
MUDANÇA DE M'tTODOS E '2 1 4 4 4 2 3- - - - -
PROCESSOS ADMINISTR. (28%)(14%) (57%) (50%) (50%) (40%) (60%)

,* Referente ao Centro de SaGde Escola
NOTA:

GRAU 3 - Autorirlade total sem consulta
GRAU 2 - Autoridade com consulta 'a superior
GRAU 1 -Autoridade rcqlda por, normas
GRAU O - Aus~ncia de aut0ridade
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DirHtores Técnicos: metade dos diretores acr~

ditam que o grau de autoridade que lhes "foi conferido és!!.,

ficiente por motivos diversos, entre e.l.e se

"p or-qu e- vou- me .aposentarlt

••
'porque acredito que quallto mais autorida-

de, mais respons~bilidade".
_ "porque não estou preocu~ado com isso".

Outra metade dos diretores técnicos entrevis

tados acha que deveria ter mais autoridade, pois mu:i.tas·ve

zes identificam·,o problema sem po der'resolvê-lo, o que ge-

ra ~a sensação de impotência no indivíduo; outros acredi-

tam que a falta de autonomia os impossibilita de exercer a

tomada de decisões.
Chefia Administrativa: com relação à chefia

administrativa,' as respostas obtidas foram equivalentes,ou

sej a,'mo t ade dos entrevistados acredi tam ser auf'Lc í.en t e seu

grau de autorídade, incluindo aqui a chefia do CS Escola e

a substitúta desta Chefia, enquanto o restante reinvindica

à necessidade de maior autoridade e autonomia •

.- Chefia de Enfermagem: as chefias de enferma-

gem revelam-se satisfeitas como grau de autoridade a elas

delegado. Co~véI!1ressaltar que uma,á~::'.3aschefias encontr~

se no cargo há três meses.
Chffia Médica: as duas chefi.as médicas entr!..

vistadas se mo strsm satisfeitas com o grau de autori.da:dE'ta

elas conferido p,,,rao desempenho de suas funçõe-s.

';~~efiade Saneamento: a ún í.c a chefia entrevi~

tada e ún:i-.;ae:r.istente em Santo !JIlaroacredita não ser s!!.

ficiente a autoridade conferida para o desempenho de suas



atribuições, pois não lhe possibilita a resolução dos pro-

blemas existent&s.

3.8 Grau de autoridade que o entrevistado delega

Essas informações, assim co.no as do ítem 3.6,-

foram tabeladas no·próprio questionário e agrupadas poste-

riormente, segundo dados das diversas chefias (diretores

técnicos/chefias administrativas e outras chefias) e obed~
. .

cendo o esquema de frequência e distribuição percentual ,
tendo para cada questão analisada, o grau de autoridade

correspondente conforme Tabela 11.

Os asteriscos (*) referem-se ao Centro de

Saúde Escola'como já foi obs;erv"ado.

3.9 Responsabilidade

Essa questão diz respeito a quem assume a

responsabilidade em casos de eventuais erros e omissões dos

subordinados, ou seja, foi perguntado a cada chefia se a

responsabilidade das atividades sob seu controle era sua

~u de·seus subordinados. Essa questão, englobando todas as

chefias, teve a característica de que aproximadamente a me

tade dos entrevistados afirma que a responsabilidade cabe

ria aos p-róprios ele''l.entos(subordinadcs) 9nquanto a outra

metade acredi ta qco cab•.., \s próprias chefi(;~sa responsabi-

lidade de assumir ':aiserros ou omissõee perante

cia superior .•

3.l0/3.1J- Funções ~ atiY"Ídade,~,_quedeveriam ser
transferidas/atri.buíclasà unidade do

entrevistado
A questão lO refere-se às informações

68.



Ti'BEtA 11: "Grau deautorideoe delegado pelos entrevistados nos C.S. estudados no
Distrito SanttiriJ de Santo A~aro - Dez/Jan/Fev - 1982"

~

DIRETOR TrCNICO' CHEFIA ADMINIS1R. OUTRAS CHEFIAS
(7) (8) (5)

3 r, 1 O 3 2 1 O 3 2 1 Oc:

DEFINIÇAO DE POLITICA 7 8 5
- - - - - - - - -E DIRETRIZES· (100% . (100% (100%)

AUTORIZACJl:ODE DESPE- 7 1* 7 5.
SAS - - - (100%) - - - - -( 12%) (87%) (100%)

CONTRATAÇAO EREMUNE- 1* 6 8 5

RAÇAO DE PESSOAL - ( 14%) - - - - (100%) - - -(85%) (100%)

INDICAÇAO E DEMISSAO 1* 6 8 5
- - - - - - - -

~100%)DE PESSOAL ( 14%) (85%) (100%)

MUDANÇA DE MrTODOS E 1* 6 . 1* 7 1* 4- - - - - -PROCESSOS ADMINISTR. ( 14%) (85%) ( 12%) 87%) (20%) 80%)

* Referente ao Centro de Saude Escola
NOTA:

GRAU 3.- Autoridade totãl sem consulta
GRAU 2 - Autoridade com consulta .a ~uperior
GRAU 1- Autoridade regida por normas
GRAU O - Ausência de aLit:oridade



sobre' as funções/atividades que deveriam ser transferidas,

de cada unidade, segundo'a chefia de cada wna. delas, en-

quanto que a questão 11 é a inversão da'questão 10, ou se-

ja, procura saber quais as funções/atividades que,deveriam
.

ser atribuidas a cada unidade, segundo, também, a chefia de

cada uma deLa s s. :F~ssesdados também foram agrupados segundo

frequência e distribuição percentual.' Na coluna vertical

encontram-se as funções/atividades mencionadas por tcidas

aos chefias, conforme mostram as Tabelas 12' e 13.

3.12 Problemas' administrativos considerados mais

graves

Essa questão diz 'respeito aos problemas ad-

ministrativos considerados mais graves nos C.S., pelas di-

ferentes chefias. Na Tabela 14 encontramos na coluna verti

cal o agrupamento de t odos os problemas mencionados, engl.2,

bados em grandes categorias: problemas de pessoal, de- re-

curso s físico s, financeiros, 'materiais e outros. Na c.2,

luna horizontal, encontram-se as chefias, sendo que as,ch~

fias de enfermagem, de saneamento e médica estão ,incluídas

na categoria de "outras chefias". O corpo da tabela apre-

senta a frequênGia com que cada chefia menciona os proble-

mas existentes, bem como a respec~iv~ porcent~gem.

4. Ob3etivo~ dos C.S.

Com relação aos resultados obtidos 'rejamos agora

os dados referert'i.:;esaos objetivos dos C.5.

E5te estudo subdividiu-se em oi t·., ítens:

4.1 Fixação 'de obj et;ivos dos C.S. a curto/médio/
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TABELA 12: "At'iv idades executadas por' órgãos ou pessoas que deveriam ser trans-
feridas, na opinião dos entrevistados nos C.S. estudados no Distri-
toSaní târ to de Santo Amaro - Dez/jan/Fev - 1982'"

-~~ .-
DIlUOR CHEFIA OUTRAS CHEFIAS

FUN rt ·.~~HCO ADMINISTRATIVr, (5)
ATI (7) (8) , ' 2 , 2 1M'tOICA ENFER. SANEAM.

- ,SANEAMENTO 1 (14%) - - - -
- FORNECIMENTO DE A- 2 (28%) 1

TESTADOS DE SAOOE - (50%) - -
- DESCENTRALIZAR. OS

SERVIÇOS DE TUBER- 1 (14%) • - - - '- ,

CULOSE/HANSENIASE

- CONTROLE DE VERBAS - 1 (12%) - - -
- SERVIÇOS DOS ESeRI

TUR~RIOS (SANEAMEN - 1 (12%) - - -
TO) , .

- DISTRIBUIÇ:a:O DE 1- - - . -
VACINAS (50%)

-BOLETIM DE PRODUC:a:O 1
(ELABORAC:a:O) - - - (50%) -

1
- ARQUIVO - - - -(50%)
- ORIENTAÇ~O DE PACI- 1

E~TES (ATENDENTE PI - - - -
V lSITADOR) \ (50%)--

" --
1 •- NADA PRECISA SER ' ~

TRANSFERIDO 5 (71%) 6 \15%) -- .(50%) (50%)--- -----
- TFFAS AS ATIVIDADES , I 1(t:XTINÇ~O DO SER- - - ,/ - -

"iÇO) . I (50%)-- - -
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TABELA 13: "Atividades executadas: por outros õ'rgãos ou pessoas que deveriam ser'
atribuidas aos entrevistados nos C.S. estudados ,no Distrito Sanitã-
rio de Santo Amaro - Dez/Jan/Fev - 19821J

<; OUTRAS CHEFIASDIRETOR CHEFIA'
..~ (5)=-UNÇlJES/ Tt:r:NICO AD~1INTSTRATIVA

I\TlVIDADES , . 2 2 '1
(7) (8) Mt:DICA ENFER. SANEAM •.

- PLANEJA~IENTO FAMlL lAR 2 (28%) , - - - -
- AMBULAT{)RlO
ATENDIMENTO PRIMARIO 1 (14%) - - - -

-

- PRIMEIROS SOCORROS '2 (28%) - - - -
..

- LABORAT{)RIO r (14%) - - ..•. -.

- ODONTOLOGIA 1 (14%) - - - -
- CLINICASOTORRINOLARINGOLOGIA 2 (28%) - - - -ELETRENCEFALOGRAFIA
- CONTROLE DE LEITE 1 (12%)(FICHAS) - - - -

1
- SADDE MENTAL - _. - -(50%)

1- ,l\PARELHO R X - ; - - -. (50%)_. I -_ ..._.
\ 1- OFTALMOLOGIA - - - -,. (50%)-,

- rmDA DEVE SER ATRI- 2 1
BUIDO 4 (C 7°" ' 7 (87%) -.1 r) (100%) (100%)-- -
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TABELA 14:.- "Principais. problemas administrativos apontados pelos entrevistados nos
C.S. estudados no Distrito Sanitãrio de Santo Amaro-Dez/Jan/Fev-1982,1I

~

DIRETOR CHEFIA OUTRAS
n:CNICO ADMINISTRATIVA CHEFIAS

(7} .(8) (5)

1- PESSOAL .
- QUANTITATIVO - 3 (36%) 4' (80%)

. '

.-
- ~UALITATIVO 4 (57%) '1 (12%) 3 (60%)DESPREPARO) . -
- CONTROLE DEHOR~RIO 1 (14%) - -
- INTEGRAÇAO 3 (43%) . 1 (12%) 1 (20%)
- FALTA DE TREINAMENTO .

(ORIENTAÇAO) . 3 (43%) 1 (12%). -
2. PLANTA· FíSICA

- INADEQUADA 1 (12%) 1 (20%) --
- INSUFICIENTE .2 (28%) 3 (36%) 3 (60%)

3. FINANCEIROS .
- SAL~RIOS BAIXOS 3 (43%) - -
- VERBAS INSUFICIENTES 3 (43%) 1 (12%) 1 (20%)

4. MATERI~_L /
MEDICAMENTOS

- INSUFICItNCIA· - 3 (36%) 2 (40%)..

5. OUTROS
- E~~ESSIVA DEMANDA DECL~:~TES - SOBRECAR- 4 (57%) - -GA DE ~TIVIDADES

.._' -, ..- .•..•.._ .•.

- t3UROCRACIA 2 (28%) - -
--

- !..lM?EZA - 1 (12%) 1 (20%)--_.. -
- DISTR. DE LEITE 1 (14%) 1 (12%) --- - ,-,- -
- FALTA DE INFORMAÇOES • - 1 ( 12%) --
- FALTA DE AUTORIDADE - - 1 (20%)

-..".,

6. NÃO EXISTEM PRO- 2 (28%) 1 (12%) -BLEMAS , .
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longo prazo.

4.,2" D~f:'inição dos obj etivos dos C. S.

·4.J'·'Ordem de importância dos objetivos dos C.S.

4.4· Forna de comunicação dos objotivos dos C.S.

',,4.5 Gràu de participação do entravistadona elab,2.

,..
raçao dos objetivos.

4.6' Grau de coincidência. a.l.c anç a.do entre os obj~

ti vo sere sul t ado s (CP-MP-LP) segundo os entrevi s tado s •.

4.7 Mecanismos de coordenação da ação par;;;' ..com

seus subordinados.

4.8 Instrumentos de acompanhamento realizado pelo

entrevistado ...pa.ra com seus subordinados nos objetivos

.CP, MP e LP•

. Essa parte do questionário :foi elaborada de f'o rma

a permitir uma :fáci'l codi:ficação das respostas através' de

tabelas egrá:ficos. Como :foram realizadas apenas duas en .•.

trevistas desenvolveremos esta parte de :forma descritiva.

4.1 Ambos os entrevistados a:firmam que tem sido

:fixados objetivos a serem cumpridos em distintos espaços

de tempo.

4~2 Para um do~ entrevistados os objetivos pode -

ri"'fn ser cLass.. ficado -: em duas categorias:

cuz-t o pr-a z o r

- meL~)ra do nível de atQndi~anto (através de

treinamen to) .

_ descentraliz3,ç;o dos sub-programas de tube!:

culose!hanseníasa

,_ desenvolvimento de programa de saúde mental

74.



- aumento da cobertura para as gestantes;'

midi~ e longo prazo:
- ccn scr-uçâo de novos CS (aumento físico d@

rede de atendim~mto)

.;melhoria das' informações,

Pa re o segundo entrevistado os objetivos QS-

tão assim distribuídos:

curto prazo: atendimento (vacinação) e Q dQ..•

.senvolvimento dos sub-programas.

midio prazo: implantação dos sub-programas d~
hanseni'as e / tuberc.ulose.

longo prazo: desenvolvimento do sub-programa

Adulto. Programa de prevenção do câncer.

4.3 Ambos os entrevistados consideram os objetivos

de curto prazo os de maior importância.

4.4 Segundo os entrevistados, os Programas e.Sub-

programas definidos em 1976 atravis da Programação de Saú-

de da Coordenadoria de Saúde da Comunidade foram indicados

de forma escrita; outros objetivos, como treinamento de

pessoal, o foram de forma verbal.

4.5 O pr-ocesso de participação nos objetivos, das

pessoas dos :aívnie an tr-evdstado evt e've seu L·.{cio quando da

defin:i,.çãoda Prc..-.gramaçãode Saú:de da ("SC ':-in 19,/h. Pt;steri-

ormente, :f'oi-mencion.adaa participação, a:, nIvel de gablne-~.

te, quanto ao aum en t o fixo da rede de at er.dd.rn ento, ou se-

ja, quanto , construção dos nóv o s .Centros de Saúde.a

4.6 Q:~.lt;cnto aos objetivos de curte.'?razo, defini

dos de atendimento, Lnst.r-u-aento utilizado ,
como os o e t>
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"Boletim de Produção" alcançando, segundo os entrevistados,

um grau elevado "de' coincidência entre os objetivos fixados

e os alcançados ~80%).

Quanto à construção dos Centros de SaÚde, se-

gundo· um dos en t i (:wistados, 'a coincidência é total •

.·4. 7 'Um J .ocand smo :frequentemente utilizado é o de

reuniões com os diretores regionais dos distritos, realiz!!

das duas vezes por mês, com os diretores técnicos dos. CS e

os di:ferentes n:Cveispro:fissionais dos CS, pelo diretor do

Distri to•.

4.8" Para.acompanhàmen.to dos trabalhos é realizada

a supervisão, mensalmente, por pa r-t e do diretor r.egional ;

pelo diretor do Dd st r-L to, ocorrê no~almente supervisão se"'

manal sem critério :fixo, dadas as di:ficuldades existentes,

como acúmulo de atividades no Distrito.
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v - COMENTÁRIOS·

É importante ressaltar que ahipótesede trabalho propo~

ta na introduçãc não teve suã. análise ba.3eada exc~usivame!!:

te na pesquisa I:<::!alizada'.E::;te .estrudo vvo.l, ta;'"se para 0- co-

nhecime?-todo canpo de ação destes sete Centros de Saúde ,.

o que não representa, de modo algum, -a amostra do to1;aldos

Centros de Saúdu.· Seria um erro tentar extrapolar essa -re,!!

lidade encontrada para tim conjunto bem mais amplo ecompl~

xo, representado por todos os Centros de Saúde do Estado

de são Paulo, Deste modo, esta pesquisa teve um

cornp Lem eri t arv vd e apoiaras inf~rmações a serem

oojetivo

descritas,

comum caráter de mostrar alguns aSIlectos das condições ad

.mi.nistrativas destes Centros de Saúde, e não a discussão

.teórica de alguns possíveis modelos a serem necessariamen-

te implantados nestes Centros de Saúde.

Após a descrição dos resultados obtidos em nossa pes-·

quisa podemos agora prosseguir com a análise destes resul-

tados.
Para efeito·metodológico, dividiremos os comentários

em quatro grandes grupo.s,·conforme o questionário:

1. Com ent';'t'los sobre as informações gerais

2. Comentár::"os sobre . f ..• p e s e o a.í.sas an or-c.açc ~~.:

3. ComentáriC' '3 sobre as funções.,; ?strutúras -':";sCen-
-

tros de Saúde-

4. Comentários sobre os objetivos dos· Cl?ntros de Saúde.

1. Comontp_rios sobre as info:i:maçõe~J:Çerais

Quanto ao ano de criação das unidades, ·observamos



·..:' :,' '::';
.....: .

rres tres sete Centros- de' Saúde que- as unidades ou :foram cria

das há mui to tempo (mais de· vã n t e anos) ou :foram recente·-

mente- criadas (menos de um ano) t existir .•do um hiato neste-

interval.o. Isso f1e deve-, é· l.ógico, à política de saúde ado

\tada rras adminis .;rações estaduais passadas, sendo esta úl.-

tima à. de expansão da rede de at anctí.m en't o,

Quanto ao tempo de :funcionamento da s atividades no ~o--

cal., praticamente são exercidas nO'próprio Centro de Saúde

ori.ginal.mente destinado a este·:fim, com al.gumas -exceçoes,

como o Centro dê Saúde II de Campo Limpo', que .:foi trans:fe-

rido ·para o l.ocal. atual., onde :funciona há quatro anos.

Ocorre que, quando da. impl.antação dos Centros de Saúde

de toda a rede, :foi comumo procedimento de se al.ugar ou

~dquirir casas na peri:feria, nem sempre :funcional.mente con

dizentes ou adaptáveis às atividades dos Centros de Saúde;

com o pró.prio crescimento da popul.ação a ser atendida e a

modernização das técnicas util.izadas, tenderam a ser estes

Centros de Saúde, trans:feridos para novos prédios, .cori s t r-u

idos a partir de.projetos da própria Secretaria ou prédios

já existentes, mas que apresentassem melhores condições p!!.

ra o desempenho das atividades, incl.usive o acesso :fácil.

da população.

Quanto ao rrúmer-o de :funcionários em exercício, podemos

. ob s sz-var- que exiBte uma di:ferença considêrável entre os

Centros de Saúde I e os demais. Como os C.S.I.tem como :fun·

ção ser o ponto õe :re:ferência para os deraad a C.·S., isto em

parte se just:'.:f.i.ca; mas, ao analisarmos por exemplo o núm.2,

ro de :funcionár:Los dos C. S. I Sa:LJ.toAmaro 79, comparado

com o número de :funcionários do C.S.II de Parelheiros - 7,
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e consideradas ,as populações a serem atendidas, há sem dú-

vida uma di sparid.ade.digna de'nota. O número de funcioná -
.". .rios existentes nos C. S e-II e nos C.S~III observados em na-o

da' se diferenciam, ou seja, existem CSII com 14 e 7·funcio

nários e CSIII com 14 e 09. funcionários.

O pessoal de nível universitário representa 28% do

total, sendo que mais da metade destes .(65%) são médicos,

e'as enfermeiras representam somente 4%. No entanto a graa,

de defasagem encontra-se com o pessoal classificado como de

nível téc~ico(inspetor sanitário, visitador sanitário, op~

rador RX, auxili.ar de enfermagem), que representa 18% do

total,' sendo 85% deste nível, os visitadores sanitários,c!!

bendo muito pouco à categoria de auxiliar de enfermagem.

Temos ainda o pessoal de nível auxiliar representando 4~

e o pessoal de nível geral com 12% do total de funcioná

rios.

convém ressaltar que a existência de um número bai-

xo de profissionais em uma categoria (corno enfermeiras) ou

a existência de um'número elevàdo em outras cat:egorias (C!?
mo visitadores sanitários) deve-se à própria sistemática

de funcio~amento do serviço de seleção e admissão de pes-

soaI no Estado, via concurso público. Por exemplo realizo~

se, na m esma epc ca da· ~'~:,squisa,um concurso para a catego-

ria de' en:fe:nneirat mas est as aí.rrd.a:não héLviam sido nomea -

das, enquanto que .')concurso para visi tadvo:''sarrí,tário, rea

lizado alguns mes!?s'antes, já havia possih=-litado à Secre-

taria Estadual df~Saúde o r-e cr-u t amen tro t>. alocação destepei

ao aã ,

A distribuição dos níveis de pessoal pelos C.S.I,
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II e IIIapresenta:"se de· forma equitativa com relação aos

níveis université.rio. e auxili.ar, ou seja, as percentagens.

de pessoal. nesses níveis é aproximadamente a mesma com re-··

lação aos três' tipos de Centros de Saúde •.

Nos CSII aumenta o número de funcionários no nível.

geral, representando 10% amais com relação aos demais;nos

CSIII aumenta o número de funcionários.no nível técnico ,
sen.do 15% a mais. com relação aos demais.

o CS ESCOLA,por apresentar características espe-

ciais, di·spõe de núme~o de médicos extremamente alto, por

isso,foge à reg~a e não pode ser comparado, em termos de

porcentagem, aos demais.

2. Comeniários sobre as informações pessoais

Q.uantoà formação dó pessoal dos CS (Tabela I, os d!,

retores técnicos e as chefias médicas são de forrrtação riléd!,

c a , as chefias de· enfermagem são de formação em enfermagem

e obstetrícia (curso que já·se extinguiu em nossas univer-

'sidades)e as chefias administrativas são de formação gin!!;

sial 'e colegial. A chefia administrativa do CSE, cuja es-

trutura admite um nível d~ supervisã~ -pois existe no or-

ganograma, um cargo de .supervi sor - não é exercida por pe,!!.

soaI com .:-onhecimen'\:,:, em administração.( c.omoo técnico de

dmí • +- "')a ana s r r-açao i » o "(ue s~::c:a ~xtrema.men~:e importante dadas

as necessidades de racionalizaç;ão dos . C. n., e sim, por el.!,

mento ligado a área pedag6gica e bio~médica.

Quanto ao tempo de formação des tie-s profissionais, é

interessante rezsaltar o tempo de for.c·.~çito dos diretc:t·~$
')

técnicos doe C. S, médicos. Ocorre um hiato, um interva1·o

no tempo de formação, ou seja, existe um grupo muito anti-
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go em termos de Secretaria, 28,30,40 anos e um outro grupo

bem mais novo, com 5,7,9 anos, não existindo médicos numa

faixaintermediâria de serviço público riu Secretaria. Isto

se deve, em grande parte, .à política educacional J,.igada •.
a

área da saúde 'ad)tada ne~tes anos. A criação e as modifica

ções na. carreira de médico sanitarista na Secretaria em

muito determinaram esse quadro mais recente e também. cons-

tituiram uma medida importante para a melhoria dos servi-

ços de saúde. A carreira de médico sani tarista, criada atr~

vés da Reforma Administrativa da Secret~ria da Saúde, até

1976 aindÇl.não.permitia ao médico o acesso a esses cargos

regulamentados:
Em 1976 h~uve a preocupaç~o com a formação de sani-

taristas através de convênio entre Ministério da Saúde, a

Secretaria de Estado da Saúde e a Faculdade de Saúde públi
. .' -
ca da Universidade de são Pa~llo, onde se previu a realiza-

ção de cursos semestrais. Através disto pode-se ampli"ar o

quadro. de ..m.é.di.c.o.sani.tari.s.tada..Se.c.re.t.ari.a.de Sa~d~ ~.ap'~.!:...

feiçoar o processo de sua formação.
Quanto aos cursos de especialização em Saúde'Públi-

ca, dos sete 'diretores ·técnicos dos C. S. somerrt'e dois fiz~

ram seus cur!3~S na Faculdade de Saúde Pública e são justa-

mente o s que estão alocado s em CS· ~ir:-i:.' !, o ~~1 C! demonstra

uma "polí tica" dr. melhor aprovei t ar elctilen';;;)s quepo ssuem

formação específica 'na área. Vem confirmar essa idéia o f~

to de que os chl~!'esmédicos dos CSI, eveni;l:?is substitutos

dos diretores tácnicos, também possuem curso de Saúdc.Pú-

blica, ou scj a, são médicos sani tari etas,

Outro fator extremamente preocupante é o fato das
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chefias de' enfermagem não possuirem cursos de Saúde públ.i-,

ca,ainda mais 'em se tratando; de elementos recém admitidos

no Estado,' uma vez que este tipo de profissional . trabalha

diretamente com atividades que requerem corthecimi:mtos esp~

fíficos •. É interossante observar que ent'-:-e as chefias adm!,

nistrativas entrev:istadas, duas haviam realizado algum ti-

po de curso de Saúde Pública, como instrução sobre BCG',va

cd.n as ; etc. É questionável essa poLrí tiã.c a de treinamento ,

que oferece cursos indiscriminadamente, não levando. em con

. sideração a utiLidade e praticidade dessas' informações pa-

ra os elementos. Umdos argumentos ut í.Lí.z ado s para comba-
, , ,

ter essa Lded.a , pelo pes so a.L da Secretaria, e que e impor-

tante que todos os elementos saibam realizar todas as tare'

fas para que, em IIhoras.de emergência", não ocorram probl.~

mas. Ora, esse raciocínio fere os' princípiOS administrati-·

vos de racionalidade', pois a" especialização e a dedicação

d~ um indivíduo' com relação a uma tarefa são muito mais

produtivas do que a execução mú.lt Lp La de atividades distin

tas, sem considerar ainda o fator "capacidade de desenvol.-·

ver a ativid.~de". O princípio da divisão do trabalho vem

ao encontro dessa idéia, no sentido. de contribuir para que

a organização' tenha um critério de 2.z-upamento e divisão

das funções a ser(~m desenvolvidas pelos distintos l'~lement0s.

Quant(~ a cursos de administração, nenhum dos diret~

. ; res técnicos, c'hef es médicos, chefes de enfermagem ou. che-

fés de saneamento realizaram qualquer tipo de curso. É in-

ter6ssél.nte ob~«;t."Varque todos esses el€r:lentos ocupam car-

go.s de chefi.a, ,~xigindo tomada de de ...:isões e técnicas adm!,

nistrativas para a execução de suas at:.i:vidades. É claro que



isso gera urna deficiência e- acarreta desorganização- e ine-

ficiência dos procedimentos a serem ef'e tua.doa, A
, .p r-op ru a

. .•. .
consc~enc~a por part~ destes elemento~ da necessida~e de me

.Lhor- prepa:ro para desempenba'r- euas funções representa um

passo important~ na compree~são desta qu!stão. Com relação

às chefias- administrativas, das oi to entr('vistadas, cinco re~

lizaram ou estão realizando cursos por correspondência da

Secretaria de Administração do Estado

Admini~tração de' Pessoal (DAP).

do Departamento de

Convém estudar um pouco mais a fundo a política que

está ~sendo ,adotada pelo DAPqual a preocupação e obj eti vo

ao oferecer estes tipos de cursos, e qual sua validade ou

aproveitamento.

Quanto ao tempo de desempenho nos cargos, tempo na

Secretaria e empregos anteriores, vale a pena ressaltar que,
. ,

de modo g~ral, o pessoal que, já possui algum tempo de Secr.2,'

taria é um pessoal de algum modo marginalizado em termospr~

fissi:onais em outros loca:is, principalmente a nível de che-

fias administrativas.

3. Comentários sobre funções e estruturas dos Cs

3.1. Funções e atividades sob .....~!:iponsabi'lidade das

chefias. e das unidades (T~b61.a .5 e Tab('la 7)

Com1'elação ao Diretor Técn::l_c:), segundo artigo

. ~- 52 da portaria SS CG 26 de 15.12.81, inc~~be a este,
. ,a n~

vel geral:

I-(I,)rdenar, controlar, sup oc-va ::;~~.•..•~r ~ a.valiar

asatividadGs des errvo Lvtí d.aa t

participar da elaboração de proposta de esca-
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la, de- :férias,;.:

dar assistência a- seu superior imediato;'

executar controle de presença;

prever e adotar .medidas necessárias ao abast~

cimento de materiais, verificar o estado H condição de con-
'-

servação dos equipamentos, materiais e solicitar reparos ou

substi tuições;-

- contribuir para o entrosamento das atividades

rias diversas unidades;

""propor a execuçao de adestramento de pessoal;

párticipar do planejamento e da ,avaliação dos

resul tados;

c~prir e fazer cumprir leis, decretos, port~

rias, etc.; - .

prdmover e dirigir reuniões;

representar a autoridade superior a respeito

de todas as irregularidades.

