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APRESENTAÇÃO

O documento, que ora se apresenta, constitui-se no Relatório Final do estudo Diagnóstico do
Setor Saúde da Região Metropolitana de Campinas, realizado através do Programa de Estudos
em Sistemas Regionais de Saúde da UNICAMP, por solicitação do Conselho de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Campinas e viabilizado através da Agência Metropolitana de Campinas -
AGEMCAMP.

O estudo foi desenvolvido entre os meses de dezembro de 2006 e abril de 2007, período em
que se teve a oportunidade de levantar informações nos bancos de dados oficiais existentes no país,
bem como em 48 instituições da Região Metropolitana de Campinas que, de forma variada,  vinculam-
se ao Sistema Único de Saúde (SUS) na região. Através da utilização de questionários e entrevistas,
levantou-se um conjunto de informações junto a 18 Secretarias Municipais de Saúde, à DRS VII da
Secretária de Estado da Saúde de São Paulo, a 28 serviços hospitalares de referência para o SUS e
ao Sindicato dos Médicos de Campinas e Região.

 Além disso, utilizando-se a técnica de grupo focal, buscou-se identificar as percepções e as
expectativas de médicos recentemente formados, em relação ao mercado de trabalho público existente
na região.

Este Relatório está organizado em três (3) capítulos, em que se apresentam as principais
questões identificadas através da análise diagnóstica efetuada.

No Capítulo I, como Introdução, apresenta-se, como elementos contextuais, uma caracterização
sucinta da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e da sua situação de saúde. Apresenta-se
ainda uma breve caracterização do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos demais sistemas de saúde
existentes no Brasil.

A seguir, no Capítulo II, analisa-se o SUS na Região Metropolitana de Campinas, por meio de
uma abordagem focada nas ações e serviços de saúde; no sistema de apoio diagnóstico terapêutico;
no sistema logístico e na organização da gestão sistêmica com ênfase nos aspectos relacionados
aos recursos humanos em saúde. Ressaltam-se ainda os principais aspectos relacionados à gestão
do cuidado em saúde. Esse capítulo contém as principais considerações a respeito das fortalezas e
fragilidades detectadas através do presente estudo.

No Capítulo III são apresentadas as Considerações Finais da pesquisa, que incluem
contribuições e indicações de medidas a serem adotadas no curto prazo voltadas à qualificação do
SUS regional.
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Nos anexos encontram-se, além dos instrumentos de pesquisa utilizados, uma sistematização
de dados secundários referentes à população, ao desenvolvimento econômico e às condições de
vida e saúde da Região Metropolitana de Campinas.

Cabe ressaltar que o gestor municipal de saúde de Paulínia, bem como a dirigente do Hospital
Municipal daquele município, por motivos que não foram explicitados, negaram-se a responder aos
questionários e a receber os entrevistadores, não obstante as inúmeras tentativas de agendamento
realizadas.

Espera-se que a análise diagnóstica aqui apresentada possa subsidiar o delineamento do Plano
Metropolitano de Saúde que, fundamentado na estruturação da rede metropolitana de atenção a
saúde, possa qualificar o SUS na RMC.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Caracterização da Região Metropolitana de Campinas

A Região Metropolitana de Campinas (RMC), definida através da Lei Complementar n.º 870, de
19/06/2000, é uma unidade regional do Estado de São Paulo constituída pelo agrupamento de 19
Municípios: Americana, Arthur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra,
Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara
D’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo (Mapa 01).

Essa região, com 3.467 km2 de extensão territorial possuía em 2006, uma população de
2.620.909 habitantes (Tabela 01) e já em 2003, constituía-se na oitava região metropolitana do Brasil,
em termos populacionais.

Mapa 01 – Constituição da Região Metropolitana de Campinas
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1 PACHECO, Carlos Américo e CRUZ, Carlos Henrique de Brito. Campinas: Vocações Regionais. UNICAMP, 2007.
2 NESUR/UNICAMP, IPEA, IBGE. Caracterização e tendências da Rede Urbana no Brasil, vol. I Campinas/SP: UNICAMP, 1999 (Coleção
Pesquisas 3)

Do ponto de vista demográfico, observa-se que mais de 30% da população encontram-se no
município de Campinas. A Região Metropolitana de Campinas, embora venha acompanhando a
tendência de redução da taxa de crescimento da população, apresenta ainda médias superiores as
do Brasil e do próprio Estado de São Paulo. A RMC abrigava, em 2000, 6,3% da população do Estado
de São Paulo, enquanto em 1970 essa participação era de 3,8%.1

O crescimento populacional na RMC teve início no município sede Campinas e seu entorno
Sumaré, Hortolândia, Americana e Santa Bárbara D’Oeste. Esse movimento dirigiu-se para os eixos
Indaiatuba/Monte Mor e Paulínia/Cosmópolis. Na década passada, o adensamento populacional atingiu
os aglomerados de Artur Nogueira/Engenheiro Coelho/Holambra e Jaguariúna/Santo Antonio de Posse/
Pedreira no eixo Campinas-Mogi-Mirim.

