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RESUMO 

 

FERNANDES, F.S.L. O Pronto-socorro do Hospital São Paulo: entre o ensino e a 

assistência. 2011. Dissertação (Mestrado). Departamento de Medicina Preventiva da 

Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

 

Este estudo qualitativo teve como objetivo compreender a dinâmica e o papel do Pronto-

socorro do Hospital São Paulo na organização do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da 

visão de gerentes de nível intermediário do setor. Foi utilizado o método do estudo de caso 

qualitativo, por meio da técnica da entrevista com os três gerentes de nível intermediário do 

Pronto-socorro (PS) do Hospital São Paulo (HSP). O HSP é o Hospital de Ensino da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e é considerado uma Unidade Hospitalar de 

Referência em Atendimento em Urgência e Emergência Tipo III.  A apresentação das 

narrativas foi sistematizada em seis eixos temáticos: (1) Equipamento de saúde e ensino: 

implicações para o trabalho em saúde; (2) Na busca de integralidade: a demanda 

espontânea de saúde; (3) Motivações para a demanda espontânea: aspectos culturais; (4) 

Motivações para a demanda espontânea: aspectos macroestruturais; (5) O papel 

normatizado: a demanda referenciada; (6) Superação de obstáculos: propostas de 

intervenção. A tradição de especialidade médica com ênfase no desenvolvimento científico 

do Hospital São Paulo influencia a assistência prestada em seu Pronto-socorro. O acesso as 

enfermarias do HSP e ao complexo ambulatorial da Unifesp tem um recorte acadêmico, 

sendo selecionados os casos de maior complexidade e "interessantes" do ponto de vista 

científico. Além disso, o atendimento dos pacientes no PS segue o modelo biomédico 

flexneriano de ensino e assistência à saúde que privilegia as tecnologias duras e leve-duras 

e que subestima o campo relacional das tecnologias leves do trabalho em saúde. A 

concentração de conhecimento, de especialidades e apoio diagnóstico de alta complexidade 

faz do HSP um grande atrativo para a população, fato que influencia seu Pronto-socorro 

que opera em regime de porta aberta. A grande demanda espontânea presente no PS do 

HSP tem explicações culturais e macroestruturais. Em relação à cultura é possível perceber 

o imediatismo e a crença da população de que o hospital é o principal responsável pela 

assistência à saúde. Tem expectativas do sistema de saúde em relação a consultas médicas e 

prescrição de medicamentos e apresenta frágil conhecimento dos princípios do (SUS): 

hierarquização, regionalização, participação da comunidade, entre outros. Os fatores 

macroestuturais estão relacionados a dificuldades de acesso à Atenção Básica e a de média 

complexidade, baixa resolubilidade das Unidades Básicas de Saúde e a falta de 

integralidade no sistema de saúde. O PS do HSP possui um papel normatizado dentro do 

SUS da cidade de São Paulo que consiste em atender uma demanda referenciada. Ele 

integra o Sistema Estadual de Referência Hospitalar em Atendimento de Urgências e 

Emergências de São Paulo e recebe pacientes que obtiveram o primeiro atendimento em 

situação aguda em serviços de saúde hospitalar que não possuem retaguarda diagnóstica, 

terapêutica e/ou equipe especializada para a continuidade do atendimento de urgência. Os 

entrevistados apontaram para algumas propostas de intervenções no sentido de melhora do 

fluxo do PS do HSP a fim de que sejam atendidos apenas pacientes de urgência e 

emergência e que não acumule pacientes excedentes no Pronto-socorro. Para isso, sugerem 
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mecanismos para diminuição de demanda de pacientes de baixa complexidade 

(Acolhimento com Classificação de Risco, Assistência Médica Ambulatorial) e para 

melhorias na regulação de Urgência e Emergência no fortalecimento de sistemas de 

referência e contra referência. É possível perceber, porém, que as intervenções propostas se 

limitam ao problema interno do hospital e levam pouco em consideração o resto do sistema 

de saúde. O contexto atual do Pronto-socorro do Hospital São Paulo traz à tona 

contradições e conflitos. As tensões existentes se dão tanto no nível micro, no sentido de 

modelos de atenção à saúde entre as necessidades do ensino e as necessidades dos usuários, 

como no nível macro de gestão, no sentido da conformação de redes integradas de saúde 

num complexo universitário que não se reconhece como parte integrante da rede. Este 

estudo teve o intuito de desvelar os processos presentes no Pronto-socorro do Hospital São 

Paulo. Ele abre possibilidades de novos estudos a serem realizados no PS do HSP e pode 

auxiliar a gestão do Hospital, trazendo pistas e subsídios para novas intervenções.  

 

 

Palavras chave: Pronto-Socorro; Ensino; Saúde Pública; Hospitais de Ensino; São Paulo 

(cidade); Integralidade. 
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ABSTRACT 

 

FERNANDES, F.S.L. Hospital São Paulo Emergency Room: between education and health 

care. 2011. Dissertação (Mestrado). Departamento de Medicina Preventiva da Escola 

Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

This qualitative study aims to understand the dynamics and role of the Hospital São Paulo 

(HSP) Emergency Room (ER) within the organization of The Unified Health System 

(Sistema Único de Saúde – SUS) from the point of view of three mid-level managers of the 

ER. The qualitative case study method was used, by way of the interview technique with 

the three mid-level managers from the Hospital São Paulo Emergency Room.  Hospital São 

Paulo is the Teaching Hospital of the Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) and is 

considered a Reference Unit in Hospital Care for Urgency and Emergency III.  The 

narratives were systematized into six themes: (1) Health and education equipment: 

implications for health work. (2) In search of integrality: spontaneous health demand. (3) 

Motivations for spontaneous demand: cultural aspects. (4) Motivations for spontaneous 

demand: macrostructural aspects. (5) Standardized role: the referenced demand. (6) 

Overcoming obstacles: intervention proposals. The medical speciality tradition with 

emphasis on scientific development of Hospital São Paulo influences the health care in its 

Emergency Room.  Access to the hospital wards and the Unifesp outpatient complex has an 

academic profile, so as to select the more complex and “interesting” cases from a scientific 

point of view.  Moreover, health care in the ER follows the Flexner biomedical health and 

teaching model, which emphasizes (stresses) the hard and light-hard technologies and 

undervalues the relational field of light technologies in health care. The concentration of 

knowledge, specialities, and high complexity exams makes HSP attractive to the 

population, a fact that influences its ER which operates in an “open door” system.  The 

highly spontaneous demand of the HSP ER has both cultural and macrostructural 

explanations.  As far as the cultural aspects, it is possible to see the urgency and belief of 

the population that the hospital is the main responsible institution for health care.  They 

have expectations for the health system as far as physician consultations and drug 

prescriptions, and have little knowledge of the SUS principles: hierarchy, regionalization, 

community participation, among others. The macrostructural factors are related to 

difficulties in access to Primary Health Care and mid-level complexity care, low solvability 

of the Basic Health Units (Unidades Básicas de Saúde – UBS), and the lack of integrality of 

the health system.  The HSP ER has a standardized role inside the SUS in the city of São 

Paulo that is to service a referenced demand. It integrates the State 

Reference Hospital System in Urgent Care and Emergencies and provides health care to 

patients that already had first aid in other health services that do not have diagnosis, therapy 

support and/or a specialized team for the continuity of the urgent health care.  The 

interviewees pointed out some intervention proposals for the improvement of the HSP ER 

patient flow so that only urgent care patients are attended to and prevents an overflow of 

patients in the ER.  They suggest mechanisms for decreasing the number of low complexity 

patients (Assistance with Risk Classification and Outpatient Medical Care) and for 

improvements in the Urgency and Emergency Regulation through strengthening the 

reference and counter-reference system.  It is possible to see, however, that the intervention 

proposals are limited to internal Hospital problems and do not fully take into consideration 

the rest of the health care system.  The current context of the HSP ER exposes 



 x 

contradictions and conflicts.  The existing tensions manifest themselves at a micro level, in 

the difference of health care models between education needs and user needs, as well as a 

macro level, as it relates to the management of integrated delivery networks throughout a 

university that does not recognize itself as part of the health system.  This study had the 

intention to unveil existing processes in the Hospital São Paulo Emergency Room. It opens 

possibilities for other studies and it can help the HSP management, bringing clues and 

subsidies for new interventions.    

 

Keywords: Emergency Medical Services; Teaching; Public Health; Hospitals, Teaching; 

São Paulo (city); Integrality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Macas no corredor, sem colchão ou grade; filas extensas de espera para 

atendimento, realização de exames e cirurgias; falta de recursos materiais e humanos na 

assistência; atendimento desumanizado tanto em hospitais como unidades básicas de saúde. 

Essas são algumas constatações realizadas no cotidiano por usuários e profissionais do 

sistema público de saúde brasileiro. Ao mesmo tempo, esse sistema nacional se 

transformou no maior projeto público de inclusão social em duas décadas: 110 milhões de 

pessoas atendidas por agentes comunitários em 95% dos municípios; 87 milhões atendidas 

por 27 mil equipes de saúde de família. Em 2007 foram realizados 2,7 bilhões de 

procedimentos ambulatoriais; 610 milhões de consultas; 10,8 milhões de internações; 23 

milhões de ações de vigilância sanitárias; 150 milhões de vacinas; 12 mil transplantes; 3,1 

milhões de cirurgias; 9,7 milhões de sessões de hemodiálise e o controle mais avançado de 

AIDS nos países emergentes. (Santos, 2008) 

O Sistema Único de Saúde (SUS), institucionalizado na Constituição Federal nas 

Leis Orgânicas Federais 8080/8142 de 1990, é fruto de diversos processos pelo qual o 

direito à saúde foi institucionalizado. Foi conquistado por meio de lutas políticas e 

ideológicas que envolveram diversos atores sociais (movimento sanitário, políticos, 

gestores, profissionais, entre outros). Parte da premissa de que a saúde é um bem público, 

direito de todos e dever do Estado, e não mercadoria a ser comercializada. Tem como 

proposta a inclusão de diversas camadas da população no acesso a serviços de saúde de que 

antes eram excluídas, prevendo participação social na sua implementação e seu controle; a 

autonomia dos municípios e estados ainda que pertencentes a um Estado federado, 

unificando o sistema Brasil afora; a diminuição de desigualdades e a promoção de justiça 

social à população brasileira. Assim, o SUS tem como princípios doutrinários a 

universalidade do acesso, a equidade no cuidado e a integralidade da assistência. 

Apesar de haver consenso entre estudiosos que o SUS é uma política favorável à 

diminuição de desigualdades e aumento do bem-estar dos brasileiros, há evidências da 

existência de impasses e problemas na operacionalização dessa política: implantação 

heterogênea caracterizada pela desigualdade no atendimento às necessidades; problemas de 

financiamento, de gestão do sistema, do trabalho em saúde; regionalização e integração dos 
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serviços e entre municípios quase inexistente; e ainda a ineficiência e ineficácia dos 

serviços de saúde. (Campos, 2007) 

Essas fragilidades do sistema geram um contingente de pacientes que supera a 

oferta de serviços. A demanda aumentada se atrela à falta de financiamento suficiente e à 

baixa capacidade de gestão comprometendo a qualidade da assistência. Enquanto os 

problemas da macroestrutura continuam sem serem abordados e resolvidos, o cotidiano do 

SUS apresenta serviços de baixa eficiência e eficácia, e as condições de saúde da população 

se agravam. Os usuários sofrem por não receberem a assistência digna, e os profissionais de 

saúde sofrem com o sentimento e constatação de impotência. Afinal, a quem o Sistema 

Único de Saúde serve? Ele realmente está cumprindo seu papel de prover o bem-estar 

social e melhores condições de saúde à população brasileira? 

Não é justo, porém, culpar o SUS pela situação precária da saúde no país. O SUS foi 

e é resultado de diversos conflitos, conquistas e pactuações políticas com os mais variados 

atores sociais, porém é ainda processo. Há um grande período da história brasileira de 

descaso com o social, e o SUS veio como resposta a este cenário. A conquista do sistema 

público de saúde como lei, materializado no SUS, não configura a transformação social. 

Por se tratar de uma reforma social incompleta (Gerschman, 1995), é necessário não apenas 

garantir a lei, mas ter a ousadia de cumpri-la. (Carvalho, 1993) 

Apesar desses impasses e obstáculos parecerem problemas macropolíticos, eles 

refletem no dia a dia da assistência à saúde. Como enfermeira do pronto-socorro (PS) de 

um hospital universitário de grande porte da cidade de São Paulo, o Hospital São Paulo 

(HSP), sinto todos os dias os dilemas do SUS. Como humanizar a assistência sem recursos 

materiais e humanos suficientes? Como assistir integralmente o paciente de emergência, se 

a porta do PS é a porta “privilegiada” de entrada para o sistema? Para onde encaminhar os 

usuários pós-alta, sem a devida regionalização e integração dos serviços?  

As portas dos pronto-socorros refletem a situação de saúde da população, assim 

como servem de termômetro da situação dos serviços públicos (e privados) de saúde. 

Vemos todos os dias pacientes que procuram o pronto-socorro com queixas de baixa 

complexidade passíveis de resolução na assistência primária; pacientes crônicos que 

agudizam por falta de acompanhamento ambulatorial; usuários do sistema complementar 

privado que, por falta de cobertura dos planos particulares, procuram o serviço público de 
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forma transversal a fim de obter procedimentos e exames de alto custo; pacientes de média 

complexidade que poderiam ser atendidos em hospitais de menor porte; encaminhamentos 

de serviços não integrados ao hospital (serviços não regionalizados, de outros municípios e 

até outros estados); pacientes diferentes sendo tratados de maneira desigual (falta de 

equidade). 

Diante dessa realidade observada na porta do Pronto-socorro do Hospital São Paulo, 

é possível perceber a fragmentação da atenção à saúde presente no sistema de saúde de São 

Paulo, o que provoca questões relacionadas à organização do Sistema Único de Saúde na 

cidade. 

 Concordando com Minayo quando afirma que  

 

a escolha de um tema não emerge espontaneamente, da mesma forma que 

o conhecimento não é espontâneo. Surge de interesses e circunstâncias 

socialmente condicionadas, frutos de determinada inserção no real, nele 

encontrando suas razões e seus objetivos (Minayo, 1991), 

 

posso dizer que este estudo surge de indagações construídas durante minha experiência 

profissional no Pronto-socorro do Hospital São Paulo, onde há três anos atuo como 

enfermeira assistencial. Essas indagações emergem da imbricação entre minha prática 

profissional e conhecimentos teóricos por mim apreendidos durante a Graduação em 

Enfermagem na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), enquanto bolsista do CNPq 

de iniciação científica, e da participação no Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Saúde, 

Políticas Públicas e Sociais que se estendeu durante a Pós-Graduação. 

 O estudo e debate sobre os saberes discursivos a respeito do Sistema Único de 

Saúde realizados junto aos colegas e mestres do Núcleo e das disciplinas dos programas de 

Pós-Graduação da Unifesp e da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(USP) estimularam meu olhar crítico ao meu campo de prática de trabalho em saúde. A 

dificuldade de aliar a teoria à prática no meu cotidiano profissional trouxe à reflexão sobre 

os desafios e entraves presentes na implementação do Sistema Único de Saúde na cidade de 

São Paulo nos dias de hoje, tendo como ponto de vista o Pronto-socorro do Hospital São 

Paulo. 
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A realidade do Pronto-socorro exprime as dificuldades encontradas por gestores, 

profissionais de saúde e usuários na conformação de redes de cuidado e na busca da 

integralidade da assistência à saúde, prevista na Lei 8080/90. Considero o hospital, e em 

particular o pronto-socorro, um espaço privilegiado para se entender o comportamento 

(fluxos e demandas) dos cidadãos (Cecílio, 1997), assim como a organização do sistema de 

saúde na cidade de São Paulo. 

Assim, as questões norteadoras desta pesquisa são: qual o papel de unidades 

especializadas de urgência/emergência no SUS na cidade de São Paulo? Como elas 

integram a rede de cuidado na cidade?   

A fim de discutir sobre essas indagações no contexto específico do meu local de 

trabalho, tomo por objeto deste estudo o cotidiano do Pronto-socorro do Hospital São 

Paulo, com a finalidade de contribuir por meio de produção de conhecimento para a 

compreensão sobre seu papel no sistema de saúde na cidade de São Paulo.    

 Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. No primeiro é apresentado um 

recorte histórico da cidade de São Paulo no âmbito da Saúde Pública e seus modelos 

assistenciais. O segundo capítulo aborda a organização do Sistema Único de Saúde na 

cidade de São Paulo, levando em consideração processos históricos que influenciaram na 

sua implementação e na incorporação da integralidade como preceito norteador da política 

de saúde no município. O percurso metodológico é apresentado no terceiro capítulo. O 

quarto capítulo traz à discussão os seis eixos temáticos que emergiram nas narrativas: (1) 

Equipamento de saúde e ensino: implicações para o trabalho em saúde; (2) Na busca de 

integralidade: a demanda espontânea de saúde; (3) Motivações para a demanda espontânea: 

aspectos culturais; (4) Motivações para a demanda espontânea: aspectos macroestruturais; 

(5) O papel normatizado: a demanda referenciada; (6) Superação de obstáculos: propostas 

de intervenção. Finalmente, no último capítulo traço as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

A SAÚDE EM SÃO PAULO 

 

Um pouco de história 

 

São Paulo possui em torno de 10 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 

1525 km
2
. É uma das maiores cidades da América Latina e ocupa uma posição importante 

tanto no cenário nacional quanto internacional. Possui suas peculiaridades que foram se 

construindo conforme sua história, sofrendo grandes transformações que começaram no 

início do século XX, com picos durante décadas específicas e continuam até hoje. Já foi 

chamada de “locomotiva do Brasil” e é alvo de exaltações e, ao mesmo tempo, de duras 

críticas. É uma cidade de contrastes, na qual as opiniões e os posicionamentos de seus 

habitantes são conflituosos. Eles já foram considerados perigosos contestadores e 

opositores às violentas remodelações urbanas no regime autoritário do Estado Novo e ao 

mesmo tempo apoiadores do regime ditatorial militar das décadas de 60 e 70 do século XX. 

São formadores de opinião pública e seus interesses são atendidos pelo poder público em 

diversas instâncias. Podem ser encontrados nos mesmos veículos de comunicação de massa 

elogios sobre condições de vida na cidade (riqueza cultural, cosmopolitismo) e denúncias 

de como a riqueza e miséria se encontram lado e lado em todas as regiões da cidade 

(Glezer, 2007). 

A fim de entender a especificidade de São Paulo no âmbito da saúde na 

contemporaneidade, proponho um caminhar pela história da cidade e estado com o recorte 

de modelos assistenciais adotados até a implantação do Sistema Único de Saúde. Os 

modelos assistenciais expressam projetos políticos articulados a determinadas forças e 

disputas sociais e possuem, portanto, uma dimensão tecnológica e assistencial. Nos 

modelos tecnoassistenciais, portanto, a dimensão tecnológica é representada pelo aparato 

institucional utilizado na organização dos serviços de saúde; e a dimensão assistencial diz 

respeito a configuração do que é tomado como problema de saúde.  (Merhy et al., 1991) 

São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a organizar serviços de saúde pelo poder 

público. O desenvolvimento dos serviços sanitários paulistas foi diretamente influenciado 



 6 

pelo novo modo de produção de mercadorias no século XIX, com o uso de mão de obra 

livre nas lavouras de café e o desenvolvimento industrial. 

 Este novo modo de produção foi sustentado pelas políticas de valorização do café 

do governo federal. Além de o governo comprar os excedentes da produção de café, a 

acumulação de capital da elite paulista foi apoiada pelo início de concessão de passagens 

gratuitas aos imigrantes que se destinassem às lavouras de café. A política imigratória 

possibilitou a constituição de um mercado de trabalho para o capital do café, criando uma 

oferta de trabalhadores superior às necessidades a fim de manter a taxa salarial baixa. 

(Ribeiro, 1993) 

O desenvolvimento industrial foi possível devido às políticas que possibilitaram a 

expansão da economia cafeeira. O lucro proveniente da exportação foi investido em 

indústrias alimentícias e têxteis e em bancos e intermediações financeiras na cidade; a 

entrada de imigrantes europeus ofertou mão de obra farta; e o aumento da população criou 

o mercado interno para as indústrias. (Rolnik, 2001) 

Devido à expansão econômica paulista, a cidade passou por uma explosão 

demográfica jamais vista em outras metrópoles. Nos anos 90 do século XIX entraram cerca 

de 600 mil trabalhadores estrangeiros subsidiados integralmente pelo Estado. A população 

do Estado de São Paulo passou de 837.354, em 1872, para 1.384.753, em 1890, e para 

2.282.279 em 1900. Além de manter a taxa salarial baixa, a corrente imigratória provocou 

inúmeros problemas sociais decorrentes do fluxo contínuo de estrangeiros como: crescente 

aglomeração urbana, falta de moradia, insalubridade e epidemias. As condições de vida 

precárias da cidade fizeram com que a Emigração Italiana produzisse um documento que 

desaconselhava a vinda de italianos para São Paulo. Com o temor de que a política 

imigratória fosse prejudicada devido às condições insalubres e inóspitas da cidade, o 

governo iniciou intervenções sanitárias a fim de sanar tais problemas. Do mesmo modo que 

o Estado se interferiu na transição do trabalho escravo ao trabalho livre, se vê obrigado a 

estender sua ação em direção a uma organização interna do estado na constituição de infra-

estrutura institucional. (Ribeiro, 1993) 

O crescimento da autoridade pública no âmbito da saúde pública no estado de São 

Paulo se desenvolveu durante a República Velha, quando São Paulo reivindicava e ganhava 

autonomia política no cenário nacional. Apesar do governo federal impulsionar sua 
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economia, o investimento em obras públicas e a conformação dos serviços sanitários 

ficaram a cargo da esfera estadual. Existia uma mútua dependência sanitária entre o 

Governo estadual, os poderes municipais e as oligarquias locais. Os poderes públicos 

conseguiram convencer as oligarquias que os gastos com saúde pública os beneficiariam e, 

com isso, a criação de autoridade pública no âmbito estadual na esfera da saúde pública 

representava a capacidade de agir coercitivamente sobre a população e intervir no território 

das oligarquias locais. (Hochman, 1998)  

As reformas nos códigos sanitários da época representam o primeiro modelo 

tecnológico de saúde pública em São Paulo. Ele se baseia na Epidemiologia enquanto 

saber e se caracteriza pelo campanhismo e a polícia sanitária enquanto instrumentos de 

intervenção. (Gonçalves, 1994) Este modelo se desenvolveu com avanços crescentes na 

capacidade dos poderes públicos de regular diversos aspectos da vida social vinculados à 

questão saúde da população. As políticas sanitárias enfatizavam o saneamento de 

logradouros e moradias e a adoção de meio para prevenir, combater e atenuar as moléstias 

transmissíveis, endêmicas e epidêmicas. Para isso, eram necessárias obras urbanas de rede 

de água e esgoto, além de drenagens do solo. As atenções profiláticas se caracterizavam 

principalmente por sua função de policiamento sanitário, fazendo cumprir as leis sanitárias 

de habitações, saneamento básico, limpeza pública, além de desinfecções e isolamento de 

indivíduos infectados. O serviço sanitário da época fazia com que o médico exercesse 

controle da população, fiscalizando e vigiando principalmente os pobres, disseminadores de 

doenças. Os médicos foram os organizadores e administradores do espaço coletivo da 

cidade, definindo a organização de espaço públicos e privados, em nome da ciência e a 

favor da elite política. (Ribeiro, 1993) 

As reformas também apresentam um aumento progressivo na abrangência territorial 

de suas ações. A expansão para as áreas rurais e territórios das elites cafeeiras se deu após 

intensas negociações políticas e acordos pré estabelecidos sobre os limites da interferência. 