Quando perguntado aos Diretores Técnicos quais

as funções e atividades sob sua responsabilidade, ou seja ,

quais as atividades que ele realizava em seu dia-a-dia de

trabalho, 'observou-se uma dificuldade em definir essas ati-

vidades. Todos os el:+.revistados deram 1:', I::otender que "eram

responsávei s pelo :!Sti, ·.~efiavam o CS", di.:.....igiam, contr01â

vam todas as ativ:i.\l.ades, sem no entanto conseg'udr' me1hord~

finir essa atLvddac.e de tlchefiar os estl. É :1.nteressante ob-

servar que os dir(> tores técnicos mencLonav.am que uma de suas'

atividades eram E,.:3sinar documentos, ta:r",..:fa burocrática· e

que não foi esquecdda , uma vez que zepr-e sen t a a estes e1e-

mentos um considerável consumo de tempo.
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A Portaria SS'CG 26 nos diz que cabe aos Direto

res do CS,. participar da execução do programa de trabalhO' ,

sempre que rrecess áz-Lo, Essa abertura nesse concei to'. ,
e que

nos permitiu encontrar 'distorções corno o atendimento médi-·

~o, :feito pelos Tliretores Técnicos, repr~sentando um índice

alto de 57% dos diretores entrevistados. Dar consultas -nao
deveria. ser uma atividade regular e que consumisse conside-:

rável tempo do Diretor. A'meu'ver,'a'portaria prevê essa t.!!,

re:fa em casos esporádicos ou situações especí:ficas e não co·

mo atividade constante, o qu~ acaba acarretando a não dispo

nibilidade de tempo para o desempenho de outras atividades.

Tstoé muito comum. ocorrer dada a própria':formação do ele-

mento que não tem conhecimentos especí:ficos de administra -

ção, corno instrumentos de controle, avaliação e planejamen-

to. Corno não se·sente "seguro" no desempenho dessasativid.!!,

des acaba dirigindo-se às atividades que melhor. "sabe desem

penhar'f, ou seja, aquelas atividades para as quai s :foi habi

Ti'tad'be que consd'd'êr-a f'ü.ridã.tnent'ar-pa.r-ao CS~ ES·ta :i.:d"éi:a vem

ao encontro do Princípio da De:finição Funcional, em que ob-

servamos a importância em.se atribuir de :forma clara, a com

petência de cada unidade (órgão ou pe eeoa.];

Outro ítem mencionado :foi.quarrto à orientação de

pesaoa.L em todo s os nívei s, A portaria S5 CG 26 menciona CUDi

pz-ax..• ':: :fazer camf;r:irleis, decretos, por-taz-Las, etc, mas

'~: ocorre que muitas vezes as atividades, ncrma s, e/ou rotinas

não se encon'tram claramente de:finidas. 03 distintos. níveis,

:Q.ãoconhecendo z,uas atividades, recorreu. exaustivamente a

seu aup ez-Lor-, pa.ca melhores def'Lní çõ~s, sobr-ecar-r-egando as

atividades destes.
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Quanto a treinamento de pessoal, atividade des-

cri ta pela po r-taz-La SS CG 26, é. realizada, somente por 28%.

dos diretores en'::;revistados.Sendo esta atividade de suma

Lmpo r-tânc í.a no saz-ví.ço público, uma vez que permi t'e que se-

jam corrigidas dE m eLho r-forma, as falhas de formação e de

adequação, suprindo, as necessdda.des de informação tão fre-

quente, é de se ostr-anhaz-um índice de 28%, pois o esperado,

,era encontrar uma, necessidade identificada e diagnosticada,

ou seja, pelo menos propostas de treinamento.

Outra atividade que julgamos de suma importân-

cia é, a de' promover ~ dirigir reuniões, pois este é um ins-

trumentoessencial para o dirigente do CS, quer para'trans-

missão de informações quer para'poder diagnosticarproble '..;.

mas e promover a integração das unidades; no entanto esta

atividade é realizada por somente 57% dos entrevistados.

As funções eati vd.dade s de coordenar e supervi-,

sionar as atividades, embora apresentem índices baixos, ,po-

demos- sub-entender que s'e'encontram errgLob ad'as na atividade

definida como "chefiar o CS".

Uma função/atividade mencionada :foi a de "deteo

tar problemas" - (14% deis entrevistados), o que engloba um

conhecimento uos s~rviços e de suas necessicades, indo ao

encontro de algumas das Lrrc umb êrrcd as da :i'ortar1."55 CG 26.

É importante no tav ser' essa função, estri t.,.menteadn.:'n:~striã

tivae de grande amplitude, mencionada e r'ealizada dentro do

CS. Qualquer tarE:~:':-ade pLan ej am ent.o e de con cr-oLe da progr,!.

mação asere:fetl'.ada, vem ao encontro de atividades como as

ta~ de "d0tectar problemas".
Outra :função/atividade mencionada p~J.a~ '.:.H reto-
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res ée a que diz, respeito a "programação de atividades", re-

presentando 28%.dos entrevistados. :t claro que cabe a eI.e

a definição da ipr-ogr-amação. a ser ádotada pelos CS, mas- a de

finição do método' de trabalho e a programação de como essas

atividades devem ner executadas competeméo Diretor do CS.
Acreditamos que a ele cabe, ..e deve ser sua a responsabilida

de pela execução. das tarefas. Como diz Crosby (24) " a efi-

cácia de cada programa· depende do· grau de par ticipação del,!;

gada".

Vale a pena observar que os Diretores Técnicos

não mencionaram nenhuma .atividade específica como as estab~

lecidas.na Portaria S5 CG 26 e tampouco se referiram a'ati-

vidades c omoe .

participação na elaboração de escala de :férias;

assistência a seus superiores;

controle de presença;

previsão de abastecimento de mat er-âaã a , con-

•..•
s.er:v:açao .de. e.q~ipamento;

- entrosamento entre as unidades.

Cabe esclarecer que as atividades mencionadas

não necessariamente representam a realidade, ou seja, podem

não ter sido mencí.o rracía s atividades que realment'e se execu-

téUIl~.mas éfu';1.d;..:.~ental 'observar que a s ativ::.dades que rea1-

mente são f'e:1:;as nã0 s er-ãan, t'~.•..ci1mente esquecidas.

Com rel:a~ão às chefias adminin,:rÇitivas, segundo

artigo 52 da Portay·;'? 5S CG 26 de 15.12. 81 incumbe a estas:

~ promover a organ.i zaç ão das E,ti vidades de adm!,

nistração geral di) CS;

verificar o cumprimento das normas e rotinas;
,

verificar os regiestros previstos em cada area
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. de- atividade' (registro de ponto e :frequência) ;:.

..• contro·lar O' material e a utilização deviatu--

. ras;

.se:.ecionar e.distribuir as atividades inter-

rra s e. externas' en t r-e os seus- subordinados;

_ encnminharao Diretor do CS os expedientes ou

pro cesso·s •....

Cabe,segundo esta portaria, às
..•

seçoes ou seto-

res administrativos, a realização de:

atividades de comunicação

atividades de pessoal

atividades de material e patrimSnio

atividades de transportes

atividades de serviços gerais

atividades de orçamento e :finanças.

A :função/atividade classi:ficada como almoxari:f~

do/:farmácia re:fere-se' à aquisição de material, recebimento

e armazenagem, guarda e fornecimento de material e corres-

ponde às :funções descritas como de responsabilidade da che-

fia administrativa e ocorre segundo dados levantados em100%

das chefias e .

Outr~s atividades d~scritas pela portaria e pe-

las che:fia5 administrativas que ocorrem €~;! 100;:' >:'ãoas de

pessoal, as financ.eiras e as de serviços g:,,:rais.

As atividades de comunicação qu.e incluema· lei-

tura do Diário 01~:l.cial, expedição de corre3pondência, arqui. . -
vamento, datilogra:fias diversas, também Eil;tão inclusas nas

atividad~s definidas pelas chefias.
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Convém réssaltar que' as che:fias se limitaram- a

descrever as atividade's do· setor e não coLocar-am em nenhum

momento· suas atividades, ou seja, não descreveram 'as :fun-

ções/atividades. ~_ndicadas na portari-a e suas atividades :fo-·

~am descri tas con.o as dó setor, não h.avei ido , deste modo, ati.

vidades do ,tipo pr-omover- a organização, s e.LecLorrar- e distri

buir atividades,veri:ficações, atividades estas, sim, típi -

ca s de uma che:fia administrativa.' .

O qué podemo.s deduzir é que estas ch.ef'Las limi-

tam-se em muitos, ca sos a e:fetuar as atividades da seção/se-

tor e não a "che:fiar" essas atividades •.

Há que se observar alg~s' des';'ios, de :funçõee!ctti.

vidades, como atendimento da en:fermagem - vacinação, sendo

e:fetuado pela secção/setor administrativo, estando estaati

vidade em 36% das che:fias administrativas entrevistadas.

Outro dado interessante é quanto à prestação de

Lnf'or-maçSes ao público sobre atividades relativas à progra-

mação' de earre'amerrt.ó, que obt'évé a porcentagem de 12%' c'orré§.

pondendo aum dos CS entrevistados, justamente o único CS

que possuia che:fia de saneamento (CS Santo Amaro). E neste

caso especí:fico esse serviço não é realizado pela equipe de

saneamento e sim pelo setor/seção de a~rninistraçãoo

Com.re~_ação a atividadp-s <le transportes esta o~

tev9 :L2%nas che1'ias .admã.nãet.r-at.í.va s , sj_g;-Li:ficando um }t1li~o

CS. Ocorre que esl;e CS, no caso também o de Santo Amaro, é o

único que po'ssui ,-'eículo e quadro de motoristas, justi:fic~

do classe modo c Indice encontrado.

Os diretores técnico8~ aO definirem as ativida-

des do setor/seção administrativa, também incluiram, todos



eles, as atividades de almoxarifado, as de pessoal, as fi-

nanc edr-as v e a.si de serviço geral', sendo que 33~b dos direto-

. ~. res não incluirarr. a atividade "Farmácia - controle de ..mate-

ri~l", entre a~ atividades da unidade •

. s Nenhum dos diretores m encí.orracama atividade de

comunicação, ou.seja, referente.a ..datilografia

leitura ide Diário Oficial, expedição de cor-r-esporrdênc.í.e, a!:,

quivamento, etc.', com exceção de 33% que mencionaram somen-

te a atividade de arquivamento.

Isto nos leva a crer a pouca importância que ,
e

dada a este' serviço; considerando o tempo a ser utilizado

neste~erviço,ele não poderia passar despercebido pelas

chefias dos CS •.

A atividade de elaboração do boletim de produ-

ção foi mencionada somente por 2 dos 6 diretores técnicos
......... (33%) como sendo atividade do setor/seção administrativa e

por 2 dos diretores que possuiam chefia de enfermagem, como

responsabilidade desta. Ora, isto nos leva a deduzir que

não se encontra suficientemente clara a definição, para os

diretores técnicos, sobre a quem compete a responsabilidade

pela atividade, ou que está havendo alguma dúvida no senti-

do de se entender quem deve coletar e agr.upar os dados e

quem· é responsáveJ p er s, .1'>1aboraçãodo Boletim de Produção.
ou tr-o,t:;Cl.SO seme~.nê;l.'1.te'-diz:..·9::~)eito à vacinação,

descri ta: por um doa diretores técnicos con.o 'atLvidade de se

ção/setor administrativo.
Com X'elação às' chefias méd:i-:'::.S ou equipes <;;021-

sul tantes médlc:J-odontológica., segu!:tdoaitigo 5º da Porta.r
•

ria 55 CG 26 de 15.12.81, incumbe a unidade:
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éxecutar consultas médicas/odontológicas esp~

cLa.Ldzad.aa ou riãc, previstas em todos os programas e sub-

programas;

executar atividades. de epidemiologia;

, , executar atendimento médico..odonto1ógico para

fins 1egai s •

.Especificamente à chefia cabe:

substituir o Diretor do CS;

auxiliar o Diretor na coordenação de ativida-

des de epidemiologia e e;tatística;

,-,'- designar ~édico-dentista para sub~tituir pro-

fissiona1 ausente e se for o caso substi tuir médico ausente;

designar médicos' para exames ou ·assistência

especial;

supervisionar a distribuição dos aten.d.í.me.ntosj

orientar sobre registro adequado de dados re

1ativos ao atendimento;

- coFe t a'r, conféri'r, encaminhar os d'a.dos de pr,2.

duçãode atividades;

- dar atendimento médico quando necessário e em

caráter supletivo.

~"',f Vale a pona lembrar que un,« das chefias médicas

somente realizava, ~tena),h~...-nto médico e <:t out r-a chefia, emb,2.

ra també~ realizas~le esta atividade, real.lzava-a apenas eve!!,

tua1mente, .indo ao en.cont r-o do det.erminado ..ia. por-t ar-La , Mes- .- - -
mo esta chefia nãO cumpria todas as funções por ela previs-

tas, a1ém de assumir a' responsabi1idach pela di stribuiç ãoçle

vacinas para c-ut r-o s Centros, que caberia ao Distrito Sani ti
rio.
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Segundo os Diretores Ticnicos i de responsabil!

dade dessa equj.pe midico-odontológica o at,endimento midico. ~.... .'

e para 50%' dos diretores entrevistados que possuiam essa

chefia, caberia tambim ·a supervisão 'e detecção de proble-

mas. Observamos '(llltãoque não foram m errc.t.orra.da s pelos Dire-,
tores ~icnicos as atividades,de epidemiologia e o 'próprio

auxílio na coordenação das atividades, ou seja, o caráter

de "assessoria" ~ chefia dos CS. A atividade, classificada

pelas chefias midicas como "coordenação m~dica", quê englo-

ba controle de ~requência, horário, alteraçõ~s na rotina de

atendimento e coordenação desta, foi mencionada por esta ch~

fia e não o foi pêlos Diretores Ti6n{cios•.

A idiia que nos surge i que a atividade básica-

principal desta .ch ef'La i o atendimento médiCO, serido as ou-

tras eventuais.
Com r'elação ~s chefias de enfermage.m ou chefia

da equipe de enfermagem, segundo artigo 5º da portaria SS

CG'·"2·6-"'d:e1"·15·ô12. 8'1,in'cumbe, a es-ta urid-da.debasicamente:

executar as atividades previstas na programa-
'"çao:

triagem;

- atendimento de enfer::iu5em;

pr~-consulta/pós-con&~lta;

- \racinação ;

~~sita domiciliare~;

I. f':f~leçãode casos e encaminhamen:tos de f'al,t2,

50S·. ,
colheita de mater1al;

-preparo e esterilização do material;
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executar açoes para funcionamento do fichário

de controle e vacinação;

- prover e preparar salas de atendimento m~dico;

supervisionar as atividades de matricula e fi

chário central.

Cabendo as chefias de enfermagem, basicamente:

elaborar escala de serviço do pessoal de enfer

magem;

ordenar o rodízio do pessoal;

selecionar, agendar e distribuir as visitas

domi cili ares;

responder pelO funcionamento dos fichários de

controle e vacinação;

- verificar condiç5es de conservaçao, datas,pra

zos de medicamento, soros, vacinas, etc.;

promover treinamento de pessoal;

reunir,conferir e encaminhar os dados de pro-

dução.

Segundo as chefias de enfermagem, cabe a estas

responder pelo funcionamento dos fichários (arquivos), car-

teiras de vacinação e, segundo 50% dos diretores, cabe-lhes

ainda elaborar a escala de serviço do pessoal de enfermagem

(funcionários - aus~ncia/substituiç5es) e reunir, conferir

e encaminhar os dados para elaboração do boletim de produ -

çao.

Essas atividades mencionadas estão de acordo com

o estabelecido na Portaria. No entanto, existem atividades

mencionadas na Portaria como a seleção, agendamento e dis-

tribuição das visitas domiciliares, a verificação das condi

ç5es dos medicamentos e o treinamento de pessoal que nao
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foram mencionadas pelas Chefias de Enfermagem. Existem tam-

bém atividades mencionadas peLa s Chefias e que são a t í.vd da-.

des da unidade, foaitas pelas chefias, como o atendimento de

enfermagêm, a marcação de consultas, a distribuição de lei-

te, que deveriam 3er eventuais nesse nível.

Segundo os Diretores Técnicos cabe à unidade de

enfermagem,· a vacinação e controle de arquivo (fichário cen

tral) ,a pré e pó s-'consulta e a portaria (atividades de tr.!.,

agem), conforme o determinado na Portaria SS.CG 26.. Também

lhes cabe "atividades como boletim de produção, escala de

pessoal, qUe são" atividades da Chefia de Enfermagem; menci,2.

na-se ainda o controle de despesas, que no caso,caberia ...
a

Chefia Administrativa.
É importante notar que não foram mencionadasati

vidades fundamentais' como as vis.itas domiciliares, a colhe.!.,

ta de material e preparo e esterilização de material. As

duas últimas talvez estejam subentendidas em outros.ítens, ma s.

velmente não estão sendo efetuadas, sendo os funcionários

responsáveis por esta função utilizados como atendentes de

enfermagem ou escriturários, numa atividade interna dos CS.

Podemos justificar;:\elhór este fatosao observarmos que as

c'hef'La.sde ··~n;-~7·;;1agem,20descreverem as atividades de cada

uma das cé:tt~cori~.sde seus':,ll-::.t')rdinadüs,xng Lob am a catego-

ria de atendente junto com a de visitador e incluem, para

estes funcionários~s~ atividades de visitas, bem como a es-

terilização de materiais qu c aão havia "si.do.mencionada ant~

riormente.
uutro dado de grande interesse a ser observado
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encontra-·se na Tabela 07,.. com relação a essa descrição das

Chefias de Enferuagem sobre a atividade das-atendentes e vi

sit ado.r-as, em qu,~é mencionada a atividade "orientação de

pacientes~, nãoencontrad~ nem na Portaria e nem nas respo~

tas dos DiretoreE Técnicos dos CS. Podemos, é claro, dedu-

zir que" esta atiy'.dade está en:globada no atendimento de en-

fermagem, mas ac::-editamos que, se mereceu um destaque por

par~e das Chefias de Enfermagem, ela deve ocupar um tempo

considerável das atendentes/visitadores (como pudemos obser

var nos CS pesquisados) além de ser impórtante por si só,no

sentido dé contribuir para· a ~ducação sanitária. Esta ativ!.,·

dade deveria, então, ser considerada como uma atividade ta!!,

to nas Portarias quanto pelos Diretores Técnicos.

Com relação às Chefias de Saneamento, ou equi-

pes de saneamento, segundo -artigo 5º da Portaria SS CG 26

de 15.12.81, _incumbe a estas 'unidades, basicamente:

- executar as atividàdes previstas na programa-
..•çao de saneamento: .

atendimento;

inspeções e vistorias;

verific~ção da documentação em processos;

colheita de amostra de alim~ntos;

executar ações parafuncl0namel.t0 do fichá-

rio de controle de saneamento.
Cabendo às Chefias de saneament.c , basicamente:

eLa'oor-a'r-a escala: de pe ssoa.Lj

se.:"'ecionar,agendar e distribuir as ativida

des entr~ os subordinados;
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- providenciar e controlar as colheitas de amos

tras de alimentos;

- verificar os registros das atividades de sa-

neamento e controle do fichário;

- encaminhar os relatório~ diários de serviço

do pessoal;

- coletar, conferir e encaminhar dados de produ

ç a o ,

A Chefia de Saneamento, segundo descrição de

suas atividades, tem como primordial a coordenação dos agen

tes, ou seja, a distribuição das atividades e escala de pes

soaI. No mais se restringe às atividades da própria unida-

de, realizadas, no caso, pela própria chefia. Análise de ,re, -
latórios e verificação de registros são feitas em um curto

espaço de tempo e não consistem em ati~idades principais da

Chefia, estando ligadas à atividade de um escriturário da

Chefia Administrativa.
Deve-se ressaltar que segundo o Diretor Técnico

(Tabela 07) cabe à unidade de saneamento, o atendimento de

reclamações; esta atividade é realizada pelo escriturário

da Chefia Administrativa e não pela da unidade de saneamen-

to. Isto é justificado pelo próprio CS, pela falta de pes-

soaI existente no quadro de agentes de saneamento, pela de-

ficiência deste pessoal (ou seja, muitos deles em idadeavag

çada) e pelo fato da Secretaria não realizar concurso para

agentes há já algum tempo.

Podemos concluir,-também, sobre a importância

de que cada elemento do CS conheça as atribuições não só sob

sua responsabilidade, mas as de seus colegas para que,atr~

96.



vés desse conhecimento, seja possível uma maior integração

das atividadeseum funcionamento harmon:toso·do CS. Comonos

mostra Peter·Dr-ucker (25). "Os.membros dai equ.í.p e não preci-

sam se conhecer muito bem para desempenharem comouma equi-

pe. Mas, precisaIr conhecer as funções e (ontribuições em p2,

tencial dos seus colegas".

E nada mais necessário de qu" a estrutura dos

CS .funcione como equipe. É necessário que se realize a divi

são e distribuição do trabalho em tarefas, ou seja, a dis-

tribuição das tarefas por unidades administrativas segundo

cri térios t·écnicos. Umdos cri térios básicos e tradicionais

de divisão do trabalho tem sido o de separar as atividades

a serem desempenhadas segundo sua natureza, pois isto faci-

li ta a coordenação do trabalho. são funções básicas ,princi

palmente no caso dos Centros de Saúde - uma organização de

serviços, necessárias para se atingir os objetivos, ou seja,

a atenção básica de saúde à população.

É evidente a necessidade de se estabelecer no-

vos critérios par~ agrupamentos de atividades. O "princí-

pio da Divisã:o do Trabalho" nos transmite esta idéia. Há

equívocos cometidos nos agrupamentos' dessas funções e ativi

dades nos Cel!trú s de Saúde, cuj a causa maâ or- reside na defi"

:·\i.ç;o dos objetivos; que quando existe, não ó clara. Desse

modo l!::\opoc.lem.:--ssequer anaii sar quais ~lão' as funções essen

li ciais, se estas e::i.:sterÍla nível de estrutura, ou mesmo se.

existem funç·ões (..' atividades deserrvo LvLd.as isoladamente,pois

estaríamos tr,,*.''/:;;Lhandono campo do que d.~veria ser ou exis-

tir em cont.r-apo eo.ç âo à realidade.

O que ressaltamos é a importância de se ter de-
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finida essa estrutura e que esta não seja rígida e sim fle-

x{vel frente aos distintos tipos de Centl'()de Saúde e . a

suas çaracterísticas.' Esta abordagem também nos é transmi tf

da pela Secretaria Nacional de Ações Bás:icas de Sàúde:

"Dev',do as peculiaridades locais e os diferen-

tes tipos de nec ;;ssidades identificadas rruma comunidade, to.!:.

na-se pouco' recol1endável estabelecer um modelo único' e típf

co de .Centro dé Saúde. No entanto, para que um grupo de pes
, -

soas possa trabalhar efetivamente na realização de certos

propósitos, ?eve existir, uma estrutura explícita de fun-

ções;',base de qualquer or-g'and zaç áo " (26).

3.2. Unidades que estão subordinadas ao entrevistado

e tipo de'relacionamento e unidades a que o en-

trevistado está subordinado e tipo de relacio-

namento ,(Tabelas 6, e 8).

Os dados obtidos com as respostas destas ques-

funcional destas unidades.
É iI~portante ressaltar que a estrutura hierár

quica funcional de cada: CS pesquisado apresentou caracterí~

ticas diferer~.::;es; por isso segue em anexo v organograma de

cada CS. O or-g ano gr-ama doeS Escol::t:'::01. eLab cc c.dopela pró-

pria unidade.
Em termo's gerais podemos dd.z ez que a Diretoria

dos CS eric on t r-a-é.s e subordinada à Diretoria 6.0 Distri to San!.

tário, que por sua vez encontra-se subonlinada à D:.iretQria

Regional, ~ueé diretamente subordinada Zt, "Coordenadoria de

Saúde da Com~idadetl, que compõem juntamente com as outra~
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três Coordenadorias, a Secretaria de Estado da Saúde. Com

relação ao:-CS >Esc:>la .a Diretoria da Unidade também está su-

bordiriada à Diretoria da OSEC.

Todos os Diretores Técnicos c0nfirmaràm·sua re-
;'" ,"- .. lação'hierárquica com o Distrito Sanitá~il) (100%), sendo a

relação funcional existente de ..71% e a relação consu1 ..tiva,

de 43%.

A nível de unidade de assistência médica, seis

dos Diretores Técnicos (85%) possuem Chefia Administrativa.

a eles subordinadas, um dos Diretores Técnicos (14%) possue

Chefia de'Saneamento, três possuem Chefia de Enfermagem e

dois possuem Chefia Médica, ,sendo esta praticamente -t amb em

uma relação funcional. Em termos consultivos a relação 1imi

ta-se às duas Chefias Médico-Odontológicas.

As Chefias Administrativas re1acionam~se hierá!,

quicamente com·os Diretores Técnicos em 100% dos OS a nível

funcional e 75% a nível consultivo.

Outro dado interessante é 'que aS Chefias Admi-

nistrativas possuem uma relação hierárquica de >subordinação

com a Chefia de Enfermagem (no caso do OS Escola) e com os

escriturários,motoristas, serventes, almoxarifes, vigias e

at.errden t os t . a ·'relaç~.')funcional' exist,_-~som en'te com relação

aos escri turário s~ almc __~.:.';:,i:fese servs-n<!:;est-

Com re1..\'3.çãoàs o'lt:!'aschef:i.:..~,s(médica-enferma-

gem/saneamento) todaB. elas cOR,í'i~ram sua í."e1ação hierár-

quica com os Diretores Técnicos dos CS. U.na das chefias de

Enfermagem considerou- se também subord.'1~;:'.daà Chefia }1édica

hã er-ar-quã cament e, o que demonstra unia der inição pouca clara

a respeito da linha hierárquica da estrutura dos CS.
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A Chefia de Saneamento a nível funcional mantém

relacionamento com o Distrito Sanitário.

o relacionamento consultivo destas Chefias com

os Diretores Técnicos apresenta o índice de 60%.

t digno de relevo que todos os CS (DiretoresTé~

nicos) mantém um relacionamento funcional com os CSI Santo

Amaro, como vemos no organograma geral.
A clareza na definição das linhas de autoridade

é de muita importância, permitindo e organizando as formas

de comunicação, informação, e relacionamento dentro da es -

trutura.
Segund? Miranda (27) "cada membro da organiza

ção desde o ,todo até_a base deve saber a quem está subordi-

nado e quem lhe é subordinado".
Isto sem dúvida, contribui para que a organiza

- -çao caminhe de forma harmoniosa para a consecuçao de seus

objetivos, e a relação direta e clara das linhas de comando

e autoridade visam a contribuir para a definição explícita

das atividades a serem executadas, como também nos mostra o
.

princípio da unidade de comando, que enfoca a relação entre

subordinado/superior e a importância da nitidez desta linha.

Considerando o organograma como um instrumento

que permite a visualização das relações hierárquicas já su-

geridas, uma vez que nele se pode colocar linha de mando e

subordinação, optamos por utilizá-lo para çompreensao da

realidade estudada. Não se pode esquecer, porem, que apenas

as relações formais neles aparecerem, pois as coalizões e

outros tipos de organização informal - sempre presentes em

qualquer instituição, a qualquer nível - são muito difíceis
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de se representar a menos que se utilize outras técnicas.

o organograma geral apresenta o Distrito Sani-

tário 5, onde podemos observar o nível superior representa

do pela Secretaria de Esta,doda Saúde, o 22 nível .coma Co-

ordenadoria, o 3~ n{vel~om.o Distrito Rogional, o 42 ~ível

represeptado, ectio, pelo Distrito Sartitário e toda sua li-

nha hierárquica.

A se:gúir,mostraremos o organograma do CSI de

Santo Amaro, conforme nos foi descrito, ou seja, com a exi§.

tê.ncia de três equipes - a consul t~te ~édico-odondológica,

a de enfermagem e a de saneamento- estando a primei"ra em.
um nível de autoridade/responsabilidade superior às demais,

uma Seção Administrativa, atuan do ao mesmo nível' dasequi~

.pes de enfermagem e saneamento, e ainda dois serviços, o s.2.,

cial e o de educação sanitária, situados num escalão inter-

mediárioentre a Diretoria e as equipes/seção, além da pre-

sença, tão..marcante, da relação funcional entre a equipe co!!,

sul tante. médico-o.don:t.ológ:i,pa"e. as demad s,equipe.s e secç,ão

administrativa.