A complexidade das funções urbanas e de articulação entre as diversas cidades do entorno de
Campinas já a caracterizavam como uma região metropolitana a partir de meados da década de
19902.

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO
Holambra 8.336

Engenheiro Coelho 12.242

Santo Antônio de Posse 21.028

Jaguariúna 33.577

Pedreira 39.934

Artur Nogueira 40.659

Monte Mor 45.514

Nova Odessa 46.229

Cosmópolis 51.475

Vinhedo 57.700

Paulínia 62.624

Valinhos 91.338

Itatiba 94.960

Indaiatuba 176.783

Santa Bárbara D’Oeste 184.207

Hortolândia 188.978

Americana 199.139

Sumaré 224.677

Total dos municípios, excluindo
Campinas

1.579.400

Campinas 1.041.509

Total da RMC 2.620.909

Tabela 01
População da RMC, por município em 2006.

Fonte: Fundação SEADE
http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=tabela,

em 22/02/ 2007
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Essa situação resultou do modelo de desenvolvimento do Estado de São Paulo, que provocou
o deslocamento das atividades econômicas da Região Metropolitana de São Paulo para as Regiões
Administrativas de Campinas, São José dos Campos, Santos e Sorocaba, a partir da década de
1970. Esse deslocamento foi favorecido pela existência de uma importante rede de estruturas de
acesso à região, constituída pelas estradas locais e regionais, bem como pela existência do Aeroporto
de Viracopos.

Estudos da UNICAMP realizados em 1999 já classificavam Campinas e mais 17 municípios de
seu entorno como uma Metrópole Regional, ocupando o 12º lugar entre as Aglomerações Urbanas
do Brasil. Com uma população da ordem de 1.992.157 habitantes, essa região possuía, em 1996,
um contingente populacional correspondente a 1,27% da população brasileira.3

A importância econômica da região metropolitana de Campinas é representada também pela
sua participação relativa na composição do PIB nacional (Tabela 02) e no PIB do Estado de São
Paulo (Tabela 03), para o período 1999-2003. Conforme mostram os dados da FIPE/AGEMCAMP4

(2006), a participação da RMC no PIB nacional manteve-se próxima dos 3,0%, com ligeira variação
intra-setorial, enquanto no plano estadual houve uma ligeira elevação na sua participação que passou
de 7,6% para 9,0%, acompanhada pelo crescimento da participação dos setores secundário e do
terciário.

3  Idem.
4  FIPE/AGEMCAMP. Região Metropolitana de Campinas.Indicadores de Desenvolvimento Econômico Recente.  SP, 2006, p. 10.

Tabela 02
Participação da RMC no PIB Nacional

Tabela 03
Participação da RMC no PIB do Estado de São Paulo

FIPE/AGEMCAMP. Região Metropolitana de Campinas.
Indicadores de Desenvolvimento Econômico Recente. SP, 2006, p. 1

FIPE/AGEMCAMP. Região Metropolitana de Campinas.
Indicadores de Desenvolvimento Econômico Recente. SP, 2006, p. 1

SETOR 1999 2000 2001 2002 2003
Primário 0,85% 0,72% 0,92% 0,86% 0,86%

Secundário 3,49% 2,99% 3,06% 2,92% 3,77%

Terciário 2,59% 2,64% 2,41% 2,37% 2,42%

TOTAL 2,87% 2,71% 2,58% 2,47% 2,89%

SETOR 1999 2000 2001 2002 2003

Primário 2,42% 2,12% 2,74% 2,65% 2,79%

Secundário 10,00% 8,89% 9,15% 8,96% 11,84%

Terciário 7,42% 7,83% 7,21% 7,28% 7,61%

TOTAL 8,21% 8,05% 7,72% 7,60% 9,09%
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5 PACHECO e CRUZ, 2007, p. 11.

Essa dinâmica econômica está retratada na análise do desenvolvimento sócio-econômico da
Região Metropolitana de Campinas realizada na UNICAMP por Pacheco e Cruz, em 2007, e da qual
selecionaram-se alguns tópicos, que estão resumidos a seguir.

O dinamismo econômico da região metropolitana, a partir das décadas de setenta e oitenta
promoveu a interligação da economia regional, produzida pela instalação de empresas industriais,
de comércio e de serviços nos seus eixos rodoviários. Esse movimento também incentivou a unificação
do mercado de trabalho e, a intensificação dos fluxos de pessoas, bens e produtos no espaço regional.