A autoridade pública estadual foi consolidada quando os próprios fazendeiros começaram a 

solicitar obras de saneamento, uma vez que a ação pública começou a ser vista como 

vantajosa para os interesses privados. (Hochman, 1998) 

São Paulo buscou organizar sua própria base de pesquisa e produção de soros e 

vacinas na intenção de se tornar cada vez mais independente do governo federal. Criou o 
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Instituto Bacteriológico (1892), o Instituto Butantã (1901) e o Instituto Pasteur de São 

Paulo (1903) (Hochman, 1998), onde se aplicava o método cientifico da experimentação e 

da pesquisa bacteriológica, elucidando a ocorrência, dentre outras moléstias, da cólera, da 

febre tifóide, da peste bubônica e da febre amarela. (Ribeiro, 1993). A Fundação 

Rockefeller, mediante a convênio com a Faculdade de Medicina Paulista, em 1912 criou a 

cadeira de Higiene. Estas instituições criaram base cientifica para os serviços sanitários e 

garantiam a independência de São Paulo. (Hochman, 1998)   

Com o crescimento e diversificação industrial em São Paulo, os problemas 

sanitários e desigualdade social aumentavam. Diversas epidemias se espalhavam pelos 

bairros pobres da cidade, a citar: Belenzinho, Mooca, Penha, Itaquera, Butantã e Ipiranga, 

principalmente devido ao abastecimento de águas não protegidas contra contaminação do 

rio Tietê e Água Funda (Ribeiro, 1993). A precarização das condições de vida, as altas 

taxas de desemprego, a elevação de custo de vida, a existência de locais insalubres de 

trabalho, o aumento do operariado e as influências de idéias anarquistas e socialistas 

contribuíram para o aparecimento de revoltas, que culminaram na Greve de 1917.  

 O Serviço Sanitário tinha como diretor geral Dr. Geraldo Horácio Paula Souza, que 

instituiu uma nova orientação na política de saúde pública. O primeiro modelo tecnológico 

era excessivamente autoritário e cada vez mais desatualizado perante as crescentes 

mudanças nas relações entre as classes sociais, principalmente com o surgimento do 

proletariado industrial, como citado acima. (Gonçalves, 1994) Se antes o papel do Estado 

era o de polícia médica, o segundo modelo tecnológico na saúde pública paulista é 

caracterizado pela introdução do conceito de Educação Sanitária. Segundo essa nova 

concepção de política de saúde pública era dever do Estado promover a formação da 

consciência sanitária da população geral, promovendo ações de fiscalização e policiamento 

que se fundamentavam na persuasão do indivíduo. Essa nova concepção foi inspirada pelo 

modelo norte-americano e centros de saúde foram instalados em São Paulo pelo diretor 

geral que havia estudado nos Estado Unidos, com influência do Instituto Rockeffeler. 

(Ribeiro, 1993; Mascarenhas, 2006) 

Para operacionalizar a função educativa, foi criado um novo agente de saúde 

pública: o educador sanitário. Junto aos médicos nos Centros de Saúde os educadores 

sanitários voltavam-se principalmente às mães e crianças, tuberculosos e portadores de 
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moléstias venéreas. Além de distribuição de medicamentos, realizavam palestras educativas 

sobre educação sexual, higiene e educação moral. Toda a concepção política sanitária se 

resumia à educação, como se os pobres fossem educados e criassem hábitos saudáveis não 

haveria doenças. (Ribeiro, 1993)  

Dr. Paula Souza designou ao Instituto de Higiene um papel de órgão pensante da 

saúde pública em São Paulo, sendo responsável pela formulação da política de saúde 

enquanto o mesmo acumulou os cargos de diretor do Serviço Sanitário e diretor do Instituto 

de Higiene. Após o mandato, o Instituto continuou com uma importante função para a 

saúde pública da cidade: a de formação de educadores sanitários e de médicos sanitaristas. 

(Mascarenhas, 2006) 

O aparato institucional previsto por Paula Souza para a realização da nova estratégia 

era o Centro de Saúde. Na reforma do Serviço Sanitário de 1925 era prevista a construção 

de cinco Centros de Saúde para a cidade de São Paulo. Porém, oposições políticas internas 

ao Serviço Sanitário articuladas à Assembléia Legislativa se configuraram como obstáculos 

à instalação dessas unidades e durante as décadas seguintes houveram conflitos e 

movimentos contrários à criação de Centros de Saúde e a decisões administrativas do 

Serviço Sanitário. (Gonçalves, 1994)  

A transição da fase de campanhas e da polícia sanitária para da Educação Sanitária 

coincidiu com início da Previdência Social e é possível perceber, a partir da década de 

1920, um progressivo declínio da saúde pública enquanto instrumento de política do Estado 

para a área de saúde. Isto explica em parte a dificuldade de estruturação do Serviço 

Sanitário e de criação dos Centros de Saúde, como citado anteriormente. O pólo principal 

das práticas de saúde tornou-se a medicina previdenciária, colocando a saúde pública em 

posição complementar e subordinada, no âmbito de investimentos e de representações 

ideológicas. (Gonçalves, 1994) 

A saúde pública, de responsabilidade do Estado, até então se preocupava com as 

condições sanitárias da cidade com foco na população pobre. Este modelo de intervenção 

campanhista tinha como objetivo sanear espaços de circulação de mercadoria exportáveis e 

controlar doenças que poderiam prejudicar a exportação. Porém, os investimentos na saúde 

pública em âmbito federal diminuíram, pois não respondiam mais às necessidades da 

economia. Não era mais necessário o saneamento dos locais de circulação de mercadorias. 
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Com a econômica industrializada e com uma massa de trabalhadores grande, era necessário 

cuidar dos corpos dos trabalhadores a fim de mantê-los produtivos. Como estratégia foi 

utilizado o modelo médico assistencial privatista que se caracteriza por sua 

institucionalização via Previdência Social, o privilegiamento da prática médica curativa, 

individual, assistencialista e especializada. (Mendes, 1999) 

A sua institucionalização possibilitou a criação de um complexo médico industrial 

através da intervenção estatal (via previdência) e o desenvolvimento de um padrão de 

organização do setor saúde orientado pela lucratividade. Isto criou uma tendência à 

especialização, além de aumento do consumo de medicamentos e equipamentos médico-

hospitalares, capitalizando o setor. (Mendes, 1999) A saúde era tratada como mercadoria e 

seus equipamentos foram instalados onde a demanda era maior: o meio urbano. Além de o 

Sudeste ter sido a região mais privilegiada em relação ao resto do país, dentro da cidade de 

São Paulo é possível perceber a forma segregada de expansão de serviços de saúde, uma 

vez que é maior a concentração na região central e mais nobres da cidade. Esta 

desigualdade de distribuição geográfica é decorrente das políticas do período 

previdenciário, que atenderam os interesses corporativos e dos tecnocratas. 

A partir da instalação do Estado Novo até o início da Nova República o 

desenvolvimento da Previdência Social se deu de forma crescente e em oposição à atenção 

à saúde pública. Enquanto os governos federais sucessivamente centralizavam a 

Previdência (IAP, INPS, INAMPS) e aumentavam sua cobertura, a saúde pública exercida 

pelo poder público, via Ministério da Saúde, no modelo campanhista perdia espaço 

institucional e tinha poucos recursos financeiros.  

A saúde pública em São Paulo, lócus da industrialização e da capitalização do setor 

saúde, seguiu desarticulada e enfraquecida. Foram nomeados diversos diretores sanitários, 

sendo implantadas diversas políticas quando existiam acordos e alianças políticas e muitas 

dissolvidas em curto espaço de tempo. A crescente centralização do governo central, falta 

de autonomia municipal e estadual e a falta de investimentos em saúde pública fizeram com 

que os serviços públicos de saúde de São Paulo ficassem fragmentados, sem nenhuma 

eficiência ou eficácia, pois existia um exagero de auto-suficiência, com sistema arcaico de 

organização e diversos órgãos locais diferentes, normalmente diferenciados por moléstias 

transmissíveis e sem ação dinâmica. Quando era elaborado um plano de estruturação 
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geralmente parava na chefia do Poder Executivo e, se ultrapassasse essa barreira, não tinha 

andamento na Assembléia Legislativa. (Mascarenhas, 2006) Mesmo com poucos recursos, 

as ações de polícia sanitária e campanhas eram destinadas ao controle de doenças 

endêmicas, sobretudo malária e Chagas, e imunização contra certas doenças infecciosas. 

Foram incorporadas algumas ações educativas de forma restrita nos aparelhos de controle 

da tuberculose e hanseníase, porém quase sempre desarticulados com os Centros de Saúde. 

(Gonçalves, 1994)  

Este quadro perdurou até o final da década de 1960, quando em 1967 Prof. Walter 

Pereira Leser assumiu a Secretaria de Saúde Pública e Assistência Social e iniciou o 

processo de estruturação, auxiliado por diversos fatores: longa permanência no cargo, que 

possibilitou continuidade de sua ação; notável apoio do administrativo e técnico do 

Governador do Estado; possibilidade do chefe do Poder Executivo legislar por decreto-lei; 

auxílio de grupo de técnicos experientes em planos de estruturação. (Mascarenhas, 2006) 

A reforma administrativa de 1967 se dá no contexto do amplo processo de 

modernização do Estado brasileiro iniciado após o Golpe Militar de 1964 e é um ponto de 

partida para o terceiro modelo tecnológico da Saúde Pública paulista. Importante 

ressaltar que essa reforma consiste principalmente de questões administrativas e não em 

modificações nas concepções sobre o objeto de trabalho, que já era concebido em sua 

dimensão coletiva. Portanto, as características deste novo modelo têm ênfase na 

organização administrativa, num esforço de modernização e racionalização da Secretaria. 

(Gonçalves, 1994) 

A reforma propôs a integração de serviços, tendo o Centro de Saúde como eixo da 

organização responsável pelos problemas da saúde pública de um conjunto populacional. 

Esta diretriz significa a extinção de programas verticais, estabelecidos por problemas ou 

doenças específicas. A segunda característica é a centralização normativa correspondente 

com a descentralização executiva, que tem como resultado a uniformização das ações 

constituindo o aparelho da Saúde Pública como um corpo homogêneo. E em terceiro lugar, 

a previsão de sistemas de informação com fluxos ascendentes e descendentes permitiriam o 

planejamento das ações. Assim, este terceiro modelo introduz a assistência médica 

individual na rede de Centros de Saúde como estratégia para a realização de objetivos 

definidos epidemiologicamente sobre o coletivo. A diferença de outro modelo é que as 
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ações são direcionadas a grupos populacionais e não mais para o tratamento de doenças 

específicas, tendo como exemplos o Programa de Assistência à Criança e o Programa de 

Assistência à Gestante.  (Gonçalves, 1994) 

A introdução da assistência médica individual na saúde pública paulista acontece 

em conformidade com a extensão de cobertura de serviços de saúde no nível nacional em 

meados da década de 1970. O fim do “milagre econômico” e a crise financeira subseqüente 

aprofundaram as desigualdades sociais, fazendo com que aumentasse a população não 

beneficiária do sistema previdenciário e as condições insalubres de vida. Constatou-se que 

investimentos apenas na assistência médica individual privada não dariam conta da situação 

sanitária da população. Com isso, coloca-se a possibilidade de um aumento da participação 

das instituições de Saúde Pública na oferta de serviços, inclusive na assistência médica 

individual, dirigidos prioritariamente às populações rurais e marginalizadas dos centros 

urbanos. Além disso, introduz-se a idéia de integração sanitária, em que a execução de 

diferentes ações de promoção, proteção e recuperação de saúde ocorrem simultaneamente, 

ou seja, houve a generalização de todos os níveis de atenção à saúde. (Gonçalves, 1994) 

O movimento de incorporação da assistência médica individual, o aumento de 

cobertura e do papel da Saúde Pública se deu em São Paulo por diversos convênios entre a 

Secretaria de Estado da Saúde, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 

Ministério da Saúde, Instituto de Assistência Médica da Previdência Social e Prefeitura 

Municipal de São Paulo; com a formação de médicos sanitaristas e a implantação de 

diversos programas como o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, 

as Ações Integradas de Saúde e o Programa Metropolitano de Saúde. (Gonçalves, 1994) 

Este movimento se insere no processo nacional de abertura política e de emergência 

de novos sujeitos sociais portadores de interesses. O Movimento da Reforma Sanitária 

constituído na década de 1970 propôs um projeto de política de saúde contra-hegemônico 

que se caracterizava pela crítica a abordagem estritamente biológica da medicina, 

discutindo a relação entre saúde e sociedade. As propostas da Reforma Sanitária foram 

sistematizadas no relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) e 

subsidiaram a Constituinte e a elaboração de um projeto de lei do Sistema Único de Saúde. 

Assim, promulgada em 1988, a Constituição Cidadã define a saúde como direito de todos e 

dever do Estado; e em 1990 a Lei Orgânica de Saúde define os princípios doutrinários 
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(universalidade, integralidade e eqüidade) e operacionais (descentralização, regionalização 

e hierarquização) do Sistema Único de Saúde, que prevê a participação da comunidade em 

sua gestão. 

 

A implementação do Sistema Único de Saúde na cidade 

 

Apesar de ter sido pioneiro na organização de serviços públicos de saúde e ter tido 

um papel de protagonista no Movimento da Reforma Sanitária, São Paulo foi o último 

município a integrar ao SUS e apresenta lentidão na sua implementação e contradições nas 

suas práticas e gestão de saúde. A maior cidade do Brasil e o pólo financeiro mais 

importante do país é, também, uma das principais referências nacionais para a saúde devido 

a sua quantidade e complexidade de serviços e estabelecimentos de saúde instalada em seu 

território e detém o terceiro maior gasto público com saúde, ficando atrás apenas do 

Ministério da Saúde e do Estado de São Paulo (Pinto et al., 2009). Assim, a gestão em 

saúde na cidade de São Paulo é influenciada por diversos fatores econômicos, políticos e 

sociais que fazem com que a implementação do SUS seja peculiar em relação a municípios 

menores e até mesmo outras metrópoles. 

São Paulo iniciou a década de 1990 com o setor privado de saúde em franca 

expansão, ao mesmo tempo em que o SUS era regulamentado e sua implementação se 

colocava como desafio.  A primeira gestão pós SUS (1989-1992) recebeu a administração 

municipal com o SUS estruturado apenas no âmbito legal. O governo estadual estava com o 

comando dos equipamentos do antigo INAMPS e a rede municipal se encontrava 

deteriorada do ponto de vista de pessoal, financeira e recursos materiais, além de apresentar 

inadequação das ações de saúde em relação às necessidades da população, e centralização 

de decisões. A fim de iniciar a implantação do Sistema Único de Saúde foram realizadas 

algumas medidas, a saber: compra de materiais e de serviços além de contratação de 

pessoal em caráter emergencial, integração dos serviços ambulatoriais e hospitalares em um 

sistema municipal único dividido em distritos de saúde (visando a descentralização tanto 

administrativa quanto orçamentária), instituição de mecanismos para a gestão participativa 

como o Conselho Municipal de Saúde e os conselhos gestores locais por unidade básica de 

saúde. (Junqueira, 2002) Devido a resistências dos Secretários Estaduais de Saúde derivada 
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de contradições e conflitos polítco-partidárias, apenas 50 UBS (18% do total no município 

de São Paulo) foram repassados à Secretaria Municipal. (Pinto et al., 2009) 

No entanto, durante a década seguinte, a gestão da política de saúde na cidade foi 

marcada por uma forte orientação gerencialista que tinha como argumento a necessidade de 

aumentar a eficiência da máquina pública. O modelo assistencial e de gestão adotados, 

denominado de Plano de Assistência à Saúde (PAS), organizou a assistência à saúde no 

Município de São Paulo em módulos assistenciais regionais e extinguiu os distritos de 

saúde recém criados. Aprovada pela Câmara Municipal, a lei 11.866/95 cedia a maioria dos 

estabelecimentos assistenciais de saúde (16 hospitais, 16 prontos-socorros, 14 ambulatórios 

de especialidades e 99 UBS) para cooperativas privadas de profissionais de saúde (Pinto, 

2009). Era permitido que os funcionários se desligassem de seus cargos sem prejuízo de 

seus direitos e vantagens e atuassem nas cooperativas que remunerava conforme produção. 

A equipe se limitou a médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem, e o modelo assistencial 

era individual baseado em queixa (de baixa complexidade). (Junqueira, 2002)  

Este modelo gerencial e assistencial, além de não respeitar princípios 

constitucionais do SUS, aprofundou as contradições e conflitos entre a política do 

Município de São Paulo e as políticas estadual e nacional de saúde. (Pinto et al., 2009) A 

ausência de controle de gastos, a forma de remuneração e o desprezo pela municipalidade à 

fiscalização realizada pelo Conselho Municipal levaram a um quadro de intensa corrupção, 

tornando o PAS objeto de investigações policiais, por parte do Ministério Público e 

Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal. (Junqueira, 2002). O Ministério 

da Saúde suspendeu repasses financeiros e os recursos que financiavam a política de saúde 

de São Paulo eram provenientes do próprio município. (Pinto et al., 2009) 

 O processo de implementação do SUS na cidade de São Paulo foi retomado apenas 

em 2001. Foi elaborado um documento diagnosticando os problemas principais: a 

existência de três segmentos municipais que não se articulavam (PAS, Secretaria de Saúde 

e os milhares de funcionários “exilados” que se recusaram a se submeter ao PAS); falta de 

manutenção e investimentos em equipamentos, desorganização da assistência e a não 

integração da municipalidade com a rede estadual e federal de saúde. (Junqueira, 2002) A 

partir de então, as políticas implementadas priorizaram a reincorporação de São Paulo ao 

SUS, por meio: da reinstitucionalização das instâncias formais de controle social 
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(Conselhos Gestores e Conferências Municipais suspensas na década anterior); da extinção 

do PAS; da habilitação do município na condição de Gestão Plena da Atenção Básica em 

2001 e de Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde em 2003; da municipalização da 

rede básica estadual e da expansão do Programa de Saúde da Família (PSF) que visava o 

aumento de cobertura e era considerada como prioridade e principal estratégia de mudança 

do modelo assistencial do SUS na cidade de São Paulo.  

 As duas últimas gestões (2005-2010) se caracterizaram pelo descaso com o 

princípio da participação popular, quando implementaram diversas políticas em vigência de 

discordância por parte do Conselho Municipal de Saúde. (Kayano et al., 2007) A ênfase nas 

parcerias público privadas com entidades filantrópicas e Organizações Sociais na 

contratação de pessoal e na gestão de estabelecimentos de saúde; e a expansão de 

estabelecimentos de unidades de pronto atendimento (Atendimento Médico Ambulatorial – 

AMA) em detrimento de investimentos em atenção básica e ambulatórios de especialidades 

são políticas contrárias ao ideário do SUS e, mesmo com o repúdio do Conselho Municipal, 

são prioritárias destas gestões. 
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CAPÍTULO 2 

A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO 

PAULO 

 

 Diante dos processos que antecederam a criação do Sistema Único de Saúde e do 

processo de implementação do mesmo em São Paulo descritos no capítulo anterior, o 

princípio da integralidade é um desafio contínuo para a gestão municipal na organização do 

SUS.  

A integralidade é um dos pilares da construção do sistema de saúde brasileiro. 

Segundo Mattos (2001), ela é uma “imagem objetivo” pois tenta indicar a direção que deve 

ser imprimida para uma transformação da realidade. A imagem objetivo almeja superar a 

realidade por meio da crítica do que existe e pode ser tornada real num horizonte temporal 

definido. Ela não é um projeto específico que detalha a configuração futura, e, por isso, 

abarca múltiplas leituras e sentidos diversos.  