No organograma do CS I de Vila .Joand z.a, estrutu-
ra também representativa da descrição obtida dos entrevista

dos, con st at crao s a mesma estruturado CS I Santo Amaro, com

exceção da inexistência da equipe ~e .:;~:'."leamellV'le dos servi

ços social e de educação sani tári::..Ü:6.i.~ólobo).

A estrutura dos CS II Parelhe::_~"cs e Campo TJ.: ::'!>o

apresenta.;.se com uma úrrí.c a- seção, a admdnd s+':..'ativa e nenhu-

ma equipe, somente os funcionários: médie,)s, visitad6:!"8s se.

nitários e at~ildentes.

Pouco difere a estrutura dos CS III, sendo uma
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ORGANOGRN-1-A GERAL DO' DISTRITO SANITÂRIO 5 - DEZ/JAN/FEV - 1982
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ORGJI.NOGRAMA C S I - SANTO AHARO - DEZ/JAll!FEV - 1982

DIRETORIA
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ORGANOGRAMA C S I - VILA JOANIZA - DEZ/JAN/FEV - 1982

DIRETORIA
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ORGANOGRAMA
c S 11 - PARELHEIROS
C S 11 - CAMPO LIHPO DEZ/JAN/FEV - 1982
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ORGANOG~~C S - ESCOLA OSEC - DEZ/JAN/FEV - 1982

CONSELHODIRETOR

C.S.E.

DIRETOR

SERVIÇOSMt:DICOS

AMBUL. HUWA

~- ----------_._-."~ SANEAMENTO :, I.. J

",,,,~-----<

SUPERVISORA
Tt:CNICA E

.ADMINISTRATIVA

SECRETARIA 1------1

MtDICO
SAN ITAR ISTA

EPIDEMIOLOGIA

SERVIÇO DE
ENFERMAGEM

- Enfermagem -S.P.- Aux. Enfermagem
- Visitadora
- Atendentes

L.SERVENTES

SERVIÇO DE ' !

EDUCAC~O
SANITARIA

;Ob;: Conforme orqanoqrema elaborado pelo C.S. Esc91la

I. SE:·'.'IÇO~;Ü~.~.~L·

- AS!iÍ'it.Social
- Aux, !~ocial,

.-- .õ...,. _~~,_,

SERVICOS 1ADMINISTRATIVOS'
- Escriturãria
-Aux. Escritório
- Servo Farmãcia
- Aux. Farmãcia
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delas, a do CS III do Parque Araribe, id3ntica ~ dos CS II~

e apresentando o CS' 111 de Vila Constância uma "complexida--

de" maior, no sentido da exist3ncia de' escri turários em sua

estrutura.

o orf'anograniá do CS Escola OSEC, elaborado pela

unidade, represerta a estrutura descrita pelos funcionários

no período da pesquã sa, ou seja, a presença, na est,:r:utura,

de um nível inte::mediário entre o Diretor e os serviços· de

enfermagem, de educação sanitária, social e administrativo"

composta por uma área de supervisão 'técnica e administrati-

va, com responsal>ilidadedireta sobre a secretaria evos se!:

ventes. Ocorre, nesta estrutur~, que os serviços médi'cos e

sanitários se encontram diretamente subordinados ao Dire-

toro

Não é suficiente apenas a divisão do trabalho;

é necessário que se defin~ as relações de comando e subor-

dinação entre as unidades e dentro de cada unidade.

Quando mencionamos a pouca clareza das linhas

que estabelecem os níveis hierárquicos estamos questionando

as ligações entre superiores e subordinados e a .delegação

de autoridade que exist~. b organograma deve representarex~

tamente esses níveiS de autoridade. Se não existe esta defi

nição de aut or-Ldu.detorna-se Lmpo ssLveL a re~.: representa -

ção gr.áfica.
- A definiç.ão da autoridade dev~'>ser feita :forma!,

mente e deve estar presente em todo sistema organizado. De!,
. .

se modo, uma vez definidas as atividades a serem realizadas,

deve-se estabp-l&cer as limitações para o exercício da auto-

ridade em todos , .os .navea e , limitação esta que deriva da pri
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pria divisão do trabalho. Portanto, a autoridade é delegada

de forma específica dependendo de inúmeros fatores. Um exem

pI.o destas restrições é encontrado nos casos frequentes de

delegação de autoridade para realização de tarefas 'que exi-
,.,gem qualidades que aS pessoas nao possuem, tornando inútil

,a delegação de autoridade.
Ocorre nos Centros de Saúde que, embora não cla

ramente definida, existe uma autoridade de linha, ou seja ,

o poder de comando superior sobre os subordinados; existe

também, pela diversidade e complexidade das atividades, a

autoridade funcional, que pode determinar funções, métodos

e metas de outras unidades mesmo sem estar presente a auto-

ridade de linha. Essa autoridade funcional deve ser defini-

da mais rigorosamente pela organ:ização. Ocorre também nos

C.S. a assessoria (relação consultiva) que, embora seja con

siderada como ti'pode autoridade, é uma extensão da autori-

dade a ou~ras pessoas.
Quanto à autoridade, verificamos que os C. S.

obedecem a uma política de centralização, e deveriam, para

sua maior eficiência, realizar supervisão rigorosa sobre os

níveis inferiores da hierarquia, o que pouco ocorre, confor

me pudemos observar.
O objetivo da existência dos organogramas, além

de possibilitar informação sobre a éstru tura para funcioná-

rios e pessoas interessadas, é de mostrar as inconstâncias

na estrutura da organização, como notamos nos organogramas

dos CS, obtidos através das entrevistas.
É interessante observar nestes organogramas a

relação funcional existente na estrutura, relação esta que

110.



dificilmente se encontra representada a nível dos organogr~

mas da Secretaria da Saúde, e que representa uma informação

extremamente importante para a definição àe funções e re-

lacionamento ent:e as distintas equipes,

serviços· dos Cen;':L"'osde Saúde.

....seçoes, s.etores e.

Este:;·organogramas', como mencionamos, represen-

tam a estrutura tal qual nos foi descrita, o que não ,signi-

.f'ica acreditarmos ·que tal estrutura é a mais adequada para

o.tipo de atividades a serem desenvolvidas. Existem .vários

pontos a serem questionados, quer seja :qas estruturas defi-

nidas pelo.s Decretos como nas obtidas através' das entrevis-

tas, que tentaremos abordar a seguir.
. , ,Os t~tulos dos cargos, devem obedecer urna.certa

norma, como: Presidente/Diretorias/Departamentos/seções/su2,

seções/setores, o que facilita de sobremaneira a identific~

ção dos níveis hierárquicos c!a organização. Isto não .ocorre

nos C.S., onde a denominação "equipe" se encontra em dife

t
,.ren es navea.s, di.:ficultando a compreensão de sua posiç,ão e

autoridade. A existência de "seção" ao mesmo nível de "equi·

pe" é um exemplo dessa falta de normatização e pouca' clare-

za na definição das linhas de autoridade. Outro exemplo in-

teressante a ";,:)1:' obse;r-vado é o caso dos méc.icos dos C. S. que

em sua estruture. não tem e(.~uipesm:f.àic;;;s:essse médicos, hi

erarquicamente encontram-se ao mesmo nLv ol de outro..:ii.',ncio-

nários, ~~s com diferentes "poderes", o qÚ.:lnão se encontra
. l

representado, nem mesmo funcionalmente, Ií~Ó':;:cganograma.

O qua podemos concluir é que a análise da est!'1.:1

tura doseS 110S mostra urna não integraçã,j' dos serviços, e a

necessidade de se corrigir esta realidade.
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Com re1açio ~ estrutura apresentada do CS OSEC,

podemos notar uma forma mais harmônica na sua composição,ou
. .

seja, o organograma apresenta uma norma (;om relação aos tí-

tu.los de·cargos: todo~~io servi.ços,.havf':!ldo uma fa1ha.qua!!,

to a.os .serventes. lue 'se encontram não subordinados a um se!:.

viço - no caso os sar-vã ç o s administrative s - e sim direta -

mente ~ supervisora técnica/administrativa.

Comparando estes organograma:;, obtidos· através
. .

do levantamento, com os elaborados pela Divisio de .Estudos

.e Programas do ex-Departamento Regional de Saúde da Grande

. sio Paulo - -DRSl, podemos observar que, ombo r-a estes ref1e-

tissem a antiga ost r-u t.uz-a dos CS (CSI; CSTI, CSIII, CSIV e

CSV) não há uma defiriiçio clara -'das .linhas de subordinaçi6,'

exi st Lrrdo .a:t'ividades incluídas no organograma.

Es tra definição pouco clara da estrutura hierár-

quica, contribui 19ara o desconhecimento, por parte dos fun-

cionário s das linhas de subordinaç.io e do tipo de re1acion~

mento a ser mantido, o que por sua vez tem uma relação dir~

ta com o grau de eficiência das atividades desenvolvidas.

3.3. 1inidades ou instituições com os quais o· entre

vistado mantém relacionamento (Tabela 09)

-. Oo ub e ~s Chefias Adminisirat:lv~s o maiornúmcro

L',' co n t a tos e:i~tra CS, principalmente com o Distri to Sani-

r. tário c CS Santo ll.lnaro, havendo- ~Ifi'ãiores contatos referentes

c aos aspectos func:Lt:Jrrái's e de comunicaçio seguidos dos aspe.s.

tos consu1 tivos ,~ informativos. Mesmo a porcentagem de con

tatos com ou t ro s . CS é considerável. Out1'OS contatos são ex-

pressivos aom en t o a nível informativo com hospitais da re-
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gião. Isso nos demonstra a importância da comunicação entre

as Chefias Administrativas e com as outras unidades.

Se considerarmos que, dos sete CS pesquisados,

somente .dois possuiam telefone e considerando a importância

desse meio de comunicação, principalmente quando as distân-

cias são longas, como no CasO de Santo Amaro, podemos con-

cluir que existe a necessidade de se aperfeiçoar e melhor

racionalizar essas comunicaçoes.

Com.relação aos Diretores Técnicos a maior fre-

quência se deu frente aOS contatos imformativos com hospi-

tais justificados peia necessidade de encaminhamentos a se-

rem realizados, uma vez que a rede da Secretaria se respon-

sabiliza por todo o atendimento a nível prá-natal mas -nao
acompanha o parto, tendo que encaminhar os pacientes e con-

seguir vagas nos hospitais, tornando-se de importância a

ligação entre a rede básica e outros estabelecimentos, in-

clusive do Estado.

Em termos de comunicação o maior relacionamento

dos Diretores Técnicos é a nível do CS Santo Amaro e os de-

mais CS, uma vez que o CS Santo Amaro representa o ponto de

referência de outros CS, de menor porte, -e que nao possuem

serviços especializados.
Um índice significativo também é representado p~

10 relacionamento dos Diretores Técnicos com as paróquias.

Isto representa um dado muito interessante no sentido deob

servarmos, por um lado, o pàpel crescente que a Igreja vem

assumindo, por suas comunidades de base, a nível de consci-

entização dos direitos das pessoas e participação da comuni

dade na forma como os CS desempenham suas funções: e, por ou
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tro, ..•embora nao seja explicitamente esta uma atividade dos

Diretores, alguns destes (28%) ..realizam este tipo de traba-

lho dando ênfase à importância dos-CS em se integrar na re!!,

lidade da comunidade e a importância desses elementos usuá

rios dos CS participarem d~ alguma forma deste serviço. .A

existência dos "Conselhos de Comunidade" na realidade .ad.nda

não ·se encontra estruturada, e a atividade de relacionamen-

to dos Diretores vem ao encontro desta necessidade, ainda

não .:formalizada.

Outros dados da Tabela 09 foram utilizados na

elaboração .dos órganogramas definindo,dentro do s CS, os r-e.La :

cionamentos funcional, consultivo, informativo e comunicat!,

vo entr~·as Chefias e Dir~~ores T~cni60s.

3.•4. Grau de autoridade rE;cebido pelo entrevistado

Com relação a "Definição de política~ e Diretr!,

zes"podemos considerar que praticamente há uma ausência de

autoridade, não cabendo aos diretores t~cnicos e outras ch~

fias nenhuma autonomia no sentido de definição de políti-

cas/diretrizes. Somente os diretores t~cnicos (28% deles)

consideraram que havia alguma autoridade para essas ques-

tões, mas com consulta a superiores. Segundo um dos elemen-

tos eiltre'.;.i..st:::!.::1os,p•...1.e-se definir den t a-o do CS uma f dire-

t . 1" .r1z, ~da pc 'L~ca ~ se1:'"bf:i~rvada,po í.e a programação
,
e

aberta,' flexível,'~oll seja, a autoridade ():.':istecom consulta

a superiores. Deve··f"3 observar que esse el'I.::mentoque admite

ter uma autoridad.e sobre a política do CS não transmi te, s~

gundo seus subordinados, nenhuma Lmpr-v.s aiio de autoridade com

relação a ié"'.;o.Se considerarmos a estru':ura do CS Esco:la,
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também observamos que a autoridade encontra-se limitada ..
a

consulta a ·superiores,mas abrange :hão só o Diretor Técnico

como as outra~ chefias_

Com ~e1ação a ."Autorização d e. De-ape sas" a auto-

ridade é regid·a l"'ornormás (principalmente para as chefias

adm.í.ndstir-a t í.v as] quando- não ocorre a total ausência de auto

ridade. Com relação à verba (de: despesas "mitidas")·g~ralme!!.

te ela se encontra sob responsabilidade da Chefia Adminis -

trativa e sob s~u controle, tendo esta chefia, na grande-

maioria dos casos autoridade total, sem consulta, para aut2.,

rizar as despesas. Esta verba. varia de acordo com o porte

do CS, mas representa um valor insignificante comparádo com

o total das deap es as a serem r-e a.Lã zada.s (aproximadamente va-

.ria de 6.000,00 a 18.000,00 - valores em janeiro de 82). Já

na estrutura do CS Escola encontramos uma maior flexibilida

de, sendo esta autoridade. definida com consulta a superio-

res, tanto para o Diretor Técnico como para as demais' che-

fi.as._
A autonomia para "Contratação e Remuneração de

P~ssoa1" é nula em todos os níveis, o que se explica pela

própria política de pessoal adotada pelo Estado s . sendo que

a "Indicação e Demissão de Pessoal apresenta uma pequena

flexibilidadE:' no tioc an'te rao a Diret,)rc~ Técnic0s (28%) have!!,

do uma autoridade regida por no rrna s, no') casos d9 .j,o.;d~,;,;~c,
- - . A' ~.,.••

havendo para os r-est arrt es uma ausencia to'tal de autoridade.

Vale· a ressalva de que o CS E'st:0~a apresenta.

quanto a essas duas questões uma autoridade com consul ta a

superiores 01.! uma autoridade total, ap r-e eent ando um panora-

ma distinto, senão· oposto aos dos dUillaisCS.
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A maior flexibilidade em termos de autoridade ,

que vamos encontrar nesta última questão., refere-se a "Mu

danças de Métodos e Processos Administrativos". Embora a

maior parte dos Diretores Técrticos e de outras Chefias ain-

da apresente uma ausência total de autoridade, considerável

parte, principalmente dos Diretores Técnicos, pode realizar

essas mudanças segundo suaS próprias decisões, havendo ain-

da a nível das outras chefias certo grau de autoridade, des

de que com consulta a superiores. Esta autoridade com con -

sulta se realiza, na maioria dos casos, através de um siste

ma participativo, como reuniões, maS alguns elementos acham

este processo de discussão "emperrado".

3 . .5. Suficiência desse grau de autoridade

Metade dos diretores acreditam que o grau de au

toridade é suficiente, porque vão se aposentar ou porquecon

sideram que "quanto mais autoridade, mais responsabilidade",

por "não estarem preo cupados com isso ti ou "por receio" de não

estarem preparados.
Outra metade dos entrevistados, diretores técni

cos, acreditam que deveriam ter mais autoridade, pois mui-

tas vezes identificam o problema mas não podem resolvê-lo ,

o que, sem dúvida, gera uma impotência no indivíduo,

falta de autonomia.
Com relação às outras chefias, as respostas t~

uma

bém se mantiveram divididas,valendo a argumentação forneci-

da pelos diretores técnicos além da presença da indecisão ,

ou seja, algumas chefias não sabiam dizer se o grau de auto

"ridade era suficiente ou nao.
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Para comen.tia'rmo s esses resultados vamos ao en-

contra do Princípio da Paridade entre au to.rddàríe-e respons~

bilidade, em que a autoridade deve se m:inter num nível que

permi taa responsabilidade sobre as' atividades previstas.

\Miranda (27) nos diz isso ao a:firmar qu o e nA responsabilida

de por uma:função; tarefa ou atribuição .í eve corresponder à

autoridade ,indispensável à sua execução".

É :fácil veri:ficar' que'não se.pode esperar um de-

-sempenho e:ficiente das atividades dos CS,uma vez que nao se

delega aos elementos "chaves" deste process9 a su:ficiente

autoridade.
Alertàvam"':nos Hilleber e Shae:fer (28) que: "...

o desenvolvimento da responsabil.id~de administrativa em saú

de pública se retarda quando :falta delegação de poderes que

permita realizar o trabalho necessário. Enquanto não :forem

con:fiada~ aos subordinados as decisões que lhe_s cabem ••• não

se desenvolverá nos administradores e demais :funcionários

senso" d"e'~'re'spoi'ls'ab±lidadê'e-cap'ac'Lda.devp.atra des-empenfrár' con~,

cientemente o cargó".

3.6. Grau de autoridade delegado pelo entrevistado

É essencial destacar nec::-rqítem a sua importân-

cia no sentido de compararmos a autoridá.de recebida por ~:-.-

L""s ~lementof! ~ o grau desta autoridade r{.J.eédelegado. No

caso, vemos que, embora receba relativamente pouca au:torida

de; esta nã"o é delegada aos seus subordinados, ou ~?1C> s.!. •.•

é concentrada. Tsto é explicado pela próp::r-:"aestrutura dos

CS que tem tnn 'caráter centralizadQr r.a figura de seu Dire-

tor Técnico.
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Com relação ao CS Escola, observa-se que também

muito pouco é de'legado: nada a nível de definição de políti

cas e'diretri-zesj ,autoridade com consul ta a superior no ca-

so de -cautori'zaçãode d~spesas 'e 'somente a nível de chefia

administ-rati-va~;;'hutoridade com ,consul ta "i superior no caso

de contratação/.:.remuneração/indicação e demissão de ,pessoal

e somente a nível de Diretor Técnico. Com relação à autori-

,dade para mudanças de métodos e processeis adniinistrativos a

autoridade é subordinada a consulta a superior a nível de

'Diretor Técnico e a outras chefias. Isto vem tambémdemons-

trar Ó caráter centralizador do CS Escol'a com relação ao

.s eu Diretor Técnico e reforçar a centralização como regra g~

rala
Podemos nos referir-ãqui ao princípio da deleg~

'"çao da autoridàde,- no qual observamos que a,autoridade deve
'"ser delegada o suficiente para que nao haja excesso de cen-

traliz,aç.ão-.ouuma descentralização que, gere perda do poder

de,.co,ord.enaçã.o.~E.ssa nme"dida" do equilí,brio reqller, sem 'dú-

vida, uma capacidade adIDinistrativa de percepção das carac-

terísticasdo ambiente.

3.7. Responsabilidade

N~ re~lidade ocorre nos OS ~le ~uito pouca r~~-

..v\;n~:abilidade ~ atribuída aos funcionários. Delega-se mu.ito

pouco também. Essa questão não foi devidamente respondida ,

ora assumindo-se tudo (talvez pelo papel teórico), mas na

prática é quase certo que o esquema seja diferente, ou se-

ja, o próprio elemento é na realidade quem assume. Há uma

posição de "indiferença" nos Diretores T~cnico8~ ou seja,
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uma tendência para não se assumir o que seria "responsabili

dade dos outros". As pessoas sentiam-se condicionadas ares

ponder que .eram responsáveis por tudo. Somente duas chefias

afirmaram que os elementos assumem seus erros.

Segundo o princípio administrativo da responsa-

bilidade cabe ao superior, perante a organização, a respon-

sabilidade das atividades de seu subordinado.

3.8. Funções/Atividades da unidade do entrevistado

gue deveriam ser transferida para outras unida-

des/ou deveriam ser atribuídas à unidade.

Com relação aos Diretores Técnicos a grandemai~
.'

ria (70%) não acredita que seja preciso modificar, ou seja,

transferir nenhuma das atividades. Os que mencionaram algu-

ma atividade, com exceçao da de saneamento, limitaram-se a

mencionar atividades referentes .ao.smédicos e nenhuma com

relação a aspectos administrativos, como o nao fornecimento

de atestados e descentralização de alguns atendimentos (tu-

berculose/hanseníase).
O fato dos Diretores Técnicos somente terem men

cionado aspectos médicos é justificável pela sua própria foE,

mação e sua identificação com tais questões. Seu despreparo

para a área administrativa, por outro lado, o leva muitas

vezes a deixar os aspectos administrativos relegados a se-

gundo plano, também pela dificuldade que às vezes existe de

modificá-los, dada a estrutura e as normas estabelecidas p~

la Secretaria.
A questão levantada pelos Diretores com relação

ao fornecimento de atestados é de grande importância. Ocor-
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o.i

re que esta at~vidade é exercida ~ormalmente por determina-

ção da Secretaria, por exigência de lei. Além de ser um exa

me realizado supcr~icialmente, quando o é, obriga os ~uncio

nários~médi·cos. a disporem de seu tempo no preenchimento .e

assinatura destes atestados, em detrimento de um tempo a.

ser destinado a outras programações. É a.~tamente questioná-

vel.o objetivo d8 fornecimento destes atestados, uma vez

que o próprio exame, muitas vezes, nem é realizado. Portan-

to, a preocupação dos diretores em transferir essa ativida-

de é justificável, do ponto de vista exclusivamente admini.§!.

trativo, mas, s'em dúvida, depende de alterações na política·

da Secretaria, envolvendo inclusive outras Ln st í, t1iições•

. QU;:intoà atividade de descentralização de at an-.

dimento de.tuoerculose e hansefiíáse, do CS I Santo Amaro p~

ra os outros CS, esta política já se encontrava acionada e

como pudemos verificar posteriormente, foi implantada.

Quanto ao serviço, de saneamento existente, s'o-

mente em um dQs.CS pesquisados ele foi considerado como uma

,atividade que não .deveria pertenc'er ao CS pelo Diretor Téc-

nico. É digno de relevo que a Chefia de Saneamento (única

existente) também compartilha esta mesma opinião, ou seja,

que todas atividades referentes a saneamento deveri~ ser

tr<insferiô:\l:-i-:~~:raou i.r-a Secretaria, Irav errcroa extinção des-

te ser.viço.
Sem ét trarmos no mêri to da ir:'\E""'Io;-tânciae neces-

sidade deste tipo dr:serviço, .podemos con s.í.de r-ar- ext:r~mame~

te razoáveis os argumentos utiliza.dos nr..defesa desta idéia

de transferênci.e. do serviço. Em pr-LmeLr-c lugar, ocorre quo

a própria carreira de agente de saneamen'co encontra-se est,S!;.
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cionada, ou seja, há algum temRo naO se realiza concurso

público· para este cargo. Ocorre, então, que a faixa etária

destes elementos é elevada, o que dificulta sobremaneira o

trabalho a ser executado (transporte via 8nibusjlocomoção a

lugares de difícil acesso, etc•.~.).
, ""Outro ponto a ser destacado e a corrupçao, fa-

tor este que não podemos negar e que exige deste elemento

(agente de saneamento) um alto grau de consciência de sua

função e importância, o que torna, muitas vezes, a seleção

deste elemento difícil de ser realizada.

Entre outros aspectos temos a questão da "impo-

tência" destes elementos em muitos casos, na resolução de

problemas, sendo a aplicação de\multa-s !otalmente sem senti

do e o problema impossível de ser solucionado, dependendo de

toda uma infra-estrutura (de equipamento, pessoal) inexis-

tente na Secretaria.

Com relação às Chefias Administrativas também a

grande maioria (75%) acredita que nenhuma de suas ativida

des deve ser transferida para outras unidades. Uma das Che-

fias Administrativas (12%) mencionou o serviço dos escritu-

rários referente ,a area de saneamento como uma atividade

que não lhes deveria pertencer devido, é claro, à sobrecar-

ga que este tipo de serviço representa em relação ao já exi~

tente.

Também uma das Chefias Administrativas (12%) co~

siderou que a atividade de controle de verbas, de controle

de despesas administrativas não deveria estar sob sua res-

ponsabilidade. Isto representa um dado muito importante, no

sentido de se perceber o grau de preparo profissional desse
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pessoal. A atividade de controle de despesas a~t'histrati-

vas é típica e de ,total competência desta Chefia, não cabe~

do sua transfer"ência. Este fáto nos' demonstra o ~ãoconheci

mento por parté das Chefias Administrativas de seu real pa-
.

pel e função' den tr o da estrutura do CS e da Secretaria da

Saúde. "

Com relação à Chefia Médi'ca uambem foi mencion~

da a atividade de'fornecimento de atestados de saúde como a

ser extinta. A atividade de distribuição de vacinas também

se encontrava sob responsabilidade da Chef'La Médica, embora

devesse estar sendo realizada pelo Distrito Sanitário, uma

vez que a este cabe f'o rma.Lme nt e e que existe todo um' rela -

cí.onamen to .de. contato direto COI!l' os ,CS, sob sua responsabi-

.lidade.

As Chefias de Enfermagem foram as que apresent~

ram várias atividades a serem transferidas, como: elabora-

ção de Boletim,de Produção, arquivo e orientação de pacien-

tes e. O.co.rre, na , realidade,' que não se ,.encontram, mui tas ve-

zes, bem definidas as atribuições de competência dos funci~,

nários~ Existe" digamos, uma região limítrofe entre 'as ati-

vidades de responsabilidade da enfermagem eda área adminis

trativa. Es;~,cClnflito aparece neste momento, em que se pr~

atividades e limii'.ando- se exclusi:VélJi:Oílt", ao atendi).'~l~ ~o, não

se propondo a reé.t.lizár nenhuma atividade "')l:trocrática", me~

mo a nível de um controle -de suas próprias ;.'cribuições.

VejéJ:10sagora os dados relativos às atividades

que, segundo as Chefias entrevistadas, doveriam ser atrib~í

das à sua unidade. "
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As atividades mencionadas referem-se em grande

parte ~s relativas'~~rea m~dica, pelos Diretores T~cnicos

e Chefias :M~dica,-s, justificado em grande parte por estes el~
. . ",

mentos s an't í.z-em i.r necessidade de serviços de saúde. para a .
.

população. Por' i::.so as ativi.dades mencionadas surgem como-

complemento dos p:,:,óprios programas existentes como: planej!!;.

mento familiar, ::unbulatório para atendimento prim~rio,' labo
. -

ratório, odontologia, etcr Tanto os Diretores T~cnicos'co--

mo as ChefiasM~dicas de modo geral vêm as atividades dos

Centros de Saúde como atividades m~dicas. e nada foi questi,2.

nado a nív.el. das atividades administrativas. Convem obser-

var que a grande maioria"dos Diretores T~cnicose Chefias

M~dicas acreditam que nada deve ser atribuído ao CS ou .a

sua unidade, fato este que se repete em sua totalidade com

relação à s Chefias de Enfermagem e Sane.amento.

Com relação ~'Che,fia Administrativa a porcenta-

gem manteve-se alta (870),), sendo que a única atividade que

se acredi t·a· lhe.·deva· ser atribuída ~ o corrt r-oLevde leite

(das fichas), sem dúvida pela importância que esse controle

representa no sentido, inclusive, de "ganho de poder" com

relação ~ estrutura interna do CS.

F.~•."!emos deduzir, de modo geral, que as ativida-

des mencionadas no sentido de atrib;J.i~,c..:-s de ~-'-i vidades fo-

ram bastante restritas, e isso se dev e , em grande l>~r"'i:.e,
..
a

própria estrutura do 'Serviço Público ("QUEnto menos ativi-

dades eu tiver so~ minha responsabilidade, !ly~lhortl) e tam-

bém à falta de vj são crí:çica administrati va , representada

pelodesprepa~'o do pessoal , não permi tinci:> que se questione

e que apareçam d~stintas alternativas para a estrutura atual.
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Por outro lado, temos as transferências de atividades, que

mostram, em pequena escala, os conflitos existentes e os li

mites de potencialidades impostas a cada unidade.