O adensamento da economia da região foi acompanhado pelo início da metropolização, graças
à conformação de uma aglomeração urbana complexa e de uma estrutura produtiva de natureza
urbana moderna. Atualmente, a Região Metropolitana de Campinas apresenta uma forte articulação
com a Região Metropolitana de São Paulo, exercendo ainda grande influência em relação a outros
centros regionais e mesmo a estados limítrofes.

Três fatores se destacam para o entendimento da dinâmica metropolitana e integração física
entre os centros urbanos da região: o sistema viário regional; as atividades produtivas implantadas
em seu território e a alta mobilidade espacial de sua população.

Com relação ao acesso e transporte, a região de Campinas conta com uma moderna e
sofisticada infra-estrutura composta por rodovias, ferrovias e aeroportos – responsável pela articulação
com os principais mercados e cidades brasileiras. Segundo Pacheco e Cruz, a malha rodoviária
“tem Campinas como centro, por onde cruzam alguns dos principais eixos rodoviários do estado e
do país: as Rodovias dos Bandeirantes (SP-348) e Anhangüera (SP-330), que atravessam a RMC no
sentido norte-sul, a Rodovia SP-304, rumo a Piracicaba, e a Rodovia D. Pedro I, que corta a região no
sentido leste-oeste e faz ligação com o Vale do Paraíba, rumo ao Rio de Janeiro”5 . Essa malha dá
sustentação às atividades industrial e comercial no conjunto da região, além de facilitar o fluxo de
trabalhadores e estudantes dentro da RMC.

Entre as principais características do setor produtivo, destaca-se a indústria regional, pelo seu
caráter integrado e diversificado, além da presença de diferentes ramos industriais e da coexistência
de setores de ponta com setores tradicionais. No caso da agricultura, observa-se uma forte articulação
com a indústria, formando complexos agroindustriais que processam ou industrializam a cana-de-
açúcar, laranja e café, dentre outros produtos.

Quanto ao setor terciário, desde os anos setenta vêm se consolidando diversos serviços dirigidos
ao mercado estadual e nacional, como são os exemplos do complexo aeroportuário; de setores do
comércio atacadista como o de combustíveis; e, dos complexos médico/hospitalar e de ensino superior,
ciência e tecnologia.

O desenvolvimento do setor terciário moderno nas duas últimas décadas refletiu a capacidade
de atração de novos investimentos e a conformação de um sofisticado mercado consumidor na
RMC. Esse padrão de consumo e modo de vida metropolitano foi impulsionado pela instalação de
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hipermercados, shopping centers, grandes revendedores de automóveis, empreendimentos de grande
porte em alimentação, entretenimento e hotelaria, bem como a ampliação da oferta de serviços
profissionais (médicos, dentistas, advogados) e de serviços voltados para empresas (engenharia,
consultorias, contabilidade, propaganda, marketing, serviços técnicos etc.). Também o setor imobiliário
foi dinamizado pela formação deste mercado consumidor, gerando emprego, renda e impostos,
levando ao reforço do papel da metrópole.

Por outro lado, a vocação tecnológica da região de Campinas é reconhecida, particularmente
nas áreas de informática e telecomunicações nas quais é o principal pólo do país. Esse ambiente
tem propiciado uma grande capacidade de atração de investimentos produtivos para essas áreas
devido a uma série de vantagens, entre as quais a presença de instituições de ensino e pesquisa de
excelência e a mão de obra qualificada.

Apesar de ser uma das metrópoles mais ricas do país, exibindo uma elevada renda média, a
RMC apresenta traços fortes de heterogeneidade e carências na infra-estrutura social. Essa situação
social e econômica coloca sérios desafios na gestão das políticas sociais, especialmente na de
saúde, seja em termos de gestão, seja na oferta e qualidade dos serviços oferecidos à população da
região.

1.2.  A Situação de Saúde na Região Metropolitana

A Região Metropolitana de Campinas destaca-se como uma das regiões mais importantes do
país.  Com um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 0,835, considerado alto,
ocupa a quarta posição no ranking nacional das regiões metropolitanas,  superior às outras regiões
metropolitanas paulistas. Entre os vinte municípios mais bem classificados no ranking estadual,
cinco ficam na RMC: Vinhedo, Campinas, Paulínia, Valinhos e Americana. O bloco com os piores
valores do IDH-M na RMC é ocupado pelos municípios de Monte Mor, Hortolândia e Santo Antonio de
Posse, cuja posição no ranking estadual evidencia a existência de importantes disparidades internas.
As Tabelas 04 e 05 apresentam o valor do IDH-M, segundo locais selecionados e municípios da
RMC, respectivamente.

Tabela 04
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M),  segundo locais selecionados, 2000

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – 2003.