A integralidade, portanto, pode adquirir diferentes sentidos no campo teórico e gerar 

projetos específicos distintos. Um dos sentidos da integralidade diz respeito à crítica a 

atitude fragmentária dos profissionais de saúde diante dos pacientes. Num contexto mundial 

que favorece a progressiva especialização, o paciente é “recortado” analiticamente por 

sistemas ou anatomo-fisiologicos e a ação em saúde torna-se reducionista com ênfase no 

biológico em detrimento das considerações psicológicas e sociais, tornando a noção mais 

abrangente sobre as necessidades dos pacientes prejudicada. Em crítica a este cenário, o 

sentido da integralidade se agrega ao conceito ampliado de saúde e a consideração de que 

as práticas em saúde são práticas sociais. (Mattos, 2001) A integralidade imprime, portanto, 

uma orientação do processo de trabalho em saúde baseada no conjunto de necessidades de 

ações e serviços de saúde dos pacientes, sejam essas ações assistenciais ou de promoção de 

saúde e prevenção de doenças. Este sentido de integralidade está inserido na dimensão das 

práticas dos profissionais de saúde que, trabalhando em equipe, se esforçam em traduzir e 

atender as necessidades do usuário. Este esforço, quando num espaço delimitado (como um 

serviço de saúde) e na expressão individual, é denominado por Cecílio (2001) como 

“integralidade focalizada” e está inserida no âmbito da micropolítica de saúde. 
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Cecílio (2001) ressalta uma segunda dimensão da integralidade da atenção à saúde. 

Ela é fruto da articulação entre serviços e estabelecimentos de saúde com níveis diversos de 

complexidade e é pensada no âmbito da macropolítica, ou seja, a integralidade do cuidado 

se realiza quando as necessidades de saúde do usuário orientam o acesso, garantido pelo 

sistema de saúde, a diferentes tecnologias.  Mendes (1999) também salienta que o princípio 

da integralidade reconhece a unicidade institucional dos serviços de saúde para um 

conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção de doenças, cura e reabilitação, tendo o 

sistema de saúde a responsabilidade de realizar uma intervenção integradora no seu âmbito 

tecnológico sobre indivíduos e o coletivo.  

Giovanella et al. (2002) compôs um conceito de integralidade constituído por quatro 

dimensões: a primazia das ações de promoção e prevenção; garantia da atenção nos três 

níveis de complexidade da assistência; articulação das ações de promoção, prevenção e 

recuperação; e a abordagem integral do individuo e famílias. Diante das concepções de 

integralidade em seu sentido macro e em comunicação com seu sentido micro, a discussão 

sobre a integração dos serviços de saúde se faz necessária. É preciso admitir que nenhum 

equipamento de saúde possui a totalidade dos recursos e competências para a satisfação 

total das necessidades dos usuários. O sistema de saúde deve garantir, portanto, o acesso 

aos níveis de atenção à saúde e a necessária integração entre os serviços de saúde a fim de 

atender integralmente os usuários. 

No âmbito do Sistema Único de Saúde, a atenção à saúde é dividida em três níveis 

de complexidade: a atenção básica, atenção de média complexidade e de alta complexidade. 

A atenção básica, segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2006), caracteriza-se por um 

conjunto de ações de saúde, que pode ser individuais e/ou coletivas, voltado para a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida sob forma de trabalho em equipe, 

dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária. Utiliza tecnologias de baixa densidade que devem resolver os 

problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. Ela é desenvolvida 

pelas Unidades Básicas de Saúde e em sua grande maioria pela Estratégia de Saúde da 

Família. 
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 A atenção de média complexidade está em posição intermediária entre a atenção 

básica e a alta complexidade. São ações de saúde especializadas exercidas em unidades de 

saúde com grau intermediário de inovação tecnológica e capacitação pessoal. Atende a 

demanda de pacientes que a atenção básica não conseguiu absorver por complicações de 

eventos e demanda disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos 

tecnológicos de apoio diagnóstico. Os grupos que compõem os procedimentos de média 

complexidade são: procedimentos especializados realizados por profissionais médicos, 

outros de nível superior e nível médio; cirurgias ambulatoriais especializadas; 

procedimentos traumato-ortopédicos; ações especializadas em odontologia; patologia 

clínica; anatomopatologia e citopatologia; radiodiagnóstico; exames ultra-sonográficos; 

diagnose; fisioterapia; terapias especializadas; próteses e órteses; anestesia. (Brasil, 2009)  

A atenção de alta complexidade é a atenção à saúde que envolve procedimentos de 

elevada densidade tecnológica e alto custo. É exercida em grandes hospitais gerais 

especializados e servem de referência para os demais programas, sistemas e serviços da 

rede. As principais áreas que compõe a alta complexidade são: portador de doença renal 

crônica (por meio dos procedimentos de diálise); assistência ao paciente oncológico; 

cirurgia cardiovascular; cirurgia vascular; cirurgia cardiovascular pediátrica; procedimentos 

da cardiologia intervencionista; procedimentos endovasculares extracardíacos; laboratório 

de eletrofisiologia; assistência em traumato ortopedia; procedimentos de neurocirurgia; 

assistência em otologia; cirurgia de implante coclear; cirurgia das vias aéreas superiores e 

da região cervical; cirurgia da calota craniana, da face e do sistema estomatognático; 

procedimentos em fissuras lábio palatais; reabilitação protética e funcional das doenças da 

calota craniana, da face e do sistema estomatognático; procedimentos para a avaliação e 

tratamento dos transtornos respiratórios do sono; assistência aos pacientes portadores de 

queimaduras; assistência aos pacientes portadores de obesidade (cirurgia bariátrica); 

cirurgia reprodutiva; genética clínica; terapia nutricional; distrofia muscular progressiva; 

osteogênese imperfecta; fibrose cística e reprodução assistida. (Brasil, 2009) 

 Esses três níveis de atenção à saúde foram organizados de maneira hierarquizada 

conformando uma estrutura piramidal. Sua base é constituída pela atenção básica, uma vez 

que é considerada a principal porta de entrada para o sistema de saúde e é justificada pela 

verificação empírica de que as necessidades de saúde de menor complexidade têm maior 
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freqüência em comparação com as mais complexas (Mendes, 1999). Em sua parte 

intermediária se encontra a atenção de média complexidade e em seu topo a atenção de alta 

complexidade.  

Esta estrutura piramidal e hierarquizada exige fluxos e contrafluxos de pacientes e 

informações, gerenciais e tecnocientíficos, dentro da rede de serviços (Mendes, 1999). Esta 

comunicação entre os níveis de atenção é prevista por meio do sistema de referência e 

contra referência. O paciente que é atendido na atenção básica pode ser referenciado para 

os maiores níveis, dependo de sua necessidade, assim como, depois de contemplada sua 

necessidade, os maiores níveis podem contra referenciá-lo de volta à atenção básica. 

(Cecílio, 1997)   

A forma de pirâmide para a organização do SUS teve influência no modelo inglês 

da década de 1920. O Relatório Dawson, publicado no contexto de formação de sistemas 

nacionais de saúde, propõe a organização regionalizada e hierarquizada de serviços de 

saúde, por nível de complexidade e sob uma base geográfica definida. (Mendes, 2001) Tem 

como objetivo o encaminhamento do usuário ao equipamento adequado às suas 

necessidades. Além disso,  

 

a hierarquização está fundamentada no fato de que é possível 

resolver, com eficácia satisfatória, determinados conjuntos de 

problemas de saúde com diferentes custos sociais escalonados 

pelos níveis de atenção. (Mendes, 1999) 

 

Portanto, tem como objetivo o uso racional de recursos. Nem todos os pacientes 

precisam de atendimento de alta complexidade, e por isso foram criados mecanismos de 

filtrar somente o necessário e de economia de recursos financeiros, humanos e 

tecnológicos.   

Diante da hierarquização normatizada no formato piramidal e da “imagem objetivo” 

da integralidade, a norma NOAS SUS 01/2002 estabelece a regionalização como estratégia 

de hierarquização dos serviços de saúde. Para isso, é necessário desenvolver mecanismos 

de cooperação e coordenação numa gestão eficiente e responsável pelos recursos coletivos 

(Hartz & Contandriopoulos, 2004). 
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Desafios para a implementação da assistência integral na cidade de São Paulo 

 

Os desafios para a conformação de redes de cuidado/atenção à saúde que obedeçam 

aos princípios da integralidade, hierarquização e regionalização e que superem o quadro de 

fragmentação da atenção à saúde passam pelos processos de implementação do SUS na 

cidade que, hoje, influenciam os processos de negociação e pactuação com a esfera 

estadual, de descentralização intramunicipal e de construção de uma direção única sob a 

gestão municipal de saúde.  

A habilitação na condição de Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, 

viabilizada em 2003, teve precária participação financeira da Secretaria Estadual de Saúde 

(SES). Apesar de ter municipalizado os equipamentos de saúde da rede básica estadual, São 

Paulo assumiu a gestão plena do sistema municipal de saúde sem municipalizar os serviços 

de média e alta complexidade estaduais ou outros prestadores sob gestão estadual. (Pinto et. 

al, 2009) A organização e controle do Sistema Hospitalar Municipal ficaram a cargo de 

autarquias vinculadas diretamente ao Gabinete do Secretário de Saúde que eram 

dissociadas política e administrativamente das Coordenadorias de Saúde, e por isso, 

apresentavam pouca articulação com os sistemas regionais de saúde. (Spedo et. al, 2009) 

É possível perceber, portanto, a presença de três segmentos de estabelecimentos 

público-estatais de saúde paralelos na cidade de São Paulo: ambulatórios de especialidades, 

unidades básicas de saúde e serviços de pronto atendimento sob a gestão municipal; 

hospitais e pronto-socorros municipais; e ambulatórios e hospitais de especialidades sob a 

gestão estadual. (Pinto et. al, 2009) Além destes subsistemas, é possível observar a 

presença de outros diversos estabelecimentos e serviços de saúde privados e do sistema 

complementar, fundações públicas e privadas, e outras instituições filantrópicas em parceria 

com o governo federal e estadual. Este aglomerado de serviços de saúde constitui o sistema 

de saúde paulista. Esta coexistência muitas vezes conflituosa compromete esforços de 

articulação entre serviços com diferentes tecnologias, o que traz prejuízos no avanço da 

integralidade da assistência dentro do sistema municipal de saúde.  

O município tem dificuldades em implementar a conceito de atenção integral à 

saúde quando não tem a gestão de estabelecimentos que oferecem assistência de maiores 

complexidades, pois, como já apontado anteriormente, a atenção básica sozinha não 
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consegue responder a todas as necessidades de saúde da população. As necessidades da 

população adstrita em um território específico, por sua vez, devem orientar o planejamento 

de sistema locorregionais de saúde a ser realizado pelos distritos sanitários. Nas gestões pós 

PAS, porém, os esforços para a reconfiguração dos distritos de saúde, que tinham como 

atribuições a coordenação de todos os equipamentos de saúde de seu território de 

abrangência, foram tênues (Pinto et. al, 2009). As instâncias administrativas locorregionais 

criadas na ultima gestão (2005-2008), as Coordenadorias de Saúde e Supervisões Técnicas 

de Saúde, foram implementadas com o caráter racionalizador. São limitadas à coordenação 

e controle da rede ambulatorial municipal e possuem baixa governabilidade, uma vez que 

não possuem a atribuição de planejamento do sistema regional de saúde. Devido a este fato, 

encontram dificuldades em articular o sistema ambulatorial sob sua gestão com o sistema 

hospitalar municipal, com o sistema hospitalar e rede de atenção de média complexidade 

estadual. A centralização administrativa limitou os poderes de intervenção das supervisões 

no planejamento e implantação de projetos definidos no nível central da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) e fragilizou qualquer iniciativa de acordos regionais com 

Hospitais não municipalizados. (Spedo et. al, 2009) 

 Do ponto de vista político, a falta de movimento entre o Estado e o Município de 

São Paulo no sentido de uma real integração entre SMS-SP e SES-SP se dá por processos 

de mudança nas relações de poder identificadas também em outras metrópoles, que 

resultam em resistência das SES e governadores em abrir mão da gestão de serviços ou 

funções tradicionalmente ligadas ao estado. Além disso, a falta de definição do papel do 

gestor estadual no SUS também agrava os conflitos entre gestores municipais e estaduais. 

(Pinto, 2010) 

  Do ponto de vista de gestão, a incorporação dos hospitais no sistema de saúde se 

torna estratégico para se garantir uma atenção integral no SUS na cidade de São Paulo. Os 

hospitais são unidades sanitárias hegemônicas nos sistemas de saúde, são extremamente 

resistentes a mudanças, operados por profissionais de elite e representados pela população e 

políticos como estruturas emblemáticas de sistemas de saúde de qualidade (Mendes, 2001). 

Devido a estes fatos, os hospitais têm dinâmicas próprias, além de poder e autonomia em 

relação ao sistema de saúde. Existe uma precária relação de referência, formal e 
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normalizada, entre os vários níveis de atenção e a rede hospitalar contratada e, inclusive, a 

pública (Campos, 1997) na cidade de São Paulo, como descrito anteriormente. 

 Os hospitais, integrados ou não ao SUS, possuem completa autonomia na seleção de 

sua clientela, na sua organização do processo de trabalho e modelo assistencial. Não 

respeitam as diretrizes na regionalização ou da hierarquização, uma vez que podem captar 

clientes de qualquer cidade ou região do país, e a oferta de uma modalidade de atenção 

depende da relação custo-rendimento financeiro favorável ao corpo clinico e ao hospital. 

Essas características marcam uma incompatibilidade entre formas de produzir serviços 

pelos hospitais e a instalação de sistemas de referência e contra-referência pelo gestor. 

(Campos, 1997) 

 Esta problemática torna-se ainda mais complexa quando o hospital tem como 

missão, além de funções assistenciais, a produção de conhecimento e a formação de 

profissionais de saúde. Neste sentido, questões sobre o papel do Hospital São Paulo no 

sistema de saúde municipal emergem. De que maneira ele se insere na rede de cuidados? 

Como se dá sua captação de clientela? Sua modalidade de atenção à saúde e de educação é 

compatível com os paradigmas do Sistema Único de Saúde? 

 

O papel dos Hospitais de Ensino no Sistema Único de Saúde 

 

 Os Hospitais de Ensino (HE) foram criados, de modo geral, para dar apoio a 

formação de profissionais de saúde de nível universitário e exercem um importante papel 

na produção de pesquisa no Brasil. Além disso, são importantes unidades prestadoras de 

serviço, sendo responsáveis por um volume importante de atendimentos de média e alta 

complexidade (Reis & Cecílio, 2009). No Estado de São Paulo, em 2008, realizaram 22% 

das internações, 61% das internações de alta complexidade, e consumiram 38% dos 

recursos financeiros do total de internações do SUS. (Barata et al., 2010) Assim, 

encontram-se, na maneira normatizada, no topo da pirâmide organizacional do SUS, 

exercendo seu papel de oferta de procedimentos de alta complexidade.   

A partir da década de 1990, os hospitais que exerciam atividades de ensino foram 

denominados de Hospitais de Ensino pela Portaria SNES/MS n.15/91 (apud Reis & Cecílio, 

2009) e seus serviços prestados passaram a ser remunerados pelo Sistema Único de Saúde 
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por meio do Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa Universitária 

(Fideps) pela Portaria GM/MS nº1.480/99. (Reis & Cecílio, 2009) Porém, o 

desenvolvimento da assistência dos Hospitais de Ensino estruturou-se, ao longo da história, 

de uma maneira isolada aos demais serviços de saúde e do desenvolvimento do sistema de 

saúde brasileiro. Os sistemas de referência e contra-referencia se apresentam como 

estratégias para a integração dos hospitais ao sistema de saúde, porém, não dão conta da 

demanda espontânea importante presente nesses hospitais. Cecílio (2001) considera que 

esta busca por atendimentos de urgência nos hospitais (principalmente os de ensino) 

corresponde a uma “estratégia intuitiva e selvagem das pessoas na busca da integralidade”, 

e demonstra como a forma do modelo assistencial é pensado e normatizado (na forma de 

pirâmide, atribuindo diferentes missões para os vários níveis de atenção) sem relação com 

as necessidades dos usuários. 

Os HE passaram por múltiplas crises com diversos determinantes que 

impulsionaram o seu enfrentamento por parte do governo federal por meio do Programa de 

Reestruturação dos Hospitais de Ensino em 2003. A Comissão Interinstitucional criada na 

ocasião promoveu diversos debates que apontavam a necessidade de mudança do modelo 

de financiamento e contratualização; redefinição de compromissos dos HE em termos 

assistenciais, de ensino, como pólo de referência para inserção e análise tecnológica e como 

espaço privilegiado de produção de conhecimento e pesquisas em saúde (orientados pelas 

necessidades do SUS); necessidade de implantação de políticas prioritárias do SUS, como a 

Política Nacional de Humanização, implantação de mecanismos de controle social 

(conselhos gestores) e a participação dos HE nos sistemas estaduais de urgências. (Reis & 

Cecílio, 2009) 

 Assim, em abril de 2004, foi publicada a Portaria Interministerial nº1.000/MS/MEC 

(substituída posteriormente pela Portaria Interministerial nº 2.400/2007) que normatiza e 

institui o processo de certificação dos HE; e em agosto do mesmo ano o Hospital São Paulo 

foi certificado como Hospital de Ensino (Portaria Interministerial nº1.704/2004). Além 

disso, o Hospital integra a grade de referência para urgências e emergências inter-

hospitalares, pré-hospitalar móvel e pré-hospitalar fixo no fluxo da atenção às urgências e 

emergências no âmbito do Município de São Paulo, publicada na Portaria nº 245/2007 – 

CIRS/SMS.G 
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 Portanto, o HSP é um dos 37 HE do Estado de São Paulo e pertence à Associação 

Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)
1
. Sua gestão é compartilhada com a 

Universidade Federal de São Paulo, uma vez que possui um Conselho Gestor composto por 

docentes da universidade e representantes da SPDM.  É um hospital geral considerado de 

referência terciária, por atender pacientes portadores de doenças de alta complexidade, e 

um Hospital de Ensino, uma vez que serve de campo para ensino e pesquisa na 

Universidade Federal de São Paulo. 

 O Hospital São Paulo foi construído com a finalidade de atender as necessidades da 

Escola Paulista de Medicina (EPM), fundada em 1933. A única escola médica existente em 

São Paulo era a Faculdade de Medicina de São Paulo (FMSP) que não foi capaz de 

absorver todos os aspirantes estudantes de medicina que prestaram o vestibular naquele 

ano. Os estudantes excedentes começaram um movimento, denunciando a falta de vagas na 

FMSP na mídia e se reunindo periodicamente. Porém, o caso dos alunos excedentes 

recebeu mais notoriedade quando recebeu o apoio de um grupo de 33 médicos interessados 

em fundar uma nova escola de medicina na cidade. Eram médicos que ocupavam cargos de 

importância na administração sanitária, científica e de ensino do Estado de São Paulo e 

viam na fundação de uma escola médica a possibilidade de alcance de seus interesses 

específicos (Silva, 2001).  

A maioria dos médicos já era envolvida no ensino superior atuando como 

professores auxiliares na FMSP e responsáveis pelo ensino prático na Santa Casa de 

Misericórdia. Encontravam dificuldades em ocupar uma cátedra na faculdade e serem 

incorporados ao seu corpo docente. 

Os médicos ligados ao Instituto de Higiene, por sua vez, viam a educação como um 

meio de sanear a cidade por meio do conhecimento científico do médico e organizar a 

sociedade por meio da racionalidade técnica. 

Os médicos pesquisadores provenientes de institutos científicos de pesquisa 

experimental, como o Instituto Butantan e Instituto Biológico além de outras instituições de 

pesquisa biomédica do Brasil, tinham como objetivo a associação entre a pesquisa 

experimental e a carreira docente, inexistente naquela época. (Silva, 2003) 

                                                 
1
 A Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), a partir do ano 2002, 

passa a ser denominada de Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, 

contudo mantendo a mesma sigla. 
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  Os objetivos específicos dos membros do grupo fundador refletem o período em 

que a EPM foi concebida. Inspirada nos movimentos intelectuais e culturais da década de 

1920 e ressentida após a Revolução de 32, a elite paulista iniciou um processo de ruptura 

com o passado rural patriarcal e toma para si a tarefa de reorganização e redefinição dos 

rumos da nação. Fomentavam-se questões relacionadas à interligação entre 

desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, 

indicando a educação, a posse do conhecimento científico e do saber organizado em bases 

racionais como fatores para reordenamento da sociedade e para a união nacional. (Nemi, 

2008; Silva, 2003)   

Além disso, o movimento de reforma do ensino médico nos Estado Unidos da 

América (EUA) e Canadá do início do século XX teve repercussões no Brasil e influenciou 

o formato das escolas médicas brasileiras, inclusive a EPM. O americano Abraham Flexner, 

em 1909, avaliou 155 escolas médicas dos Estados Unidos e Canadá sob o patrocínio da 

Carnegie Foundation for Advancement of Teaching (Nunes, 2010) Considerou que a 

maioria das escolas não tinha condições de funcionamento e elaborou recomendação para 

as escolas médicas. Apesar das discussões presentes na literatura sobre sua originalidade 

(Kemp & Edler, 2004; Pagliosa & Da Ros, 2008), o Relatório Flexner influenciou a mais 

importante reforma no ensino médico nos EUA e no Canadá e teve reflexos na medicina 

mundial. O relatório sintetizou um movimento proveniente das escolas médicas alemãs que 

atrelavam o ensino médico ao conhecimento científico e define o hospital como a principal 

instituição de transmissão do conhecimento médico (Pagliosa & Ros, 2008; Silva, 2001). O 

estudo de organismos sadios com o uso de pesquisa experimental em animais, a pesquisa 

básica, se desenvolveu em institutos científicos independentes de escolas médicas, tornando 

a prática médica distante da ciência teórica (Kemp & Elder, 2004). O Relatório Flexner 

preconizava a união das duas áreas de conhecimento, defendendo a criação de um ciclo 

básico e a expansão do ensino clínico, especialmente em hospitais (Perez, 2004). 