3.9. Problemas Administrativos considerados maisgra-

ves nos Centros de Saúde.

Sem dúvida o problema mais mencionado por todos

os níveis entrevistados, foi o problema de pessoal: o da in

suficiência de elementos, o da qualidade desses elementos

(despreparo), o da integração e treinamento desses elemen-

tos. t interessante observar que para os Diretores T~cnicos

o problema não se apresenta em termos da quantidade

pessoal e sim na qualidade, integração e treinamento,

desse

como

forma de se desenvolver- administrativamente -os CS. Essa re-

lação se-inverte com respeito às outras chefias, que enfati

zam a quantidade como fator mai s importante.

Com relação à Chefia Administrativa podemos ob-

servar que os problemas se concentram na "insuficiência de":

pessoal, planta física (espaço), material e medicamentos. A

falta de tais elementos não lhes permite visualizar outros

problemas, ou seja, se houvesse essaS condições de suficiê~

cia garantidas, os problemas não existiriam ou seriam mini-

mizados consideravelmente, o que nos demonstra a pouca vi-

saO administrativa dessas chefias.
Os problemas levantados nos demonstram

características básicas dos CS e, porque não dizer,

problemas clássi~os como:
1. falta_de pessoal e pessoal desqualificado;

algumas

alguns

2. planta física inadequada;
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3. a estrutura salarial inco~patível com o mer-

cado;

4. verbasinsufic:f.entes;

5. falta de material;

6. f.cl ta de informações.

À parte esses problemas menc.i.orra dos , e já espe-

rados ou previstos, encontram-se problemas interessantes de

serem analisados, como a integração e o treinamento do pes:-

soal, a .exc es s í.va burocracia nos pr-ocadd.m entos , a falta de,

'autdridade, a soprecarga de atividade~.

Já se presencia, portanto, uma tentativa de se

trabalhar ou se pensar em tais ques tóe s , o que representa um

avanço -para' o 'desenvolvimentodaáre'a administrativa nos CS.

É claro que são idéias em esboço, mas a sua existência deve

ser vista como algo positivo a ser incehtivado.

4! _Comentários sobre os obj etivos dos CS: Fixação " de-

fi~i9ão e~in!?ortânciaLdo:~.?bJ~~~.Vos.,

É fundamental em' qualquer organização que se fixem

os objetivos~que se pretende atingir. Dificilmente consegui

remos atingir algum objetivo se não tivermos claro e nítido

e.xatamenteo que queremos. Ocorre na';::.~ea da saúde uma fal-

ta de definição de objetivos e, constsntemente, qunndo h';

al&ml:~"\defini'.: ãú ela não é transmitida e -:onhecida por tocl.a

a estrutura, e apr-eeen t a-e s e de forma muito ampla,
..•

nao se e.!!

tiabeLecerrdo met.a.s, objetivos detalhados, a cuz-t.o, médio e

~c.!.co prazo. Dz:{ a dificuldade dos Diret./)res do Distri to e

Regional em defi·.l.í-10s, sendo eua c r~i:lpostas distintas.
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Tomemos como exemplo o objetivo de "fornecer o aten-

dimento (vacinação) e desenvolver os sub-programas". Este

objetivo não se apresenta claro, ou melhor definido pelo e~

trevistado; não existem metas. Na realidade, não se conhece

exatamente o que se quer atingir e em que prazo, mas afir-

ma-se ainda que os objetivos de curto prazo são os de maior

importância.

4.1. Forma de comunicação dos objetivos

Foi de s~a importância dentro da história dos

serviços de saúde da Secretaria de Saúde do Estado a elabo-

ração da programação de saúde do CSC - Coordenadoria da Saú

de da Comunidade, realizada em 1976. Essa programação, ou
\ -

seja, a elaboração dos programas de atenção à-gestante,
,
a

criança e ao adulto e de sub-programas foi um marco importa~

te, uma vez que 'se definiu a atuação dos CS e que isto con~

tou por escrito e foi distribuído por todas as unidades. No

entanto isto não foi revisto e reavaliado com a necessária

periodicidade. Foi citado por um dos entrevistados que os

objetivos distintos dessa programação foram comunicados de

forma verbal, o que, como pudemos observ:~r colabora para a

não definição explícita, clara e nítida do que se pretende

atingir.
~

4.2. Grau de participação na elaboraçãO'dos objeti-

vos
É inegável, em muitas teorias administrativas,

a importância da participação dos elementos envolvidos, a

nível de direção, na elaboração dos objetivos.
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Esse processo, a meu ver, ainda se encontra mui

to centralizado a nível da Coordenadoria e dos Diretores Re

gionais.
Algumas tentativas de se descentralizar esse

grau de participação foram realizadas, principalmente pela

posição que os ~édicos sanitaristas têm conquistado e pela
""pressao constante que essa categoria tem efetuado. Isto lhes

permitiu a participação em algumas decisões importantes em

termos de CSC, como a reestruturação dos CS e a construção

de novos CS.

4.3. Grau de coincidência entre os objetivos e osre-

su+tados

'Uma vez que os objetivos não se encontram c1ar~

mente definidos, torna-se extremamente difícil a análise dos

resu1tados obtido s em comparação aos objetivos,

Como instrumento que permite observar os resu1-

tados utiliza-se o "Boletim de produçã~" que nos fornece b~

sicamente o número de atendimentos realizados nas distintas

áreas. Portanto o objetivo de aumento de cobertura nos ate~

dimentos pode ser realizado, mas o que no s diz'este instru-

mento sob a eficácia do atendimento?

Na realidade, o boletim, por si ,so, ""nao pode

ser um instrumento eficaz para e~ta análise.

Segundo um dos entrevistados o grau de coinci

dência entre os objetivos fixados e os resultados, medido

através do boletim de produção, encontra-se elevado, repre-

sentando 8o;rL
Para nós este dado nao permite avaliar a estra-

tégia objetivos-resultados.
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4.4. Mecanismos d~ coordenaçio

o mecanismo de coordenaçio utilizado é o de reu

niões, o que nos parece perfeitamente indicado e apropriado

para este tipo de serviço. Sem dúvida é necessário observar

a forma como essas reuniões sio conduzidas e realizadas, se

as técnicas utilizadas estio corretas, se o processo de co-

municaçio está se realizando, se a frequência é a ideal e

se as reuniões realmente estio cumprindo a finalidade a que
~se propoem.

A objetividade, a clareza na comunicaçio, tem

representado um dos pontos mais importantes a serem observa

dos nas reuniões.

4.5. Instrumentos de acompanhamento

No caso de acompanhamento temos a técnica da s~

pervisio, que é um excelente método. Ocorre, como pudemos

observar que a sua realizaçio é feita sem critério de peri~

dicidade fixo, e outras atividades terminam por absorver o

tempo a ser despendido com a supervisio, tornando-a de efi-

cácia duvidosa.
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VI - CONCLUSÃO

A existência dos serviços de saúde, em particular dos

Centros de Saúde no Estado de são Paulo é de conhecimento

dos estudiosos da área de saúde, dos elementos humanos in-

tegrantes deste sistema, dos usuários e de grande parte da

população. Portanto, a sua mera existência constitui uma

realidade na área de saúde.
Mas, o que nos propusemos neste estudo foi o conheci-

mento, não da existência destes Centros de Saúde e sim de

seu funcionamento e de sua estrutura, estes sim, muitas ve

zes, desconhecidos.
Tomamos como base pressupostos que o conhecimento teó

rico da organização desses serviços nos forneceu aO longo

do tempo, os quais nos conduziram à idéia de que existem

falhas nesses serviços, como: debilidade das estruturas ad

ministrati vas, falta de racionalidade e "boa administração"

e necessidade de urgentereformulação da estrutura dessas

organizações. Nossa contribuição dar-se-ia, é claro, no mo

mento em que conseguíssemos diagnosticar tal realidade.

A partir disso é que se iniciou o processo de estudo

sobr-eo referencial teórico necessário a esta propo st a, ou

seja, o conhecimento de como se encontra organizado. o sis

tema de saúde, em particular os serviços de atenção primá-

ria, sua evolução histórica, o papel e participação do Es-

tado, e a teoria administrativa que vem ao encontro dessas

organizações - os princípios de organização 'eMétodos.

O método de estudo adotado compreendeu coleta de da-

dos - entrevistas diretas - com os responsáveis pelas
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detiniç5es dos objetivos' e pel~ execuçio de todas essas

aç5es, a nível das chefias das unidades desses Centros de

Saúde.
Estes dados foram tabulado-s e aprés-antados em forma

de re sul tado s, --oque no s po ssibili tou a 1'ealizaç ão de co-

-ment~rios-sobre a realidade encontrada.

Deste modo, considerando o marco teórico desenvolvido,

a descrição dos dados.obtidos e os coment~rios realizados

podemos mencionar alguns pontos analíticos que se apreseri-

taram dignos de relevo. Tais pontos tem a intenção de sin-

tetizar, a t r-av ês da forma obj etiva , simples e clara, idéias

que este' estudo teve em todo o seu deco r-r-e r-,

Em·termos estruturai:s, pudemos concluir, que o nível

geral de quali:ficaçio do pesso-al"não é compatível com· 'as

diversas atividades desenvolvidas. Esta questão da adéqua-

çio de recursos humanos requer um estudo específ:ico,pois o

não preparo,pri~cipalmente para o desempenho de funç5es ,a2,

ministrativas p()r parte de médicos, chefias administrati

vas e de enfermagem, gera uma insatisfação nestes elemen

tos, uma impossibilidade de realização de suas atividades.

As "falhas" existentes na estrutura' de 'seleção e contrata-

çãodo Estado podem ser minimizaçlas através do treinamento

de pesaoa.i.• Tc·:-na-se claro, então, a necessidade de a :Secr2.

taria de Saúde~ ou o go ver-nc de Estado não somente criar

"Centro's de Trein~mento",como adequ~-los ~s,reais necessi-

dades do serviço _éJ)1~í1:.'licoou, na Lmpoa sLbd Lã dade de manter

esta estrutura ei'icaz, de recorrer a inFtituiç5es de ensi-

no, a fim de que se possa cÇ>ntribuir LJara a formação des-

tes element-::.se indiretamente --colaborar com a

dos CS.
.eficiência
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,A existência de'um desenvolvimento administrativo p0.2,

,sibili ta que- se tenha uma racionalidade e eficácia nos Cen

tros de Saúde, e concomitante com a capacidade de geren-·

cda r- dos, admimstradoresdessas unidades trepresenta' uma e.2,

tratégia administrativa no, sentido de se atingir os objet!.

vos propostos.

Outro aspecto de importâncià pudemos diagnosticar com

r-e.Laç áo à inexistência de articulação funcional entre os

OS eos demais estabelecimentos de atenção médica. 'A falta

de integração com outras 'instituições ou entre os própri~s

CS e Distri'tos Regionais em mui to prejudica as' atividades

a serem desenvolvidas.

Como pudemQs verificar existe um relacionamento info!:,

mal decorrente das necessidades sentidas, o que vem ao en-

contro de nossa idéia de se formalizar esses contatos, de-

vido a' sua importância, seja a nível de informações e con-

sultascomo a nível de articulação técnica com relação a

c a sos',

etc'.

Altamente questionável são os critérios de dimension~

mento das.necessidades de adequação e expansão da rede dos

CS. Seria necessário que inicialmente se fizesse um diag-

nóstico com base na si ,".ação demográfica, nas caracterís-

ticas geográfic,as ~,vias de ac esso e xã st en t es, na capacid~

de física das' inst:i:'.ações,nos recursos huraanos e a seguir
.

o dimensionamento, das necessidades da pop'~laçã9 em' termos

de atendimentos, consul.tas médicas, et o, Ou seja, observa-

mos a oferta X ~emanda para que a p~Ttir daí possamos cons

truir os CS, adequadando-os à'real.idade de saúde diagno~t~

cada.
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o sistema de informações apresenta-se inadequado, uma

vez que praticamente inexiste coleta de dados, ou uma uni-

dade que efetivamente se responsabilize por esta
,area de

informações (estatística). Os dados que são levantados, ba

sicamente para a elaboração de Boletins de Produção, -nao

são traduzíveis, sendo pouco utilizado em termos de avalia

ção ou diagnóstico da situação.
Acredi tamos ser f'urrdament.a.L,dadas as características

dos próprios CS, a coleta sistem~tica de dados, bem como ·a

"perfeita" seleção de quais dados coletar e a que se desti

nam essas informações.
Analtsando os objetivos dos CS definidos pelo Diretor

R~giona~ é Diretor do Distrito, vemos que não existem fun-

ções específicas para a consecução de alguns objetivos, co

mo o sub programa de Saúde Mental, e por outro lado deter-

minadas funções e atividades são desenvolvidas isoladamen-

te, como saneamento, para objetivos nem sempre claros.

Na realidade, se desconhecem os objetivos a serem

atingidos, em todos os níveis hier~rquicos, o que afeta a

execução dos mesmos.
O Princípio da Unidade de Objetivo nos diz exatamente

da importância de que os objetivos sejam claramente defini

dos e compreendidos, para que todos possam contribuir na

sua execução. A questão fundamental que se apresenta é a

falta de definição de objetivos, metas, políticas e dire-

trizes a fim de que se possa alcançar resultados.

Constatou-se também que grande parte, senao a totali-

dade, das unidades desconhec~suas atribuições com clareza

e desconhecem· ainda onde podem obter estas informações(poE
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tarias, decretos); -nao existe nada que venha a suprir esta

deficiência de forma mais acessível como manuais, rotinas,

instruções.

As unidades não possuem uma clara definição de linhas

de subordinação hierárquica (linha de autoridade). A auto-

ridade/responsabilidade também se encontra defasada, no

sentido de conflito entre as unidades e de um relacionamen

to irregular, com dúvidas e inseguranças.

Considerando o nível de hierarquia dos Diretores Téc-

nicos observou-se que, devido ao grande nÚmero de atribui-

ções conferidas a estes elementos, existe uma sobrecarga

de atividades, restando-lhes pouco tempo para resolução de

- Rroblemas que exijam poder de decisão. A delegação de aut~

ridade aos níveis inferiores para realização de suas ativi

dades rotineiras, através de um grau maior de descentrali

-zaçao, em muito contribuiria para se alcançar os objetivos

propostos. A inexistência de um critério adequado no agru-

pamento e distribuição das atividades interfere no relacio

namento entre as unidades, ocorrendo deformações no binô-

mio autoridade-responsabilidade.

É de suma importância a adequação entre os objetivos

propostos e a estrutura de recursos materiais, físicos e

humanos. A política adotada de ampliação da rede de servi-

ços não levou em consideração a necessidade desta estrutu-

ra: o objetivo primordial era a construção das unidades

-nao havendo nenhum objetivo ou programa no sentido de se

melhorar a qualidade da prestação dos serviços, -nao somen-

te a qualidade da atenção médica, como a qualidade dos ser

viços administrativos, ou seja, não houve qualquer ação em
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relação a racionalização, eficiência e controle dos CS, em

termos administrativos.

o planejamento, elemento fundamental, principalmente

no setor público, necessita também de uma estrutura admi -

nistrativa que o comporte.
Se considerarmos que cabe a estas unidades primárias

o atendimento ~ população, sendo a "porta de entrada" de

todo um sistema de atendimento podemos, através dareorga-

nização da estrutura destes CS, contribuir para o sistema

de saúde, eliminando a sobrecarga dos hospitais públicos e

da rede de hospitais privados. Além disso,
,
e através do

p.La.nej amenbo integrado e racional que poderemos dar a ple-

na cppacidàd~ aOS CS, definindo a sua área de atuação.

Com relação ~ prestação de serviços, podemos destacar

dois pontos impo~tantes: a organização e a integração. Exi~

te a necessidade de se desenvolver m~todos e técnicas de

planejamento e administração para tornar estes serviço.s co

munitários racionais, capacitando os recursos humanos,atra

vés de treinamento, melhorando a utilização de recursos fi

nanceiros e recursos humanos, implantando sistemas de in-

formação e acima de tudo definindo deforma clara os pro-

pósitos a serem atingidos para que, des.semodo, possamos

contribuir para o melhoramento quantitativo e qualitativo

da atenção médica dispensada ~ população. Sem a adequação

de políticas e a organização básica desses serviços, esta-

remos caminhando em sentido contrário ~ própria r-e a.Ld.zaçáo

destas atividades.
Acreditamos no tradicional princípio de Organização e

Métodos que diz:
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"Há sempre uma maneira melhor de se :fazerdeterminada'

coisa".
E, entusiasticamente, acreditamos que muito pode ser

realizado a n{vel de organização nos Centros de Saúde.
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~b!,i ••• ''''''\'0: , C"1r:tllt.JlL.l...Dl~..:~~C!~t.!..'~~L~~!.LI"I· 0.1 ( •.•.,.•...•,...,.i).!YH'

~f"\."'fd. .••.D~ÔL...L!I':Mi.!._~":.JU~~\,·l'i!!..J..".J~·~lL~'4Q.

ANEXO FP.'.UW rGY!:>JO MARn':S r.O\"l:R".~nc!! IX, r:-;'~~tlOo, RAf)
p."nl/). no U·O o!" ~1l;LC".&alblll'.~ k:..1.o.:. r- cem illHCi ••.mcn;o uo &:-11;0 S~ da 1...cJ
e , '.717. dr lO ri~ Jr..~)f':J"(,de 19~n,

J1."M'TLa :
A!1.1::0 1 - _ o... Db.ujt.a'; S.a.r,i::ill-.>.. d~ Dl\i •.;,i~.s 'H"I.:"I''WISU~ M l;;,\iJde,

J ••..c; D:':,'i..•.-~s S:\õ PU'Jh> d ••. D<::Jlarl;,ullr.n~ R,..·:.!'I{':::;a.! de SaIJUf' dA Ci:-~.II.~ 3.\.0 Pau-
L:> t na OJ\·V.HO }-)..PO'(·131 nf" Sh-Jd(' do V:l~t cio filbrira. da l..o"lrl1f"Jlil(.\)11B. de Sf\uc10
da r.....,munlct ••.de. da &clf·\.a.n.a de l:'o;l.QC~1 (iI, !;=:wde. rolllpTf'Cll~rn;

1 - (;o:":Ul~" da U'n:n;;dc D;.-::-1t:":
11 _ }~~;IIJ(' MI1~tJfJT'Ol1S.••ionaf dto ~a~'Hic: PUblica:
111 - EJ-10'f I\dJmnl~l~lI'·O.

. Pa:-;'Ij;!õI:o un.co _ gubo-d-un m-se também, a.o:. Dr••.tril~ SanHl\rtoc
relt'r!do~. or51(" artl;:o. 05 C-en1f'()C; ee S:l1idc lOC'.:1117.aÓOt; na áre:l g('I'~Tartcl dt' JUla
Jllnhol'J;~ão. c:J::\o.:..••i!,t':Hnry.. V' acorde rom ti t!:") rl~ procrcrne df' ,.::.úd~ jl~lbr.C'lI Que
UI('A~' r:wtljlr4j executnr , n(l"'. ter.nos do Drrrr:o n. ~O.lO2. ce 13 de a;:o..x:.o ~ )~.

Artl~ 2.- _ ~ C".r-ntror. dI!' Saucr 1W\.'\'<:flr.'1 ••• tt:.r sue t.:;!...""utura fixAda

D.Il 5t'\=um1e C('Itl!onn!c:\d~:
1 _ Crlltro -ir Saúdt J r II c:ompTt'nc1enf'o ca.da um:
a\ a-.n:u:dn da Unirtnrlr J0("3!:
b ~' F.(Pll~ (;o:,-or,u)':.-3.ntfOM;·(jJ(·.r;-Od(')fltúllt;t'lu;
c I Sr.!.CJr T,~:-.J·.Jcode }-;:nh·:-m3.;!t>Jn:
d) Ei"~uipe de R.u~{'amenLo:
t:' &~ AnmímstIat.a·a:
11 _ CeIl!.r0t, oe RJ\úd~ In. compr{'('ndenoo:
1\.1 Cornartdo db Urridade Iocat:
b' EQniJJC (~;1.sU]tJult.e M~JjI',:o-Odf'\l1\.olõg)c,:&:
c i J::qt.ip(· d~~Saneamento;
c1) &~or Acnuriistr aüvo:
lU - Cclltr,~ de Saude TY, I'nmpr(,,-(!lIrlenoo:
ai C.()1r.~,C'." dn tj mõ aoe kx'.al;
hõ Setor ."drwllistratJ\'o:
lV _ C..rntn-w;. de !J~,:cir V. rün~nr(,(,:lt1~("I.o;
Comk!!d0 d.:\. u1ijcini.1~ !t.l(";u.
)\T'i~~o ~.~ - Ftr nrn t:rl:l.!;.~ r\ í:.{'l·.\ fJ-lui;V..s (1:o. r.~!~r"'l1P!".!1"II}r. =~r-

.''-:1'1 d!" ~r.:I{"alJ1(;fll() (~O Dc-part ••.n.l'ntll HI'\!IO:!:'\' U!" b.lurt •• d•• ('lol.::·j" Bd,) Píl~Jkl

_ Díl.,t..;.l. P;'t1'I t;:w.":::)~!~lr:,···.t:IT :\": i\1~\"~.l:H!I':" 0;-1;= E~;'JIfW':' dr Sa,jj·''''''I1~.Q (1'1[, (!co-
tJ.}6 de SaÚt.!r n.;;,. s.:«.•..'" Mf·\..roJ;K;)llal~n. n~ !--r:'t;il;1J1~ .lJt.u;u;{).('.i.:

1 - e.m f,:·I;~;·JoI.nl2.." (":;! .,r::1 ev'
1! _ q'J~lId'J 3. C01H"'::\1!,;o.r:~ (i" t":~t~.,~.,.jl"':cim••n:I'\.·: 1 ,-.r-I,';1: !i..•r.:ijl~.â.d,~

O'J ~ Co")lldl-:~~x:.; !,~tI,: ·,ti'L·. ~'(i!.!I~"t'!:l:Ji.lilJ.T nl.l:H"'rv dot-. la.··~"'!"lr"'-! 11·' S lIl:·"'IJ".~1I1..O

~ dt': i~·.,,·q.ll .::"jl;~r.
Ar~J,'o (.- _ C••UllJoCl •..••.•. , J):rt:t(oJ ri·.) ."cT\·i.;o df' e\~I"fl-fJ!I'!,:,,) ~ De-

J)H:!"!:J.iJ~~:11nP.~.!:()l\rJ t:~ ~.1l11<1•• dn C:-!'\°u'!" S:..·l ps.l:n •.. ó·,::''''·';···II;{!!·!'n!o e ••

~'~;J~~~":~~~::::~~;J:;:~':~i-r~.~)r~·~:~~~t~O J-~:~t::~:;~n;~I"'~r:,o ~~~~~~~ :',~~~.:n~~~~

'.o

dlr~L:ime:1-:'c.", lJo.~!.,e último caso, o chefe- da Unlu.:tde Sa:1i~jri.i'. once I. eqvu-c ~ i
k .•...alU-l..

i !.e _ 1-. )OC~:~·~ OU TC!f.an'?j3D}(>!lW de 1"Q"J!pe, D~ termos de.l.ft

s.rt~~'). se;-:"~o!>jttc. de p"JblH"3\·:I.O DO G~~ .:>11c;:.L
i :'Lo _ Dtrr arite o :P-::·J·)ojo em Que estiver ).oc~iz.ad.&. B. ~'..!Jpt 11,'"

SUb):-..il!!(lt..!~ 21) comando d:: -:;:ih::J.dc sannárra.
ArU;;o !:t." _ !'-ia c1":-':;;:l1:l.t:x de .so=!"':.--:do:-c.5. j.J-:1.r2 dire-')·ÁO. ch€fi:; !~

e.nc3=-r-c::a~\;:-a c ss unidades c:!.:!c::"s !l':',:) aruaos 1.0. 2.0 e 3.0 patb. f'.fc;to õe :l~ri·
t.~i~'~~'"ce »pro-taccre" pr eve.-o no art ig o ~8 Ga lei ZI.O ~O.l6t. de ~O \k ;'.llh~
de lPti~. v,.).,,('n·h1-~~-ã1'.S{'~i.!~r\:~o;õ"-:n de- prcrcréncta:

1 - p"..:..1':l o Wm:Ll~') um !)1!.tri •.os Sa:::!â.l';.cs:
f\) ~~j;co. S;.y;!!~ri-;tl". ".J.V:
bl ~1t:d.:.~ ~a!"!i;,"':.ns~,. !lI;
]] _ parA. o ('G"TI::lnd0 CIX! C-e-ntroe:, ce saú,1.r- I • m:
B.} M~.::o SSn!!flri.~:.6 UI;
bl .!".h::ill)() Sanll '\..~J.E:3ll;

. c i ~h--d100 S:lr..!t.ar:.ft...a. 1;
d) 1_1enlCO e íct ívo;
~I }I.-lédJC'oextT:l.nu~ner1rin:
t J }-"'1NlJCO lp.lJ1j)O:-á:-.:.o;
111 -: pS--ol o ccrna nde das Cent.ro:; de 5~~t' IV:
a) Me<Uco SZl..J~a.nM:1. n;
b I Mpdi(1) S'l.:"Jltt.T"I..'ite 1;
c} ~!i.-jko crct ívc:
â I !:.{NÍ1CO t.:t!.':"D.-")u..--nrrnr.o;
e) }.!cc!!x) tempo- !::-o:
IV _ para o comaucc d.i.S Equipe,.• Con.:;u!~(lnlolM";dioo~Qjvnl,"Il\)-

Eica dOS C~i1~;o,.,de Sa:.'i.t1e ! ~In:
3,) l.-1'cd.ioo6~jt3ruta 1:
bl Mt-d:co eff>t.h'o: •
C} MêdJco P.XL.i'R.!1l:·r.r-::-áno;
dl Me<iJc:o temporár ro:
V _ -;>ara o r-omarrcc ~ r~ntros õe f.:\\\dr V:
fl' MediCO ~fctl\"O:
b I !'.f"'"\·ro ext.rantlmí'rR.no;
c, MrdJco rempcrarro;
Vl _ para elK"~rr(:;:::':i:ura dos getor es Tl"'(".r:.lC(')S; dt Enr{,Tnl~,:,m! .
•• J E.nJem)(";r-o ~i,.•.tJ;·.l:
til En1CTlIlCITO {,x:::-:~!l'.!flje:ô.rJO;
C1 Errte rrnr-ir-o 1~)f':lr3~C':
VIl _ pc.!"~ A c.he!lól ria'! .LQuj~ d<' :Sa!1t!l.!Hi"!1t.o. Insp('\.o:- ee

Rftn"·:i.m(=I'~<' {"leU"')'• Vln _ 't"3.rn E. cbct.» f1"-S ~õr-.s e 5"'LOIes Administra-:..iv05. !IO!"p·t·
1<J-

rer-.: .ja. ÔI!;::e:II.;'& da 53ú6r ou C~ enurtede &Uiit.l"qUJCll 11 eia TIncul:\.Ch., p-r1""~~"
zne nt e 5U!..'!J~ell;!06 • aõequnrio ru-oo-s-o ée 5ei~{!\';). a jUi7.o Do ~ret.ru"'.o de f .••-
t.e..do e CO~l IliL')lcrivr- ~lr.;'Il9.:-n(·n~() r-'''J.~lhco;

8~ lU~{\;O;jt\rIO". '!!",o.!\.o::<;:
b~ se-vtco-cs ~).ll anl.lllc·:n.rio.;; .
C) ~id0«"8 ~mr..r..r~-i~s.

An ..}TO li. _ P:u-~ flr.-.. d-r a.rb~t.TR.mf'nto 'do -fY."O- !&boI"C:" pT'f'v1.d/'l n
tt

tL.-ti/i.r1'lla dn. J~i' 11..- 10.1(,8. de io di' jlliho Cf" lf!~. JU.i :'ura:i)f"5 de dírl"'çiVl. th~.'/,~
fi ('n~r7':-:H:'urK c:-..A Uti!d;.!,d('~ rl-I" f'!l!,,! t.rx.t.a este ól'("rrt .•1 tteam fIX:WM e cJ~·
~ ne, !,.": :UlIJ\1" e"ohh)';1n,t1aCfO: .