Local Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M)

RM Campinas 0,835

RM São Paulo 0,828

RM Baixada Santista 0,817

Estado de São Paulo 0,820

Brasil 0,766
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A RMC também se destaca por apresentar níveis de saúde bastante favoráveis em
relação às médias estaduais e nacionais, o que pode ser verificado nas várias tabelas e
gráficos que compõem o Anexo 1 deste documento. Cerca de 70% das mortes na RMC são
decorrentes de doenças e agravos relacionados às doenças do aparelho circulatório (27,5%),
neoplasias (16,9%), causas externas (14,4%) e aparelho respiratório (11,4%), conforme
pode ser observado na Tabela 06.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – 2003.

Tabela 05
 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M),

 segundo municípios da RMC-  2000

Município Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M)

Ranking
RMC

Ranking
SP

Ranking
Nacional

Vinhedo 0,857 1 4 15

Campinas 0,852 2 8 26

Paulínia 0,847 3 13 44

Valinhos 0,842 4 16 63

Americana 0,840 5 19 71

Jaguariúna 0,830 6 34 138

Indaiatuba 0,829 7 36 143

Itatiba 0,828 8 41 155

Holambra 0,827 9 42 158

Nova Odessa 0,826 10 45 167

S. B. D’Oeste 0,819 11 68 238

Pedreira 0,810 12 104 366

Sumaré 0,800 13 174 570

Cosmópolis 0,799 14 177 585

Artur Nogueira 0,796 15 200 653

Eng.Coelho 0,791 16 234 773

S. A. de Posse 0,790 17 244 800

Hortolândia 0,790 18 246 807

Monte Mor 0,783 19 293 982
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Tabela 06
 Causas de morte por grandes capítulos,

segundo os municípios da RMC, 2003

Causas de Morte Municípios

Americana A.Nogueira Campinas Cosmópolis E.Coelho Holambra Hortolândia Indaiatuba Itatiba Jaguariúna

Algumas afecções
originadas no período
perinatal

1,9 1,3 1,7 1,5 6,7 3,4 2,6 2,4 2,8 1,2

Doenças do aparelho
respiratório

10,4 11,3 12,7 8,4 13,3 20,7 7,6 14,1 9,2 8,5

Malformações
congênitas, deformidades
e anomalias

0,6 0,8 1,1 3,4 1,3 1,3 0,7 1,8

Algumas doenças
infecciosas e parasitárias

3,4 2,5 4,1 2,6 4,3 4,3 3,7 1,8

Causas externas de
morbidade e mortalidade

8,9 16,9 15,3 10,6 20,0 10,3 22,6 12,3 11,6 14,5

Neoplasias (tumores) 16,3 14,4 18,1 18,2 6,7 17,2 13,9 18,4 17,2 18,8

Doenças do aparelho
circulatório

24,0 29,4 30,5 28,1 28,9 24,1 18,4 28,3 35,2 30,3

Doenças endócrinas,
nutricionais e metabólicas

2,9 6,9 3,6 4,0 4,4 1,6 3,7 5,9 3,6

Doenças do aparelho
digestivo

5,1 3,8 5,1 3,6 11,1 6,9 5,1 7,7 5,5 3,0

Doenças do sistema
nervoso

2,2 1,9 1,8 1,5 0,8 1,9 3,1 1,2

Doenças do ouvido e da
apófise mastóide

Sintomas, sinais e
achados anormais de
exames

21,1 10,0 2,1 16,4 6,7 3,4 19,5 1,1 2,4 3,0

Doenças do aparelho
geniturinário

2,3 1,9 2,3 1,8 2,2 3,4 1,4 2,6 0,7 4,8

Doenças do sangue e
órgãos hematopoéticos

0,3 0,6 0,4 0,1 0,3 0,6 0,6

Transtornos mentais e
comportamentais

1,0 0,7 1,5 6,9 0,3 0,9 1,1 6,1

Complicações da
gravidez, parto e
puerpério

0,1

Doenças da pele e do
tecido subcutâneo

0,2 0,4 0,4 0,1

Doenças do sistema
osteomuscular e do
tecido conjuntivo

0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



18

Programa de Estudos em Sistemas Regionais de Saúde

Diagnóstico do Setor Saúde da RMC

O predomínio das doenças circulatórias no lugar das doenças infecciosas e parasitárias sugere
a necessidade de investimentos no controle da hipertensão e diabetes, condições estas relacionadas
às mortes por AVC (Acidentes Vasculares Cerebrais) e Infarto do Miocárdio. As neoplasias já são a
segunda causa de morte na maioria dos municípios da RMC, característica também observada na
população mundial, relacionadas ao aumento da longevidade.