Foi com esse pano de fundo que o grupo de fundadores da escola concebeu uma 

nova escola médica de utilidade pública e com excelência científica. Seu primeiro estatuto 

de 27 de maio de 1933 enfatizou o caráter científico de suas atividades de ensino 

estabelecendo suas funções nos seguintes termos: 
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Art. 1 – Fica, por força dos presentes Estatutos, constituída em 

sociedade civil, pelo espaço de 60 anos, a Escola Paulista de 

Medicina, fundada neste ato, com séde na Capital do Estado de São 

Paulo, tendo por fim: 

a) Ministrar o ensino das matérias que constituem o curso de 

medicina, observando regimem didatico escolar idêntico ao dos 

institutos oficiais congêneres, a às leis e regulamentos em vigor; 

b) Promover a realização de cursos de aperfeiçoamento e de 

especialização, e elevar o nível da cultura científica; 

c) Estimular e desenvolver a investigação científica nos domínios de 

conhecimentos da Medicina. (apud, Silva, 2003) 

 

As expectativas e promessas criadas pela EPM em relação a sua atividade de ensino 

atrelada ao desenvolvimento científico fizeram com que a construção de um hospital das 

clínicas se tornasse algo imprescindível e quase que obrigatório. Em São Paulo ainda não 

havia um hospital escola, uma vez que a FMSP se utilizava das instalações do Hospital da 

Santa Casa de Misericórdia. A EPM, a fim de desenvolver suas práticas científicas e ganhar 

legitimação perante a comunidade médica e a sociedade em geral, desde seu manifesto de 

fundação previa a construção de um hospital de clínicas (Silva, 2001; Nemi, 2008). 

 Os fundadores da escola se esforçaram para arrecadar fundos para a construção do 

hospital, distribuindo pedido de verbas, subvenções do Estado e doações da sociedade. O 

principal articulador dessas ações foi Octavio de Carvalho, fundador e diretor da escola. 

Era filho de senador, médico formado da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e 

possuía laços políticos e sociais que lhe davam prestígio e boas relações com pessoas da 

sociedade brasileira com poderes políticos que facilitaram a inserção social, política e 

institucional da EPM (Nemi, 2008). Foram realizadas visitas a prefeituras vizinhas, além de 

pedidos ao Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal de São Paulo, à 

Comissão de Finanças da Câmara Federal dos Deputados e até mesmo à Presidência da 

República (Silva, 2003).   

 Os argumentos sobre a importância da criação de um hospital das clínicas 

relacionam as mesmas imbricações entre docência, pesquisa e prática médica de caráter 
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social encontrados nos momento da fundação da Escola Paulista de Medicina. A fim de 

promover a prática médica com competência científica, a EPM obrigatoriamente deveria 

possuir um hospital escola, uma vez que é considerado o local mais propício para a 

condução do aprendizado profissional. O hospital almejado tinha um projeto próprio e 

características diferentes dos estabelecimentos comuns de assistência à saúde. O hospital 

seria um espaço de ensino médico, onde se proporcionaria a melhor experiência para o 

aluno, aliando as atividades hospitalares à prática com a formação científica. Seria o 

primeiro hospital escola de São Paulo, destinado a organização do saber médico e de suas 

concepções para a sociedade organizando serviços e ampliando meios de educação para a 

saúde. (Silva, 2001) 

 A insuficiência hospitalar no Estado de São Paulo também era apontada como 

justificativa para a construção do novo hospital. Afirmavam que a capacidade hospitalar 

particular era mais numerosa que a pública e que, além da formação médica, o hospital 

prestaria assistência médica aos desprovidos de recursos, o vinculando com a possibilidade 

de solução de problemas de saúde de São Paulo. O hospital contribuiria também para o 

desenvolvimento econômico e para a expansão da industrialização paulista, uma vez que 

atenderia a população trabalhadora das grandes companhias, associados das corporações de 

previdência, empregados do comércio, funcionários públicos e estudante, os devolvendo à 

sociedade aptos para o trabalho (Silva, 2003). . 

 Assim, o hospital se integrou no discurso que englobava o caráter social da 

instituição na perspectiva de progresso e modernização da sociedade paulista por meio da 

atividade científica como função diferenciada, específica e própria (Silva, 2003).   

 O conjunto de argumentos (científicos, educacionais, sanitárias e socioeconômicas) 

e a influência dos fundadores com pessoas ligadas ao Estado tornaram possível o início da 

construção do hospital escola, chamado de Hospital São Paulo, em 1936 com um 

empréstimo da Caixa Econômica Federal São Paulo à Escola Paulista de Medicina. 

 Percebe-se, porém, um deslocamento do discurso sobre o papel da EPM e do 

Hospital São Paulo na sociedade paulista a partir de 1938, ano da mudança de diretoria e 

dois anos após a concessão do empréstimo. O caráter científico da instituição foi cada vez 

mais enfatizado, e o papel do hospital em relação ao ensino médico subordinou as suas 

funções assistenciais. As atividades desenvolvidas na escola foram cada vez mais atreladas 
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à questão do conhecimento e da excelência científica. Os investimentos nas áreas de 

assistência serviam para complementar o ensino e não necessariamente para o atendimento 

de saúde ao público. Este novo modelo encaminhava as atividades desenvolvidas na escola 

numa orientação exclusivamente científica e não mais ao meio social como no início de sua 

fundação. (Silva, 2003) 

 

Naquele (o hostpial-escola) os institutos anexos e a seleção de 

casos mórbidos permitirão o estudo objetivado e a observação 

diuturna indispensáveis para uma boa aprendizagem meditada e, 

portanto, maximamente proveitosa e estável. (Torres, 8/12/38, p.18, 

apud Silva, 2003)  

 

A expansão dos serviços médicos impulsionou a criação de novos cursos, como a 

Escola de Enfermagem e o curso de auxiliares técnicos de laboratório. Sua criação tinha 

como justificativa: o aparelhamento e o funcionamento do novo hospital.  

A Escola de Enfermagem começou a funcionar em 1939 sob a orientação científica 

dos professores da Escola Paulista de Medicina e a direção da Congregação Franciscana 

Missionárias de Maria. A formação das enfermeiras era direcionada para a prática 

profissional hospitalar, com pouca instrução técnica e ênfase na “formação moral” a fim de 

que elas pudessem ser aproveitadas para os objetivos no hospital escola: o aprendizado 

médico. (Silva, 2003; Silva & Gallian, 2009)  

O Hospital, inaugurado em 1940, era um local importante para as atividades da 

escola e a combinação entre o ensino e discussão científica passaram a ser exercida em seus 

serviços hospitalares. Reuniões científicas começaram a ser realizadas integrando a escola e 

o hospital, assim como foram criadas revistas científicas, prêmios de incentivo à pesquisa, 

cursos extracurriculares. O compromisso primordial da EPM era o desenvolvimento técnico 

e a especialização da atividade médica. (Silva, 2003) 

A direção da EPM e do HSP encontrou diversas dificuldades financeiras nas 

décadas de 1940 e 50 devido à interrupção da concessão de amostras de café para a 

comercialização pela EPM e à suspensão de seu contrato com o Instituto de Aposentadorias 

e Pensões dos Comerciários (IAPC). Era de conhecimento dos dirigentes que as 



 29 

mensalidades dos alunos não seriam suficientes para a manutenção da EPM e do HSP. 

Assim, em 1950, formou-se uma comissão para o estudo sobre as condições, possibilidades 

e a viabilidade da federalização da Escola Paulista de Medicina. Após intensos debates, a 

comissão votou a favor da federalização, com 14 votos a favor e 13 contra, e a mesma se 

concretizou em 21 de janeiro de 1956. É importante destacar que apenas a EPM foi 

federalizada. O HSP seguiu sob a administração da sociedade civil – que passou a ser 

chamada de Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – e, no entanto, 

continuou servindo de local de ensino e pesquisa da escola federal e de assistência a 

indigentes
2
 com convênios com a Prefeitura de São Paulo. (Nemi, 2009)  

O pronto-socorro do Hospital São Paulo foi estabelecido em 1953, mediante a um 

convênio com a Secretaria de Higiene da Prefeitura de São Paulo, e oferecia, em 1956, 90 

leitos gratuitos mantidos pela prefeitura. Segundo professores, as condições de treinamento 

dos médicos e de aperfeiçoamento do internato melhoraram por conta do estabelecimento 

do Pronto-socorro municipal nas dependências do Hospital. A fundação do Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, possibilitou uma nova fonte de receita e 

outro tipo de paciente para o Hospital. (Nemi, 2009) 

É possível perceber, portanto, que a inserção social do HSP na sociedade paulista no 

período da federalização na EPM se deu pela excelência acadêmica, com a formação de 

profissionais de saúde e pesquisa biomédica, com subvenções do governo federal via 

Ministério da Educação; pela assistência a indigentes, com a disponibilização de leitos 

gratuitos mediante a subvenções da Prefeitura de São Paulo e do Conselho de Assistência 

Hospitalar da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Estado de São Paulo; e pela 

assistência a pacientes conveniados do INPS. 

 A inserção do Hospital São Paulo após a regulamentação do Sistema Único de 

Saúde se deu na forma de assistência a usuário do sistema de saúde. O Hospital manteve 

uma ala destinada a convênios, porém, maioria dos leitos está disponível para o Sistema 

Único de Saúde para fins de assistência e para a Universidade Federal de São Paulo para 

fins acadêmicos.  

                                                 
2
 A palavra indigente expressa a situação de pessoas sem carteira de trabalho assinada e/ou 

sem condições de arcar com despesas de assistência hospitalar. Ela está sendo utilizada no 

texto devido sua presença nos documentos históricos que abordam a relação entre a SPDM 

e Estado.  



 30 

CAPÍTULO 3 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O objetivo deste estudo consiste em compreender a dinâmica e o papel do Pronto-

socorro do Hospital São Paulo no Sistema Único de Saúde a partir da visão de gerentes de 

nível intermediário do setor. 

 A fim de compreender o cotidiano do pronto-socorro, optei pelo método estudo de 

caso qualitativo. O estudo de caso investiga fenômenos contemporâneos dentro de um 

contexto da vida real em que os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

definidos, ou seja, o contexto é investigado pois se apresenta altamente pertinente ao 

fenômeno do estudo. (Yin, 2005) O estudo de caso é indicado ao estudo de organizações ou 

comunidades trazendo à tona as múltiplas inter relações de fenômenos sociais complexos e 

específicos observados durante a pesquisa. Os fenômenos observados são incorporados aos 

dados obtidos e em seguida recebem atribuição de relevância teórica. Ou seja, ao contrário 

do que acontece em experiências de laboratório, onde os pressupostos são testados, o 

estudo de caso fornece alguns fatos para guiar tais pressuposições e força o pesquisador a 

reorientar seu estudo à luz de seu desenvolvimento e no aparecimento de novos achados. 

(Becker, 1994) 

 Assim, o estudo de caso se apresenta como método adequado ao presente estudo 

uma vez que o fenômeno estudado nesta pesquisa (a maneira pela qual os serviços de 

urgência e emergência integram a rede de cuidado no município de São Paulo) está 

intimamente ligado ao contexto do local do estudo (o Hospital São Paulo e seu papel no 

sistema de saúde na cidade de São Paulo). 

 

Caracterização do local do estudo 

 

 O estudo foi realizado no Serviço de Urgência e Emergência do Hospital São Paulo, 

após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Anexo 1) e a assinatura do Termo de 

Consentimento Institucional (Anexo 2). O HSP tem como missão a prestação de assistência 

à população brasileira, prestando serviços ao Sistema Único de Saúde. Possui 743 leitos, 

sendo 651 para adultos e 92 pediátrico, que estão divididos da seguinte forma: 121 leitos de 
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UTI e Semi Intensiva; 51 leitos de Emergência, 510 leitos de Unidade de Internação; 35 

leitos de Hospital Dia; e 26 leitos externos. Atende uma multiplicidade de especialidades 

clínicas e cirúrgicas: Cardiologia, Ortopedia, Oftalmologia, Cardiovascular, Vascular, 

Plástica, Torácica, Gastrocirurgia, Gastroclínica, Pneumologia, Dermatologia, 

Endocrinologia, Psiquiatria, Pediatria, Quimioterapia (Adulto/Infantil), Ginecologia, 

Obstetrícia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Clínica Médica, Hemoterapia, 

Medicina de Urgência, Neurocirurgia, Neurologia, Moléstias Infecciosas, Anatomia 

Patológica, Medicina Legal; além dos serviços de Pronto-socorro Adulto/Pediátrico, 

Recepção Médica, Ambulatórios, Raios-X, Radioterapia, Ultra-sonografia, Tomografia, 

Ressonância Magnética, Medicina Nuclear, Cineangiocoronariografia, Densitometria, 

Laboratório de Análises Clínicas, Laboratório de Líquor, Endoscopia, Hemocentro, 

Eletrocardiograma, Gama câmara, Eletroencefalograma, entre outros, além de um sistema 

ambulatorial de especialidades. 

 O Serviço de Urgência/ Emergência do Hospital São Paulo presta atendimentos a 

usuários adultos e pediátricos e é composto por diferentes especialidades médicas. O corpo 

clínico é formado por um médico coordenador geral, um médico responsável pelo Plantão 

Controlador Universitário (PCU) e por equipes de médicos chefes de plantão, médicos 

contratados e médicos residentes. O corpo de enfermagem é composto pela enfermeira 

gerente, enfermeira encarregada, enfermeiras assistenciais, enfermeiras residentes, técnicos 

e auxiliares de enfermagem. Além disso, possui um corpo de assistência social e 

administrativo. 

Segundo a Portaria 479/1999, o Hospital São Paulo é um Hospital Tipo III, pois 

possui recursos tecnológicos e humanos adequados para o atendimento geral das 

urgências/emergências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas e desempenham atribuições de 

capacitação, aprimoramento e atualização dos recursos humanos envolvidos com as 

atividades meio e fim da atenção às urgências/emergências. Segundo a Portaria 2048/2002, 

que aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, o 

HSP é classificado como uma Unidade Hospitalar de Referência em Atendimento em 

Urgência e Emergência por estar apto a prestar de urgência e emergência de alta 

complexidade. Portanto, o HSP é classificado, segundo as citadas portarias do Ministério da 

Saúde, como uma Unidade Hospitalar de Referência em Atendimento em Urgência e 
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Emergência Tipo III. Além disso, ele integra a grade de referência de atendimento de 

urgências e emergências da Secretaria Municipal de Saúde por meio da Portaria nº 

245/2007-CIRS/SMS.G. 

 

 

Sujeitos da pesquisa e coleta de dados 

 

 Segundo Thiollent a utilização da técnica de entrevista em uma pesquisa não requer 

determinação amostral para a definição dos sujeitos que serão entrevistados. A seleção dos 

narradores baseia-se na  

 

disponibilidade do entrevistado, a qual não é previsível antes de um 

primeiro contato. A seleção resulta de uma avaliação da relevância ou da 

representatividade social (não estatística) das pessoas.  Tal avaliação fica 

por conta da „intuição‟ dos pesquisadores.  (Thiollent, 1987) 

 

Neste estudo os sujeitos foram escolhidos pelas suas experiências de gerência no 

pronto-socorro estudado e na minha percepção de que seus entendimentos sobre o pronto-

socorro explicitam um ponto de vista relevante no âmbito institucional do problema 

estudado. As entrevistas foram realizadas com os três gerentes de nível intermediário do 

Pronto-socorro do HSP. Com a finalidade de assegurar o sigilo acordado com os 

narradores, optei não identificar os entrevistados às narrativas transcritas, tampouco os 

setores que gerenciam. 

Os dados foram coletados por meio da técnica da entrevista. As entrevistas foram 

realizadas individualmente pela pesquisadora, gravadas após a aquiescência dos sujeitos e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3). Para sua realização 

foi utilizado um roteiro semi-estruturado (Anexo 4), que, segundo Thiollent (1987), é 

aplicado a partir de um pequeno número de questões abertas e tem por objetivo permitir a 

existência de um diálogo livre entre o pesquisador e o entrevistado. As entrevistas foram 

transcritas pela própria pesquisadora visando assegurar o sigilo acordado com os depoentes. 

Após a transcrição, as narrativas foram encaminhadas individualmente aos entrevistados, 
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que avaliaram o seu teor e realizaram as alterações que julgavam necessárias.  A 

conferência do texto transcrito pela entrevistadora e entrevistado é o momento em que se 

prepara o conteúdo a ser levado a público, permitindo a correção de datas e falhas de 

memória do respondente e de transcrição da pesquisadora. (Janotti, 1996) 

 

 

Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados por meio da técnica da análise temática. Emergiram os 

seguintes eixos temáticos: (1) Equipamento de saúde e ensino: implicações para o trabalho 

em saúde; (2) Na busca de integralidade: a demanda espontânea de saúde; (3) Motivações 

para a demanda espontânea: aspectos culturais; (4) Motivações para a demanda espontânea: 

aspectos macroestruturais; (5) O papel normatizado: a demanda referenciada; (6) Superação 

de obstáculos: propostas de intervenção. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A dinâmica do pronto-socorro do Hospital São Paulo representa o encontro de 

atores sociais (gestores, profissionais da saúde
3
, estudantes, pacientes e seus familiares) que 

traçam diversos caminhos, sejam eles “oficiais” previstos pelo sistema de saúde ou “reais” 

que acontecem cotidianamente, a fim de alcançar um objetivo comum todos: a atenção à 

saúde. 

 Não podemos considerar, porém, a assistência à saúde como algo unânime ou 

consensual entre esses atores envolvidos na sua concretização. Os diferentes atores têm 

diferentes expectativas em relação ao seu processo e resultado. Os pacientes são portadores 

e produtores de necessidades de saúde e almejam sua satisfação. Os profissionais da saúde 

são os que dominam certas práticas e saberes, e anseiam por realizar e exercer sua profissão 

assim como foram treinados e/ou treinam. Os gestores são aqueles que ocupam espaços 

institucionais, governam e contratualizam e que, baseados no sistema de saúde que prevê 

uma assistência integral e integrada, desejam um atendimento rápido, eficiente, resolutivo, 

a poucos custos. Cada ator mobiliza recursos a fim de tornar seu projeto hegemônico e, 

desta relação de contrato entre os três atores, define-se modelos de atenção à saúde. 

(Merhy, 1997) As expectativas combinadas e o jogo de hegemonização produzem ecos no 

processo do trabalho em saúde e fazem emergir contradições e conflitos entre os atores. 

 Quando iniciei meu trabalho como enfermeira do Pronto-socorro do Hospital São 

Paulo, tinha o desejo de realizar o trabalho de enfermeira emergencista assim como fui 

treinada a realizar. Partindo do pressuposto de que me encontrava num setor de pronto-

socorro, queria atender o paciente em situação de emergência e encaminhá-lo ao seu 

destino adequado, fosse ele a alta ou a internação. Minhas expectativas parecem corroborar 

com a visão dos entrevistados sobre o papel principal de um pronto-socorro. 

 

Na minha visão, pronto-socorro é um local onde atenda as pessoas 

em caráter de urgência e emergência. (...) pronto-socorro, pra mim, 

é pra atender pacientes graves. É pra atender grave trauma, é pra 

                                                 
3
 Entendo “profissionais da saúde” como o trabalhadores lotados no Pronto-socorro do 

Hospital São Paulo, assim como os docentes que lá ensinam. 
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atender AVC, é pra atender infarto, né? Pra atender esse tipo de 

coisa. 

 

Pronto-socorro é um setor do hospital destinado ao atendimento de 

urgência e emergência.  

 

O Pronto-socorro é o local que aqueles pacientes que tem risco de 

perda da vida iminente, eles procuram pra um atendimento imediato. 

(...) acho que o princípio de (...) qualquer serviço de emergência é 

atender o paciente grave, aquele paciente que tem lesões múltiplas 

por traumas...  

 

Os entrevistados concordam ao caracterizar o pronto-socorro como um local dentro 

de um hospital que tenha como objetivo principal o atendimento de emergência e urgência. 

Ele se caracteriza como um local onde são propiciadas intervenções imediatas a pacientes 

com condições clínicas graves que ameaçam suas vidas (Barakat, 2004) e tem como 

objetivo realizar procedimentos que aliviem imediatamente situações de emergência 

(Young et al., 1996). 

 As situações de urgência e emergência foram caracterizadas pelos sujeitos da 

seguinte maneira:  

 

Emergência (...) são aqueles casos que o paciente não pode esperar 

pra ser atendido, se não ele corre risco de morte. Urgência é um 

caso que tem que ser atendido, mas pode esperar até algumas horas. 

 

 (..) aquelas situações em que a intervenção de uma equipe de saúde 

se faz necessária naquele momento. (...) São pacientes que por conta 

dos problemas clínicos cirúrgicos não poderiam aguardar por uma 

consulta a ser marcada eletivamente. Necessitariam de um 

atendimento naquele momento. 
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(...) todo paciente em risco de perder a vida, tá? Ou de perda da 

vida ou de evoluir com alguma seqüela pra sempre. 

 

A língua portuguesa apresenta os seguintes significados: 

  

Urgência vem do latim urgentia, que significa qualidade ou caráter 

de urgente (do latim urgente: que urge); que é necessário ser feito 

com rapidez; indispensável; imprescindível; iminente, impendente; 

Urgir, do latim urgere, significa ser necessário sem demora; ser 

urgente; não permitir demora; perseguir de perto; apertar o cerco 

de; tornar imediatamente necessário; exigir, reclamar, clamar; 

obrigar, impelir. 

 

Emergência vem do latim emergentia, que significa ação de 

emergir; situação crítica, acontecimento perigoso ou fortuito, 

incidente. Emergir, do latim emergere, significa sair de onde estava 

mergulhado; manifestar-se, mostrar-se, patentear-se; elevar-se 

como se saísse das ondas (Part: emergido e emerso; Antôn: 

imergir); Emerso, do latim emersu, que surgiu. 

 

O Conselho Federal de Medicina (1995) as define como: 

 

Emergência – a constatação médica de condições de agravo à saúde 

que implique em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, 

exigindo, portanto, tratamento médico imediato. 

 Urgência – a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem 

risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência 

médica imediata.   