1 _ 7t 1~"'lcn!" t .r..-~:'''II~U'l~ Bil.n:!;..:1.O'-. em nive,l d-e ~rvk.,j T·.....,..
Ill.:-} .Nj •.•••.: Z!. r-d. (.71)-11J:

tJ~~ ~j.. ~~:1'~~ n.G;,(~~;~~,pf: : •.t~:I~~ ••~.~;r:r:"d~:;~~~)~~·~~.(;;::~!:~1S(';;1~~;~:~:
9'l T:"·~I"""..• '~~;r"~~~~~!:::;-.1: J~~~:~.~:;t.a~ DU'.~'.C"'Iõ~l'i~ de $;I1.'}ÓI! IV. :..n. nl"...t
ó..e s. ..., '"/l

a.=::
LU
:::.:::
'-'u...t
C
~U
O
CQ

•<:C
--I
(,;';~

"r-=t
Yl1 _ 1:::: \t"l".:1"'J C ,·:tf :-.~·4 (" (l·}:\.",l ]~.••:Ii)~·,.• rlt: S:'l){";\j·j-:·.:l~I ... 't'11I !Il-

~.:•.i. :,r";"'~~Jt!J!-:.~.;~~~a (!\:)~,.,;:",:;, {' •••1'.'; S,~;t':!. Ad·;,:I) •...:.:-::~·:b.Jo. t"111 r..r.·I"; ,.ir :,,:;,._

r'-.....f' ""'(~~'~~~~; ~:!J (t.rc:.~!)!u=. t' ',,;.1:JI.c c- t.:(~) &.·!.n:c:... •••• ~Q;u..r.~:-..(!"~tJ·•.o.;.. <:1;: I~-

. ,t\r ~·1,J;'. r("frrcn:j~ ]f.~.~.~~.1~.;,~~}~~~,:rk~::r~1~::;·~.:~!::.:{~~:;::~:::::::?;:'::~:.,::,:;,::
_ ••.. LO::'" O r;:....-::.1;;.!!~z.J,:e:-.,';- ~.a.") lJ;-{'·;1."'::~ t'm n~·.·..c:;';-:;~JCo ~J{~OO t:r 1::..,-
•••.JO ,o. ~:,;.zC!~.
•.••• Ar~go 7.C _ C~l>.!:1 ~..o S4.:~rHá:io di> E...!::Ó'; ela 53ú:1r::

1 - f;;7Kf ..,!.ltJ:~raT ~ ::-.-.:!:",::.W' ~:LS UllH.b.·.lC.5 :"':"';I:l.àn~ ~ r. dl •.•ai-
~ ~ .s;" C.3r.-e;;~;')aCL(;3 C"'t;"ll ;l :-::J .••.·;UJC':.!(.·.no u.:>-:: ••. j.»J: c.~ de-ü'~;.o;

n - t.:"ba.rar o -r,...r,-!_.1.JOH.·· para 5(r •.;Ó()~e Q\X" 1o..-a."Tl OU \·j~rr1.r. •
d,-:,.~f;'lM~;'--..J(, ~g o <::). •••rcz~~' (j;p,.~ JC:H.:(If..:.!. d!: Que ~:-:J,t;I. () arl1~O :J.T.tcnn:. :.tll'll6

.,., rc:Jfô.('.;at~ J.C;o GERA d.:i e:rta'a iD1IJlaJll:l.&,;aD t :~~cto!l:l."1"1r.n'Lo G:.F- ullIo.·,h:·:;,;•. m _ Ia.ar C!'t;...c.:f,c.J;- 1',.rJt () t.:.:~;'~·nJl'cIJ~ lia jvnuuia <k \.:"ao:-.lho
~ J.n.!.~LoTt:i m- Sa.De~)'·h;"· t' V·~,..Q.3J aUX'lha.r oe ,..ane::.rni!r.to.

Artjgo 2.- - A.c d.--:-.!Y.'.>-2.••.• Ot<'l)nrn~ fj;s aplt(':V~ rie::.t.e decvE-ul ('()!'-

",:-),0 , ~\...:& de dc:..a.ç.õe- o:-c•.wrm.:J:-Ia:! con"';;nadas r,.o ci...:!:co 00.01 c)('uwi.lLO
~~:.!.:.k.:O l.I.I.ft do otç.aml.':.w.\·;itC'llLe .

.••.•...~[O i.e _ E'i~ dt-c.rt-tO f'flt:-a:-i. en:: V1fT. r:r. 1.- de abril óc 1~16.

-
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Coordenadoria de SaudE
da Comunidade

IJ.!., •..•~ ( 1.1, .1•• :.. ...'&' €o •• ) ••.• ,:1 .•
•••••.•••• I •••• ~.J ••• j,," .•••• ...... '_ ,,, ju --,.
".C.ol """' •••." •.•.•.••• _ .1••\1'" ,'. lo ~ ••• A; WI-
2~.l •••• "11o~ (.o ••• HI .•~ , •••. tlru._ •.•.•

ANEXO H
• ..-, _ I á Wl.I ••• ,.)u , •• .J ••~~ .1. ,""." •.•.'0.· ••••• _

o c...oOtOrnanoy 111•. 6,auór c. C..c-.unJ- ••.• U".iC:uW- d •.• l)!~II.I" !'> •••• I.roú
c...cf c.um .tHo\at!.~ CIO ~.:rrl.ark.. • .• c. _ o LJ"'''~'nl,- .l.u 1J.•.III:1J t..h"'"

n.fUlnt:r.ol1 •..•uut prn'!"-~:<-'" 1orl;.uIIoCla. nu II,U,.,.' •.1c'II\ru.cllh th lUIIoa."I'II\·~ ~
~ ua C •• oLfOt"Il:,.OO:-1a to; cur_~uL.l~ ••nrlll- 1 •• 1. •• /jJ.,I:;tlf.~••..a. , ..L' I.a •..••" ••••. 14ur -..1.,-
::.... r:o:. lXlJl<'Io~·.&(' ,.·CO n.t. 1 d' H pu- dLlII U, lhL~ JJ e UI Ou.w Arl.j •.• t~"
~ ••c •. nt. lJi~flu 011(:15.1 C.' L:.~lIO(' Cf: HI-) a.1.!11."1LfV'tna.llO.Ol O'.,.cI;.!Il ••u c;jI.lÕL.JlQL.•.
e"!' 1"76, e. ct./II> •• iI;lrov.c;i.. CI' F.~ 1.')- "(!oU VW UlIU"''\~ Ou •••• ••• '.hHD ,,_kJ;clln'"
~~~~~:~; ")~~I.;.JI~~~ü~ ~:~~:~:.t::::f"" ..l(lI lw l.WJll'anlf'lolU 0'-' 1,•.••'rIO, ~, •.

CU::>1"'-'lI'nt:lu d •.•~ 5tU! nn; •.e-ater. WhSU. ~~~:o ':'0 ~~O~:;~~~.a. qee ~ retere o

~~~c:~ ~n.~.o •.~~~~n~~~.~:;oJ~:~c:; .uu} ~~;;r!!,.~~::nl)~ ~~~";~1~'d: ~!:.
~v~~~;o:~:~~~~~t~c~Ol,;;p;;-;.: ~Ii-'::~I~io:~~.~~~~ ~a:\~l1~~.T~!~~:O:.
J..-~ln~nL« publicada DO D.-...o OflGaU or I 1~pc.nckn~ a .uM:IKIIi "rtllK'lU1a. ou 4a.
U.l.n._ _ . 1 ~lt"C1a ce aJl\l.c;i..ú pr.·\'I.b'--' no -ROS·.

dcV1C11tJ11tnLe comprO\'lIIlao: o rJ.une dot. Bo--
01l1.,1.1IIi,.,..I._ " .•" •• MI. &,..1 pn'I-...c.l;:t,u. J~IIIUI Ik t're-qutncla a rnve! ot. Oatnlo &-

~t;~lhu •••'''' 11,..1 \.I •••i ••U••.• ~••ra/. prlU· nll.T1ú. nlo unplll:at. n. 1l000r-c~d",de 6t
, ••.tuo • D•..iltll •• Dr'I'" 1,.I~I.It'a I)r "'oIln,.s C:Vlu••Ald.tLo Oe ~ ôoCuuu·nl.Ol.
C_lIplo-,n ••nl ••r,.a r, ~:••1••,,11\l c<.II.1utaa e 51ru- . .1.tllg<> 11,0 - Pu" o t:lUCIClO õc p.:»oef
ce.hllll'lllo*: dlbClyllllar. ·dt:-~r' o Dlfl"o:::ll~ ck.I Du.mloO

c..~lllJ.1foI~/,.1.I j.u.ll •••·ntr qu e , p ••r. D 6~IUnv CIpc"OU" }'DHJLrI••.• Illt'llc&.Jldo. ocn-
•.•"".UIIO,. cunlpllI.hh'" n .•1I IilnlHII,'Í"'" e @'.i.IOriJImt.nlt'. c... dL"J.I'.05I1I\·~ lt1{alo> Inrnn·
IIC~I ,. •.f'rt.h·u. LI-o .,.U.;.·I.·I•..·llIU..ILdlllolS. r"l'e. petc w:rvIOO1. al.'m d •.•• dt'lulUa tJoP·
L: •• ,oÓl.I11 ••••.• IttItJ.ln. li'",UM.I. ' ••.•nl •••.•• 00::' Jlru· Ull'U\a! Oe .iOtnlHlcaç~" IlI'l'r2l..!:.iTl06 I
crWIUI:I.lLJ ~ •••. /•.-cl/(l..&.3 1I1..1rutlot'a cuIH)Jle. I 1.", _ O orLglnal dlt pun.ana ee ."li •
••.."I,I.,n tllaJ...in..1": c"l,.iw oe po!:'nli.lldloot" CkVf'I' ..,.., ~1IU1.n"j/nha-

Arlli:
1I

J" _ b,.lI.tlllt· ,.1/.0 un).-Lu do::' du ao Due tor Q. DI\'1..,110 ne S.(HH'. l'a.1a W·
r!UUJo.~ ••.,I,t'nl.1 I.U Illatrll., &..rIUoI.nU e õe clu..l.o no t:,.lr",lo ;, 11111""11101\ OJlCJaJ. Jun-
C.:.a.I~loO de: fIt.u Illll'lnr O!>rl.,*Oh~l,t~ a\..!' 1."'CDleI oou: um •. CÚ1}". t: cvtll l.cIlIIO cu-
a.-1.l\'clS dI:" C'UIIIJe<llllo::'IIIO. n,.nllr:.hu.a.ó uu CU/1.SlallCllIodo d. a..; ••" o •• "'IIHw.AO do .KJ'_
6r-Cu.i.o a r-1Io~ mvet. !<IlO() qut: 00> dt!ffiIlJ' vldor QU~ d•.•u caU=.1Io IW c.:;rrdl"'O .~
a.po:ru.I tl.JI.:>Il .••.r••o 1••'10 1.J1'0110 Slinllanc.. I ~.o - O ofli1r.al dá F\JtUirlIL dC"Yl'

~~le:~t"~~~B:l~det J:r: ~~~:'t.ur~l;&l;;:~I:; . ~~~:el~:llrIT:r~I~::~. ~::I~.~::;~l~I~...~r!!::é.. AItti 015Ul1bJ. ~Cl•. d. t.>LlullC.çlo It a. oJlIl,•.•IlIl".JUdo h:ruoO
Arut;v .2.0 _ .1. l,r" •.:.J."",~~ Od \1,,1- CII(:uIIM1LnCHI.1o "nlenornlt~nlt' ll\<tnClon"-ÓQ,

LU Uler.MI~ de o.Jr .••..rn..» ..• a que se retere ~rDlILIH"~do:J ",UII CÓP,II , •••• urQI.,v<J6 do 61-
" ","",rt.,vr.lourn, (} 00 arlrrr ••. u dJj, I~hlot:· "liU ne PDM.*! da DI\'l·.II\l 0(: ti ••une.
r.~~ A-C<! OI-7t1 atolA th.wrold~ J>l!IO Dl- Arlli!1.I 10 -P~ •• o ItÀ.:n:U:lú di! com-
~nle do Uni rue ~ ..•JUl.nu t e preeeru a- J.II:u~ncl" c.u:nlcnda pc lc Arllf!O 11.o da Odi-
á V11 u.ra.r.er r:.""~I.:.n" Jj, •• Plloat d. DI· LeJ~ã(J A-Cú n.c 1. de 16·J·";tI. relen-uaa.lb.
.•l.!.A.o ee s...ud~. 1')0 p,",zc cl>I••l:x'lecIOo. CUJll pe l•.• Thul.ar d, P&:'il&. oe ver a o dlrij'enLe
c.Junllofl lnOlc.Ij,"~ dI": do lJl~ltllO Sa~til'rio uj.lt:d:r }-;,..ruitla.. UCD

&) lULa ,,1t"n:~.U. p...tI. li. n.lu.çá.t da li. lIt"~u.ntt re<1~u:
,~Ia: -Poruuia n.o • do J.)"eLOI do l.H~tn",

til ~r.lru oe gc uoe lo ser \·blla.do: S .••nu àru .• de: •••
CI ~ cu Ulll1l1'" V'b)11Ila esse Ccotru ce Oonsrde randc llr ••ns crvver o Ind50 do

6aOót; (Ar11i'''' !.(.I que fut a.phd.·.t"IJ. ch:lermmo o
OI r.,un ••·sõ ()o ,~It • .li cldua.clL., • b.bc ! d~~IOCIlIT,t:.!l1D ce mcme 00 scrviccr. n.c do

Q:.ntro ~ ~1I.1t Il.l:> •••1••Ulla:s 6 DI~; !R.G , C11TEO O.J tcucào. p .•nr ec llnld:.de: dor
e r ~n. .•C"00.~. ! du~\IIr:. ••cã.ol. paTl;" 1 p .ar ur dt: undlc&t a
I 10 _ ~a p....rt., lnf<.k>r do d~m(}lb· I d"ta de mtcíc do dt:s.IOC'.o.lIh IHOI t J,Jt:.IolJr..·

tr .• tn c dâ p.ro;r.una; •...:. .elO: ,L.SIlAa • que Ii.e ~1.0 dI' tlndu;:ar " numero dL d/aI ter e.d"-
J"f"('I'Y e.U anl~D (10--\("•• ["()l\.~ta.r. ontrg ato- Lctcrc 1.10 CS·X ce tldrUllllc.u:iu d. Un.ui.-
n"lOtnle rt:'.ç~. d~. (~lIn~ de Sa ucc 111>0i cer. com runc ••mento no ATlIaj:O tio ID~
,,,,11,,01•• nu:> 1.o11:"l1Hlt. IIt10 131 D.lfO""-"':>. Iunc.cer c. tnctso de rllq..., .•dllln:rnw; r rKA

I 2.0 - A JI'uri:r.no".; a., oe 'I.!oH••••• (J~. termcs ~ú p:.tr&"r.1fo 1.0. na Ltí'!:t ••.r ••,-Ãú A-
~~.d.u~~ ..•..:::;;~n;a n~""~'.:..L111t."ll.I~.• •.•\0 I~.~;8'~' PUI.lI.C&.:111o li(, l.Jl ••.r •.J L'Ic.l~ Ot ..

a. ,.J:r: ••~•.•...rll!. J.rr.L-.&. di \·t:.llu, ce- : Pw.n.i.":~A.fo 1.0 _ A 1'.J11.,,11o M'I' tua.-

~;I::'';'~:;~~~I~l\·s!-~n ~;~u~~~~~~~=I ~IJ~~:'IO~ O::~~~:lã~" p!:~~\l~~~~d~l>t>;1~:
t.il; ImllCÓo::.b••.dl::JOfI~" COI\."ldrr••do..!o J)l""l~n~.
1.1~!:..~IIoS1~L!n~~.t"~!:~~·~·~. !~~.a~~4':1: 1 ~~.IlU\'lL" U Cif.U~ determma ut es dia medi-!

e.i(.. ÓI"&~a..: e &!.&JI ••I..all. nü R~I.aLOrio ~h'n- I P..il·;'t/r.ro '.0 - \'rrlflc.lo:L& • au. lelU- '
.a!. i I.rl..lw.de fOlln&.!. w-rA a I"'onil:u, Ilodu:aa DO •

I l.c. _ l.:n:. c••..\C M p('.~ld.dt 1m-, t:Jltrato j. lml'rt:JU.& Ol1nnl a;JCr.:. O QUP. --
pn:\"1:iLa o..: Dl: tDIC:jltuO" • [".qU1PC 01'5- ràcl 0& oocumrnu.c:. &utuadLoS t r»oh")(·c.l~
t.nla; protr;ll\"t"r .• OUlr ••.• \"t!.l"~ d~ .f,ujJtn·J- Inl Ol\·bl!.n dr 8:illdl.· c Ir"III ••I.)...•.. ll4I lJlaU'-
&.iD. uw-pcH<kflu"mc..1Ié ClIÍt;:lt":~ &lu~nür- 1Lo Ôil.OJl'r1u -
n.t:.DI~ PfOí:r.n:.aa:....s : AflijO 11 - Vt:llIH·1I0 •.•. llt:l~w..ót

I tLl _ A JI'"rG••rr.c.. d~ ,"UIl&.!, '"U>! dt r~J1\.uJeJlUllcnto de M ..•lt!'l.l. Po 1l1l•.ntnU

Ce::t:-~ Ot S;llh'k lk\~l" :.t..' ~t't!:lal1l!. a.o ou Ó~ Cow.Jmo. dt' wn p~UI.QU,n:. Ctmn:! Ot
l..lD.1trl.l ~ Iu·cc...:.lj.ae Of.l., ('Ultr~ G~ S.U· SuuCo:: dú D1slnL() 5aJlHaTI0. o:.tu rHr:fh"D-

~ e.J:15It:nt.ct. nllo a.UIo~~(:••. t,;~ aluatio. te 1:J:),edlr' Mt"lnoranOo. OITl"Hlu ••o kt:spo!:l-
l.rll.o 1" _ to:..:.. lH.·';Il:~.....:.a. po.-nocttt·JLf. k 1>;11el ~Io ComallDO do Ct"lI1nl n:. E&Uík Ót--

,-.,.•d Oé U1.StrllH &,,1".1:101'" Q.·H:all I_OICI. knt.Or 00 Malenal. comul,h:~;.do a pro,,·
psr. w-mpTe QUf" y..J.~l\t! lv1tc; (.11':!l;l!{·,.rui- Otllrhi dt'ermi.lJ ••.oa • htólr ••n.:lc.. "Lf1KaI~
Ido t1. f.'''' l:..Q1..I1\.'-' 1.IU!:1;.TL.·1 .•.~l .• 1.1 dt $IlÚ· n:UJ1C1.llt:
~ I-',jL.IIo.& ~ qUàJ,,10 ••••..•~••.:.. .;,nu. f/!·ru ••.llIu, ~) t:S)õrl"iilC8Ç-t.o d.::. M ..•lé'na);
,1',:1), .••.•• fi! a.:1mllll-lr ••tl\.1to o..a. Cr:-J:lHJ;:, M lo) ",UM clIl..'>.SIfICJo;:i." - M .•• tr,aJ ,.,...rma.
s...~Ül .•.. crUtrh .• \JCi 0.1 •••(,1 ..:1.0DL:)t:1I0~· ntnle ou de: consumo - t n.,;n.o::r(l dt pa •
•.•~Ia.n;.,. tnmórno, Qu:ando for O c:o.!ou;

Aro.o 4 n _ NJõ fi: •••• nl~-::. • tot"rt'OI rf~- c. Q •• lii.nud.lide:
t\o:l.":k> nu-, Cc::nu"\ •• de! ~IIOr .•• Iem do DI- ClJ C·enlro dt S:"UJl. d,::'lln •.l~no
r:-•..,,,ut- Oú lh.s:rll,1 ~~..nlllln" t QuI!.D1~fJlbn:ci P:.r;.gUJO 1.0 - O lo1t:llIor:..lJn ••• a G'"
~. a;. ll.!"'\-= M.ll:I,.tLlI/..-~I.•":l1. p.x"It'ri:) . w relert" blk Anij.!o a,{'li! ~J •• L;ats.ilo
pout::-l.JiU' •.n.:...•••., el~nl ••..111.Ib~1Ij("üj e .cnl.l· ,qUIIITO n~, rum 5. 6t"fulnll' d. ;ilo.T•••.çao;
a.4>In.:..h .•••IlII •., •...• LJ.:.11U"" OI.. Rt"!'lun.1. • a I Df/final - par:,; .rq ••.••• nlt"nlO 00

••"I"irlol" ~.I •.•• - .a.:. lv..JI.Iuc:: pt"rlÓ- Ct·UI:O dt &UM dr O:I;: •.~1Ild.; M .• !t'111I.1 IIIV-

o ..••• I •••• CC:I,ULa (l, 6 •.011'11 "1:"1t.'1 n:ull.t •••lu \'IlIdo fi 'cu ''C'hO p:aru • c.J1_·õ.·n •••.J.o ô..J
Vif '.:.-l ••••Ou \l.:.~~ (k h I\JCnL'>.iu, 1M.·I1ÂJ .u~nlo pt'lo fUHll.:)I, ••~Ii::n>51IOl-t.-

P ••J~".IO I1D"',. - ~ ht-l:nl~ J.ItOJ'16- n'J pelO S~.J l.J"1Ul.5ponr;
,oli:AlI noll Ccnlrue 0'· ~_ •.••k t.t'~ao n:i>..112.••:j~ bl cópia. ~ Centro OI' S:'udt df' Qt2.-
JNr c...~v.li,oJO.&.!o \lS..lI:..! (lt ~,Jp.:n~o.. tI/lO. curo o U'iutro o. t"nlrt..d .• (30 ).!õlenJJ..

AfllgO b.o - O D:r.;c:ltt du Ul.!olrtH,I no kU HTSü;
&1.llArW <i~.era, ",õ.I.r.dL .1~ n::J.ul~! e VI- cJ c.cplâ pl'ln. eac..mllll':..I .••·uIO, IJo.,Jrft·
••...-.A d~ Euven'b~{' .n .•.I:...••~ li dc.-nluh·j· l••~ao ao SC~'lçO de Admulii.IJ ••~"n d3 tH· .
n ••:llI", o .••..•• lh'Ia.-'1~ ~I..t rw.1t.••.I.,.rl.;ltl.(n -UIb 1Jt.....:-ll\lIDI •.uilo dt 531.10<',ullll/.&IIOO o ,lltU

l'T~~lu.:o; t: 5.1I:1';;;r•.•it •.n •...:otn, ~J:C'.:'\IÇII.l.utI , Vf'I~ J.l..Ir•.• ronsi~n ••.(âo de.. rt'"LIL~ Ou ""•• -~.~~ :t ~~~~~~~I~~·~:~~~: ~~~~- \ krla~!II~~~1I0~~~ drt"r:,~~:r~"~' III~UI\.lill.t:LLO i
.\n.:I'O fj o _. A l..."4•.•;•.•.• dI: 5upcn·l.,ao \ oc. D,:"ulIo S;a.nttánu. I .

(1G [J~l:11n 500.11Il.Tlú. qUAIII".(, (l(' .UU \'1!I- p •• tkFTafo 2.,'" - O OI~lTil•..•5:.r.lLLnO '
1~ Il.d>Gt-fill....,OI 5hl.lor ol'\t"r' teunlT lO· m"lI~r. Il"t"ú de.stilu.do '"0 "11t: •..lstro ót
0& • l..••Ullot c:k.. c.."llro o •• Sn'!Ut" a.o I.n,,! I Re •••hnejlí.lI,~010 d~ Mfl.tdlõ./U. ol.de: t.é.Ll:
c:. 5u~nloJ,.o. plir •• ClbC~ duto pro· Jw.nc;lI.dus. ~la ordem dt: a.=QrrCIIl':lh m rt"-
Lhull..:. ~1bltlllc:::.. ubJt·u\ío.fI6ú &. oorrt:ç.u lIIaJlt}Rn.tT.IQIi dduldil:',. com... 1;IQJ.ca..;:i..o

C"-1 ::~~\t;~1~~1~1~':~~~~ -'~ a 'J'ntb. f~l nOu~r:'~I~~(i~e~~o~ra~~ e: d:I:I:lS~~;~ ,:;~:~:'~u~~~nll~a~~;J'~~;~::-~~e:.eO&~~:tnll.~be! rspecUlcsda:, ncslr Aflige.. a 1i1;;-.1..-1

~:~ ~II'~~I~~~~O~:~::~;r.i';:··C~~~l, ~;~od~ J~~!~d~:l\"~~:;~~0$l~e .R;;:;:'~:!
:~t.•~~~~:~~,r~~~~r,:::;;o:'·~~tl~ ló~:~:~I~;~e d~ ~~~~~:C:t~~~(;:.o:tebt'1.u AdllllwS"l

s..u,H'. . Arll((t.I 12 - Ao DIII!'"r'"I.I.· du DI~nt"·
Arl!/O lo O _ 1~...s "I~1f~ .~ ('Kllltuõ óe blU1IUTlO JJJCulllW col ••Wr"'. ,",",lU ~ poottlô:l·,

b ••u.k" lerlll:w(h •. "l:.:.~.Kh. d.:: :..en·kior cu. 1 I'aç,\u ntn. IIjtml:;n~ alO a.lI; t"o.j••II"lo&:·nl Df· ,
J" •• ,I~ "' •• ..: h .•UoI:u dt :;-••LJaiJlU. (1o::'\('la o CU.. \ FI\I,j.::.r'-o dlÁ CoIl~·I"o:. a •• C<..llIUIlI~ •
• l~"n~ Do Ihnruv t-!III:'rI<>, wdlfio.ló1"I!I. I uull!.Jlndo u..d~ ~ mncr.. dt: (·omunIOo';:"o.
tI.d;U; I dl:.\),1111\'rl.5 ~ lll"nl('ndú COIll~r-ICJ. JX'!.~'

~-;,.~~~';;~1::;i'~:~.'~:'·.':~::;,:~'·~:',~::'J:~:~!~::~:':~~:~~:J::~~~:'::;~.~~:':,:f;:~::~~~:~.;;
PC;"(A" )llJ!llIUl do ~t'I~ •.::...:: ! 11110 5aUHarlu

li _ r1:..c.1 • ~II. ..•:UT ••• d~' 1:1.tt;,u1a.d...t' ,.nl..:"" lJ - c.." ••ra •.•• lJ,lliI"lIlf 00 I

:.:.;~1~~:~}I~t:~j:';.~~:I:d~Jn~;1o ~Ir ~::~;~ ~I~.~ 11:;,.!j~'~',~~~I" ~II:~~~••I~"~·:I:/':I;~IU;. ~:~I~:-.
]fI.('>I~.•lv r'"l-IS<I.11C101f1,.!I. l::.j;.:.....:ill.:J>OA. n.:. ~:~;I';·II:!.•l.I:..:~;~···1~;;;·~..d~··~··,~~";::;~I·I~~: ;
CI •.• J~J l~r~:"~l~~ J~:{J;.:l"u:~~·\ .•.ld. o.. 11016 • I
••. \_d.J' Q •.•"o.J •..• jlL':.;~Il:" i.1.1r. QL. It:::lI.lo(.I Ir 1I~(;:~a~nll~' ;:al~t.~~:Ii:~: ••C.,,,~:~I' J~J;;:~'~~I,
[I" r.•.•: ••:.O dr La.t. •• r••-. I'::';" (. r!.<:.:.tl••..•c.t.
l...o•...:.o'-.1\1o.) rc • .!tlllJ •..Jo •. u .••:l.:I. óu li';' •... "Idl"u, 13.· \·I~il ••n"" 1:1.1••• 1,11,.1•.,. •••• ~:"c
(l C.JoI.~dit.r.1cna. " •• t-o'.••:/.. c ..• ali.. ,. ( •.•nr.jl- l:".:.t.••(}tl.:tJu,,:, Lllt. lY~u! ••nlt:r,l ••...•;"•.. l.U.o~Ic.;...,.a 11

LI.II ••••• J •• l1;' 11.'.,ht.,I{ .••••• ~:'I •• prt) ••17•..• oa
,,;.., •• ~1Io0 "t: a .• ;i.;..,I C.:.oC..;.nl.ã1 ,"" ~-t!\',Q.}f"
_ l/o.lI: lc:rrll'6 Ch.. .•••.~::." :bJ Óo. E.~:,itUl., - Arl1,:O J~ _ 5 •• 11"•• nlt" ..rrl.v a..111.a.U.u

~·:i:i;~~~~;;;~~fi~;~~~~;~~~~
• l" _ ';"-,••. 1• .1. " ••• I, ..•• 1.11' '"' ••••. aollo •.•.~ O~ ~ ..•" IUI. ElJoldc:./.llIolút'l~ •

r .•••••.•• el '-,1. ru. I ., I•• 11;.,,1•. 1\'" .h·_ ruve! u~aH.l. tn. r..r••tt"I pro\ lWl I"'.•. , ••.•
,.1 •.•• _,,, t .••• ..tf ".~.:..r ......•. 1•.1 • I~ h~ ali & 1I1.\1L.•JI\"~.:i" oc.. bl.!clrll .•.• de VI·
a••••• 11 'H" .u~,...:.•• _ ., I •••., •.•• h' ••• 1,1.. '1lLltia 1.1Itdl'JJ:)ul~I~"
.1 •••.•• 1_ 11••. 1.l.1.a •••• I·~. u .~I./c •. _11_' : Anl,ro J[; _ UI. J-'una.na enUala ta;;
&.J:. o..- a;..1..J•• 1••.. ,.~I •• (k 1.•.••11•• I "I,ar na á.l. d~ SoUS p"oJLtu::.Io(1.o. ~~

I »'" _ A. O'l ••.••., •••. l.n. 1 ~ .•o::' •••• ' •• I•. I ~ DlrtlW~ ~ Dn~ Ck f:i,auCk: •. ~-!:.': !~"::I: .•I,.!,!,.&IC AlIl" , •••• ,·tI··JI" ••I •.••. dlç1D o.u lru.tnr;ueI jul.la.."l.U ~.t::..oJ..."1..IoJ

,-"-W ,,.:...,.••~ :;..;~~~ l~u '~':. :;.:~'" • pu. " toc"Ucu.u ••.•ruut:nw.