Tabela 06A
 Causas de morte por grandes capítulos,

segundo os municípios da RMC, 2003

Fonte: Fundação SEADE, Sistema de Mortalidade por Causas

Causas de Morte por Grandes Capítulos, segundo os Municípios: 2003

Causas de Morte Município

Monte
Mor

N. Odessa Paulínia Pedreira S.B.
D'Oeste

S.A.de
Posse

Sumaré Valinhos Vinhedo R M C

Algumas afecções
originadas no período
perinatal

3,8 2,6 2,4 1,3 1,6 2,0 1,3 1,4 1,9

Doenças do aparelho
respiratório

9,7 9,6 10,2 8,5 11,2 16,2 9,1 10,3 12,1 11,4

Malformações congênitas,
deformidades e anomalias

1,3 0,9 1,4 1,3 0,5 1,5 1,1 0,9 1,8 0,9

Algumas doenças
infecciosas e parasitárias

3,4 4,8 4,8 1,8 3,6 4,4 3,3 3,7 4,6 3,8

Causas externas de
morbidade e mortalidade

21,5 7,4 15,5 6,3 10,9 11,8 19,8 11,2 10,6 14,4

Neoplasias (tumores) 10,2 16,2 21,2 15,2 12,4 14,7 14,7 20,6 19,5 16,9

Doenças do aparelho
circulatório

16,7 25,8 19,1 45,3 20,5 30,9 20,0 31,4 25,2 27,5

Doenças endócrinas,
nutricionais e metabólicas

3,8 7,0 6,1 6,3 4,0 5,9 2,5 4,4 3,9 3,7

Doenças do aparelho
digestivo

5,1 7,9 5,5 4,9 4,2 4,4 4,0 4,4 5,7 5,2

Doenças do sistema
nervoso

0,8 2,2 1,7 1,8 2,0 1,5 1,3 2,6 2,5 1,8

Doenças do ouvido e da
apófise mastóide

Sintomas, sinais e
achados anormais de
exames

19,9 10,9 6,8 3,1 25,1 5,9 18,7 4,6 7,8 8,4

Doenças do aparelho
geniturinário

3,0 3,1 3,1 1,8 2,1 1,5 2,3 1,5 2,5 2,2

Doenças do sangue e
órgãos hematopoéticos

0,4 0,4 0,3 0,9 0,7 0,7 0,3 0,7 0,4 0,5

Transtornos mentais e
comportamentais

0,8 0,7 0,4 0,6 0,2 2,0 0,7 0,8

Complicações da
gravidez, parto e
puerpério

0,4 0,1 0,0

Doenças da pele e do
tecido subcutâneo

0,4 0,7 0,4 0,3 0,4 1,1 0,3

Doenças do sistema
osteomuscular e do tecido
conjuntivo

0,9 0,7 0,4 0,6 0,7 0,1 0,4 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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As causas externas se constituem em um grave problema das cidades, exigindo intervenções
intersetoriais. Nesse grupo, destacam-se os homicídios e os óbitos por acidentes de transporte.
Ainda que as mortes por agressões venham apresentando declínio importante em relação aos valores
observados na década de 90, a Região Metropolitana de Campinas apresentou, no período 2002/
2004, taxa média de homicídios superior à média estadual, mas inferior às de outras regiões
metropolitanas e à da capital do Estado. Já nos óbitos por acidentes de transporte, a RMC perde
apenas para a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), conforme mostram os dados da
Tabela 07.

Os valores de cada um dos 19 municípios da Região Metropolitana de Campinas e sua posição
relativa no ranking nacional, estadual e da RMC são mostrados nas tabelas apresentadas a seguir
(Tabelas de 08, 09 e 10), referentes a homicídios na população geral, a homicídios em população
jovem e a acidentes de transporte. Hortolândia, Monte Mor, Sumaré e Campinas destacam-se por
apresentarem taxas de homicídios superiores à média da RMC (Tabela 08).

Tabela 07
Taxas médias (por 100.000 habitantes) de homicídios e óbitos

por acidentes de transporte na população total em locais selecionados
 2002/2004

Locais Homicídios Óbitos por Acidentes de
Transporte

RMC 35,6 18,1

RMBS 41,1 21,1

RMSP 47,9 12,3

Capital 48,2 11,9

Estado de São Paulo 34,1 17,6

Fonte: OEI-Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência

e a Cultura. Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros, 2007
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Os jovens constituem-se no segmento mais afetado pela epidemia da violência em curso,
apresentando riscos muito superiores ao da população geral da Região Metropolitana de Campinas.
Na região, os municípios mais afetados pela violência são Monte Mor, Hortolândia, Sumaré, Campinas,
Santo Antônio de Posse, Santa Bárbara D’Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira e Jaguariúna, com
taxas de homicídios entre jovens acima da média regional (Tabela 09).