 

As diferenças relativas aos termos urgência e emergência não serão aqui discutidas 

por não serem pontos relevantes ao objeto deste estudo. Importante ressaltar, no entanto, 
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suas semelhanças: ambos os termos remetem a idéia de instalação rápida e a necessidade de 

intervenção imediata.  

 Diante dessas definições e considerando que o local de estudo é classificado como 

um pronto-socorro, é possível definir o objetivo do Serviço de Emergência/Urgência do 

Hospital São Paulo: atender pacientes em situações de emergência/urgência de maneira 

imediata. 

Porém, as contradições e conflitos logo se apresentaram a mim. Percebi que não 

atenderia apenas o paciente em situação de emergência e que nem sempre o destino se 

apresenta como possível. Trabalhar no pronto-socorro é lidar todos os dias com a 

constatação de que os princípios (doutrinários ou operacionais) que norteiam o SUS que eu 

estudei e aprendi a defender nem sempre estão presentes do cotidiano do Pronto-socorro do 

Hospital São Paulo. O SUS descrito na Lei 8080/90, apesar de lei, apenas sistematiza e 

normatiza metas e direções que o sistema de saúde brasileiro deve seguir. A concretização 

do SUS real se dá todos os dias num processo de conflito de expectativas dos diferentes 

atores envolvidos na atenção à saúde. E o cotidiano do pronto-socorro do Hospital São 

Paulo é configurado a partir dessas expectativas.    

 

Equipamento de saúde e de ensino: implicações para o trabalho em saúde 

 

 O primeiro fator que influencia a dinâmica do pronto-socorro estudado e determina 

seu papel no sistema de saúde é o fato de ele pertencer ao Hospital São Paulo. 

 

Pronto-socorro do Hospital São Paulo... primeiro você tem que 

entender o que é o Hospital São Paulo 

 

Eu enxergo como um pronto-socorro que tem um caráter de um 

hospital escola, tá? Onde a gente tem residentes de todas as 

especialidades, vários profissionais de várias áreas intervindo para 

um mesmo paciente... muito abrangente. 
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A tradição de especialidade médica com ênfase no desenvolvimento científico do 

Hospital São Paulo, que atua como hospital de ensino da Universidade Federal de São 

Paulo, influencia nos dias de hoje sua assistência à saúde, que pode ser analisada em 

relação ao acesso dos pacientes ao complexo Unifesp/HSP e em relação aos atendimentos 

desses no pronto-socorro.  

O acesso ao Hospital (enfermarias) é feito principalmente via os ambulatórios de 

especialidades, ou seja, a maioria dos pacientes internados em suas enfermarias é 

constituída de pacientes matriculados nos ambulatórios. Os ambulatórios, por sua vez, são 

mantidos e fazem parte da Universidade Federal de São Paulo que tem o interesse de 

receber esses pacientes de alta complexidade para fins educacionais e científicos. Os 

pacientes são referenciados de unidades de saúde de menor complexidade, via centrais de 

regulação de vagas, que, ao receberem as vagas disponíveis na Unifesp, seleciona os 

pacientes a serem referenciados aos ambulatórios. 

 

(...) como é que funciona o sistema, né, pra você entrar? Você vai 

primeiro na unidade básica de saúde, vai fazer um agendamento. 

Você passa pelo clínico, pelo pediatra ou pelo ginecologista, que são 

as três especialidades básicas que tem nos postos. E se um desses 

três profissionais encaminhar para o especialista, aí que que vai 

acontecer? Vai ficar... essa solicitação vai ficar lá posto, no setor de 

regulação e agendamento. Aí esse setor é que vai buscar vaga junto 

à coordenadoria. Aí é que entra as vagas nossas dos ambulatórios.  

 

 O Hospital São Paulo dá o suporte para internações para investigações diagnósticas, 

realização de exames complexos e intervenções clínica-cirúrgicas desses pacientes. 

 

O hospital é pra pacientes que são acompanhados... cirurgias 

eletivas, pacientes com problemas clínicos, precisam ficar internado 

 

 Porém, o Hospital São Paulo possui um pronto-socorro que atende a população 

geral em regime de porta aberta. A grande maioria (97%) é constituída de pacientes que 
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têm a percepção de que seu estado de saúde necessita de atendimento de urgência e 

procuram o pronto-socorro de maneira espontânea. Caso a internação se apresente como 

necessária após o atendimento de urgência, o acesso ao Hospital (enfermarias) é restrito a 

essa população.  

 

Ele [HSP] tem uma série de unidades de internação muito 

especificas e que elas não são exatamente e nem devem ser uma 

retaguarda de pronto-socorro. (...) eu não posso ocupar todos os 

leitos das enfermarias como retaguarda de urgência e emergência. 

Por que? Porque se não alguns procedimentos que precisam ser 

feitos nas enfermarias... uma investigação diagnóstica, que precisa 

ser feito enquanto paciente está internado, eu vou ter paciente do 

pronto-socorro com menor complexidade, o atraso na evolução 

natural desses pacientes. Geralmente são pacientes do ambulatório 

que internam para fazer uma investigação diagnóstica, por exemplo. 

 

A internação em enfermarias do HSP é dependente de autorização dos professores 

das diferentes disciplinas. O critério de seleção dos pacientes se dá principalmente pelo 

interesse científico e de ensino que a patologia do paciente atrai do que por necessidades 

dos pacientes ou da situação do setor do pronto-socorro (superlotação, por exemplo). É 

comum constatar vagas ociosas em enfermarias, à espera de casos “interessantes”, e a 

superlotação no pronto-socorro.  

Esta tradição também influencia o atendimento do pacientes no pronto-socorro. 

Residentes do 1º, 2º e 3º ano das áreas de clínica médica, cirurgia geral, neuroclínica, 

neurocirurgia, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, otorrinolaringologia, oftalmologia e 

ortopedia; além de internos do 5º e 6º ano de medicina têm o pronto-socorro como local de 

ensino prático. Além dos alunos médicos, o pronto-socorro serve como espaço prático para 

outros cursos, como a enfermagem e fisioterapia (residentes 1º e 2º ano, além dos 

graduandos do 4º ano de enfermagem) e pode-se observar que a grande parte da equipe de 

enfermagem contratada é egressa da Universidade Federal de São Paulo. O grande número 
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de estudantes e egressos demonstra o caráter acadêmico do atendimento dos pacientes que 

influencia o trabalho em saúde exercido no pronto-socorro. 

Os internos e residentes médicos são os responsáveis pelo atendimento médico 

inicial dos pacientes: fazem a avaliação inicial, anamnese e exame físico. O interno ou 

residente do 1º ano avalia o paciente, porém não toma conduta imediata. Discute o caso 

com seu superior (residente dos 2º ou 3º ano) que, por sua vez, discute com o chefe de 

plantão, baseados em sinais e sintomas apresentados pelo paciente. A conduta médica é 

determinada pelos chefes e pelos residentes mais experientes e, freqüentemente, gera um 

processo de produção de atos de saúde “procedimento-centrada”. Ou seja, o processo do 

trabalho em saúde ao invés de ser “usuário-centrado”, onde a finalidade dos atos em saúde 

consiste na satisfação de uma necessidade/direito do usuário e a produção de saúde no 

sentido de aumentar a autonomia em relação a sua vida (Merhy, 2007), mobiliza 

conhecimentos técnico científicos dos médicos e dos outros profissionais da equipe 

suficientes apenas para a produção de diagnósticos ou de intervenções e apresentam como 

finalidade o ensino dos estudantes que participam do atendimento do paciente.  

Este tipo de modelo de atenção ou processo de trabalho em saúde ilustra a lógica da 

formação médica da escola e a reestruturação produtiva do setor saúde em curso. A 

medicina científica, introduzida por Flexner em seu relatório sobre a formação médica, 

reduziu o ser humano ao seu organismo biológico. Esse tipo de modelo faz com que o foco 

principal da discussão de caso seja a doença, o sinal ou o sintoma que o paciente apresenta, 

e pouco leva em consideração o ser humano que procura por atenção à saúde. O paciente 

não tem nome, nem história de vida. Ele é tratado como um órgão, uma doença. (Perez, 

2004) 

 

A passagem de plantão é (...) triste, porque é identificado com um 

rim, um pulmão, né? Aquele pulmão tem nome, é a identificação do 

ser humano.  

 

Este modelo ganha força com a entrada de equipamentos nos processos produtivos 

em saúde na forma de medicina tecnológica. A medicina tecnológica se expressa pela 

qualificação dos profissionais em núcleos extremamente especializados e pela 
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superprodução de procedimentos específicos. A capacidade de diagnosticar e tratar doença 

aumentou, porém a medicina tecnológica gerou o aumento constante de custos, a 

institucionalização das práticas de saúde e a perda do controle dos meios de trabalho pelos 

profissionais. Este processo fez com que a atenção à saúde se centrasse principalmente em 

procedimentos determinados pelo profissional médico e não nas necessidades do paciente, 

diminuindo o caráter cuidador do trabalho em saúde. (Schraiber, 1993) 

Segundo Mehry (1998), toda profissão em saúde possui uma dimensão cuidadora 

que, associada a núcleos de competência específicos, é capaz de intervir nos processos de 

produção da saúde e da doença. Portanto, o profissional atua mobilizando, ao mesmo 

tempo,  

conhecimentos específicos sobre o problema que irá enfrentar e saberes do seu 

campo profissional específico, englobando ambos com a dimensão cuidadora inerente a 

qualquer tipo de ação profissional em saúde. Nos núcleos específicos operam centralmente 

as tecnologias duras e leve-duras.  As tecnologias leves, as relacionais, atuam no núcleo 

cuidador que se expressa na relação intercessora do trabalhador com o usuário. 

A conformação tecnológica das três dimensões é produto das disputas dos atores 

interessados no ato em saúde (paciente, trabalhador e gestor). Os processos de definição de 

como se organizar as tecnologias no trabalho em saúde são social e politicamente 

implicados por forças que tentam impor suas finalidades no processo de produção da saúde 

ou doença. (Mehry, 1998)  

A tradição médica científica do Hospital São Paulo define as dimensões 

tecnológicas do trabalho em saúde presente em seu pronto-socorro. A missão do hospital 

consiste em "Prestar assistência à saúde da população, com qualidade, visando seu bem 

estar, oferecendo condições ideais para ensino e pesquisa"
4
 (grifo meu). Portanto, seu 

modelo assistencial determinado pela formação médica de caráter científico e orientado por 

problemas médicos específicos subordina a dimensão cuidadora do trabalho em saúde a um 

papel de pouca relevância e apenas complementar.  

 

                                                 
4
 Disponível no site do Hospital São Paulo em: <http://www.unifesp.br/hsp/missao.php> 

Acesso em: 20 de fev. 2011 

http://www.unifesp.br/hsp/missao.php
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O paciente muitas vezes nem sabe quem é o médico dele. Passam 

tantas pessoas, tantos profissionais, ele não sabe. Você vai 

perguntar: quem é o médico do senhor? Quem tá cuidando? Num 

sei... vem um aqui pergunta coisa, vem um outro pergunta uma outra 

coisa... e afinal, quem é que cuida de mim? Ele não sabe. (...) acho 

que o fato também de ter muitas especialidades, às vezes dificulta 

esse entendimento. (...)  

 

Há um empobrecimento do território das tecnologias leves e desloca-se o eixo do 

trabalho em saúde para uma articulação protagonista das tecnologias duras e leve-duras, 

reduzindo o profissional a uma mera unidade de produção de procedimentos. No espaço 

relacional, onde há uma potencialidade de ação do usuário, o trabalhador tenta capturá-lo e 

seu mundo na sua lógica do saber disciplinar e agir tecnológico. Este modelo de atenção 

produz projetos terapêuticos nos quais a dimensão cuidadora pode ser praticamente 

inexistente e expressa a somatória de atos fragmentados sobre um usuário passivo. O 

espaço relacional se reduz a encontros de trabalhadores e usuários sob a forma de 

procedimentos. (Merhy, 2007) 

Porém, creio que o trabalho em saúde num setor de urgência/emergência tem suas 

especificidades e peculariedade. No momento de uma emergência/urgência clínica ou 

cirúrgica, onde um agravo à saúde é instalado agudamente e o atendimento médico é 

necessitado imediatamente, o paciente não tem condições de atuar no campo relacional do 

trabalho em saúde, seja por sofrimento intenso, seja por condições cognitivas/neurológicas. 

Nesses casos, as tecnologias duras e leve-duras assumem um papel de protagonismo 

necessário para retirada do paciente do risco de morte e de seqüelas de saúde. Muitas vezes 

os pacientes chegam inconscientes e sem acompanhantes, sem a possibilidade de existência 

de territórios de tecnologias leves. Neste momento, o núcleo específico do problema e o 

núcleo profissional específico assume os atos de saúde, os atos de emergência. 

Este fato é de extrema importância nos atendimentos de urgência e emergência, 

porém, é preciso ressaltar que o Pronto-socorro do Hospital São Paulo, assim como a 

maioria dos pronto-socorros pelo mundo, não recebe apenas pacientes graves em estado de 

urgência/emergência. 
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Na busca de integralidade: a demanda espontânea de saúde 

 

O fato de ser um hospital escola, o Hospital São Paulo se torna um grande atrativo 

para a população. O caráter científico da atenção à saúde presente no complexo 

HSP/Unifesp dá acesso a milhares de pessoas a tecnologias e especialidades a que, sem o 

pronto-socorro do HSP, não teriam acesso. 

É possível perceber esse atrativo nos balcões de informações das portarias do 

Pronto-socorro e na sala onde é realizado o Acolhimento dos pacientes. Todos os dias, 

diversas pessoas são encaminhadas às Unidades Básica de Saúde, pois procuram o Hospital 

São Paulo para a marcação de consultas de especialistas e exames diagnósticos de alta 

complexidade. 

 

Por ser um pronto-socorro de especialidades, muitas vezes os 

pacientes vem com encaminhamento ou da busca de um exame de 

maior complexidade, por imagem que seria mais difícil conseguir na 

rede básica... ou até mesmo em busca de especialistas.  

 

O formato piramidal da organização de Sistema Único de Saúde, em que coloca o 

Hospital Terciário no topo e a atenção básica em sua base, apresenta-se distante do 

cotidiano do SUS. Podemos apontar para alguns descompassos. A pirâmide é anacrônica 

com o Relatório Flexner, citado anteriormente, que organizou a prática médica. O modelo 

flexneriano se tornou hegemônico no Brasil principalmente a partir da década de 1920, 

quando da transição de modelo sanitarista campanhista para o modelo médico assistencial 

privatista. Esta transição foi induzida pelo crescente processo de industrialização 

característico da passagem do modelo econômico brasileiro de agroexportador para 

capitalista industrial. Se naquele era necessário o saneamento dos espaços de circulação de 

mercadorias, neste era necessário atuar sobre o corpo do trabalhador afim de mantê-lo 

produtivo. (Mendes, 1999)  

O modelo médico assistencial privatista, hegemônico até o fim da década de 70, 

seguiu os moldes do modelo flexneriano privilegiando a prática médica individual, 

curativa, assistencialista e especializada, em detrimento da saúde pública. As ações de 
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saúde pública eram reservadas ao setor estatal e as ações de “atenção médica” ao setor 

privado, intermediado pela Previdência Social. O crescente movimento de concentração da 

Previdência Social e o aumento do número de contribuintes possibilitaram a arrecadação de 

recursos que foram utilizados para a criação e fortalecimento de um complexo médico-

industrial. A remuneração a serviços contratados e conveniados era dependente de 

complexidade e densidade tecnológica (unidades de serviço), fato que facilitou o processo 

de capitalização de empresas médicas, incorporação tecnológica. Este mecanismo de 

remuneração e contratos com a Previdência Social contribuíram para a expansão da rede 

privada de hospitais e para o fortalecimento de um modelo de atenção à saúde curativo, 

individual e hospitalocêntrico. 

O movimento sanitário durante a década de 70, diante do esgotamento deste modelo 

por aumento de custos, baixo impacto nas condições de saúde da população e pela 

corrupção crescente, propôs um modelo contra hegemônico. Introduziram o conceito de 

saúde ampliada e a idéia de que a assistência à saúde deveria incluir a promoção, 

prevenção, tratamento, cura e reabilitação em um modelo descentralizado, regionalizado e 

hierarquizado, com foco na atenção básica. O setor saúde da Constituição brasileira de 

1988 apresenta essas propostas, porém sua implementação, em forma de Sistema Único de 

Saúde, provocou “eventos inesperados” (Mendes, 1999). 

A grave crise econômica do final da década de 1980 e início dos anos 1990 

representou um ambiente adverso para a implantação do SUS. Junto com o processo de 

universalização do sistema público de saúde, o governo federal reduziu os gastos com 

saúde. A redução de recursos financeiros associada ao aumento de cobertura provoca a 

racionalização de recursos e a queda da qualidade. Faltaram investimentos nos serviços de 

saúde, em recursos humanos, em ciência e tecnologia. (Paim, 2009) 

Além disso, no começo da década de 1990, muitos estados e municípios não 

estavam aptos a exercer plenamente as competências e atribuições estabelecidas pela lei. 

Diante desse quadro, a implantação do SUS recorreu a um conjunto de portarias, chamadas 

de normas operacionais (NB-91; NOB-93; NOB-96; Noas-2000 e Noas-2002) que foram 

sendo atualizadas e, em 2006, traduzidas em um novo documento chamado de Pacto pela 

Saúde. Esta forma de implementação demonstra a complexidade da gestão de um sistema 

de saúde diante do contexto brasileiro. (Paim, 2009) 
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Se este contexto era adverso para a implantação de um sistema público de caráter 

universal e integral, ele foi propício para o crescimento do subsistema privado de saúde. A 

expansão da universalização prevista na Constituição de 1988 veio acompanhada de 

mecanismos de racionamento com queda de qualidade dos serviços públicos que resultaram 

na progressiva expansão de segmentos sociais de camadas médias e do operariado mais 

qualificado do sistema público de saúde. Essa expulsão garantiu a expansão da atenção 

médica supletiva, que absorveu esta clientela. (Favaret Filho & Oliveira, 1990) 

A atenção médica supletiva se caracteriza por contratos estabelecidos por 

seguradoras de saúde ou cooperativas médicas. Ela é gerida pela lógica do mercado e 

estabelece uma relação entre os preços dos serviços e a capacidade de compra do cliente 

e/ou empresa. (Mendes, 1999) Tem como objeto a doença e suas seqüelas, portanto, 

reproduz o modelo flexneriano/hospitalocêntrico de atenção à saúde utilizando o complexo 

médico industrial que tem origem na época inampsiana.  

Pode-se observar, portanto, que apesar de a Constituição e as leis se referirem a um 

sistema único, o setor de saúde suplementar age de maneira independente ao sistema 

público de saúde, com modelos tecnoassistenciais diversos. Apesar de estar sob uma 

regulação do SUS prevista na Constituição, este setor é voltado para o mercado, compete 

com o SUS e torna mais complexa a relação público privada. (Paim, 2009). Portanto, apesar 

dos esforços de reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, com a 

expansão da rede ambulatorial, a implantação e expansão da Estratégia de Saúde da 

Família, a tradição de atenção médica individual e curativa fortalecida pelo setor de saúde 

suplementar faz com que o modelo atual ainda coloque o hospital em posição privilegiada.  

Esta tradição reflete no padrão de uso de estabelecimentos de saúde pelos usuários e 

suas expectativas em relação ao sistema de saúde, representadas nas portas dos pronto-

socorros que continuam com uma demanda importante e se constituindo como uma das 

principais portas de entrada para o Sistema Único de Saúde. 

Grande parte da população recorre aos pronto-socorros na busca da satisfação de 

suas necessidades de saúde, até mesmo antes da procura por outros níveis de assistência 

(Barakat, 2004; Oliveira, 2008; Rocha 2005; Lago et al., 2010). O estudo de Barakat 

(2004), ao caracterizar o perfil da demanda do Hospital das Clínicas (HC), demonstrou que 

58,9% das pessoas atendidas no serviço procurou somente hospitais (um a quatro) antes de 
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chegarem ao Hospital das Clínicas e 54,4% foi diretamente ao pronto-socorro do hospital 

terciário. Lago et al. (2010), ao realizar o itinerário terapêutico de pacientes atendidos em 

um Serviço de Emergência de um hospital de grande porte na cidade de Florianópolis, 

constatou que 82,6% dos usuários não procuraram outro serviço de saúde previamente.  

Muitos pacientes atendidos no Pronto-socorro do Hospital São Paulo não se 

encontram em situações de urgência e emergência.  

 

Muitas vezes são pacientes que poderiam até ser atendidos nas 

unidades básicas de saúde. (...) muitas vezes poderiam até receber 

uma melhor assistência, um melhor acompanhamento se eles 

buscassem outras unidades de atendimento à pacientes de menor 

complexidade. Ele [HSP] é um hospital considerado quaternário (...) 

o perfil de paciente que deveria existir (...) aquele paciente precisa 

de intervenção de especialista, que precisa de um atendimento de 

maior especialidade, de maior competência. Esse paciente, ele existe 

aqui conosco. E soma esse e mais aqueles que poderiam, de repente, 

estar sendo atendidos num hospital de menor complexidade. 

 

[O PS do HSP] Tem que ser referência e não ficar atendendo, sabe, 

pneumonia, dor... sabe coisas simples? (...) tá lotado de patologias 

que poderiam estar em outro lugar, não tem necessidade de estar 

aqui (...) Vem pro pronto-socorro pra controlar diabetes? Vem pro 

pronto-socorro pra tomar insulina? Vem pro pronto-socorro (...) por 

problemas que não tinha necessidade de vir. 