153·



ANEXO I

SEÇAO I

v _ rea llzar as Imuníaacêes dete:m.!::.ad:l3 pelo prov •.ma N8.Cion~ de
lmuniza.rio e pelas Norm~ TpCfllCJ.S da gecretarra:

. VI _ executar as a t ívidades de suplemeutaçêo alimenlar prevírtas
nos progr::unlU: - .

. VII _ executar B('Óf"Sde entermagem, d~ educaçâo para. a saúde e de
serviço soclal, Inclumdo at.iv:d3des externas c êe ,;~Heç'~osamtàrta: .

V1II - proceder à colbef ta de en-cexr as para exame. enca..'l1tnhando-u
para OS Iabor atórics da rede do j nstj tuto Ado:fo Lutz:

IX _ executar as ações de saneamento previstas DO programa espe-
eítrco da Secretaria: .

X - manter entrosamento com 'outras entf dadcs represe ntatfvas da
Co:nunidade. pua assegurar S'.Ja.colaboração em programas de promoção e prese r-
V3!"5.:Jda saúde. bem como para est imular a. pa rucipacáo de votuntártos nas ativi-
dades do ce» tro, -

Parágrafo único - Os Centros de n.:!u:1e poderão manter. mediante
convênio, extensões de seus !!'r\-lÇQS. na. torma de Postos de A':.en<!ime:l!.o Sani-
tário - P.A.s.

DECllETO N,0 160'>15.DE 26 DE B~Tlr.O DF. 1981

-strutura (' dispõe ~brr a' :111ribul,.k-s do:; ni'l:trit.n<'l ~:lnitj,ri0'5 ~ Crntr9'5 1'10
.de tran ••rOrtt13 u nldades d;J. f"...oordl"'n;utori3 dr ,s3I1Cl! U~ CQmunld.:ldr da Se·

u.c.1a.r.ia.Jla Saúrlc t du.ro'\irlénci3..S correbbs

PAULO SALU1 MALUP. GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO
(JL(). no UFa de' suas atribuições Ieg ais e com fundamento no artígo 89 do
no. 90717. de 30 de [aneíro de 1967,

Decrela:

Da C12~ifi('2Çio ~Q."'; Centros de Saúde

Artiço 1.0 _ Os Ce:1tr~ de Saúde. de acordo com 2. eor.,plpxid1.de
, atividades que Jhes sejam cornetidas e dos se.rviç~ ('.ompl~m~ntares .qu;. ore .•
20m a OUtras unidades sanitárras, serüo c1.L...si!Ic..:;.doo nos seguintes euveis .

I _ Centro de S:lúde I - C,S.I. capactt ado par-e executar- todas ~
vidades pre\'isl<\s nas progr-amacões de saúde e ar: sar.cmuento. inr1uindo as
'ias áreas especíahzadas e para da.r cobertura total 2. outros Centros de 5::1.I1ct.-.::

'U _ Centro de Saúdl? li - C.S.I1. capar it ado para eXPC1.1tar todtl.5
ati\·Jd:lô~ b:í.•.tens das prli~r~n2ç6cs de saúde e de saneamento e par-a dar
iutros Ccnt ros de: .Süúde cobr-rtura não ~~lali7.:ld3. comando. quando iden-
cada a atecessldade, com recursos para atuar e dar cobertura em urna ou mais
ectalidndcs ;

In _ Centro de Saúde ITI - C.S.nI, ca nar-itado para desenvolver to-
M atlvidades básica.s das pn.Jgr;J:n~çõ~ ci.e saude e de saneamento.

SEJÇAO IV

Dos Conselhos dOe Cornunldade

Artigl> 10 - Os Conselhos de Cornuní dade tem per nn.lid.de cola-
borar no desenvolvímento dos programas de saúde nas' respeci.ivas i:reas de
atuação.

, A~~:go 11 _ Caca Conscüro de Cornunidade será composto ôe elernen-
tos lOCaISusua nos da 1IDi~hde sanítárra e do medico responsàvet pelo comando do
Centro de Saúde ,

.Artigo 12· _·Os Regtrnentos Internos de" Conselhos de- Comunidade
:;;:;~e,elaborãd.os por seus membros e aprovados pelo Secretário de .E.:ltado da.

EE-ÇAO TI SEÇA.O Y

Da. Estr-ut ura

. Artigo 2.0 _ Os Di:;tr.f.O:c; ~anH~rios. urrídades com nível de Dtvísâo
Jnlcf\., p:;.,<.:;am a Ler. cada um, a M'i!Umte ~trulura.;

:A.~~o 13 - O S.~crrct.:.rio de Estada da Saúde est;.be14cerá, mediante
resolucão, as resras de pce(eri:11cla para de.si!!Znar~ode runoíonár.os ou servidores
para Iunções de serviço púbhco d~ direção, chefia ou encarrez atura de unrd ••des
compreendidas na estrutura dos Distr itos Samt árros e Centros cie Saúde.

.. . Far~ra,fo único - Até que seja ba.xada a resolução de que trata este
arrrgo. f ícarn mam.idas, no que couber. as reg rzs prevíst as DO artifo 5.° do De..._
ereto n.o 7.555. de 9 de Ievere.ro de 1976. '

Artir;o 14 - }>~sunidades a seguir relacionadas ficam tr artsf ormadas
na seguinte confor mida de ;

I - de Dcpart.amen t o Regional de Saúde <!..aGrande São Paulo
DRS·l par-a Departamento de Saúde da Grande ~o Paulo 1:

11 urudadcs oom nível de Se:\"i\,·o Grande Sii.oI~a~o d;: Divisão São Paulo-Centro para Dep ar-ta merrto de Saúde da

III - de Divisão São Paulo-Leste para Departarneritc de S2.úde d.1i.
Grande São Paull> 3;

IV - de Divisão São p-aulo-Sudeste par-a Depar tamerito de Saúi:ie
da Grande 6ão Paulo 4;

V - ôe Divisâo São Paulo-Norte-Oeste para Depart arne nto de Saúda
da Grande Sâo Paulo 5;

n, unidades com nível de servíçe partamento ':tegi;n~r~i~~~0rteR~~~~~r~t Saúde do Lítoral - DRS·2 para De-
VIl - de Dtvisào Rcp,lonaJ de Saúde d<:>Vale do paratb •• - DRS-3

para Departamento Rcg ion al de Saúde do Va.le do Paratba;
ViII - de DI\."j!:~:o Regional de S:1.!lde de 6oroa-ba. - DRS--4. para

TII _ Setor de J::!lfcr:r.age'm. , , 6eç~ I Depar tarnan to Reziona l de Saúde de Sorocaba:
. I 1.0 -:- .Cada. Ccllt.:O d: Saude tI: C()r.!3.:~i la.~~~~Cseorn uma . o ou IX _0 de D!vh.lo Reg icnal de S:..úà~ de Campin~ - DP...5-S para. De-

"\ Setor õe Admmls'..raçal). de 8CO.óÇj,C.-Jm suas €.~~.J t - .. 'partamcnto Reg iorta! de.- Saúde de Campinax; ,
f 2.° _ C:lda CCi1:ro de S3u~e n. pcrlerú contar. ronda, quando &.S•.eon- , X _ de Drvtsâo R,:,~jonal de Saúde de Ribeirão Preto - DRS-S para.

;ÓE'.s locais just!fica.:-l·ln. com U!..,1a EQ~l~ de 'f::,al1(,:~lcnto. m Ivel de Seção 'I'éc- Departa mento Reg iona l de Saúde de: :-:t';bcir;ío j-retc ;
Art:go 5.° - Os C-l'ntrn5 de Saúde I~l - uni ~de.!;CO J1l XI _ de Divisúo ~~ional de: SdúC:e de Bauru - DRS-7 par a De-

ra, contam. cada um. com um getcr de A<;lml1l!. ••~r3J:J.(),nte.r aind com um Con- part amento H,{'gional de g aúde de Ba ur a ; •
, Arthro 6.0 _ C:!d3. Centro de Saúde .dever'á co. , a, XII _ de Din';;:lo Rr[:.joll~l de Saúde de SR.o .José do Rio Preto -

lho de Comu:üdnde. ._ d ud c1 tnte""ra"'ão e. estr-ctur a de DR·S~a para. Depart •..•memo H~gion.l de 6.U1~ Ó<'" S-ão .)o.:!'é de Rio Preto:
Arugo "l.- - A lmpl.nnu~ç~o 2.5 ,~T'. a ~c; lQu,: do>;'Se~ta!,jo "de Est."\do XIII -: de I.Jo!\'i~l), ~i~r'Il)QI ce &:\l:ce de Araça tuba - 0:'..$-9 pua

da oentro de S:l.uSe I ou II t..lr-S~-3..medi ...n,~e redo ~ç?:o d dlsyoo.ibtlida- Dcp;utamel'llo R~lOna.l ü'" RJ\loe ae Ar:.lca'_~:"b",,;
sccde. em atenrtlmcn:o a ncccss ída âes locaís e e acor o com as , XIV,·- de D.;.vi:--!i:> Rc;;iona.l de Saúde de Presfdente Prudente

s àe recursos, em e-pcc;al humanos e matcrtais, OfiS-l0 pau Depar tarnr-nto Reç ronal de SAuJe de pres.dente Prude nte ;
XV ~ de Divis:.Q 1<C'giorutl de S••.~de de i\Iarill.a - DRS-ll para. De.

partJ.DH~nt.o ~lOn:.U de S~I':de de 1'I.J3.ril:;I.:
rXVI - d~ DIY!:·:.!!) .f":;~1.1 tk S;u"Ir.('" do Val~ do P..~ira - DEVALE

põ!.f::l.Depan':::"::1e!1to R:"t'JOll:li d':'" SíI.Ü':i.C' ck. \'a;c G.l R.he:rR,
1 tiL· - O S~f'Tr':i;-lode' .Es:.adoda ::;:-:.".Jd~ lix:trA. m"'"<l~;'l1te rr50~uçã6,

Artigo 80 _ Os Di..stri:05 Sanitãrios. untrtac.f'S bãorlca. .•• p..-.ra o pane R.. as árc3s de jur!sd}.c.:.wa du •• O<"iJ:iLTlamc·nto. •• c!e ,s:lU:}.e d" Grande 5.10 Paulo.
"nto da 8c::sistênci~médico-s:llla.ari6 e das 9!.1:·iê:ldcs d~ ~ea~ento. nas re..c:pec.. I 2.° _ O Ik-p?.rl..:J~I~t'lltOde f;::lCt'" n3. Gn·.JH\e Eé..'l Pllli10 1 11:'-'''3. a. h-r,
~as áreas éeoirãficas dc atuação: tkm as Sl'gUl~~~.= d~·Ç~de !=.ubo:-d.1nados. a. em sua :irea de jllr~sdiç;io, :!s mesmQ.S ntribuiç.ucs cOllf~riàa.s àS l:.uidaàcs de qu~

. I _ p!an.('jaT. ,.em cs~nuJdUen~dd~:nC:;rr.e~{·o previstas para a área; tratam os jnC1isVl"t'lI, UI.. IV e V deite a.rtlg:J.
E"Cuçaod:l.S P!"""OG"ram:lçoe. de ~-... l':lr e coordenar a execução dessas pTOg:r.:una.- Artieo 15 - O~ atu3.l~ Cell~r")..:; ne- S.lúc1e fic2...rn. cla.ssiricad05 de

fi _ acompo.nh3r. :Ha:. . U:UH.llj com o Ant.:.:o q~e f;14 p2rl.e 1ntIJ-i:"nmtf" ~~~...•tf'" p,,"rrt:to,
.es peloS Centros.de sa~~e SaUbocoordrlIldeanaaOSç~:1>das nth;dades doo Centros óe Saúde Artigo 16 - }~c~m crl.õld.u" ~ SoCGUlutcs un.id~de.s .!l:wi~rias:

III promo cr ,. I - lO 'd{'"Z) Cf'lltr05 de 53.\"<1('1:
. . l-::-das por 'outrõ.1sentidades qu~ 3tH,em, I?-0Setor Saude; TI _ 15 (qnin?PI C-<"n!ro.;;. d~ ~:lúrip n;

)m as aeser.ry0 ~ péuticip:lr d:l "igi1ánc:ia e:J1d~mlOlo~pca: d S·' borcti- lU _ 10 \d!:·~) Ccatr!J5 de S\!.ud~ lll.
V _ 5up-eni.o:;ion3..I" o funciona..'11ento ÕOS centIú6 e auoe su,

ados; VI _ o;i.en~r e a..c..s.!stiraos Centr06 de Saúde subordinado.s..,'em. todos' ArUg:o 17 - O SecreLirio de Est:1do da S::l.\lde fb::lr~ mooia.nte Te-
t ' 601ucAo. a. lO::.:1.}IUÇUJ e &. re.cla..c:.si1i~.çã!). qU;U1du ~oc o C~. de 0-!:1tros de Salvi.e.

i aspectos ~~I s~ !~~~~~~~ms~~l~ii~amente. em, C2ráter exc:pMo~al e ~~it6r~~ respe.!ta.d::LSa.<;qu:!nLi<1ades de un.l.da.t.icsS2n1un:L.."i e~!..entCb em C".-d.s. um ~5
m condições e.:.<:pec.iais ou de emergencia., ath1dJdcs própd3S os n os e nl'.ei." de CL'\!i.;:iifi(~ç:'";o.

- Arti:::o 18 _ Os })e"p6.rtamento.. •• de Sdde e OISDi'ps..n..a!ll€'Otoc Re-
i:Iude. Ariigo 9.0 _ Os CentT?S d~ 6aú~~ ob~en:ados 06 .re.specth05 nivcis de e1on.a.is de &1.óde scrto.o reoQ'::l....'"1.lz:-!.dos mcctlft.n!..e &-cretD e:pn:.!LCO.

_ ' s se~intf"s atnbUlçoes' .A.rU~o 19 - As tunçÓt:'..5 de Sl:f\'l~:Op'.li.JLlC(l c..:~~::=y.=.s pa.ra f'felto r.e
lassific,açao, ~ ~o ra~3.r. em conjunto· com o respectivo D~trit..o S:Jlitárto. a atribuição do cpro lahore;a. previsto no art:;:o :l8 da I.....ei!l,O lO,H a, d.e 10 lZ"eju1!.Q
xecuc3o, se~und~ ar; sua clo~ificaç.ão, das au\·idades de 5aude e ~earuento ~ ]!)t)8.com th....•tll1:J.'.-:~to p~.:-1\unid?,~;:$ ebra:1!-!IG3.!: pcr ~~e !:>ecre:o perm:u;ecer.:.!J
o :ts 00 proaTamas C sucprog::ama..c;· 1 in3..lterad!1.t; a.té 8 ("diÇ.ãO de decreto e.speClliCO d!.spc::oo soare S1r.L !Ila.nuter.ç-40.
rC\'lS:. D II _t>'ex~cu~ar aLh·id:ldes de vigilância epidemiolôgiC!l e 'de contro e eJt.eração ou exanc;ão.

e cxnças lt~m~~~~i~i:~aten~iment.o medico, ~pecl:l]i.z.g..jo e não esP'!dalizad~, J'.rtl::::o :m -cação, ficando rc\"cg::lrl~s

atend1menI~ ~~~;~~;~~:lmes médkos para e~p4:d!çHo de. atestado& ou carteiras
le s:lüde, q'.!ando lhes fer dete:minado lX'la lrcz.ls13c-..:.o;

I - Dlr!"torb:
n - Gr-upo Técnico:
JII - o,nLros de Sn úde ;
lV _ &~r de .Admmi·•.t ração. '
~ ].0 _ O." Grup-c:6 Têcllll'05 são unidades mul!lp~On':51or.a.ls com r.I .•.ct

gervlco Ti'cnico. . _
f:!." _ O Secretário de F.::.1f1doda Saúde !ixarít. mcdlant~ resoluçõo. 8A

1\5 de Juri: diçâc d(.05 Di~t:!""it03 &1"" ~Irios.
Att\C(J 3,0 - Os C~!ltTt'-'" ~t:!' Saúde

rníco, têm, 5~o. um, a sc&uinte e.::t,.IUl·ura:

I - Dtretorta ;
II _ Equf pe CC"o<:u1t:l.nLeMédJco-Odont.ológlca;
ru - Equipe de Elllennagem;
IV - Equipe dI":: Sanes.!llent.o;
V - geçáo de Art!nini.stracão. .
Artigo 4,- - Os Cflltros de S3.ude

cníco, têm, eadx um .•. srguint.e est.n:.tura:
I - Dire!ori.a.; ,
11 _ E:}u:pe C(I~l11t!lnte ~f~co-Od()ntolóVea:

SEÇAO m
Das ..••trlbu!çÓ<'"J

nt~ Decrdo ~ntrará em n~ IllI. c..ata c:!e 6Ua. pubU .•
as disposi~·&esem c<r.ltr-rid.
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sú:C4l:Ção nos C..,.nlro<;.de Sa.úde d;\. Coor de oadoria de SiIIÜd<- d. Ccmunfdade Ú
~r1.·I't;l:.1.nll de l-oaullf" do f~l...l..Ito c e ~ F:H1l0

AI REOIAO DE &\UDE D.o\ GRA..'mC &\0 P.\U-O

D.!\. Sanu ceeiu •.

MUnicípIo de 5A.o f'3ulo

CS·I Santa. Cecilia. \
cs·n VIla M>lo Br=ldra
CS-1I Bel •. Viste
CS-lll N. Senhora do Braxíl

D.S. Bclenzlnho

Muruc\pto de São Paulo

CS- I Belenz:in.ho
CS-lI Brás
C::-U MoóclL
cs-rr Pari
eS-II VIla Oratório
eS-III Belém'- Agull P•.M~
eS-I11 Vila. Bertiogs.

D.S. Vil •• ~ria.n ••

Municlpio de São Paulo

eS-I Vila MarianlL
CS-1I Indlanópolis
eS-lI Vil. ':>limpi•.
C5-U Me n .. .opoüs
eS-II1 j tai m Bibl
ca-t VIla Maria
CS-ll eanndiru
C5-Ul Jardim Japão
CS-U! VJa Guíjher me-
CS-Ill Vila Izolíria M=\
CS-IU Vila. Leonor
C5-Ill Vila Ede

D.S. São :m"",1
Municipio de São Paulo

CS-l São l.Ugue. Paulista.
CS-l Itaquera
e5-I It arm Paultsta
CS-I Cidade São Matl::eus
(;s-U Parque Boturussu
CS-ll Guaranazes .
cs-n Cidade A. E. Ca.n·albo
C5-Il Er:nelino Mat&r=
C3-1I JardL'll Colonial
CS-I1 Parada XV de Novembro
CS·II Jardim Nordest~
C5-n J"nUtr. das Oliveiras
CS-II Parque Boa Espuança
CS·II Jardun Brasil
CS-1I Parque São Rala.eI
CS-ll Jarntro CarrãO"'.Jnho
CS-I1 J=d.>rc S,oto André
C5-II Cidade Satélite Santa. Bárbara
CS-1I Jarcum Tiéte
CG-III V!la. Curuça
CS-IlI CIdade Lida' -
C5-111 Paroue Guaranl
CS-HI Jardim Penha \
CS-I11 Jardim Helena
GS-IH Burgo Paulista
CS- ur S:.o Nícotau

D.S. Penha ~ Fr=ç:;

~1unlclplo de São Paula

03-1 Penha de França
CS -I Ca.n.alba
CS-I Vila Carrão
CS-Il \"'.11 Form051L
CS-Il Vila S:lJ1t.a..na
cs-n CI<l:lde Patri:trca
cs-n vn; E~pe;õlm;.a.
CS-lI Artnur Aln.m
CS-Il rraeuera
CS-lI vi~ã [)a!Ua

C'>-II Vila Matilde
cs-u Vda. }';OYa. Manche.ster
CS-1I 'lha. Nova York
CS-II 'lUa Ounda
CS-II "Lia Santo Estev.:i.o
CS-Il VL.:1 Antoruet a
OS-Il .Jard ím TV Cent.en:ir1o
CS-II "'11,. Gr...nada
D-S·ln Chácar2. F-a.nto Antonio
"C6-1I1 .b":leenheíro Goulan.
C'6-1l1 I';,,~nheiro Trind.de
CS-lll p-arque Ef.w Jorge
(-:S-UI T;ltua~

. Cel-J II Vll a, Anca nduva -.
C;;-1I1 VlI •. Ca.rrÍl.O
CS-HI vira. GullhermInIl
CO-11l V.I •• S3.nu. 1",,~I
C::i·}ll .l:.lJ'djm Prrna.JlQca

D .S. G na.rulbos .

l,'unicipio de OuarulhoS
CS-I UU:'r\llhoo
CS-II Guarulhos - P. CECAP (Con]. Pque, El!:l!a.clom.l Ze=L'lho.

:ã~el> rr~~.ü"
C5-11 Vila Tr. nqulttdsde
C3-JJ "'toldo \'~lnso
('l;. 11I \'ila Galvão
CS-III Gopou\'a.

lD.S. Of;..:'l'"CO

I! ).1unlc1pi('l de ~c;,co
I CS-I O~a."'C'O .
i CS-l1 .jar-dtm Hrh-r.a ~ ••.na
I <':S.J1 Jêi.rriím O'Abnl

Municipio de S50 Be rn ar dc no Campo CS-1I Km. 18
,CS-I Sâo Be rnar do do Campo 'C5-11 Pr('~lciE'nlP ."-Hino
~ ~1_~iICiD~f'I~~n?~adema "', uuieipic de B:.uu-eri

CS-I B..-truen
CS-II Jal'dlm Sõl\'eira.
J,.1::...:nic.:ipio de C.uapll'U:t,a
CS-I Carapic"...liba
cs- [J Vila Di rce

! CS-Il CaraplcUlba ~VIl.B Lourdes)
J.lUlliClpio de ltJ.~\"l
CS-Il !lapen
).1un:rípio ce .jandu-a
CS-l1 Jandira
:Munidpio ce Santana rico Pama}ba
CS-I n Santana do P2.rn",lb~.
MuniclJjÍo de pU""2pora do Bom Jt:.Su:
CS-lll Plí<l.pora. cú Bom Jeb.US

"'IIIIu-IJ,ln tl,- ."rIlJi
C!:i·ll Arllj u
)'1:ulInplO 'r S;tnl~ 17~llyl
C"-IJ ~:lIlla hJ4hrJ

)..fUtllC"lpio ctt "10,.:1 (I:t~ Cru7,c3
'cs-, Mod t!a..••Cruu')
I CS-Il Brp.s Cubws
I CS·11J M1I\t"nu:!tO

I MlI.IC'IIHfI ri,. 5117_'00
I cs-n SU1.iU){)

1_MIIIJll'lpio Ó(' Fer raz de '~:Lq'onccloe

I CS-11 ~rr::l.~ r1t" Va."('<Hl(',.lu~
CS-IlI Vila SMnlo Anr ••me

, ).{UIII/'lpio nf" BIr1llb~ Mtrirn
: CS-IlJ Blrlllha ~lrJm
, Muructpto de Poâ
ICS-II Poâ
. MIJOIClpio õe GU;{Tít.rpr.la
'CS-II Gua~rf'ma
: CS-JI JI a qll:lnurr~llIh1\
: }'1l1niclplO ('1,. $:"~ô~l~
I CS- fi 5:1!"~ô~poh~
! D_ S. j a haq uar-a
, Munn-rpro de 5:\.0 Paulo
I CS-I Jab:lqll3ra
! CS-II Cupevê

I ~::: ~;~~~~~~;;.;
1 CS-II Vila GUln{'%'t'lndo
I CS-Il \'Uo :\Ior aes

I CS-IJ Vila !\1trr~
CS-JIl BIJ.••.qllt~ da. Saúrte

i CS-Ill Parque Impcr ial
CS-JII Alnf'rlc2'lnópo!l.3

D.S. ,·IIa. Prudente

Municlpio de Sá~ Pawl0
CS-I Ipf ra nca
C5-J Vila Pruôcrne
cs-rr Vila Alpina

. CS-IJ 5:\0 .Joào Cttrnnco
I CS-1I VIla Rellnio?:s
! CS-II Parque Sa n ta }'1ad"lcna
I CS-lI Vila Renatoi CS-II .Jn rd nu P:.Ir?:!U:l.cQ
f C$-III Alto (10 Irrir ang a
! CS-IlI Moinho Velho
! cs-rn Sacoma
! CS·III São vicenre de Paula

i ~~::~~ ~;li:~,:]~~~rnla
; CS-III VII. Ema

cs-nr v. c..•.. Ip;ranga.
CS-III Vila Arapuâ
CS-tlI Vila Várzea do Ipiranga.

~ D.S. 8,atllo .-\ndré

Munic-Ipio de Sant o -"nc1rf
CS-I Sa nt o ."ndT~
CS-Il Utinia
CS-III .Ja rrtun Camilópolls

, Municipio de Ma.uá.
CS-I Mau:!

; cs-n Jardim .Za ir'a
C5-III Jardim &1Oi& ~t;\ria

; Mu nicipio de Ríbcir âo PlCe6
. CS-II Ribeirão Pires
cs-nl Ouro Fino Pautís ta
)'f~,"idpio de Rio Gr-anrle da Serra.
CS-I1 :Fiio Grande da Serra

D.5. São R<rn:t.rd<> do Campo

! D.S. Sio C.1('uno dn Sul

! Munic.:ipio de S4l.o t-M~tano CO Sul
i CS-I S{~ Ca et arjo do Sul

.';

- D.S. LA""

; ~1unicipio de SA.o Paulo
. CS-I Lapa

CS-I Pcr ús
CS-1I Vila PrreirA. Barreto
CS-1I Vila Piri:u!)·~
CS-Il Vila )I.npk{
C5-IJ Vila dos Rernt'rli06
CS-lI t.."l;.:n3
CS-lI Vila JJra~tlâ
CS-II Vila Ha mbu rv ues a
CS-IIl Ctráca r a Iusle s a
CS-1H "'i1a .",n:l:' ..racjc
CS-ln Vila Borulh a
CS-IlI Vila Tf)(ljuC'a
cs-nr VilA PI<llli
CS-llI Panp~ d. LApa
CS-III Vila :\1ant;'<l-l..Il

D.S. Rut:.a...rlun

).~\lmcivio r1~ São Ps ulo
CS-l Pillht'lrCl">
CS-JI B~Jlan!an
CS-II R~"I Par'lll<' .
CS-Il C.:4XIllC,li
CS·I1 H!II Pr'lIJrnO
CR-JlI Mllnl~ Krnlf'l
CS-YII S:II' l'::aõJlo ri" Cruz
CB-lII \"Iia ~'::td.3Ien •.
CS· J 11 VilA p••rXPF
CS- JJI Vila s;..o Luiz

ANEXO I
conto

D.S .. So-.....a ~h("lr:a do O

M~U1icip;o dp S:.o Paulo
CS-J :,hs:o;a St·:l~·ra 0.11 O
C5-1 Ca!-,"1 ve rrte
CS-JJ Vi;.l C:-.ro~:n"
CS-ll Vila Pf'n1('ado
CS-1I VII:l H~rwRr:a
CS-JI VilA. GII:lII:ll!a:'a
CS-lI Vila Br: •."IID:Ir1ín
CS-JI Vila :.•0\1\ (":l.Chr.A"lr:nha
c.o.;.IJ \'Ull p:f:..:rf"s..",,'

r:S-J1 \'ila ~:IIlIB Maria
('"~.1I "lia S-.U1.a
C~-Il \"11;\ '-'''1('1:11))3
CS-lI \'11 •• p:lli1cia fi ••. Ti-\II':\.!