Tabela 08
 Taxas médias (por 100.000 habitantes) de homicídios na

população total dos municípios da RMC, 2002/2004

Município Média
2002-2004

Ranking
RMC

Ranking
Estadual

Ranking
Nacional

Hortolândia 55,5 1 15 125

Monte Mor 54,5 2 18 133

Sumaré 52,7 3 19 146

Campinas 47,4 4 26 192

Santo Antônio de Posse 32,8 5 60 448

Cosmópolis 29,8 6 71 555

Paulínia 27,5 7 78 650

Artur Nogueira 20,5 8 111 1011

Santa Bárbara D'Oeste 20,1 9 116 1048

Jaguariúna 18,9 10 132 1151

Indaiatuba 18,2 11 142 1209

Itatiba 18,0 12 145 1236

Valinhos 16,7 13 162 1367

Nova Odessa 12,7 14 229 1912

Engenheiro Coelho 12,0 15 256 2028

Americana 9,8 16 306 2426

Vinhedo 7,8 17 361 2827

Holambra 4,3 18 449 3628

Pedreira 3,6 19 470 3786

Fonte: OEI-Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência

 e a Cultura. Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros, 2007
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Além das agressões, chama a atenção a mortalidade por acidentes de transportes, por
apresentar-se mais alta do que a média do Estado, da RM de São Paulo e da capital (tabela 07).
As taxas médias no período 2002/2004 por município pode ser observada na Tabela 10.

Tabela 09
 Taxas médias (por 100.000 habitantes) de homicídios na  população jovem

dos municípios da RMC, 2002/2004

Fonte: OEI-Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros, 2007

Município Média
2002-2004

Ranking
RMC

Ranking
Estadual

Ranking
Nacional

Monte Mor 120,2 1 9 61

Hortolândia 117,1 2 12 68

Sumaré 116,2 3 13 69

Campinas 102,8 4 21 112

Santo Antônio de Posse 80,2 5 38 211

Santa Bárbara D'Oeste 51,5 6 73 504

Cosmópolis 51,2 7 74 509

Artur Nogueira 39,6 8 126 773

Jaguariúna 36,7 9 137 870

Paulínia 34,9 10 151 933

Valinhos 32,3 11 160 1015

Indaiatuba 27,5 12 177 1213

Holambra 19,2 13 251 1687

Itatiba 17,7 14 267 1801

Americana 15,2 15 285 1956

Nova Odessa 11,9 16 303 2176

Vinhedo 9,8 17 324 2339

Pedreira 9,2 18 327 2381

Engenheiro Coelho 0,0 19 354 2676
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Tabela 10
Taxas médias (por 100.000 habitantes) de óbitos por acidentes de transporte

a população geral dos municípios da RMC, 2002/2004

Fonte: OEI-Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Mapa da
Violência dos Municípios Brasileiros, 2007

Município Média
2002-2004

Ranking
RMC

Ranking
Estadual

Ranking
Nacional

Jaguariúna 34,6 1 115 665

Itatiba 31,0 2 144 851

Monte Mor 29,3 3 165 949

Paulínia 26,3 4 184 1136

Artur Nogueira 25,9 5 192 1174

Americana 20,7 6 270 1656

Campinas 20,1 7 284 1741

Sumaré 16,2 8 350 2216

Nova Odessa 15,7 9 364 2284

Indaiatuba 15,7 10 365 2286

Vinhedo 14,3 11 401 2504

Pedreira 14,2 12 402 2508

Valinhos 14,1 13 407 2536

Holambra 12,9 14 437 2726

Santo Antônio de Posse 12,1 15 452 2866

Engenheiro Coelho 12,0 16 454 2882

Santa Bárbara d'Oeste 11,4 17 465 2992

Cosmópolis 8,5 18 522 3484

Hortolândia 6,7 19 551 3803

A mortalidade infantil vem declinando no Estado e nas regiões metropolitanas. Na Região
Metropolitana de Campinas, a taxa decresceu significativamente no período de 1980 a 2004, caindo
de 38,83% em 1980 para 12,21% em 2004. A média da Região Metropolitana de Campinas mostra-
se menor que a média do Estado de São Paulo, em todo o período (Tabela 11). Entretanto, os valores
mais recentes são em geral muito superiores aos de países mais desenvolvidos, indicando a
necessidade de investimentos na atenção ao pré-natal e ao parto.
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Tabela 11
Evolução da Taxa de Mortalidade Infantil,

segundo os municípios da RMC: 1980-1985-1990-1995-2000-2004(¹)

Fonte: Fundação SEADE

Elaboração: EMPLASA.2005

(1) Óbitos de menores de 1 ano, por mil nascidos vivos

(2) Municípios criados em 30/12/1991

Na Região Metropolitana de Campinas, os menores índices de mortalidade infantil, em 2004,
são observados nos municípios de Holambra, Cosmópolis, Nova Odessa e Valinhos. Por outro lado,
taxas de mortalidade infantil acima da média regional persistem em vários municípios da RMC, com
os índices oscilando entre 20,41 e 12,26. Vale destacar que esses índices são insuficientes para
mostrar as disparidades existentes entre grupos populacionais com diferentes condições de vida.