 

São pacientes com queixas de baixa e média complexidade, passíveis de resolução 

em outros níveis de atenção em unidades de menor complexidade. Estudo realizado com 

base no levantamento de dados dos relatórios desenvolvidos pela Divisão de Sistemas de 

Informação do HSP demonstrou que apenas 26% dos pacientes atendidos necessitavam 

atendimento imediato ou urgente. Os critérios de estabelecimento do tempo de atendimento 

foram estabelecidos pelo Sistema de Classificação de Risco realizada por enfermeira, 
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implantado na instituição desde 2008. Pode-se inferir que os demais pacientes (74%) 

apresentavam queixas não urgentes e, portanto, de baixa complexidade passíveis de 

atendimento em outras unidades de saúde (Fernandes et al., 2010). Estudos mais 

aprofundados em relação ao perfil da demanda do pronto-socorro do HSP são necessários, 

visto que não há publicado nenhum estudo a respeito deste tema. Porém, podemos afirmar 

que a percepção dos entrevistados em relação ao perfil da demanda do PS do HSP 

corrobora com achados na literatura. 

No estudo de Barakat (2004), 90% dos casos atendidos no pronto-socorro do HC 

foram dispensados após consulta, o que levou a autora a caracterizar o serviço como 

prestador de assistência em nível de atenção primária e secundária e a indicar uma inversão 

do fluxo no que se refere à hierarquização da assistência à saúde. 

Alguns trabalhos estudam a “não adequação” dos atendimentos em unidades de 

urgência. De um modo geral, casos “inadequados” são definidos como aqueles não urgentes 

ou passíveis de resolução da atenção primária. O percentual de casos considerados “não 

adequados” em estudos brasileiros são superiores a 50%. A pesquisa realizada em Alagoas 

demonstrou uma taxa de “não adequação” de 84% (Simons, 2008); em Santa Maria, no Rio 

Grande do Sul, foi de 60,6% (Salla et al., 1989); em Santa Catarina, no Serviço de 

Emergência do Hospital Universitário, foi de 65% (Peixoto Filho et al., 1991); e em 

Pernambuco, no Hospital da Restauração, a taxa de casos inadequados ao pronto-socorro 

foi de 74,5% (Furtado et al., 2004). 

Outros trabalhos sobre perfis de demanda de unidades de pronto-socorro sugerem a 

predominância de casos ambulatoriais. Um levantamento realizado na Unidade de Pronto 

Atendimento do Hospital Universitário Regional de Maringá conclui que 27% eram casos 

de emergência/urgência, 16,3% adequados ao serviço e 56,7% eram casos de resolução 

ambulatorial (Oliveira & Scochi, 2002). O relatório do Projeto “Avaliação das 

Organizações Sociais de Saúde OSS/São Paulo” coordenada pela Faculdade de Saúde 

Pública da USP e realizada nos pronto-socorros dos hospitais Pedreira, Itaquaquecetuba e 

Itaim Paulista concluiu que os hospitais atendem “a população da região e que a maioria 

dos seus atendimentos de Pronto-socorro não são casos de urgência e que poderiam ser 

absorvidos pela rede Ambulatorial Básica da região.” (Yamada et al., 2000; Yamada et al., 

2002; Castro et al., 2002) 
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O uso inadequado das unidades de urgência é um problema encontrado em diversos 

países e é estudado há mais de 20 anos. Carret et al. (2009) realizou uma revisão 

sistemática em relação ao tema e apontou para a heterogeneidade do critério para avaliar a 

inadequação de uso. Constatou que nos 31 artigos pesquisados, o percentual de casos 

inadequados variou de 10 a 90% e em mais da metade dos estudos a taxa variou entre 24 a 

40%. Evidenciou que os determinantes do uso inadequado se relacionam com questões de 

acesso aos serviços de saúde, referenciamento ao serviço de urgência, percepção do usuário 

em relação à sua condição de saúde. 

Os motivos pelos quais a demanda espontânea de baixa complexidade é alta no 

Pronto-socorro do HSP corroboram com os dados achados na revisão sistemática e podem 

ser considerados de origem cultural e macroestrutural segundo os entrevistados. 

 

Não dá pra eu ter uma idéia formada: se a busca pelo pronto-

socorro é por falta de conhecimento da existência desses serviços ou 

e se é pelo fato de que, no pronto-socorro, eles não agendam 

consulta. O atendimento é imediato. 

 

Motivações para a demanda espontânea: aspectos culturais 

 

Um dos fatores que orientam o fluxo realizado pelos usuários é a “fama” que o 

Hospital São Paulo tem na sociedade, por ser um hospital universitário, possuir alta 

tecnologia e especialidades e apresentar a possibilidade de absorção de demanda via 

pronto-socorro.  

 

O pronto-socorro ele, por ser um pronto-socorro de um hospital 

universitário, eu acho que vai encontrar na prática aquilo que a 

literatura fala (...) os fatores que fazem com que um paciente (...) 

venha por essa demanda espontânea (....) muitas vezes pela 

facilidade geográfica do acesso ao hospital, muitas vezes vem pela 

fama do hospital, de ser universitário, de ter atendimento melhor. 
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(...) ele [o paciente] quer ser atendido aqui. (...) eles falam: eu 

confio no pronto-socorro, meu amigo veio, foi atendido aqui, foi 

bom. Às vezes nós recebemos pacientes de outros estados que vem 

por demanda espontânea, pacientes de bairros distantes daqui, onde 

eles tem, na região, também referências de hospital. Eles vem nos 

procurar, entendeu? Então eles falam: não, fulano veio, foi muito 

bem atendido, fulano veio, fez todos os exames, entendeu? Então eu 

acho que é isto é que... faz com que essa demanda espontânea de 

baixa complexidade seja muito grande 

 

Elas gostam do atendimento do Hospital São Paulo, né? As 

pessoas... toda vez que você pergunta pra eles: por quê? Porque 

aqui eu sou bem tratado. Sou bem assistido. Mesmo aqueles que 

ficam nas cadeiras, no corredor, eles agradecem. 

 

Este motivo também foi encontrado por Barakat (2004) em relação ao Hospital das 

Clínicas. A fama é reforçada pelos próprios profissionais de saúde, tanto da instituição, 

quanto de outros serviços de saúde. Constantemente pacientes chegam ao PS alegando que 

foram orientados a procurar o pronto-socorro do Hospital São Paulo por profissionais de 

UBS e hospitais da cidade, de outros municípios e até outros estados pertencentes ao 

Sistema Único de Saúde, além de serviços de saúde suplementar e particular (Rocha, 2005; 

Oliveira, 2008). Criam-se expectativas falsas em relação ao PS HSP, gerando frustração e 

descontentamento nos usuários ao constatarem a impossibilidade de acesso. 

 

(...) a universidade treina um volume muito grande de médicos por 

toda a rede (...) sendo casos indicados da própria equipe daqui de 

dentro do hospital que muitas vezes trabalham em outros serviços. 

 

O HSP possui um grande complexo ambulatorial ligado à Universidade Federal de 

São Paulo. O PS também é sobre-utilizado pela população usuária dos ambulatórios, uma 
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vez que sempre o procuram quando tem algum problema de saúde. Muitas vezes o paciente 

é residente de bairros distantes do Hospital, com pronto-socorros de referência. Porém, 

preferem atravessar a cidade para ser atendido no HSP na crença de receber um melhor 

atendimento. 

 

É a questão da cultura desta instituição. Os pacientes, eles são 

atendidos em todos os ambulatórios. Existe uma cultura muito 

antiga, que os médicos...que e a equipe diz: olha qualquer coisa que 

acontecer com o senhor procura o pronto-socorro. Eu discordo 

desta situação, desta fala.  

  

 Este padrão de uso também foi encontrado por Barakat (2004) que evidenciou que 

30% dos pacientes atendidos possuíam cartão do Hospital das Clínicas, ou seja, realizavam 

algum tipo de acompanhamento ambulatorial no complexo do HC. 

Outro aspecto cultural que define o padrão de uso de serviços de saúde é a cultura 

da doença, ou seja, apesar das políticas de promoção à saúde e prevenção de doenças, 

procuramos serviços de saúde na presença de doenças e agravos à saúde. A medicina 

moderna, científica, considera que a doença é algo que acontece no plano físico, ou seja, é o 

acometimento de um órgão por uma anormalidade. A intervenção de um médico por meio 

de medicamentos e procedimentos é essencial para a cura desta doença. A percepção dos 

usuários em relação à doença, apesar de ser influenciada por considerações antropológicas 

e metafísicas, também é influenciada pelo modelo oficial biomédico. Portanto, as 

necessidades de saúde da população podem ser produzidas por esse modelo, assim como 

pode induzir expectativas dos mesmos em relação aos serviços de saúde.  

 

Eu acho que a nossa cultura num é de cuidar da saúde, você cuida 

da doença. Entendeu? Então isso faz com o quê? O paciente muitas 

vezes quando busca o pronto-socorro ele vem com uma queixa, mas 

ele tem N comorbidades que ele poderia estar tendo um 

acompanhamento pra doença não chegar no estágio que chegou.(...) 
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só busca assistência quando está realmente doente, ela não cuida da 

saúde, ela busca tratar só a doença quando ela aparece. 

 

Assim, os usuários confiam em um serviço conforme sua estrutura no que diz 

respeito a seus recursos tecnológicos e a capacidade técnico científica de seus profissionais, 

destacando-se o médico. Ao analisar os motivos pela procura por serviços de urgência e o 

grau de satisfação dos usuários, percebe-se a necessidade de consumo de tecnologias duras, 

como exames complementares laboratoriais ou de imagem, além do consumo de 

medicamentos e da consulta médica especializada. Mesmo que esses procedimentos não 

sejam efetivos ao final da assistência, os usuários se sentem satisfeitos. Um dos principais 

motivos de procura se caracteriza pela garantia de atendimento no mesmo dia, mesmo após 

horas de fila, e um dos principais fatores de satisfação em relação ao atendimento foi a 

prescrição de medicamento. (Oliveira & Scochi, 2002; Oliveira, 2008; Rocha, 2005; 

Marques & Lima, 2007; Sá et al., 2008; Tanaka & Rosenburg, 1990) 

 

(...) fica cômodo pro próprio paciente, quer dizer: ele vem, a 

qualquer hora, ele abre uma ficha, ele é atendido pelo médico e 

acaba tendo uma atendiment (...) Eu to mal, vou no pronto-socorro, 

tomo remédio, fico lá uns dias, vou pra casa. 

 

Assim, a consulta médica, medicamentos e exames passam a ser a principal 

demanda da organização do sistema de saúde, fazendo com que o hospital, principalmente 

o universitário, se apresente aos usuários como imagem ideal de assistência à saúde e a 

Unidade Básica de Saúde, ou “postinho”, como um “quebra galho”, onde seu poder de 

resolução de problemas é extremamente limitado (Oliveira, 2008).  

Os entrevistados relataram que é possível constatar a falta de informações por parte 

da população em relação aos serviços de saúde, à organização do Sistema Único de Saúde 

na cidade e em relação aos seus direitos como cidadão. Não sabem as diferenças entre 

pronto-socorros, pronto atendimentos e unidades básicas de saúde. São pouco orientados 

em relação aos casos típicos de cada serviço e o momento de procura dos mesmos. Muitos 

não sabem a quem recorrer para a reivindicação de seus direitos.  
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Acho que as pessoas precisam de fato saber quando é que é pra vim 

pro pronto-socorro. (...) porque um leigo ele não sabe, né, quando é 

que é pra procurar ou não. (...) Onde pode ser orientado? Nas 

consultas, nas unidades básicas, nos ambulatórios de 

especialidades. Quando é que eu devo procurar um pronto-socorro? 

(...) Acho que falta informação, né, de saber quando é que deve. 

 

A falha está, não só no sistema, mas nas pessoas... de fazerem valer 

seus direitos. (...)Eles tem que procurar a coordenadoria daquela 

região, pra fazer valer. Se o clinico que trabalha ali, ele tá de 

licença... alguém tem que ver. É simples assim, né? Vai pra outro 

lugar e lá fica vazio. Sobrecarrega os outros lugares. Eles não 

acreditam na força que eles tem. (...) No valor que eles tem. É 

direito, tem que ir atrás. (...) Mas se não reclamar (...) a população 

tem que cobrar, porque se a população não cobra, logo, o que você 

entende? Que tá tudo certo, que tá tudo funcionando. 

 

Este aspecto cultural também foi encontrado por outros estudos (Rocha, 2005; 

Oliveira, 2008) que consideram que a falta de informação, atrelada a falta de integração 

entre os serviços, faz com que os usuários peregrinem pelo sistema de saúde a procura de 

satisfação de suas necessidades.  

 

Motivações para a demanda espontânea: aspectos macroestruturais 

 

Apesar dos aspectos culturais influenciarem na demanda espontânea do pronto-

socorro, os fatores macroestruturais desempenham papel importante e determinante. Esses 

fatores dizem respeito à organização e à eficiência e à eficácia do sistema de saúde. Muitos 

pacientes procuram o pronto-socorro por considerá-lo uma opção para satisfação de suas 

necessidades de saúde, visto que obtiveram restrições de acesso em outros níveis de 

assistência. Algumas UBS não atendem demanda espontânea. Alguns hospitais da rede 
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possuem problemas em relação a recursos materiais ou profissionais. Este fato faz com que 

o PS do HSP se torne uma “válvula de escape” do sistema de saúde exercendo funções que 

outros estabelecimentos de saúde deveriam realizar.  

 

(...) Então, muitas vezes o pacientes que buscam o pronto-socorro 

eles falam: já passei por X serviços, unidades de atendimento, então 

eles não conseguem uma definição e, então, acabam vindo praqui.    

 

Todo lugar tem um pronto-socorro municipal. Lá também tem uma 

equipe, tem um pronto-socorro montado (...) Mínima que seja tem 

(...) As pessoas muitas vezes reclamam que o profissional não tá lá. 

(...) Nós recebemos muitos casos que não (...) deveria vir pra cá. 

Mas por que que ele vem? Porque o médico tá afastado, porque o 

médico tá de licença. Eu entendo que se lá tivesse um profissional 

pra cobrir, esse paciente não precisava vir pra cá. 

  

Evidências encontradas na literatura apontam para o papel de pronto-socorros na 

resolução de problemas no acesso ou na falta de resolubilidade da atenção básica (Barakat, 

2004; Oliveira, 2008; Rocha 2005; Marques & Lima, 2007; Lago et al., 2010). Alguns 

estudos mostram que o período com maior volume de casos inadequados corresponde ao 

horário de funcionamento de UBS. (Simons, 2008; Yamada et al., 2000; Yamada et al., 

2002; Castro et al, 2002). Além disso, parte significativa dos usuários é residente de áreas 

distantes do hospital procurado e que possuem serviços de pronto atendimentos 24h. 

(Simons, 2008; Barakat, 2004) 

Puccini & Cornetta (2008) evidenciaram em seu estudo que as questões culturais e 

relacionadas a costumes de utilização de pronto-socorros foram responsáveis por apenas 

24,8% das motivações de procura do pronto-socorro, enquanto 75,3% expressavam 

problemas no acesso e na organização dos serviços básicos.  

É preciso ressaltar, porém, que a fim de se reverter este quadro é necessário pensar 

em estratégias que não consistam apenas em ampliação da rede de serviços básicos ou até 

mesmo unidades de pronto atendimento. Simons (2008) constatou que não houve diferença 
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em relação a “adequação” entre usuário residentes de áreas cobertas pelo PSF e áreas não 

cobertas. Furtado et al. (2004) aponta para o fato de que o município responsável por 61% 

dos casos inadequados atendidos no Hospital da Restauração de Recife apresentava uma 

cobertura de mais de 90% do PSF. 

Portanto, a resolubilidade e a integralidade devem ser consideradas prioridades nas 

políticas de atenção básica, ou seja, não devem apenas resolver a questão da cobertura. 

Puccini & Cornetta (2008), ao compararem Unidades Básicas de Saúde, observou que a 

situação da UBS influencia na taxa de atendimentos realizados no pronto-socorro de 

diagnósticos passíveis de serem solucionados na atenção básica. Ou seja, a UBS que 

possuía maior avanço no processo de mudança relativo a organização e acesso 

(acolhimento, marcação de consultas, atendimento quando necessário) apresentou menor 

taxa de pacientes que procuraram o pronto-socorro por queixas de baixa complexidade. 

Oliveira (2008) constatou que mais da metade da demanda atendida no Pronto Atendimento 

Municipal de Londrina é adequada ao serviço e atribui o bom resultado à cobertura de 70% 

de PSF. 

 

O papel normatizado: a demanda referenciada 

 

Existe, porém, outro tipo de demanda presente no Pronto-socorro do Hospital São 

Paulo. Ela é chamada de demanda referenciada e representa 3% dos atendimentos.  

 

Do número total de atendimentos que a gente faz, a demanda 

referenciada ela condiz com o que a gente vê na literatura: que é por 

volta de 3% dos usuários que o pronto-socorro atende. Os outros 

97%, é uma demanda espontânea. (...) Essa demanda de maior 

complexidade, ela, apesar de quantitativamente ser 3% do 

atendimento, ela é uma demanda que por vezes vai solicitar recursos 

do hospital muito mais elaborados que os 97% que vem o hospital, 

tá?. 
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O HSP, por ser considerado uma Unidade Hospitalar de Referência em 

Atendimento em Urgência e Emergência Tipo III integrada ao Sistema Estadual de 

Referência Hospitalar em Atendimento de Urgências e Emergências de São Paulo, recebe 

pacientes que receberam o primeiro atendimento em situação aguda em serviços de saúde 

hospitalar que não possuem retaguarda diagnóstica, terapêutica e/ou equipe especializada 

para a continuidade do atendimento de urgência.   

Esses serviços, ao identificarem a necessidade de transferência desses pacientes a 

serviços de maior complexidade, a solicitam para a Central de Regulação Médica das 

Urgências. O médico regulador avalia o motivo e a pertinência da solicitação baseado em 

na  

necessidade de cuidado terapêutico ou diagnóstico de urgência ou 

emergência sem o qual o paciente corre risco de vida ou de danos 

orgânicos/funcionais imediatos e irreparáveis, levando em 

consideração a necessidade e as condições do paciente e a infra-

estrutura do serviço de origem. (Portaria 245/2007 SMS SP) 

  

Constada a pertinência da solicitação e a necessidade de transferência, o médico 

regulador procura o recurso mais adequado, segundo a Grade de Referência de 

Urgência/Emergência Inter Hospitalar. 

A Grade de Referência é dividida por especialidades médicas: bucomaxilo, cirurgia 

geral, cirurgia infantil, cirurgia vascular, clínica médica, endosopia, ginecologia, moléstias 

infecciosas, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, 

pediatria, psiquiatria, queimados, UTI adulto e UTI infantil. Ela determina o pronto-socorro 

de referência por especialidade e por região da cidade (norte, sul, leste, centro-oeste e 

sudeste). Todas as regiões e pronto-socorros de referência possuem um hospital de 

referência terciária e/ou universitária dependendo da especialidade requisitada (Complexo 

Hospitalar Mandaqui, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Hospital das 

Clínicas da FMUSP, Casa de Saúde Santa Marcelina e o Hospital São Paulo). 

O Hospital São Paulo é referência para a Região Leste para bucomaxilo, ortopedia 

para trauma raquimedular e implante, e otorrinolaringologia; e para todas as especialidades 
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da Região Sudeste. (Portaria 245/2007 SMS SP) O Plantão Controlador Universitário 

recebe as solicitações ao HSP. 

 

O PCU é o órgão responsável por essa regulação do acesso do 

paciente no Hospital São Paulo. Ele faz a regulação. E o que é 

regulação? É a viabilização do acesso do usuário ao recurso que 

melhor se adequa a necessidade que ele apresenta, tá? 

 

Este sistema de referência é realizado segundo o conceito de regulação médica de 

urgência. Este conceito foi introduzido no âmbito das políticas de saúde na publicação do 

Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência pela Portaria 

GM/MS nº 2048/2002 que contribui para a implantação de redes regionalizadas e 

hierarquizadas de atendimento, permitindo uma melhor organização da assistência, 

articulando os serviços, definindo fluxos e referências resolutivas para a demanda de 

urgência e emergência.  

A Central de Regulação Médica de Urgência de São Paulo exerce trabalho integrado 

com outras Centrais de Regulação – AIH Geral, Oncologia, Saúde Mental, Leitos de longa 

permanência, Leitos de apoio/AIDS/Hemodinâmica, Ortopedia e 

Traumatologia/Reabiitação, TRS Litotripsia/Transplante, Imagem e Oftalmologia/Otorrino. 

Elas formam o Complexo Regulador que se insere na Política Nacional de Regulação no 

conceito de Regulação do Acesso à Assistência definida como a disponibilização da 

alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão. (Portaria 1559/2008) 

 A Regulação Médica de Urgência é o elemento ordenador e orientador do Sistema 

de Urgência e Emergência que organiza a relação entre vários serviços, qualificando o 

fluxo dos pacientes pelo Sistema. Seu principal objetivo é 

 

o de garantir a assistência à saúde, enquanto direito universal do 

ser humano, com integralidade e equidade. Os médicos reguladores 

“advogam” em favor do paciente visando garantir o direito à vida. 

(Portaria 245/2007 CIRS/SMS.G) 
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Cabe ao médico regulador estabelecer o grau de urgência e a prioridade de cada 

caso, integrar os diversos níveis assistenciais visando dar a melhor resposta possível para as 

necessidades dos pacientes. Para isso, deve haver delegação direta do gestor municipal e 

estadual para acionar os meios disponíveis no sistema de acordo com seu julgamento. 

(Portaria 2048/2002) 

Devido à sua demanda aumentada, principalmente por conta dos casos espontâneos 

por diversos fatores como descrito anteriormente, o Pronto-socorro do Hospital São Paulo 

freqüentemente se encontra em situação de superlotação. A superlotação nos serviços de 

emergência hospitalar caracteriza-se por: todos os leitos do serviço ocupados, pacientes 

acamados nos corredores, tempo de espera para atendimento acima de uma hora, alta tensão 

na equipe assistencial e grande pressão para novos atendimentos. (Bittencourt & Hortale, 

2009). Este cenário, presente no HSP, muitas vezes dificulta o acolhimento dos casos 

referenciados pela Central de Regulação Médica de Urgência. 