C'-;.lJl C'''~I \#'IUt' Alta
r'·. "q VI!lI F_"'il.;ITII,u!a
cs-ni Cl:..!l CJ.S .h:lli~

}'hlHWíl'lll dI' !=.ho P~lIlo
C:"':;-l1'u(,1I1"IJ\'1
CS- Jl 5;~llt :\1\.3

CS- Jl J:\I:.\ uá
C!-\-JI Põc·qUf' 1:(!u Cllan's
cs-rt J:udlnl urs,..••l
('..5-11 V:la D. "roro II
os -n Vlh 'M1·C:t'lr'·6
Cfi-Il JH.rdlln l'c-n
(":j-11 v.n, Atlhll'1l

CS-lll Huno t'ioT<:!I;lal
CS-JJI j mirrm
C~-llI gmuuna
CS-Ill Tl'f"Jlle"mbt:

D.S. ~••.nto APu,ro

)1.uni("Jpio ót" s..1.o p.\ulo
C5-1 Santo Am.uo

! CS-I Vil" JO·'IH7.&

i CS-1I f'~r{"lh(,lros
CS-1I ClIl)f"l:\ do So('orro

j CS-Il Cn mpo t....:mpc.·
! CS-II .Ctdnde DôlITM.
I CS-ll Vila Arrtt't-f"
I ,,5-11 Vila da,•• Srlf""U\.3
! CS-l1 Vil •. Prel
: CS-JI Jarctun An~r1a
CS-II Vila Mi.,,~iIHlâ=-lI'

: (",.5-1I Parque Dorctea
I CS-lII Ol!'a C;r:-~nri~
CS-lI! Par-que Arnrlo."'\
CS-llI Vila ComÚUlcl&

D.S. C~it:ira.s

.).~unicipio de Caie iras
I CS-ll Caiciras

l.1unicipío df" F'r'".anco· rla Rocha.
j CS-1I s-raoco da Rocha

),1.uniciplo de C_jama.r
CS-Il cajamar

• ).1'.Jnicip:o de Ma.ir:por1
CS-Il l-l:Linporã. .
Municipio de F'ã'..iIlCI..<.C'O Mo:-at..o
CS--ll rTBJ1CJ.5oCO MOr-LO

D.S. \t2v<"""n= .u g.,n-a

)duni('ipio de 1t..4~l·t'flc.a ri. Serra
CS-I ll:a}>tccrica ria Ser-ra
)'luniciplO de Tabow da Serra
CS-IIl Tabnão da S<!rra
~ 'untcipto de Embu
U-Il Embu
)'l~nicipio de Embu GU:\Çú
C5-n Ernbu Gu'''''
Municipio ck Juqu:tjba
CS-ll JuqUltiba
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Dordenadoria de Saúde
da Comunidade

" _ crrAni1_~ e ".:".'\1("1" l't."l,,<.:d! ce J.rl!
, Prnttu5. J1:,,·~'.,(I!I'''"''l·3.]~.:ln:H\,.4,. Dr("ul.A.r~
Ordt'fl.5o de: ~·;\·'''·O. ln:.lJ lH:tx"S e NormJU de
lnlcn::-......- de l"d.\,l;. •.••• ~T'f'.I..~ e

~ _ :ltcntlt'r U:':U:':""."..,;!. de proc~ e
"'')(!N'!1:rl\!~ ""1 ~r! .ll c t:(" outros docunlC..n,.•
t,..Q; (;.lC r:..:~J.IJJl :..vO sou.! g uar da,

'b, Atl\Ul.Jcks de 1·,'~.11:
1 - Jn!O;")uar rsp(.:,hrutcs rtlrrrnLes a

se rvidcres cta. tjmdade ;
:1 _ OTlNU:U Ckl; servidores da. UnidR.dc

Qt.I:lJ1tO a p:occdimt.-:lll~ rcrercntes •. du-ei-
tos, deveres e res~X.nl~.utll.,,:.u:!cs lunciona1.s;

3 _ manter atuall:.ac1c,s, 0." rf'ClStros per .•.
ünenres aos serv teores da. tjnídade:

.• _ preparar ao pr opo....ta dA escala de
fé-rin.s dos servidores, ouvidos 05 res ponxá-
YC:" pelas demais Unld:J.dc.s de trabalho e
submetê-Ia " aprcciucâo de seu dil'1hen~:

5 _ manter controle da Irequencta e
reglatro da presença dos servidores: elaborar
folha. e ateslados de Ir equêncra e

6 _ eont rotar o cumprimente dos ITP-.
mes de trabalho e d06 ~n it:OI5extraordiuá-
rios: controlar; o curupr imen to da esca.1a de

d~ Il. dcco:Tem das f"~ifk:I~:\des dfl cada ftri3.S.
CS. dchnido nas ResuhlçÕt..~ SS 0.05 34 e e) Atívídades de Material e' patr-imônlo;
35, J>ub1ic~c!:1.sno Diana 01lcla1 de 15-9·81 1 - promover a aquivicao de mater-ial,
r n3.5 posteriores. expedidas sobre & mate- segundc crüerios est.abetecrdcs e na medida
ria. do que lt:e for delegado ;

pa.ráp-afo 4.0 _ QI; Cent:-oe: de Saúde 2 - receber ,e arn::t.7mar material. uU-
n podcrao contar. a1nctR, com uma Equf- Iizadc pela Unida.de, concrolando sua quan-
pe de S:U1carnenlo. QU::lI1do'as condições lo- ti~:l..(ie e qualiriade:
caís just ificarern. s.e:;undo regrament ..o ~"""'e- 3 _ promover a in.!pe1r-\O dos muteriala
cHico a ser e<;t:lbelecido.· receuidoe ou estocados. verrf icando, quando

Artigo 3_0 _ As uní dndes aluctit1a.s no for o c.1.S0, a data de vencimento, prazos de
Artigo anterror. intes rarues da estrutura. dos validade e coridrcôcs de conservac ão;
Centros de Saúde. compreendem. pr-incipal- 4 _ guardar os mat cr ials estocados e
mente. as seguinte.s cateHo:"l:l.5 nmctonais. sob zeJ:t.:- pela 5:';3. conservacáo: .
~ubordinac:ãQ direta aos Ie:-:pect1VOO cnetee fi, - fornecer 0.'\ materiais requisitados.
ou encarrccados : • pelas vár-ias Unida des especificas de traba-.

I _ As .EQuipes Consulta.ntes Mé'cl1co- lho do Centro de gaúde:
Odonto!õg1c::l..'\. os médICOS. dentistas e ope- 6 - manter a tualixados os registI"C'15 de
radorcs de R!1io-X; entrada e de saída de materiais. por requi-

11 _ As Equipes e aos Setores de En- siçáo. remanejamento. bai xa e inut í lizaçâo
f~r:maf!em. as, enfermeiras. obstetrizes. au- aut or-iznd as, etabo.ando a respectiva do-
xillares de saúde e de enferma!;em., quando cumcnt acão neceasarta
hou ..•·er e a.s vísttacoras sannanas e Rt..en-~ 7 - eíabor a r, em . tempo hábil. pedidos
de.nte~:. para. formacão ou rcpostcào de estoque, eon-

111__ As Equ ipea de Sancamento. 0& trotando o seu at enciruento e comunicando
Supernsores "':t Ag~ntes de Saneamento: à Chefia da Unidade eventuais atrasos ou

_ IV __ As Seçóes c~u getores de Adrrn- dificulrtades de fornecimento pelo Departa-
mst.racao. os eser-nurarios, rnotonstas, conu- mente de Saúde'
DUOS. ~rventes e ,-vigias. _ 8 - elabo:a; bolet lns, írrventárfcs fisiuls

. Paragrafo únICO - Subordmam-se dl- e de valor do material estocado;
~~tas~Z~~;'0 d!';tae~~~\~d~~f~e ~~v~~ .9.~-cadastrar e. cO).1~rolar bens mõveís
versit ár ío em excrcicio na Unidade. rcgis •.-anco sua_loca.l)z..a.~2.~!

Artigo -!_o _ Incumbe Lc; unidades mte- 10 - \"~r:f!car, penoUlC3.ment.e., O esta-
gr-antes da estrutura do Centro de Saúde: do doe m~~nR.l5 per~l::rH~!,~csc eqin pamen ..

I _ As Equipes COC".5ull.3.ntes Médico-' t~ e _sohcltar .p!"~,-")aencl:lS p~ra sua _ma-
Odontológicas: . D~I,ençJW, subsutuiçâc ou baixa patznno-

a) executar consultas médicas. especla- níal; . ,-
Iizadns ou não, e consultas odonto.ogrcas _ 11 - proceger: peno..íl~amcnte. Inventá-
previstas nos programas de Asststêncie â. no dos berrs moveis d~ Unldade ; e
crtanca, à. Gesta..nte e ao Adulto; ~ - promover outras medidas admínís-
_ b) e:;;-ec_utar consultas médicas. especia- ~~~~~ta:ecessárja5 à oetesa dos bem pa-

~~!~u ~~"\O~~~~~~~~~ S~bI~~f.g~~a.s de dl - Ath-id?-des de Transportes:
c} executar atendimentos médicos' ou - 1 - _de~tIn3I os \'e;cu1?-", oficiais con-

odontológicos para fins legais;. forme pnon~ades _estabeleCld~ pelo. Diri-
d) executar arívidartes de epidemíolo- gente dt\. tjnidade:gta ; _ _2 - elaborar escala de serviço dós mo-
e) executar atendimentos médicos es- tortsras em função da programacâo esta-

peciauzados ou não, -de outros subprograma.s ~e:le<::ida:
que forem -.esubelecidos: ; 3 - pr omover ft guarda. a conservação e

1) executar outras atívidaões que forem manutenção dos veículos (\- "UDida.de~ bem
atribuídas à F....qujpe. como o controle dos respectivos gastos;

li _ As Equipes e a06 Setores de En- 4. - fazer cumprir as normas gerais e.
fermagem:, jnternas e zelar pela. utiuzação adequada de '

aI executar as atividades previstas 0':.: veicules, comunicando evenuua ls írregulari-
programas e 6ubprogramas: dades; e1 _ triagem; 5 - exercer outra atrlbuiçôes pr6prias;

2 _ atendimento de entermagern; de ôrgão Detentor do Sistema de Adrninis-
3 _ pre-consulta e p6S-COllSMIt.::!.; - tracão de 'I'ranspor tes lntenlos MOt.o::iz.:l.- (
4 _ vacjnaçâo. aplicação de Iratamerrto, dos. ~

interpretacào de pro\'~~ e .tesres; e) Ativirtades de Serviços Gerais: ,
5 _ \"lSlt~ dOnIIClliare5: _ 1 - verificar, perlodtcamentc. o estado
6 _ seleç.a~ d~ casos e e~~am1nhamentos de conservaçào do Imóvel, das tnstalacôes.

p~Ha as pr-ovidências necessarras a convoca- móveis e equ'ipa.meri tos, e adotar providên-
cao de faIt~SQ~: , ,elas para a sua manu tcnçâo:

'1 _ co.hell,~ de material para exames ',. 2 - manter ..•-Igilâ ncia permanente nos
cox.plemcnlar~es, '1'. "locais de entrada e saída ou de maior coe-

3 T". preparo e estcr:I.lzaçao ~e materíal ceut raçâo de público:
~~c.~~~a:Oe ~~5ee~~~I;~~~~~~ aas flunda· . 3_- ze!ar pela limpeza das dependên-

b} executar as ac,.-ôes de enfennagem elaS lJ~~rna.s e externa.!. el?boT3.?do E'5Cala
para funciona.snento do Uchario de conlrole de se.nlCO e controla."1do a execu,Ç3.0"dos tra-
de A:s..~btcncia. r..1êdico-Samtã.na. segundo os balhos; - ..
procedullento..c; estabeleciàos; 4. - manfer à. entr,9da do edlf_lClO~

C) executar a6 açôes "de enfermagem em C:lU,tro.1OC8.1 ~e4_e:r:1Jr.ado pela ;:>u-etorla
p:\ra fU:Icionamento do ficha.rio de "acma- d~ UJlKIa~e., .s.er..,dor p3r:a ~rc.star lnro~a-
ção. segu.'1do os procedimentos estabelecidos. ÇOf'...." prehmu:ar~ 80 puhl1~. pro\:ldcn?~r

d) pro\-er e prtpnr.u a.•• s~las de aten- carta.z~ e:otr:hc~tn.-os de hora no e dISpOSlÇao
dimel1to médico e de exccuc;::s.ocas ath'idades das elepen~~ncIas:
de enferma:;cm C;Jm malcna.l nccc.ssirio para O Atl\-ldade.s de Orçamento e Finan-
execução destes alendlmentoo: ças:el supcrnsionar s.•• atividades de ma- 1 - por 1nterm~dio elo r{'spo~vel pe-
trlcula e de Cichârio central. na forma es- los rec:lT~OS financeiros :1.tribu!d05' Ao Uni-
tabelecida no Par.:igrafo úllico deste artisz:o: dade. n3. forma de A(h:::I:ltamento. receber e

f) rffcoer as notificaçócs compulsórias COlltrolar o numerário e apiicã-l0 de ac:ar--
dE' doenças: do com 0Fi cri~êrioo e.s~abelrddos pela Dt-

g) participar dos proc('clirr.entns relRtl- reterIa da Unidade:
v06 à ,-igilãnc1a epldemioiõt;ica. de acordo 2 - manter rE'gi<;t.ro e c0ntrole das ~-
com R orientação do Diretor do CS: tat:"ôc~ de contas dos rcspon.s.á.•.·ei.s por

hl ~:"{cr:utar Ot>lras atividades que fo- Adi3!lt::J.mentos·
~m atribuida..<>~à ~Ulpe-. 3 _ ~l:tbo;ar 't:><'1elin.c; e docllmentm. de

II! - As D1UlpeS _d~ S:lneamen,t~: contro!c da e;'(Cf'"uc'i"'wor{~"mcl1tá::-ía.
aI ~x~ulRr a..•• atl\'JdJuC.5 prevlSt.-M. na Par:irzraro unko As at.i\"idaàe:o. de

prog~a~B;~eOnddu~e~~~ea~~~to~!"iel1la.çio das mat.:it"Hla e de Cichâr~o. central serão odc:'.e~-
• \"(~l':H.J::s ~oh a .su~r\"l.":'lo no Ch~{e dA. Equl-

~~ Jru.~ç~ e \-lstorl:Lc;: pc 011 f:JlCarre;:acio.oo :;r1or de F.nfc:'ITIPlf:cm
3 _ colheita de atJ}I)~t;"'S: ~ c~~ a CfY)rd('nar,-i\O ~Ii('t:\ do Comando da
4 _ '\'enflc:\cá.o da d1~·llir.cntaçf\o con- Uml!::c!~. CO"? O Y.'':tJlOl~ dct~lh,nncnto:

lida em pf{JC~':O~ rc}all\":),'i $1.0 .E:"lilt'3Int'fllO; ~)" rr.at:-Icula d~ C:iCr.:CS, I'I:gundo oG
b) e>.ecuLar;1..•• De~..;..c:,p:lra fUJICIOnalllen- p;'Q('t'd:mmt05 es:abplcCld(r.:

10 eto fichario rle cuntrole de san~amcnlo, b) ("lela ~ rpo::..c;trouI' c1~dos para c!a-
segundO OS proccdiml.'n:f).'" t>:.fa.h/·leciàos: bO:-.lt';IO do~ Bo:e:ms de f'roóuo.:áo.

cl t~ecuta.r olllras atividades que to- Ar1i~o 5.0 - AOF. niri~enl~. Cht"fc.s ou
rem 3t1"lUUlrlas ia. Etlulpe. Enrarrcj!3dn5. no ã.ml.Jito drw> centrCWi de

IV _ ~ ScC;[,es ou &lor('s de Admí- S31"tf1c.im;wubc:
ní..'itr:.t(ão: .. 1 d 1 - Rf"~pocL-ahi1fd:ltl('!'I Comuns:

Nn:...,l(:,rmns da ne1JbcTa(:\~ A-Co n.O __~ !lI ('(, ••r dr 11::\ rlor (o:\i rplar .supcTVÍ3{o-
26, piJ.U!lf<lda nu D!3T10 üliclal d'.: 27-10-". n:\r c ~\-ali~r a." 'SllÍ~'id"/1C'5' ric:;eu\-oh"id:l!"õ

~)_Ar~~~t;~.e:.ip~~,;;t,JI':lllr~lli;:!~·t:~a.r, dis. J'M'!c:; :'f'ilS ~Ilbnrdinadtr.. f"nl Jui1(':\o, do pro-
lrihlllr f" JHqll;,"a.r 11I()(' •.•...••..::; c IJ!I~JCI,!). indu- Jr.-~rna rI(: trabalho 0_OCrnlro de 5aude. p2!"-
SJve ('upi~s d~ btl1cLÍf\.' ("1:1 "rral: IIClpa!1do oa ~:\C"CuÇ'"",o. $l'mprc Que nec:::ec;s1·

'2 _ p:,r~lar info:-m:1"f;,..S r,..bti·,,:\"~ RO TIO,
anct:\IItt""tIlO ~ l()("ah7.!1c..;IO UC proc('!:.!.úS,p3Pf'Ls hl ~:\I 1\~.:.."trnclR 110 :-/,11 .sul~rfàJ ~-
e df"l1a,s (xprdIClltr..s: ~hlo n('t'\ a••...'\unl.Uf\ pcl1.Jnrn1ts á. sua Ana

3 _ PP'1 larar ~ t'(I)("~ir ("(Jrr{"~rnnd"'nda dt" •.•1ti3o(11I):
f' O'l!rns c1:.rllmrnul.'\ pr('Driu'" UR Unic1a{tr. r\ P;lTtic'ip;u d" ('l:lh(lr~o:':ln r1e propn:o:U:!I
l.p'1"rrr\"C"r •..• darlf\.'5 r~:d"'lIÍl,:II!,irr't'Ç e dt dI'" •••.r;t::1, ~~ 1t'rla.c no 'i'le ron("('lilC ao:!
prt).jU\,LO Jlara w. lx..:t..·uns uc u.:.(.II:u(,~ •••n~t.!ua,-s que Ule lI~ :'Ub~JIUIIHlt;OtIi.

aRISETE DO COOnnESÀDOR

ror~ S$-CG 1ó. de J5-J2-81

Coordenador de Saúde da Com uni-
nos termos do artigo 34 do Decreto

~, de 13-8-68; "
onsic.1er-ando a organizaçâo adrníntstra-
I!stabelecida para 05 Centros de Sau-
eto De<:relo 16.545, de Z6 de jaoeire

'~~,~jderando a uperiéncia obtida -
& ímplantacâo das Unidades Admi-

uvas instituidas pelo Decreto 7.555.
2-76 - com a nova síst emattca opera-
I dos CeDtr~ de Saúde. decorrente dos
amas e !ubprQi:rarr'..as para os mesmos
nidos; . .
onsider?não que a conceituação e defi-
das a tivida des dos Cen:.r06 de Saude,

os aludidos programas e subprogramas,
ornplemen tada com o estabelecimento
etodologia adequada à sua operacionali-
I e que, consequentemcnte. é necess â-

efinícâo formal das alribtúçées de suas
ades de trabalho e das competcnctas de
responsâveis;
:onsiderando. finalmente. o exame e
vacân da matéria pelo Conselho Tecni-
onsutrívc da Coordenadoria de gaúde da
unidade - C-Co -. em sua 52.& reu-
ordinâr ia, estabelece:

Artigo LD - Incumbe aos Centros de
:ie a prestaçâo de serviços à" cornuruda-
visando a promocâo, preservação e re-
-raçào da saúde da população. medían-

execução das prog-ramas e subprogrã-
de Baúde e Saneam~nto e ainda a tivi-

~ de Odontologia Sanitária e de VigiJãn-
Sarutár la. segundo as normas dos órgâcs
rais e em função -das condições de sau-
1:1comunidade.
Par-ágr-afo Un!CO - Os Centros de Saú-
de acordo com a complexidade das a ti-
ncs que lhe sejam eomet.idas e dos ser-
s e.special iza dcs que ofereçam 8 outras
taces sanítàrtas. compreendem a segtnn-
tuecác prQb=-amatica:
1 _ Os Centros de Saúde 1: execucão
.odas as a t rvidndes previstas nas progra-
ôes de saúde e de saneamento. [nctu rndo
reas esped.alizad:lS. opera ndo ainda coroo
~u!lrda a outros Centros de Saúde:
'Z ~ Os Ce!1tros de Saúde ll: execucáo
todas AS ati .••;ctades b<is.icas das pro~a-
• ÕC"S de: 53úde e de saneamento, dflnao
crtura náo especiati2ada a outros Centros
Saúde e contando, Quando identificada
cQ~idade. com recursos parA. aluar como
~cuarda rm uma ou mais especialidac1es:
3 - Os Centros de Saúci.e UI: execucão
tcx:las as atividades bisic.as de saúde e
~n('amento_
Artiio '2.0 _ Nos t~rmos dos arngos
4.0 e 5.0 do Decreto 16.545. d~ 26-1-81.

CC'ntres c1e Saúde compreendem, .s.cguodo
'ua clar..sinC2~-ãO:
I - Centros de Saúd,e 1:
., Dlrtloria-
bl Equipe Consultanl.e 1I."téc!ico·Odonto-

1:-3:
c\ Eq'Jlpe dOeEn(C'rma~em;
di Et{u1t>C de SaneAmento:
~i Sc\"ãt) de AdmJlllstr:lção.
11 _ Ct-n1rCtõ (k Saúde 11:
•., Otrel"ona:

j~1 Ü\Ulpc Consu1tant.e ).fedtco-Odonto-

CI F,t:-;Ir de F.:nrerm:'lgem:
". "Scoç~o ou &tor de - Admini.••lraç~.
111 _ C.('nlrOf:. de ~:l.tJde In:
., COfr.ando da. UmdJde 10<.."2..l;
ht ~lOf êe .'*tdmtnlstr:lcáo,
l'ar~cr~ to Lo _ A on:ralllz:.t(~O f"St.abe-

H. 1><10!)receIo 16.,45. de 2~-1-81. de-
rrf!' fl~ ~2.n=,,:,;\o do ~rau df" comp1c'udaac
" ••~;~ d~n\'ot\"irta.. ••. p"1,," Cr-nlros de
'J~. fie 2(Q:-riO com a E.U2. CIa!l.\lrlc:acão.
~a. o ru:n.inmento dC1.'.pro'!fr.:n;\." enc.mc-
')\ n,., ;ntlcn 1.0: na:. "nl(l,,<..Ic5 de mcnor

'~I, • 2't-.énria de df"lalh':HuC"n!O t:<>trutuTat
l 111"\I'rnlln.u1 ••. área inhlll'3. na. CO!1\('l1tra-:~.ft';,:~;~;,."..-id~lÔ."'..sD~ C-c..m\andoda linl-

",••~~lI.u: •.~to 2"0 - Or, (111"'1('5 OU f:nra"-
lia ••.• Q.""L"- Ul\H!~("S Ul\r.~~r••.n'r~ d;\ ~~llu-
" III~"~ r:"d~ \ln\ rtos C"1'n! ros cito ~H.llde. na
'; J,;,. tll::-rH'n.rla ncc;te ~arll;:'3. SoUbO:-CJlllanl-
'I f, r'!''1alra t fllllCJon:Ul11rnlc ao Dlrrtor
1111"1~I': 1"10 Crnlrn (1(' ~'~I"f(" f' (:.'~ ao

I t1n r~pt'('!I,O l ••..lrJ'O s.lnl~~r1o.
"1'Jra:~"!IoIO ln - cr nl\:rt, nfl ~r.o ou

Cc Aúmmc,tr:u.ao. nO! Ccnuc. ele Sau-

ANEXO J
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d' do nJl·f~ tia F.lJu:pt> d,. 5;anra:-l!t'uto: (H eontrotar • prf'.~nca dot .el v1dorca
1 _ el.Joorar & t"'f"sla <10 J)\~~ t1r que lhe aJ'LO aubordmados ;

&!\nt'a.Iner.lo p-,ra 06 ,"<inc•• ~Iorrs o •• ':t-a ao "'b'",Pl~<c'\.'n',r_nelOa~o~I';,.r•.• I.n.:N1t..:.al'I""ll"'~~USÁac~ar._
de JUTl.'iodl(':10 do Centro de SMu":e. det e rmr- ......- ~ ••u,. •..'- •.•..•..• .-
nanco, perrcd.cs mcute. o rod1ZJO dos mes- tt-nil:.5 nf'\.:4.-:.'.&fios ao de:..•.nvctvuncnto 18
DIOS: J\.llnuaclí'"S sob eua r~Jlo,,:.ubIlIG:.H.lt:: verrn-

2 _ or;:antzar f'~!l1a de permariêncí a na C":iU. J.~'fJod.("arnenLe'. o estudo e condtcões
.&<'C'\to. pM.r1l s trvidades de atendimento euran- de con ..scrvaçêo doa equipamentos. lT..:lt.eria.a
te o horãdo dI: tuuctoua meoto da Unld:l"e. permanentes e de consumo Q~ sua UnujaUe
em p-rtodtcldede est abetec ída peto Diretor de tu.balho e sohcltar reparos ou sub.stlt.u1-
do rs; cõcs:

3 _ !ld~t1ar a.~ f":'>c:lbc;de servir-o. ern f) contribuir para o m~mo enrrcsa ...
decorrência de inltn.' de servidores da Uni- menta das a rivtdades exerci-tas nas dlversu
d::ldf" de lrahlllho' sob sua reapon .•.?bilJflndc": UUH.ladr$ de trabalho do Ceutro de Saúde ;

4 - selecionar. a-re nda r e dl~~rJbutr, g) propor a exccucão ele aór~lnlmento
entre ~, subcrõ ína dos. as a~ivi~.~~("s e s ter- de pr-.~al e part.icipar dü& otugrJ\lI1adoa.
nas •. sere-m eXC-C\ltana.s. de acorde r-om o quando convocado:
proe ra ma de S3n~aJri'entt) e out r as prO:;::-1- h) purtfclpar do pla oejamento e da AV&-
mações especifica.' recebidas: liacão dos resultados da execução da. pro-

5 _ pr-ovld-err-Inr to controlar a.c;rolhrl!a.s g rama çào do Centro de Saúríe ;
de smost ra s de af lmentos e A'!lJas mme-J.'s. U cumprir e fazer cumprir Le ís, Decre-
de forma a que se-jam execlllR<1::\S e c-tusrva- tos, Resoluções, Pcrtarias, Nor:nas e deci-
mente ••etrundo nrn~r:tmaç~s. ordens ou sões supcríores ;
1nsr -ucócs receb idax ; J) representar a autortdar'es superiores,

6 _ veríücar. sistrm311carnrnte. 0." reets- sob pena de rcspcnsab if ldade, a respeito de
tros dn.'\ "tivido:tótos de asncame nto e res- todas as irr egula ridades de que tíver conhe-
ponóer p-Io artequado funciona mento do crmc-nc no exerclcío de suas fu:nçêoes'
fichÁrio de controle: I) promover e dir igir re-rmôes cum seus

7 _ ,,"(~cutar 1"\<;pr-ocerf irne ntos necl"""..'iã- subordinndos, bem casno part icipar daquelas
rios fiO eumnrimentc da Ieetstacao s~nit~ril. para as quais for convocado;
e vieililnd:-- sanitá:'"i~·no Iimtte de sua com- 11 - Responsabilidades especít icas ;

· pet ência íecat: a) do dirigente ou responsável pe lo Co-"
8 _ encaminhar ao Dire"o:- d, CS. para. mando co Centro de Saúde:

df"Ci~iio ou n-nssemumento os e~o("dif·"nt.cs ou. 1·- promover o erur osamento com 08
pro- •.,,,,n~rr-lativos ã área de sanee mento. ~a.n demais recursos da Comunidade. de interesse
mar-ir __t~ráo eonejustva quanto i rt!:ubn- para a saúde da população:
da de rormal e A prop rieda de técnir.~: 2 - responder perante seus supcrtcres

11 - a naj isar os relAtórinc; diá rios de pela qualidade e quantidade dos serviços de
sn-vir •..•t1~ }>p"i..c;o!\ldn equipe. enr:~minhando- aaúde prestados pelo Centro de Saúde .sob
os i S~llo fie Administr ar-âo. parp' registro. seu Comando:

· da trequêrv-ia. se aprovados; 3 - divulgar e: esclarecer junto 3.OSseus
10 _ N'll~tar. conte rir e enr:;trninh3r pe - subordlnadcs, em reuniões especia.mente

n ·co~<:.olirl;trão. os dados de nrod-rcão das convocadas, rnstruções, Normas, Portarias.,
· ati\';t1 ..•des sob sua rcsncns abtl íd-v-te: Resoluções e Leis relacionadas com a estru-