 Freqüentemente, a falta de recursos materiais (caracterizada principalmente por 

falta de espaço físico) e a falta de recursos humanos (caracterizada principalmente pela 

sobrecarga de trabalho da equipe de enfermagem) suficientes para atender o caso 

referenciado devido ao quadro de superlotação fazem com que o Chefe Responsável pelo 

plantão não aceite alguns casos referenciados. 

Nestes casos, porém, cabe ao médico regulador exercer sua autoridade de regulação 

pública e utilizar o conceito de “vaga zero”, ou seja, o médico controlador deve 

 

decidir os destinos hospitalares não aceitando a inexistência de 

leitos vagos como argumento para não direcionar os pacientes 

para a melhor hierarquia disponível em termos de serviços de 

atenção de urgências, ou seja, garantir o atendimento nas 

urgências, mesmo nas situações em que inexistam leitos vagos para 

a internação de pacientes (a chamada “vaga zero” para 

internação).  (Portaria 2048/2002) 

pois 

a busca, no primeiro momento é pelo atendimento médico mais 

adequado e não pela internação imediata, devendo, no entanto, 
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possuir informações atualizadas dos recursos hospitalares 

disponíveis, a fim de melhor orientar sua decisão.(Portaria 

245/2007) 

 

Portanto, freqüentemente recebemos esses pacientes de alta complexidade com 

necessidade de cuidados intensivos nas salas de emergência que já se encontram lotadas.  

 

O médico regulador da central vai usar da autoridade sanitária que 

é pertinente ao papel que ele faz como regulador e vai forçar a vinda 

do paciente pro hospital onde ele entenda que tenha condições de 

atendimento, apesar de a gente dizer naquele momento que eu não 

tenho vaga, que eu não tenho maca, que os meus recursos não estão 

adequados praquele atendimento naquele momento. 

 

Isso traz sentimento de frustração e impotência aos profissionais de saúde, além da 

sensação de que os gestores não estão olhando para dentro do pronto-socorro. Na visão do 

gestor, a superlotação não deve ser obstáculo ao acolhimento desses pacientes. Na visão 

dos profissionais de saúde, a superlotação faz com que a qualidade do atendimento a esses 

pacientes seja tão baixa, que seria preferível mantê-lo no hospital de origem.  

 Na visão dos gestores municipal e estadual o atendimento aos pacientes 

referenciados define o papel do Pronto-socorro do Hospital São Paulo no Sistema Único de 

Saúde na cidade de São Paulo. É do ponto de vista desta demanda que os gestores 

municipal e estadual contratualizam e pactuam com o Hospital São Paulo baseados no 

funcionamento do Sistema Estadual de Urgência e Emergência.  

Para o bom funcionamento do pronto-socorro e conseqüentemente do Sistema de 

Urgência são necessários os devidos encaminhamentos dos pacientes atendidos, a fim de 

provocar a rotatividade necessária do serviço de urgência.  

 

Pra o sistema funcionar eu tenho que ter, no pronto-socorro do 

Hospital São Paulo, ter uma entrada e tem que ter uma saída. 
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Quando consideramos a demanda referenciada é possível perceber que existem, 

nessas portarias, mecanismos normatizados para a transferência de pacientes, tanto para 

níveis de referência quanto para níveis de menor complexidade. 

 

a - A transferência de pacientes de serviços de saúde de menor 

complexidade para serviços de referência de maior complexidade, 

seja para elucidação diagnóstica, internação clínica, cirúrgica ou 

em unidade de terapia intensiva, sempre que as condições locais de 

atendimento combinadas à avaliação clínica de cada paciente assim 

exigirem; 

 

b - A transferência de pacientes de centros de referência de maior 

complexidade para unidades de menor complexidade, seja para 

elucidação diagnóstica, internação clínica, cirúrgica ou em unidade 

de terapia intensiva, seja em seus municípios de residência ou não, 

para conclusão do tratamento, sempre que a condição clínica do 

paciente e a estrutura da unidade de menor complexidade assim o 

permitirem, com o objetivo de agilizar a utilização dos recursos 

especializados na assistência aos pacientes mais graves e/ou 

complexos. (Portaria 2048/2002) 

 

O que se pode perceber na prática é que a referência de pacientes ao Hospital São 

Paulo se dá de maneira facilitada, principalmente pelo conceito de vaga zero. Porém, a 

contra-referencia, por meio de transporte inter hospitalar de pacientes que já concluíram o 

tratamento de alta complexidade para o hospital de origem para a conclusão do tratamento, 

não é uma prática corriqueira e seu processo de pactuação é recente. 

 

Ultimamente a gente tem se preocupado em contra referenciar, uma 

vez que a gente já viu que o paciente não demanda de uma estrutura 

tão complexa quanto a que a  gente oferece, a gente contra 

referencia esse paciente para outras unidades.(...) é muito mais 
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recente essa conversa com o gestor municipal, com o gestor 

estadual, pra que a gente consiga efetivar essa transferência 

externa, do pronto-socorro pra outros hospitais, hospitais de apoio. 

É muito mais recente essa conversa. 

  

Segundo o entrevistado, a contra referência é difícil de ser realizada no contexto do 

pronto-socorro e são encontrados diversos obstáculos na sua efetivação. As dificuldades são 

de natureza tanto institucional, extra institucional, quanto por parte dos usuários. 

Dentre os obstáculos internos, o manejo clínico realizado pelos residentes e chefes 

no PS do HSP é apontado. Como discutido antes, as condutas médicas não levam em 

consideração pronto-socorro e sua integração com o resto do sistema de saúde. A mudança 

na visão desses profissionais se torna um desafio para o contra referenciamento de 

pacientes. 

 

É a questão da academia, entendeu? Então o paciente acaba 

ficando, acaba se investigando o caso e acaba ficando e acaba 

ficando, entendeu? Eu acho que é o perfil da própria academia. (...) 

por ser um hospital escola (...)o atendimento ele é feito por médicos 

residentes. O paciente chega com uma queixa, então não é atendida 

só aquela queixa, é feito no pronto-socorro todo aquele histórico. 

Então, a partir daí vão descobrindo coisas que, até então, nem o 

próprio paciente sabia que tinha... certas patologias. E o paciente 

acaba ficando, acaba estabelecendo vínculo (...) acaba se 

investigando o caso. 

 

A minha preocupação atual é fazer com que as equipes de 

atendimento percebam que o paciente não precisa e não deve ser 

tratado só no nosso hospital, depender só do hospital para o 

tratamento de todos os pacientes. Eu tenho que acostumar as 

equipes clínicas que eles consigam avaliar e identificar paciente que 
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é possível fazer uma transferência pra que eles tragam essa 

demanda de que eles estão precisando transferir um paciente. 

E essas pessoas [médicos], elas não estão habituadas a pensar em 

termos do sistema de saúde. Então, eventualmente eu vou encontrar 

alguém aqui fazendo alguma investigação que é extremamente 

questionável se a investigação daquela patologia do paciente seja 

adequada que seja feita no pronto-socorro. Então, essa pessoa 

perdeu a visão do sistema, ele tá tendo a preocupação com o 

academicismo e tá perdendo noção que outras pessoas estão 

precisando daquele recurso, que é o espaço físico, que é a maca, que 

é a atenção da enfermagem... que eventualmente eu vou ter o clínico, 

o médico não percebendo isso. 

 

Existem dificuldades relacionadas a infraestrutura e recursos humanos que 

dificultam as transferências externas envolvidas na contra referência. Há falta de médicos 

para atuar no plantão controlador e de recursos materiais para efetivar de fato a 

transferência. 

 

Por que que ainda não estamos trabalhando nessa situação com o 

estado [com a central de regulação estadual]? Por falta de médicos 

aqui, pra dar conta. Que é pra pedir direto, porque lá já funciona 24 

horas, sábado, domingo e feriado. Lá no estado, a central de vaga, a 

regulação, já funciona assim. Tanto lá, como no município.  

 

Eventualmente a gente vai ter outros problemas que o próprio 

hospital vai ter que sanar. Não é impossível que a gente receba uma 

vaga e o paciente acaba não conseguindo de fato efetivar essa 

transferência, porque o hospital tem alguma dificuldade em relação 

a transporte. (...) Em outros momentos pode não ter o pessoal pra 

fazer, posso ter problema com (...) enfermagem, algum auxiliar pra 



 62 

acompanhar essa transferência pode ser difícil, e eventualmente isso 

pode impedir a efetivação dessa transferência. 

 

Só que aqui... o que a gente tem? Tem duas ambulâncias, a gente vai 

dar conta com duas ambulâncias? Transferir todo mundo? A gente 

sabe que hoje pedindo vaga só pro município a dificuldade que a 

gente tem. (...) com duas ambulâncias não adianta você querer 

devolver todo mundo, fazer a referência, contra referência. Por que? 

Com duas ambulâncias, com a quantidade de funcionários que tem 

da enfermagem... você tira um, você desfalca... então precisa ver 

isso. 

 

Em relação aos obstáculos extra institucionais, os hospitais de menor complexidade 

ou secundários dificultam a contra referencia, pois muitas vezes se negam a receber o 

paciente de volta. A equipe médica acredita que o tratamento deve ser concluído no 

hospital de referência por conta da ausência de equipes especialidades ou de recursos 

materiais adequados.  

 

Quando você (...) vai tentar encaminhar um paciente pra um hospital 

de baixa complexidade, dependendo da comorbidade desse paciente, 

esse hospital não aceita. Dependendo, por exemplo, um paciente que 

precisa concluir antimicrobiano... dependendo do tipo de 

antimicrobiano e do valor, esse hospital acaba não aceitando. 

Então, acho que acaba dificultando muito. 

 

O problema [para efetivar a contra referência] com o médico é que 

ele entende que tem que ficar aqui até terminar... até ter alta. Não é 

pra isso. A referência e contra referência não é pra isso. É pra dar o 

suporte pra atender e depois devolver.  
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Nesses casos, não há nenhum tipo de conceito “vaga zero” que permita que o 

médico regulador force a volta do paciente. O sistema de urgência está bem articulado para 

alocar pacientes em maiores níveis de complexidade, porém, o contra referenciamento é 

quase inexistente. Assim, pacientes permanecem no Hospital São Paulo, mesmo com 

condições de voltarem aos hospitais de origem. 

 

Essa nunca foi uma preocupação do sistema. O sistema sempre se 

preocupou primeiro em referenciar os pacientes, tirar das áreas, dos 

serviços de menor complexidade e trazer pro de maior 

complexidade. Então, todo o sistema, ele vai ficar estruturado nessa 

demanda de referência... referenciamento desses pacientes. As 

centrais trabalham primordialmente com isso. 

 

O outro motivo diz respeito aos próprios pacientes e suas famílias. Segundo a 

Portaria 2048/2002 é necessário 

 

g - Obter a autorização escrita do paciente ou seu responsável para 

a transferência. Poder-se-á prescindir desta autorização sempre 

que o paciente não esteja apto para fornecê-la e não esteja 

acompanhado de possível responsável;    

  

Porém, muitos pacientes e familiares se opõem à transferência do Hospital São 

Paulo para hospitais de menor porte, menos especializados. Mesmo sem a indicação 

técnica, esses pacientes de menor complexidade permanecem internados no HSP, muitas 

vezes nos corredores do pronto-socorro. O direito do paciente de autonomia de escolha do 

local de tratamento é aqui respeitado.  

 

Algumas situações mais freqüentes é alguma contrariedade da 

família, (...), ou do paciente. Por vezes, a família ou o próprio 

paciente se coloca contra à  transferência de um hospital 

quaternário pra um hospital menor, um hospital de leito de apoio. 
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Ele fala: “Não, eu me recuso a sair do Hospital São Paulo, eu acho 

que to sendo melhor atendido aqui do que eu vá ser em outro 

hospital” 

  

Mas o problema maior é com os familiares, que se recusam em 

aceitar que o paciente volte pro local de origem. (...) A família não 

quer levar de volta, por que aqui é bom, não quer que tire daqui, tem 

medo que o paciente corra risco, que lá não tenha o profissional 

capacitado pra atender que ele teve aqui. 

 

Além dos casos referenciados, não é raro recebermos pacientes provenientes de 

outros hospitais públicos e privados, municípios e até outros estados sem o contato prévio 

com o Plantão Controlador do Hospital São Paulo. A atuação do hospital, município ou 

estado de origem se limita ao fornecimento de ambulância para o transporte do paciente. 

Este tipo de prática fere as portarias da Política Nacional de Urgências, pois todas 

estabelecem o contato telefônico prévio de médico para médico com o serviço de referência 

como pré requisito para a validação da solicitação.    

 

(...) é vedado a todo e qualquer solicitante, seja ele público ou 

privado, remover pacientes sem contato prévio com a 

instituição/serviço potencialmente  

receptor (Portaria 2048/2002) 

 

(...) Estas solicitações não serão validadas, para efeito de regulação, 

se não forem antecedidas pelo contato telefônico de médico para 

médico (Portaria 245/2007) 

 

Superação de obstáculos: propostas de intervenção 

  

 Diante das dificuldades do Pronto-socorro em exercer sua função primordial de 

apenas atender pacientes que estejam em situação de emergência/urgência e que são 
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encaminhados via Central de Regulação Médica de Urgência, os sujeitos entrevistados 

apresentaram diferentes propostas de intervenção. 

 

a) Em relação à demanda espontânea 

 

Tá, o quê que nós estamos fazendo? Vai fazer agora um ano que nós 

começamos com o atendimento de classificação de risco baseada em 

sinais e sintomas. Isso trouxe um reflexo muito bom, tá? 

 

 Publicada em 2009, a cartilha “Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços 

de Urgência” faz parte da coleção de Cartilhas HumanizaSUS que tem por objetivo 

disseminar tecnologias de humanização da atenção e da gestão no campo da saúde, no 

âmbito da Política Nacional de Humanização do SUS. Propõe a estratégia do acolhimento 

visando atender todas as pessoas que procuram o serviço, assumindo um papel acolhedor 

onde se pratica a escuta e dá respostas positivas às necessidades dos usuários. (Franco et al., 

1999) É realizado por enfermeiro e assistente social na porta do Serviço de Emergência do 

HSP. A Classificação de Risco é realizada por enfermeira, com o auxílio de um técnico de 

enfermagem, baseada em sinais e sintomas e no protocolo institucional. É uma forma de 

organizar a fila de atendimento baseada em critérios diferentes da ordem de chegada. Tem 

por objetivo garantir o atendimento imediato ao usuário de alto risco e informar os 

pacientes de baixo risco sobre o tempo provável de espera. (Brasil, 2009) 

 A Classificação de Risco priorizou os pacientes que usam “adequadamente” o 

pronto-socorro e tornou evidente a demanda de baixa complexidade. 

 

Até antes de junho do ano passado, todos os casos que chegavam no 

pronto-socorro, eles eram direcionados pro atendimento médico 

através de pessoas administrativas (..). dependendo de quem estava 

a frente ali da recepção encaminhava pra pedir pro médico, às vezes 

paciente mais grave ficava sentadinho aguardando (...)ficou bem 

definido o que é baixa complexidade, o quê que aquele paciente que 

precisa de atendimento médico urgente. (...) O volume de baixa 
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complexidade ficou muito evidente. (...)Eu acho que a classificação 

de risco foi bastante decisiva, tá? E assim, que deu até ao pronto-

socorro um pouco de cara de pronto-socorro. 

 

Quando as queixas não são relacionadas a urgências e emergências os pacientes são 

encaminhados a Unidades Básicas de Saúde e aos ambulatórios de especialidades que 

fazem acompanhamento. Porém, existem pacientes que tem queixas relacionadas a 

urgências, mas que não necessitam atendimento imediato, com alta tecnologia e 

especificidade. Esses são encaminhados a AMA (Assistência Médica Ambulatorial). Existe 

uma AMA na mesma rua do PS do HSP, mantida pela SPDM, para a qual grande parte da 

demanda espontânea de baixa complexidade é encaminhada. 

  

Olha, são encaminhados para as AMA... Eu sei que assim, o foco 

principal acaba sendo as AMA, tá? 

 

[a instituição] apontou a AMA como uma alternativa pra melhorar 

essa demanda espontânea. A atuação das AMA, assistência médica 

ambulatorial, ela inicialmente não era prevista aqui no Hospital São 

Paulo. Houve uma solicitação da instituição para que houvesse uma 

unidade de AMA aqui próximo, justamente para que a gente tivesse 

outras possibilidades de encaminhamento, ou melhor, outras 

possibilidades onde o paciente de baixa complexidade pudesse ser 

encaminhado. Então, aquele paciente de baixa complexidade que ele 

pode contar com basicamente um pronto atendimento, que ele não 

tenha que lotar a porta do Hospital São Paulo, atrás disso. 

 

 As unidades de Assistência Médica Ambulatorial foram implantadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo em 2005 depois de considerada a necessidade de 

racionalizar e hierarquizar a oferta de serviços de saúde no território. Elas foram 

organizadas dentro de estabelecimentos de saúde pré existentes como UBS, AME 
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(Atendimento Médico Ambulatorial de Especialidades), pronto-socorros e hospitais; e tem 

como objetivo 

 

absorver a demanda dos usuários com quadros agudos de baixa e 

média complexidade e que garante o enfoque do risco e a 

continuidade das atividades de promoção, prevenção e assistência à 

saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). (São Paulo-SMS, 

2009) 

 

 A proposta da AMA está relacionada tanto com o diagnóstico da saúde básica, que 

apresenta baixa resolutividade e o não atendimento da demanda espontânea, quanto dos 

pronto-socorros, que apresentam grande demanda representada pelas extensas filas. (Pinto 

et al., 2009) Além das polêmicas em relação ao seu modo de gestão, por meio da 

terceirização de serviços estatais em forma de convênios com Organizações Sociais de 

Saúde (Puccini, 2008), seu modelo assistencial também é alvo de duras críticas.  

 Percebe-se que a justificativa de melhor resolutividade deste tipo de unidade está na 

presença de equipamentos de raios-X e de acesso diferenciado e agilizado a exames 

laboratoriais (Pinto et al., 2009). Esta visão é simplista em relação ao trabalho em saúde, 

uma vez que elege as tecnologias duras como principal determinante de resolutividade das 

necessidades da saúde. Sabemos que muitas necessidades de saúde não impõem a presença 

de equipamentos e, mesmo assim, não deixam de ser complexos e de difícil resolutividade. 

 Uma avaliação realizada por Puccini (2008), com o objetivo de verificar as 

condições de funcionamento das AMA na cidade de São Paulo e suas repercussões na 

Atenção Básica, apontou para diversas inadequações estruturais e operacionais e concluiu 

que os resultados dos atendimentos não confirmam uma repercussão positiva para a 

valorização da atenção básica. Elas apenas aumentaram a produção de volumes de atos 

médicos, pormenorizando a mudança técnica e política necessária para a reorientação do 

modelo assistencial proposto pela reforma sanitária. 

 É importante ressaltar, porém, que, apesar de ser criticada por estudiosos do setor 

saúde, as AMA tiveram aceitação e apoio de algumas lideranças do movimento popular de 

saúde, que se destacaram atuando em questões periféricas, como na escolha das UBS que se 
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implantaria as AMA e na extensão do seu horário de funcionamento. Isto demonstra as 

expectativas dos usuários em relação ao sistema de saúde no sentido de consultas médicas e 

prescrição de medicamentos, como já discutido anteriormente. É possível afirmar, portanto, 

que se este modelo não atende as necessidades da população, ele atende a suas expectativas 

de acesso a serviços de saúde quando melhor convém, de maneira rápida e sem restrições. 

(Pinto et al, 2009) 

 Pinto et al. (2009) aponta para a tensão permanente existente, nos sistemas de saúde, 

entre o atendimento da demanda espontânea e da demanda programada referente 

principalmente a suas maneiras diferentes de intervir nas necessidades de saúde dos 

usuários.  

 A tensão entre os diferentes modos de intervir no campo da saúde me parece que 

sempre irão existir, independente do arcabouço teórico legal do sistema de saúde. É 

importante, porém, garantir a integração entre esses diferentes modos de agir, ou seja, 

prestar realmente uma assistência à saúde de modo integrada. As AMA, apesar de 

atenderem também a demandas e expectativas populares, parecem não terem conseguido 

promover a integração sanitária proposta, necessária para atenção integral à saúde. (Pinto 

et. al, 2009, Puccini, 2008).  

Percebe-se que, para o PS do HSP, as AMA se apresentam como uma estratégia 

para a resolução de problemas internos, pois sua atuação diminui o número de atendimentos 

a pacientes de baixa complexidade. 

 

É comum ser encaminhado pra atendimento nas unidades (...) 400 

pacientes/dia, tá? Nós nunca encaminhamos menor que 300, é 

sempre um volume muito grande. 

 

Ingenuidade achar que só a AMA vai solucionar nosso problema, 

não é. Mas é uma ação que de alguma maneira melhora nossa porta. 

 

 Porém, não se provaram como estratégia para mudar a situação de saúde da 

população em geral ou para contribuir para o fortalecimento da Atenção Básica e a 

conformação de redes integrada em saúde. 
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b) Em relação à demanda referenciada 

 

A demanda referenciada sofre um controle que a demanda espontânea não tem. Para 

que essa porta seja bem regulada, diversas reuniões são realizadas com os gestores para que 

o Hospital São Paulo receba apenas pacientes que realmente necessitam de seus recursos. 