11_ prnt icar outros a+os de artminis- tura e funcionamento do Centro de Saúde:,
t.ra.~'" eue lh~ forem "trihl1irlos. .• - coordenar as ativídaoes do Iú...háno

e:) do C""'(e 011 Er"\rl'lrregado da Seção central:
ou R .•tor de Afiminj~tlac:.~o: . 5 - adotar as pr ovídêncras exigidas pela

1 _ promover 8 or+anízacâo rl"'s ativí- Legístacão SCinit.âria vigente, DO urrute de
darles de: ad:""1in;strl"'r.:ío-eral ctn C:::: .. 3 que sua competência;

"se rerr-~ o inci.o;o IV do a rrtvo <\.0 desta- 6 - promover e responder pela vigtlãn-
Port s ria. rrc:'ribllindo 9S tar-r-is e estnbe- cia sanitária;

-ler---rh os (11"::'\5 internos índtspensáveis à! 7 - promover e responder pela vibi1..à..ri-
fOIT"'-1;??rii....:; p!"eví."tas: da epidemiológica; _

2 _ verificar, sistem::iticamente. o curn- 8 - zeia r pela hígic ne, segurança e: con-
prír -nto rl::l:$ normas e rotinas. {"~tabeleci(hs: forto no trabalho de seus suoordínados:

3" _ veri ücar, sistematicam'!nte. a pro- 9 - promover a consolidaçâo j~ dados
. prie""~dp dos re-dst rcs previstos em cada áre a oe produção das Unidades de trabaJho do
d~ A.th·irl"ne flrlmif1istrativR e. f'c::n-r.ií\lmente, Centro de Saúde, dando-Lhes c encaminha-
os renistros de ponto e de t+eovência. os menta dcvido; .
de eont rot- ele material e 06 de controle de ]0 - submeter. diretamente ao Diretor
ut.ilh!'\ção (if": viaturas: do respectívo Departamento de Sauce, 08

4 _ selecionar. a-endar e: dtst-tbulr en- recursos às suas decisões em matéria de sa ...
trp os seus subordins dos. 8S a tivida des inter- nearnento;
na.•• ~ ext~rn~s a serem fI':'X'!C.nt~(h.s: 11 - promover. per iodicainerue. a tns-

5 _ encaminhar 80 Diretor dn CS. para pecão dos materiais estocados, veru.candc,
dec~s..io ou nrffl'.<ie!!uimento. os eXT)"'dientes ou quando for o Cas\). o estado. p:azos dê vali-
proc~c:c::os rC-R+ivos à érea rl~ Administra- dade e condições de conservaçã..o. obser\'ad~
ção Geral. com manif~tR~~O COnc1)lSiva RS normas especificas, notadament.e ..ruando
qUí\nto à recularldade formal e à propr.e- .se tratar de suplementos alimentar~. me-.
da~.~ administrativa: dicRmenros. soros.. \'acinM e a!l~igero.os:

6 _ pra.ticar OUt-T05 atos de ac!minis- 12 - coordenar OS trabalhos do c..onse-
trac?o ~e"Hl que lhe forem atribuidos. lho da Comunidade;

· Artigo 6.0 _ S:\o competência~ do res- 13 - praticar outros atos de administra-
ponsâvel pelo Comando do Centro àe Saúde: ção que lhe forem nele.gado.s. . .

r _ c!~s.sificar ou reclassi!lC""'r os ser- b) do Chefe .ia Equipe CoosuJtante Mé-
vidores do Centro õe Saúde, entre as areas dico-Qdonto!õ:;ica:
de trabalho n3 Unidade: ] - substituir o Diretor do Cent-ro de

II _ autorizar a requisição, distribUlç~o,· Saúde por ocasião c!(oS seus impedimentos,
redis".ribuição ou reparos de materiais, ob .. ú-bse:n:ô:ic.a.s as norm..as 1egais:
!en'arias as normas pertinentes: i·2 - auxiliar? Uir.:-tor .d<?Cent:o de ~aú-

II! _ indic:u servidor responsã..\'c1 pe-' de. na. coo=-denR~~ é -.• atlndades de eplde-
106 adiant~m~ntC'5 atribuídos ao Centro de I IDlOlog.1a e estatl.)tica.
Saücte' -I 3 - design_ médico ou d.-ati.<ta da_

· IV' _ dcr.idir quanto às prioridades Te- I Unidade para s..ubstEuir .p~ofission~is ausen-
lati\"~ •• ao \."~ode viaturas: t tes. na cxe-cuçao de atl\'ldactes para- ele3

V _ de::idir quanto às priorid.:Ides de I agendas e. be for :> caso, substituir médicO""'
•. plir:a~ão dos rec.urs06 de adiantamento e r ausente;
&ulori~ar ilS dc..o;;j)esasrespecti ••..as: 4 - ãesignar ln~cico para as exames pe .•

VI _. orientar a organiz~r;lo da e~ca:a ricia!s 8trihu;dos :lO CS e p:lTa a.s.sis-tcncia··.
de ferias dos servidores do Cf'"ntro de Sall- pl CS06 na ca.deia Duolica local: -
d~ e sub!:crever a re$pectiY3 proposta para. :-;- superdsioo3I 8- distribuição dos
encammhamento ao DiSTrito S='.nitarlo: atcndimc.ntos eveO:'..l.a.ls,com aprovci: ...amento

VII _ \"eriflcar a frcQuéncIl e 2L per- I da carga horãria dis:JOní\'el e.snedalmente
rnanéncia dflS funcionários em exerciclo no; na ocorrê.<"'!ciade falt·o..c;osa..ó agenoa!nento;
Centro de Saúde. a.ssinalando no respecli\'O J 6 - diligenciar p.ira que seus subordina.-
livro-nonlo as auscncias verificac1as: ! dos registrem adequ~ament.e os 0300S .re-

VIII _ exercer o poder disciplin:lr 30- latü·os.aos atendimenl~ por eles realizados;
bre tocios 06 serddores do~Cen!TO de Saúd~, 1 - coletar. c:ont"erir e encaminhar para.
quer lhe sejam direta, ou in(hretament~ su- C?n. ••olidação, os :1a::t:lS de proouçáo das ati .•
bordinados e aplicar penalict3.de.s de repre- "Idades solJ sua resl1on...<.abiJidadc:
~nsão e suspensão. esta limitada a 8 dia. 8 .-: dar atenji.mcnto medico quando
(&rti...-o 260-V _ Estatuto): necrs..c;ano e em .::u3.ter 5upleln·0.ix _ opinar quanto à.s alterAcóe5 da..s c, do Chefe da Equipe de F.nf:rmage~
d.isnonibilídades de recursos hum3.nas, nos e do Dlcarref,:ado d"l Setor de En.fe.;nagcm.
pedidOS de licenca-prtmio. de g07t)S de fé:- 1 - el~bo:-ar a C'--cala. de s!r~'I~o do pes'"
rias indeferidas eru outro exerciclO. de '1- ~O:l1 de e7ocrtTIagem, p:ua as atl\"lrt~dc~ ex-
cenCa S~m vencimcntos, bem como n05 dt c~as e ntemas CIOCP.ntro de ~aude.
remanejamento ou transferência: ~ -:- ar1eq~ar e. Escala ô~ s.cr\"iÇ"i). em de-

X _ an:tlisar OS ga.c;tos fenos. l conta COrTf'nCl:1.de ,alt2.~ c.e S-Ci"\'ldores .d~ u.ntda ..•
de adiantamento, no Centro d~ Saude; de de u-ab;\lho soo •..~l.~ .re~DOn.c;al")lho::lne:

Xl _ bonar .alta.s ate o maxlmo C1e 3 - ordenar? .Od.Z10 do pcs~l de en-
aei.-o; por an~. por ';'otiv~ de moté •...Ua. com- ~e;:lagem n3.3 aU ....i.1ac!e;; lntema3 e e:xter-
prov:J:~3.. mediant~ ~pres~ntacf\o de ~testa.- '4 _ ~clpci()nar. Il!!enrt:u e di~trib\.lir.
dtO mrolco no )lnmClro dia sub~cqucnte .car- cntrp. ll.~ Vi.o;itador.l...! Sanit::inas. ~ "L~ta$
t '!..o 110 e 1.0 do ~tatuto e I 3.0 do aIt1fO dom~ilí.Jr~5 B fi("rem f:-:ecul:u1as'
32~ da CLF): . !j _ \('riricar sl:'l...f"'m:l.tic2.ITlenre OS rf'rl'i ...

XlI - j"t:stiflcar faltas até doze por 1110, tro; d:l..'" a'l\'idades fxecutad~ peJo pe~ioa.l
foubmelendo 80 seu supcn?r as !an3S Q,ue de ~n!errr.;\I2"r:m:
exc~drercrn es~e n'Or.nero Cardgo 2fi.;, - R': !::i) ; 6 _ rr.-:.;)()nc!er Df'lo ndrqu<tdo (lInrlOTUl-

x~n - au~n~ar •.. ret.lrarla duran.e o mrnto doc ficháriOl5 de cODlrol~ e de \'acl--
~)(pcdlen~ nos lunlte.5 vlgent...es Qual.S se.. n::u..~o:
J8m:. 7 - rrllnlr. conferir e t'n,=ar:linhar "[XK"&

&1 para ~b\mento de venclffiPntos ou c(IJ1~0!jd~dl.o. 05 .:Ia1'16 de produção relati-
aabr:os em ai:C"ncla b3nC8na por perlO<1o nao '·c..;" ~c; a:I·;irl;1r.~ 30:) sua rp.'>r(lns:d)i1id:1d~:
~.xcedel1t.c de du:l.S hora.s (Dccret~ 6.238, de 8 _ manter ~ rontrole d3..•.• 8u\"idades
10 de junho d.e. 197~): de pr('~aro e cstr.ril~:..aC:ioclr. mJl~!"ial e do

. I?' por mOtiVO )\1..o::;to.temflO.rãrla ou de- prrparo (1:\.<; salR..."i Ce ext"cur;;\o d~ ativida-
finltl\·ament.e e por J.X'~~o n~o ~:'(c("~rntc dt":'> mNi~a."'i t: de t!"".ferm~~cm:
•. dn:ts h<?ra.s. com a OC\'lOa c-ompcn. ••.af·:lO na 9 _ ",,!reionsr e e:xp("l;tar Rth'idRr1~ de
mesmo d.la, ou nos dla."'i Subsf'qu~nt(':;, ~ rn'{'mlt\~"'m de acex-do ~l1m a.~ pnorlrt:ldu,
delld..?_ eXJ~r o r("slr:~lIVO compro\ante (arU W'~::~H1!\.rlN; fi! ~~c'.eri~r.i{"RS df' r.ld~ caJIf);
la 2u e 11 do I US). 10 _ \'rrificar, si~t{"'m:llicam"nt~. as

XIV - verificar o cumprimento do h~ conoll:i:oe; c!e cCtnjoCr"í'lr;~o. c1:atn..s d~ \'cnci-
Tirio de 6oen'idor estudJ..1lte. m('<11ante ('001- mf'!l!n e t1rR.ln:; de \.lliuadc dno;, 11:"'rliC"~mf'n-
pro\"3nte A.pr~nlnr10 pelo int('rr:-_~:H10 H..>c- iA:. ,..••0"0. \·~rir:al. cr.J1til:t:'f1~ f' supkment.08
ereto n.o ã:l.S32. de 5 d~ maIO dp 1!1:"2I: nIIlTlrnl:tIf'!o '-"I.l;;l.I::·n'6 r.o CS:

XV _ excr('t':r oulr:....o:. comprICI\C'I:LS que II - -rc!'''hcr :UI no!.ífirí\;':lw>.s ronlplJl!'IÓ-
nle' (or~m con(crul:u ou d~l~çaaa.\. ri[l, ,.. n:utlrJjj;v d06 prorfdllll('n"' •..•JI';WYQ8

A.rugo 7.0 _ A05 Chele.<;. d:a E'IUiJ"l'f'«" \"1s.::J:":'lri:a CV~(',.JIl;oill1r.!:ca. cl~ at"oruo eorn
Ctrtl-..ult3nt~.s M('dllO-Odoll1Ulo...'I.f"::L" f' da.s ori,. ••I:l;',~O nu Ojr~'or do CS:
D11111"'-.' d~ F.nlf':fm:ul;rm r de 5I1lrl,-",,:\lI\C'lll0, 12 - J'!rc;:lo M' r"r..!:'antl' tr"!;I1~m"n!o
a(~ Ellcdrr~=A(1C"\S di., ~tOTr"'( df' F.ntrnn.1- rm Kr;iço. de; '-'<:.i.::oa.1 wb s.ua "lwrl1in.a-
Ct'm, MW \:0U10 &CQi Chtlelo d~ b<''.\Jt:.4 ou \.u ..•..

DlrJ..ITecn.!!oe d''fIi ~,-",,'C1f'~dt Adrr.lI1~t:w..:]
do Centro (1.- ~.tud~. comiM:'"lt';

1 _ ver u n-ar a 1rt"'t.l\Il'llrla • • rvrllla-
nt'nC"ta dn.s lunno:\lrUlS d.1 !\u:s llnlt1:...nt', .: .•-
.lnnI8nc1n no re ....pccuvc nveo-porno, 1Ii'i au-
l!I~ltCIa..:; "~T1hrkdl""~:

Il - exerr-er o poõe r dl..o;.c'"lpllnar a.nbrr
os servidoo-, q\l~ lhe 6C'"J••m m ret a rur-nte ~u-
bordlnDdo.1 e a~hc:Lt pcnl.lt1.:lc1~ ce i~p(~n .•
"O e suspensuo, 111l1l!1I<!a est a • I dl.~·

IH - ordc nu r a d; -,tnbUl(":"to lfl[t'rn~ Ou

trubnlbo dnc; se-us suhorolO:H1t.t-i.bt'J:1I1100 lI.S
neer-vadartes da pro·;rJ.~:JçlÍO to e!.D,bCltCer,
quando for o etc••o. e-cata de servrço para IL.S
e uvrrtades e x t e rnns ou eme rz encuua:

IV - exercer, em re-!3rHO ao::, ~elL"" .:!'J-
borcinaaos. as cnrnJ1f"ti'nCl.3..!" enurner anas
1100 incisos XI. xu, XIlI e XIV do ar nac
emerror ;

V - exercer outras cornpet énctas que
lhe forem courertdas ou õetcg adax ,

Artigo 8.0 - F:'lta. POrtaria ent r ar â rIn
Yigor na data de sua pubucacúo. ncanno
revog a das as dL'\poo;içi.~sem CQnlr"J.I"IOer tu-
belecrd ss, no ârubito desu, Coor de nadorra .

ANEXO J
conto
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•

ANEXO K

1. Nome do tu.,cio~rio

~: .ciu~i·-.'~~~~i~'~cA'~&,' ~~ .~~ ~u~ ~
R. . .
3, A q•••.eórpAo penence seu carvo ?

'R.
.a. Quais I!IS funç:6u _ .tiviOadel Que estâe sob sua

respon~bilid8de 1
Descreva:
aI Res-pons.l!bthdade direta e peS$.Oll:

. _.. . ~_ .......••.. , .
S. Quais as unidt'lde.s 16~os ou pessoas) Que eS\Ao dí~l'·

mente subord'I'adlls li eec cllrgo1Oual i. nll'u~u desse
relacionamento 1 Hietil'Quico (HI. Func.aonZlI Cf) ou ConSl.li~
tivo(Cn

R. oI .. ( I
bl. ......•..••..•.. . ( I
cI . (·1
dI ... ( ,
01. • C ,.~ .. ( ,
gl. .11
hl ( ,

6. Quais IIsfunc6es e .,ividlldes col~J,"sob. I"espons.abi-
lidade das unfclades .ci~ relacionada"

R. oI

bl

cl

di

~..

7 _ A Qual (i$) unklade (si tórpJo's Ou pnsoul voá f'lN
subord,nado dire1amen1e 1 Oual • naluteU cesse rel.cio-
n.men1o? Hierárquic.o IH). Funcion.1 (Fiou Consul1ivo
(CI1

R.

_,._0 .
li Ou!!is os mo,ivOs Que levaram 11empresa. -,euni,.s fun-

cões e .tividades menCIonaOll1 em (item 61, ceiccaeeo- ••.
s.obsu.1't!5POnsabihóa~?

li

. . . .. . . , .
9, Alêm das unidades tsupenores e $.ubordin&dnl Que .estAo

direlamen1e vinculadas. seu c"f'Qo, com Que outras uni·
dades você mant6m contlllOS? QUIII • -natureu" oesse
relllcionamento? HierãrQulco (H). funcionlll (FI. Consul·
'IVO "I. ComunlCltivO (Co) ou 'ntorm.tivo U)7

R .• 1 C •
·bl. .11
eí . li
di. . li
.1. .. ( I
". . ( I
oi ( I
hl...... ." .. C I

lO. OUIII o "gf1lu de .utoridade que lhe fUI conferido pera O t •.••
tamento das H'QuinleS questõea? Aninlilla com "X",

,. ~niç6o de pon·
,ica. diretrizes

.;. AU1utizllc:lO 60
de$PeWls

3. ConlrataciO e AI·

muneraç60 de
pelosoal

., Mudança ee rn6.
todos • proce'"
AO'

12. O~t o VI'1lU de -Iutoridade del"'Çllldoa secs subOtófn.óo"
Aulnale com glllu 3.2.1 ou Olvide ilem '0)

R. FUNCIONARIOS

11 e:s"~~~re~~!:I" •• C. DE' G H
21 Âutoril.8cJo ée

eesce ses
3) ConlrZ!llacio e re-

muneracio de
peossoal .

I) MudanÇ8 de> ~-
todos e proces-
so.

13 avem ntspond6! • seus su~ •.oores diretos "por evel'\\~
efTOSou omossóes de 50eUSsubordinlH1o,.imedial0S'

R.

. 1 •. En1fe .~"tu~ç6es "e Iltivw;.,des de ·su. ~~ade fi de se-us
subom.nados. Quats dela' deveriam se' 11llnsferiCas PI~
outroa órgAos? POf quf?

R.• l

bl

c,
G,..u3 G,..u2 G,.u r GrauO

Nor.: Gl'1Iu 3 - Autoridade 101al sem consult.
G•.•u 2 • Âutoridade cem consuha _ ."perio,
G,..u 1 • Autoridade tP.gida POf normal
Grau O - Âu~ncia de .utolÍd~.

11. O gteu de .utorid&d~ sobre Uilo Quecl6es' .ufici.nta pa,.
OC'Jmpri~(\'O de sun fes.pon..,bilid.cse.~

R. S;mQ "'00
Por Que?

1S. O~IS tuno6es •• tividade. de out,..s-unidades Que (Iro,- •.
n.m pertencer lsu. unid.oe? POfQtA)

R. II

bl

cl

16 Cite cinco problemas Que .vocA conafdera como ~ mats
g•.•v.s~ empteu. JUs1nIQue"
.1

bl

cl

di

II

Auín.lut'll
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Q~estion~rio utilizado

•

•

ANEXO L

I .
i



NOME DO ENTREVISTADO .
• •

DENOMINAÇÃO DO CARGO QUE OCUPA .•
REGIONAL DE SAttDE

DISTRITO SANITÁRIO .
C:~nTRO DE SA1IDE

C·S

Locai de funcionamento ...

Horário de func ionamento: .

•

•
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PARTE A Informações gerais

1. Qual o ano de criação desta unidade· '?

R,

2", Há quanto temp() são realizadas as atividades ne ste local ?
R.

3. Qual onÚID.ero de funcionários· desta urtidade.e como se encontram
distribuídos? Dê a suá.resposta na seguinte tabela :

Nível
Universitário Técnico Auxiliar· .Geral

Médico Insp. Sane .-~-
Dentista' Vis. Sane

Atendente Servente
Fis. Sane !~otoris•

Enfermeira Tecn.Lab. Escritur. Vigia
Opere RX

Aux , Enf.
ContínuoObstetriz

Educador Porteiro
As. Social

Psic61ogo
Engenheiro

----,---------~- -----_ •._----------

+ (e:M
, .

E'lCCIt CI Cf o ,,11
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PARTE A Informações gerais

Cm,1PLET\1ENTO DA PERGUNTA N~

Nível

" .
lc Universitário

~xistente Previsto Necessário

:Médico
Dentista
Enfermeira
Obstetriz
Educador
As. Social
Nutricionista
Psic61ogo
Engenheiro

2. Técnico
Existente Previsto Necessário

Insp. Sanitário
Vis. Sanitário _._-
Tecn. Laborat6rio --,---.-.""._.-

Operador RX

Aux. Enfermagem

. Auxiliar:).
Existente Prev::~s';;o Necessário

Atendente
Fis. Sanitário
"Escriturário __ o
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4. Geral
Existente

·Servep.te
Motorista
Vig~a~
Contínuo

.Porteiro

Previsto N i,.ecessarl.O
L

'. J •



PARTE B Informações pessoais

i, Qual a sua forn;tação,?

R"

..2. Há quarrto tempo poasuà essa formação e em que escola se formou?

...R.

3. O sr.{a) realizou algum curso de especializaçâo em administra -
ção? Qual (is) ?

R.

4. O Sr. (a) realizou algum curso de especialização em saúde públi -

ca? Qual (is) ?

,R.

5. Há quan to tempo de aemperõia seu cargo atual?

f. Há quarrbo te~po traball"a na Secreta.r'ia de E::::tado da Saúde ?'

R..

7., Qual o seu último empr-ego , anterior à SecretE'>J.'ia de Estado ci~

Saúde ?

H.
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PARTE C -F.unçoes e·estrutura dos C.s.

• 1. Quais as funções e atividades que estão sob sua responsabilidade ?

Descreva :
a) Responsabilidade direta e pessoal :

b) Responsabilidade indireta (através dos subordinados) :

••

2. No eX!3rcício de seu cargo, quais as unidades (órgãos ou pessoas)
que The estão diretamente subordinadas? Qual é a natureza desse

• relacionamento ?Hierárquico (H), Funcional (F) ou Consultivo
(C) ?

§ Nota :

•

Funcional ..
Consultivo

R. a)
b)

c)

d) .

e)

f)

g)

f~.~f:::;>:::nteá autoridade d;3 Lânna , poder de comando
super-Lo r sobr-, :s subor-ô.ânaôo s ,
R8fereLlt~ a autorj"lo..rief'unc i oncL, poder de
nar funçceõ, métodus, políticas e metas •
Referente ao poder de assistir, r-ecomendar'
jar as a..lj:J.vidadea.

Hierárqi.lico :
determi

2 f~ane

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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3. Quais as funções e atividades colocadas sob responsabilidade das
unidades ac±ma relacionadas ?

R. a)

b)

c)

d)

---=--------.;..-~------------------
e) ~-'--------,--_•._--------
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G)

.' 4. A que unidade Cs ) (órgãos ou pessoas) você está subordinado di-

retamente? Qual a 'natureza desse relacionamento? 'Hierárquico

(li), FuncionalCF) ou Consultivo CC) ?

R. a)
,( )

..b) ( )

c) C )

d) C )

e) ( )

5. Além das unidades', (superiores e subordinadas) que estão direta-

mente vinculadas ao exor-c f.c í,o de seu car+o , com que outras uni-

dades (C.S. e outras) voc0·:,~.ntém corrta'to s "? Qual a natureza -

desse relacionamento r, Hierár(i\l:.i..~o (H) t ~~l.lteional CF), Consul-

tivo (C), Comunicativ(1 (Co) ou Informativo (.:) '?

'~a• a) ( )
~-----"

b) ( .
__ o )

c)
(, )

d)
'( )

e) ( )

f)
( )
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6. Qual o grau de autoridade que lhe foi conferido para o tratamen-
to das seguintes questões? Assinale com "X".

Grau 3 Grau 2 Grau 1 Gra
1. Definição de po Lfb í.ca e

diretrizes •.
2. Autorização de :deupe sa s •.

,..••.

contratação -3. e remuneraçao
de"'pessoal. ... ,....• demissão de4. Indicaçao e
pessoal.

5. l"i1udançade métodos e pro-
cessos.

Nota' Grau 3 Aut.oridade total sem consulta
Grau 2 - Autoridade com consulta a superior
Grau 1 Autoridade regida por normas
Grau O Ausência de autoridade

7. O grau de autoridade sobre tais questões é suficiente para o cum
primento de suas responsabilidades ?

R. Sim tJ
.Não O
Por quê ?

8. Qual o i::rc:\'~de au to ri.daô.edelegado a unidade (.s) (órgãos ou pt.:.::,

I' soaa ) que lhe são subo r-ôí.nadae "? Assinale com grau 3, 2,·1 ou
o (vide pergurita nf. 2). -

a b c d e f g
- ._... -

1. - pol:f.ticaDe:finiçao de e .
diretrizes.

- .
2. Autorização de despesas.
3. Contrataçao remuneraçao ..

e
de :péssoal.

...• ...• , . .

4. Indicaçao e demissao de
pessoal.

métod(.\s
-

5. lliudançade e :pro-
cessos •.



9. Quem responde a seus superiores diretos por eventuais erros ou
omissões de seus subordinados imediatos ?

R .•

10 Entre as funções e atividades 'de sua unidade ~ de seus subordi
nados, quais dela8~deveriam ser transferidas para outros 6r
-gaos ou unidades ?

AoPor que ?

R. a)

b) _

c)

11. Quais funções e atividades de outras unidaq.es que deveriaIíl.ser
atribuídas à sua unidade ? . Por quê ?

a)

b)

c) ----- ..;..--- ---
-----------._------- -----_._- ._---------

12. Cite cinco prob1emas~íl.(:r1'.inistrativosque vccf éonsideracomo
os mais graves do ·Cer..t.rode Saúde. Justifio..o.e,

a)

b)



c)

d)

e)
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:TE C - FUnçOES E ESTRUTURA DOS C. S.

IEM - Pergunta nº 6 Assinale com "X".

Grau 3 Grau 2 Grau 1 Grau O

- políticaDefiniçao de e
diretrizes.
Autorização 'de despesas.

-Contrataçao e remuneraçao
de pessoal.

, Indicação e demissão de -

J)essoal.
• Mudança de métodos e pro-

cessos.

Nota . Grau 3 Autoridade total sem consulta.
Grau 2 Autoridade com consulta a superior
Grau 3- Autoridade regida por normas,

,. autoridadeGrau O Ausencia de

BELA - pergun a nº ..
\ a b c d e f g

-
,

.•.. políticaDefiniçao de e
diretrizes.
Autorização de despesas.

- c

contratação e remuneraçao
de J)essoal.
Indicaçao e demissão de
pessoal.
Mudança de métodos e pro-
cessos.

t 8
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-~ D OBJETIVOS DOS C.S.

Os objetivos organizacionais tem diferentes alcances no tempo.
Estes objetivos podem ser classificados em objetivos de curto,
médio e longo prazo. Tem sido fixados objetivos nos Centros
de Saúde para se cumprir em curto ,médio e longo prazo?

c) Longo prazo

sim O
nao O
sim O- Onao
sim D
nao O

a) Curto prazo

'b ) Médio prazo

Indique quais foram os objetivos prioritários que se definiram
para o curto, médio e longo prazo. Dê sua resposta na tabela

nº 2.

TABELA Nº 2 Ordem de

razo Objetivos Importância

a) .•
rrto - \

b)
-

ra.zo
,

.'

c)
-

d)

édio a)
c

razo b)

c)
d)

.origo a) ..

-r-azo b)
c)

d)
.
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Se o Sr. (a) assinalou mais àe u:nobjetivo, marque a ordem àe im
portância destes objetivos para os prazos respectivos. Proceda
assinalando o nº 1 ao lado do objetivo maia importante, o nº 2 -
ao que se segue em importancia e assim sucessivamente. Utilize

a coluna 1I0rdemde importânciall na tabela nº 2.

Estes objetivos tem sido indicados em geral em forma y,erbal ou
escrita? Como tem sido indicado os objetivos em cada um dos -

três prazos.

Tabela nº 4
-

Forma Objetivos curto prazo médio prazo longo prazo
dos ordem de importancia dos objetivos

Objetivos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5- - -

Conversas Iinformais

Verbal .Conversas Iformais
Discursos I
Outros 1quais? I I

\ I-

- I
DocUlltE:ntos I

Escrita Memorandos I
Normas
Outros (quais?

Qual tem sido o grau de participação que Sr.(a) tem tido na ela-
boração dos objetivos de curto, médio e longo prazo assinalados
na pergunta nº 2? O Sr.(a) pode haver sido sonente informado,
pode haver sido chamado a opinar ou pode haver tido uma partici-
pação direta na formulação do objetivo • Indique somente o grau

mais alto.
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