 

Os referenciamentos (...) a gente faz algumas reuniões, com relativa 

freqüência, com o gestor municipal e o gestor estadual. (...) ele 

precisa ser bem controlado. Precisa ter uma noção muito precisa 

sobre quais são os paciente que estão sendo referenciados pro nosso 

hospital. Eu preciso ter esse controle até pra cobrar das pessoas que 

referenciam, o gestor municipal e estadual, que referenciem com 

propriedade. Isso faz com que diminua as chances de abuso. O que 

eu to querendo explicar com esse abuso. Eu não posso... paciente 

neurocirúrgico, por exemplo, que a central de regulação me alegue 

que algum hospital do município, por exemplo, não pode receber 

esse paciente porque  hospital tá sem RH, tá sem recursos humanos, 

não tem neurocirurgião, eu vou receber o paciente. Mas eu vou ter 

que cobrar do gestor municipal ou do gestor estadual que coloque o 

RH naquele hospital, que faça aquele hospital ter uma estrutura 

adequada de atendimento, não posso por um hospital quaternário... 

terciário/quaternário ser a única possibilidade de tratamento desses 

pacientes. São Paulo é uma cidade muito grande, não permite isso. 

Eu tenho que ter esses hospitais funcionando e funcionando bem. 

 

 É importante notar, que neste caso, o próprio hospital pode atuar como regulador do 

sistema de saúde, exercendo pressão sobre o gestor para a melhoria de qualidade de outros 

hospitais da rede. 

Outro mecanismo que pode ser considerado para o controle da demanda é o 

referenciamento do pronto-socorro, em outras palavras, o fechamento de suas portas para a 
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demanda espontânea. Essa opção é vista por uma das entrevistadas como uma alternativa 

que resolveria muitos obstáculos do pronto-socorro. 

 

Ele é muito rico, só que, infelizmente, nós enquanto instituição e 

mesmo a secretaria ainda não acordaram para isso. Ele tem que ser 

referência, assim como é o HC, assim como é o Santa Marcelina, e 

não ficar atendendo coisas simples. 

 

Porém, essa alternativa ainda não é considerada pela instituição. 

 

Aqui, é uma discussão que a gente tem tempo todo em pauta, se vale 

a pena ou não referenciar pronto-socorro. Volta e meia a gente 

discute sobre isso. Mas (..). é um problema sistêmico. Pra que eu 

tenha como alternativa e como justificativa o fechamento desse 

pronto-socorro pra casos espontâneos e o atendimento de casos só 

referenciados, eu preciso ter o esgotamento dos outros recursos. 

  

 O entrevistado aponta que esta alternativa não seria uma mudança importante do 

ponto de vista do gestor, uma vez que o atendimento dos casos referenciados é o que 

diferencia o Pronto-socorro do HSP. Ou seja, na visão do gestor, a cidade possui diversos 

outros serviços que poderiam absorver a demanda espontânea, porém, necessita do HSP 

para a atenção de alta complexidade.  

 

(...) o gestor não tá atento que essa demanda [espontânea] acaba de 

fato vindo pra cá. Porque é uma demanda de baixa complexidade, 

não é um número de pacientes que seja muito maior do que de 

outros hospitais que tem pronto-socorro de porta aberta. Eu não sei 

se tem um peso essa porta aberta pro gestor. (...) Porque eu tenho 

outros serviços de pronto-socorro.(...) pro gestor a importância que 

eu [HSP] tenho é em relação a esses 3%, que são esses 3% que eu 

vou dar resposta à demanda que ele não consegue. Essa demanda 
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espontânea o gestor, de uma forma ou de outra, ele consegue 

oferecer em outros hospitais. (...) mas o Hospital São Paulo aí sim 

[na demanda referenciada] tem uma participação que o gestor 

estadual e municipal tem uma atenção. 

  

 O entrevistado e o gestor, porém, não se atentam para o fato de que diversos 

pacientes que chegam ao HSP já passaram por diversos outros equipamentos de saúde que 

não foram capazes de satisfazer suas necessidades de saúde ou doença. O Hospital São 

Paulo, para muitos, se apresenta como único recurso, uma vez que se deparam com 

dificuldades no acesso em outros níveis. Portanto, na minha visão, o Pronto-socorro do 

HSP exerce sim um papel diferenciado inclusive na demanda espontânea. Há a necessidade 

de estudos mais elaborados em relação a esse tema.  

 A principal razão pelo não referenciamento do PS do HSP, na visão do entrevistado, 

está relacionada à peculiaridade do HSP: a sua vinculação com a universidade.  

   

Talvez a instituição sofresse de uma maneira importante também por 

conta do academicismo. É um hospital universitário, é um hospital 

de ensino, eu tenho aluno, eu tenho residente, tem pós graduando 

que eventualmente vão precisar passar num serviço de urgência. 

Então, talvez até a instituição sofresse mais com o referenciamento 

do pronto-socorro. 

  

Assim como a AMA, essa estratégia apenas mudaria o processo de trabalho interno 

do PS HSP e não o atual cenário do sistema de saúde na cidade de São Paulo. Diminuiria a 

demanda e possibilitaria melhores condições de atendimento a pacientes graves 

referenciados. Porém, estando o PS incluído no complexo HSP/SPDM/Unifesp, ele deve 

exercer, antes de um papel integrado dentro do sistema de saúde, um papel estratégico 

dentro da lógica do ensino em saúde. 
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c) Em relação à saída do paciente 

 

Mecanismos para a vazão de pacientes do Pronto-socorro do Hospital São Paulo 

foram apontados como estratégias de diminuir a superlotação do setor, visando a 

disponibilização de recursos a novos pacientes. 

Podemos constatar que as transferências internas são responsabilidade de instâncias 

maiores que o pronto-socorro, como já descrito anteriormente. As outras possibilidades de 

saídas, óbito e alta, dependem de cada caso específico não sendo de abrangência de 

decisões políticas institucionais ou do sistema.     

 

Pra saída, eu posso tentar agilizar as altas, obviamente com 

segurança. (...) a minha preocupação sempre vai ser diminuir o 

número de óbitos. 

 

A transferência externa, portanto, configura como a principal iniciativa em relação a 

saída do paciente que, como visto anteriormente, é uma preocupação recente. Segundo os 

entrevistados, o plantão controlador universitário irá trabalhar junto ao Serviço Social para 

efetivar transferências de pacientes para leitos de apoio. São leitos para pacientes que 

necessitam de internação, porém não necessitam que seja obrigatoriamente no Hospital São 

Paulo. 

 

O município disponibiliza alguns leitos pra gente, são leitos de apoio 

da clínica médica, da psiquiatria, alguns leitos pra cirurgia 

ortopédica, então, quando não há uma complexidade adequada, a 

gente pode contra referenciar esse paciente pra esses leitos. 

 

 Para que esses leitos sejam utilizados, uma mudança de fluxo dos pacientes e de 

atitude da equipe médica perante o manejo clínico do pacientes se faz necessária. 
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Nós vamos receber um doente, entrou, passou pela classificação, a 

classificação vai avaliar, o médico vai atender. A partir do momento 

que o médico atender e ver que esse paciente precisa ficar internado 

ele vai pedir a vaga. Então vai fazer a solicitação lá, vai preencher, 

e o PCU vai pedir a vaga, passar o fax, esperar a vaga.  

 

Eu tenho que acostumar as equipes clínicas que eles consigam 

avaliar e identificar paciente que é possível fazer uma transferência 

pra que eles tragam essa demanda de que eles estão precisando 

transferir um paciente (...) Então, eu vou ter que fazer ações para 

que ele [o médico] perceba melhor isso, perceba o papel dele no 

sistema, pra que ele consiga identificar os casos que não 

necessariamente deveriam ficar no pronto-socorro, que poderiam 

ser ajudados em outros hospitais. 

 

 É possível perceber, mais uma vez, que esta estratégia de melhoria do Pronto-

socorro do HSP interfere na maneira que os residentes olham para o paciente. Isto pode 

trazer conflitos com os interesses educacionais da instituição, pois, não está incluso na 

formação dos residentes médicos o olhar crítico ao paciente e a percepção de sua inclusão 

no contexto do Sistema Único de Saúde. Ele é visto pelo residente e chefes como uma 

pessoa doente que necessita de suas intervenções médicas e não se vêem como médicos 

cidadãos com direitos e deveres perante a sociedade.  

 Ao mesmo tempo, a comunicação mais efetiva no sentido da contra referência com 

a Central de Regulação se torna imprescindível para esta estratégia.  

 

(...) apresento [a demanda por leitos de apoio] pro sistema, Eu 

posso ter melhor mapeado as transferências externas e posso 

conversar com o gestor municipal, com o gestor estadual que 

preciso que essas transferências externas aconteçam, porque se não 

eu vou ter uma falência desse sistema. 
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(...) por enquanto nós só temos dois hospitais que são regulados pela 

secretaria, que é o Alvarenga e o Hospital Sorocabana. Isso pelo 

município. A gente teve uma reunião com o chefe do estado, o 

médico controlador que veio aqui e que ofereceu leitos de apoio 

para o Hospital São Paulo. 

 

A participação do Serviço Social está sendo requisitada por parte do PCU para que 

as transferências sejam efetivas. 

 

Então, eu vou ter uma parte da regulação que é feita no pronto-

socorro, pelo Plantão Controlador, que é essa regulação de 

urgência e emergência. Não é só o Plantão Controlador que vai 

fazer essa regulação. Eu tenho uma outra parte, por exemplo, que 

pode ser feita, que é feita pelo Serviço Social, que faz parte desse 

conceito maior de regulação. 

 

 

Foi solicitado que o serviço social participe pra fazer a referência e 

contra referência, que são aquelas transferências que a gente faz pra 

vaga de apoio. Então a gente tá entrando, e tá ficando com o serviço 

social todas as solicitações. E no final o chefe do PCU tá fechando 

um relatório, que é pra encaminhar pra diretoria. Mas a idéia é que 

isso aumente, isso vai crescer. Crescer no seguinte sentido: o doente 

não vai precisar internar pro médico pedir uma vaga de apoio. 

Entrou, avaliou, tem indicação de ficar internado, aí a gente vai 

fazer a referência e contra referência. 

 

 Segundo o entrevistado, o PCU se responsabilizará do contra referenciamento de 

pacientes de alta complexidade, enquanto o Serviço Social se ocupará das transferências de 

pacientes de baixa complexidade. 
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[pacientes] que vem referenciados em geral são casos complexos 

(...) essa regulação é uma regulação médica, contato é feito de 

médico pra médico. São casos que em geral [necessitam] de 

recursos mais complexos (...) O Plantão Controlador vai tentar 

viabilizar esse referenciamento que o sistema tá fazendo. Assim 

como o Plantão Controlador vai tentar viabilizar o contra 

referenciamento desses pacientes. Essa aqui é uma demanda de 

regulação de uma complexidade maior, e esse aqui é uma demanda 

que é realizada pelo Plantão Controlador Universitário. Casos 

outros que, por exemplo, geralmente vem como demanda 

espontânea, eles vão ser atendidos pelo corpo clínico do pronto-

socorro, vai prestar esse atendimento e uma vez visto que esse 

paciente precisa de uma hospitalização por um tempo maior, seja 

pra receber antibioticoterapia por um tempo prolongado, quinze, 

dez dias (...) e aí é aquele conceito de leito de apoio que eu tinha 

falado, esse paciente pode ser contra referenciado. O contra 

referenciamento desse paciente ele não diz respeito necessariamente 

ao PCU. Mas [é necessário] de uma participação muito maior do 

Serviço Social pra efetivar isso. 

 

O Serviço Social tem uma participação de receber essa demanda (...) 

e por fim a efetivação dessa transferência, por fim a articulação. E o 

Serviço Social do Pronto-socorro, por exemplo, com o serviço de 

transporte do hospital, enfermagem, com todos os atores que vão de 

fato efetivar essa transferência. E essa transferência fica mais 

centrada no Serviço Social, por exemplo. 

 

 Como indicado antes, a iniciativa de referenciar pacientes para níveis de menor 

complexidade é de interesse do Hospital, que não se enxerga dentro do Sistema de Saúde. 

Portanto, as iniciativas partem do HSP que, de novo, pode pressionar o gestor para a 

melhoria da qualidade da atenção hospitalar em São Paulo para atingir seus objetivos. 
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O sistema, os gestores, o gestor municipal, o gestor estadual, parece 

ter uma preocupação com o referenciamento desse paciente, com o 

acolhimento desse paciente na unidade de pronto-socorro. A nossa 

preocupação no pronto-socorro é a saída do paciente para que a 

gente possa manter o pronto-socorro funcionando com alguma 

organização. (...) Pra que ele [atendimento de menor complexidade] 

seja feito nesses hospitais da rede, eu preciso ter esses hospitais: 

hospitais secundários, eventualmente pronto-socorros 

especializados, funcionando bem. 

Os gerentes salientam a necessidade de uma vontade política da instituição e dos 

gestores municipal e estadual e uma ação conjunta e sistêmica para a resolução do 

problema complexo da superlotação do PS do HSP. 

 

Pra isso acontecer é uma engrenagem, todo mundo junto, né?(...) O 

SUS ele é muito rico. (...) Só que por trás de tudo isso, dessa 

política, o que acontece? Tem os gestores. São eles que direcionam. 

Então, eu acho que tem lugares que precisam ter pessoas com uma 

outra visão. E que encare isso. Um desafio... porque é um desafio. 

[Ter] a visão de conhecer, de ouvir o usuário, de participar, sabe, de 

ir nas unidades básica de saúde, por exemplo: eu sou gestora, faço 

parte da coordenadoria de saúde da região sudeste. E como é que 

tá? Todos os postos estão funcionando? Como é que tá a demanda? 

Tá faltando muita gente? Se tá faltando, por que? Tá insatisfeito? O 

que ta acontecendo? Você tem que ter isso. Agora se você ficar lá no 

se cargo, só ditando regras, né? Aí fica complicado. Você tem que 

ir... assim, essa coisa de ser político. Você não pode só ficar no seu 

gabinete, você tem que ir onde as pessoas estão, pra entender o que 

tá acontecendo. 
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É um problema maior, é um problema sistêmico. E eu tenho que 

abordar de uma maneira sistêmica. (...) [é] problema (...) eleger 

uma dessas situações como a culpada pela superlotação do pronto-

socorro. Não é, é bem mais complexo do que isso. Um problema 

complexo, em geral, a solução é complexa. 

 

  É possível perceber que o contexto atual do Pronto-socorro do Hospital São Paulo 

traz à tona contradições e conflitos. As tensões existentes se dão tanto no nível micro, no 

sentido de modelos de atenção à saúde entre as necessidades do ensino e as necessidades 

dos usuários, como no nível macro de gestão, no sentido da conformação de redes 

integradas de saúde num complexo universitário que não se reconhece como parte 

integrante da rede.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim como palavras não são apenas palavras, são conceitos, macas no corredor 

não são apenas macas. Essas macas presentes nos corredores do Pronto-socorro do Hospital 

São Paulo são reflexos de uma dinâmica presente dentro do Hospital e sua interação com a 

Universidade Federal de São Paulo, com o Sistema Único de Saúde e com seus usuários. 

No presente estudo tive a intenção de demonstrar, pelo menos em parte, a complexidade 

dessa interação a fim de dar significados às macas, às filas e aos outros fenômenos que 

acontecem no dia a dia deste pronto-socorro. 

Antes de tudo é válido ressaltar a significativa importância do Pronto-socorro do 

Hospital São Paulo na vida dos usuários do Sistema Único de Saúde de São Paulo, dos seus 

profissionais da saúde e docentes que lá ensinam, e dos estudantes da Universidade Federal 

de São Paulo. Ele garante o acesso à assistência à saúde, tenha ela o caráter de urgência ou 

não, a milhares de habitantes da cidade, do Estado e até de outras regiões do país. É um 

local de trabalho que, por oferecer uma assistência à saúde de alta densidade tecnológica e 

receber uma grande diversidade de pacientes, propicia aprendizado aos seus funcionários, 

possibilita o treinamento e pesquisa dos docentes e estudantes da Universidade, e cumpre 

um papel essencial no SUS no município. 

Nem tudo são flores, no entanto. Ao cumprir todas as suas missões, o PS do HSP se 

depara com obstáculos e dificuldades que geram “efeitos colaterais” em todos que lá se 

encontram. A assistência fragmentada prestada ao paciente e a grande demanda que supera 

os recursos do PS geram sentimentos de impotência e frustração em mim, como 

profissional da saúde e como cidadã.   

A universidade é um local de crescimento profissional e capacitação crítica. Foi ela 

que me proporcionou o aprendizado sobre o corpo, sobre a complexidade humana, sobre o 

Sistema Único de Saúde, sobre a cidadania. Ela me “formou” enfermeira generalista, capaz 

de atender emergências, trabalhar em saúde e ter um olhar crítico no meu ambiente de 

trabalho. Porém, ao ser admitida como funcionária do Hospital São Paulo, esse meu 

aprendizado entrou em choque com a realidade. Nem tudo é como nos livros, nas aulas ou 

nos debates acadêmicos. Chegara a hora de trabalhar, de colocar a “mão na massa”. Os 

“efeitos colaterais” se apresentavam a mim e com eles a árdua tarefa de concretizar o SUS. 
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Esses sentimentos foram os grandes motivadores desta pesquisa. Gostaria de 

entender o porquê das macas, o porquê da incapacidade do Sistema Único de Saúde se 

realizar plenamente neste pronto-socorro. Buscava culpados. Encontrei dilemas e dinâmicas 

complexas que envolvem diversos atores e instituições. 

 A mesma universidade que me proporcionou tantos aprendizados é aquela 

responsável por muitos dos “efeitos colaterais”. O modelo biomédico hegemônico de 

ensino e assistência à saúde gera a assistência fragmentada e o acesso desigual ao HSP. O 

acesso às enfermarias tem um recorte acadêmico e as tecnologias duras e leve-duras 

hegemonizam o trabalho em saúde.  

 A concentração de conhecimentos específicos, de especialidades e de tecnologias na 

Universidade e em seu hospital de ensino produz uma demanda espontânea de dimensões 

que superam a estrutura física e recursos humanos de seu PS. A baixa eficiência e eficácia, 

e dificuldades de acesso do restante da rede do sistema de saúde da cidade de São Paulo 

também são responsáveis pela dimensão desta demanda. Impasses na gestão do SUS no 

nível de regulação dificultam o sistema de referência e contra-referência, fazendo com que 

a rotatividade desejada em um pronto-socorro nunca seja alcançada. 

 O que se percebe é que as propostas de intervenções do Hospital nos problemas 

levantados se limitam ao problema interno do hospital e levam pouco em consideração o 

resto do sistema de saúde. A missão do Hospital como aparelho formador é superestimado 

em relação à sua missão como equipamento de saúde e lócus da assistência ao usuário do 

Sistema Único de Saúde.  

Qualquer intervenção, para que seja realmente efetiva, necessitaria de processos de 

pactuação e de acordo entre todos os atores que atuam no SUS na cidade de São Paulo. 

Somente a ação sistêmica dos atores envolvidos poderá dar conta dos problemas complexos 

encontrados no PS: os usuários poderiam exercer mais ativamente seu poder de controle 

social; os trabalhadores da saúde se perceber como parte do processo e admitir a atuação do 

usuário no campo das tecnologias leves; a universidade se preocupar mais com o interesse 

coletivo dentro da lógica do Sistema Único de Saúde e adaptar seus métodos de ensino às 

necessidades dos usuários e do sistema de saúde; os gestores estarem mais dispostos a 

pactuarem com as diversas outras instâncias. A fim de se construir redes de cuidados ao 

longo da rede, não basta a atuação solitária de um ator.  
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 O processo desta pesquisa me fez repensar o trabalho em saúde que eu exercia 

dentro do Hospital. Os sentimentos do início da minha trajetória profissional foram sendo 

amenizados ao entrar em contato com toda a literatura e referencial teórico consultados. 

Contudo, não no sentido de aceitação e acomodação. Os sentimentos que antes me geravam 

sofrimento, aliados à reflexão teórica realizada na dissertação de mestrado, agora me 

alimentam de motivações para a mudança. Hoje, tenho uma capacidade maior de perceber 

os momentos onde as tecnologias leves devem preponderar. Após um atendimento de 

parada cardiorrespiratória, realizada com toda a excelência científica no campo das 

tecnologias duras e leve-duras pelos trabalhadores do PS do HSP, tenho a percepção da 

necessidade das famílias no saguão do pronto-socorro de apoio, escuta e ambiente propício 

para o momento da conversa com a equipe de saúde. Os procedimentos necessários ao 

tratamento de urgência dos pacientes terão um maior significado a eles se nós, como 

trabalhadores de saúde, conversarmos e esclarecermos a importância dos mesmos. O 

acolhimento, realizado na Classificação de Risco, é um momento privilegiado de orientação 

aos usuários no sentido de conhecimento da rede de saúde da cidade e de mecanismos de 

controle social. E, como funcionária de um hospital de ensino, minha atuação está 

inevitavelmente atrelada ao processo de aprendizado, e faço o esforço para transmitir esses 

conhecimentos aos estudantes que passam pelo Pronto-socorro do Hospital São Paulo. 

 Realizei este trabalho com o intuito de desvelar os processos presentes no Pronto-

socorro do Hospital São Paulo. Ele serviu para minha mudança de percepção do meu local 

de trabalho, para uma reflexão sobre meu papel como profissional da saúde e como cidadã. 

Espero que tenha, também, aberto possibilidades de novos estudos a serem realizados por 

estudantes de graduação, de pós-graduação, funcionários e trabalhadores da saúde que 

vejam o PS do HSP como um local possuidor de possibilidades e potenciais de melhora. 

Assim, tenho a esperança de que meu trabalho gere outros frutos, tanto na área acadêmica, 

como na área da gestão do Hospital São Paulo, trazendo pistas e subsídios para novas 

intervenções.  
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ANEXO IV 

 

 

Roteiro de entrevista 

 

 

 

1- O que é um pronto-socorro? 

 

 

 

 

2- Como você enxerga o Pronto-socorro do Hospital São Paulo? 

 

 

 

 

3- Para que ele serve? 

 

 

 

 

4- Para que ele serve na lógica do Sistema Único de Saúde? 

 

 

 

 

5- Qual o significado de “assistência integral à saúde”? 

 

 

 

 

6- O Pronto-socorro do Hospital São Paulo exerce sua função?  

 

 

 