Por outro lado, apesar da redução da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, esses
agravos ainda se constituem importante problema de saúde pública na Região Metropolitana de
Campinas. Leptospirose, tuberculose, meningites, as doenças emergentes e reemergentes, como
dengue, febre maculosa, Aids, entre outras, impõem aos gestores novos desafios para seu
enfrentamento.

Municípios 1980 1985 1990 1995 2000 2004

Americana 31,64 24,66 21,49 20,63 11,25 10,70

Artur Nogueira 73,36 34,13 50,93 15,18 16,59 15,08

Campinas 35,64 23,08 23,80 19,66 14,16 11,18

Cosmópolis 68,58 30,30 20,75 8,86 13,51 8,52

Eng.Coelho(²) 13,79 17,05 11,36

Holambra(²) 29,20 17,14 5,32

Hortolândia(²) 24,99 15,93 13,19

Indaiatuba 76,36 30,43 25,99 20,67 18,68 15,91

Itatiba 26,73 33,20 21,51 22,93 11,53 13,93

Jaguariúna 48,42 25,94 31,85 21,78 13,79

Monte Mor 43,81 49,66 23,93 30,44 8,72 15,80

Nova Odessa 26,13 27,21 19,79 18,12 16,95 6,46

Paulínia 38,93 20,73 10,26 18,91 7,85 12,26

Pedreira 40,15 35,25 20,07 12,00 10,49 14,68

S.B. D'Oeste 34,88 26,46 27,83 19,34 15,37 15,73

S.A de Posse 39,60 18,63 25,42 33,47 12,01 20,41

Sumaré 49,07 44,44 27,83 25,89 11,92 12,49

Valinhos 28,16 19,50 24,01 15,33 9,50 6,11

Vinhedo 54,45 12,18 15,50 19,97 9,84 14,40

R M C 38,83 26,31 24,25 20,55 13,51 12,21

Estado de São Paulo 50,93 36,35 31,19 24,58 16,97 14,25
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A existência de um grande contingente de trabalhadores dos setores secundário e terciário,
sua variabilidade em termos de atividade, bem como as especificidades dos trabalhadores rurais da
Região Metropolitana de Campinas indicam a complexidade no diagnóstico e definição de políticas e
ações de saúde mais potentes relacionadas ao ambiente de trabalho.

Nas últimas décadas, vêm ocorrendo importantes mudanças no perfil epidemiológico da
população. Os óbitos por doenças infecciosas declinaram e hoje temos o predomínio das doenças
cardiovasculares. O envelhecimento populacional e o aumento da longevidade aliados aos avanços
consideráveis nas áreas de diagnose e terapêutica trazem como conseqüência um crescimento
rápido e acentuado das condições crônicas, aqui entendidas como “problemas de saúde que
requerem gerenciamento contínuo por um período de vários anos ou décadas”6. Essa situação exigirá
dos gestores públicos, especial atenção no planejamento de ações capazes de responder às
demandas colocadas por esta tendência. São consideradas condições crônicas, além das doenças
crônicas degenerativas, os distúrbios mentais de longo prazo, as deficiências físicas permanentes e
as doenças transmissíveis que em função dos avanços ocorridos em seu tratamento garantem
sobrevida a seus portadores exigindo acompanhamento permanente dos sistemas de saúde.

Importa ressaltar que, apesar da Região Metropolitana de Campinas apresentar na média bons
indicadores de saúde, observam-se importantes diferenças intra-regionais. Nesse sentido, estudos7

mais detalhados da mancha urbana da Região Metropolitana de Campinas acerca de diferentes
indicadores sociais permitem identificar a localização de áreas com melhores e piores condições de
vida, mostrando com extrema clareza que a mancha urbana regional está segmentada em dois
grandes blocos. Um deles, com os piores indicadores sociais, abrange a mancha urbana localizada
ao sul de Indaiatuba e Campinas, estendendo-se em direção a Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa,
Santa Barbada D’Oeste, Americana e Paulínia8.

Finalmente, deve-se destacar que essa heterogeneidade, evidenciada tanto pelos indicadores
sócio-demográficos como pelos principais indicadores de saúde, implica em diferentes necessidades
de saúde, as quais devem ser consideradas no processo de formulação e implementação de políticas
públicas para a região.

1.3. O SUS e os demais Sistemas de Saúde existentes no Brasil

Existem hoje organizados, no Brasil, três sistemas de saúde: o Sistema Único de Saúde
(SUS), público de caráter universal; o Sistema de Saúde Suplementar, representado pelas empresas
de seguro-saúde, cooperativas médicas e de autogestão, e o Sistema de Desembolso Direto,
mantido, como o próprio nome diz, através de pagamento direto dos usuários.

Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)9 mostram que 61% da
população brasileira apresentam-se como usuária não exclusiva do SUS, o equivalente a 115 milhões
de pessoas.

6 BRASIL/CONASS.SUS: Avanços e desafios.Brasília: CONASS, 2006
7 Ver NEPO/UNICAMP. Campinas Metropolitana: diversidades sócio-espaciais. Campinas: UNICAMP. Arquivo PDF 2004, CD Rom.
8 Ver Anexo 1.
9 CONASS A saúde na opinião dos brasileiros. Brasília: CONASS: Progestores, 2003
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A maior parte dessas pessoas paga diretamente por algum tipo de serviço de saúde, o que
define o Sistema de Desembolso Direto como “um grande sistema oculto que opera com baixa
regulação do Estado”.

Já o Sistema de Saúde Suplementar apresenta percentuais diferenciados de cobertura
populacional em cada uma das regiões do país. Isso pode ser observado na Tabela 12, onde se
destacam os dados referentes à Região Sudeste.

Tabela 12
População e beneficiários do Sistema de Saúde Suplementar, por Região -  2006

Fonte: IBGE . Estimativa para anos intercensitários

Região População
% em relação
à população

brasileira

Nº de beneficiários
do SSS

% de população
coberta pelo SSS

na região
Norte 15.022.071 8,04% 1.015.025 6,75%

Nordeste 51.609.036 27,63% 4.269.893 8,27%

Sudeste 79.561.023 42,59% 24.273.225 30,50%
Sul 27.308.919 14,62% 4.928.194 18,00%

Centro oeste 13.269.564 7,10% 1.661.384 12,52%

Exterior e/ou dados insuficientes 5.779

Brasil 186.770.613 100,00% 36.153.500 19,35%

A Tabela 13 mostra as diferenças dos percentuais de cobertura populacional do Sistema de
Saúde Suplementar por classes de rendimento, o que evidencia de forma mais concreta o grau de
dependência da população de mais baixa renda com o SUS.

Tabela 13

Cobertura do Sistema de Saúde Suplementar, por classes de rendimento

Fonte: IBGE. 2003

Embora na RMC, o Sistema de Saúde Suplementar apresente percentual de cobertura
populacional mais elevado que a média de cobertura apresentada pelo país, este percentual quando
analisado em cada município mostra grande diversidade. Isto pode ser observado na Tabela 14.

Classes de rendimento % de cobertura
Até 1 sal. mínimo 2,9%

De 1 a 2 sal.mínimos 6,7%

De 2 a 3 sal.mínimos 14,1%

De 3 a 5 sal.mínimos 24,9%

De 5 a 10 sal. mínimos 43,5%

De 10 a 20 sal. mínimos 65,8%

+ de 20 sal. mínimos 83,9%
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Tabela 14
RMC – 2006

Beneficiários do Sistema de Saúde Suplementar

Fontes: Fundação SEADE10

Agência Nacional de Saúde. Brasil.Dez./2006

Municípios População Nº de beneficiários % de cobertura

Holambra 8.336 2914 34,95%

Engenheiro Coelho 12.242 2008 16,40%

Santo Antônio de Posse 21.028 1354 6,43%

Jaguariúna 33.577 17321 51,58%

Pedreira 39.934 19298 48,32%

Artur Nogueira 40.659 9315 22,91%

Monte Mor 45.514 11326 24,88%

Nova Odessa 46.229 21151 45,75%

Cosmópolis 51.475 16425 31,90%

Vinhedo 57.700 35453 61,44%

Paulínia 62.624 36208 57,81%

Valinhos 91.338 46782 51,21%

Itatiba 94.960 35059 36,91%

Indaiatuba 176.783 59513 33,66%

Santa Bárbara D’Oeste 184.207 54149 29,39%

Hortolândia 188.978 37761 19,98%

Americana 199.139 107669 54,06%

Sumaré 224.677 62253 27,70%

Campinas 1.041.509 522890 50,20%

Total da RMC 2.620.909 1.089.849 41,58%

11 http:/www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=tabela, em 22/02/2007

Sabe-se, no entanto, que mesmo os usuários do Sistema Médico Suplementar e do Sistema
de Desembolso Direto recorrem ao SUS com freqüência, em determinadas circunstâncias, tais
como internações de longa permanência, procedimentos de alta complexidade e assistência
farmacêutica.

O SUS, criado na Constituição Federal de 1988, começou a ser implantado a partir de 1990,
com a edição das Leis 8.080 e 8.142. É, portanto, um sistema de criação recente, que tem contribuído
significativamente para a melhoria do estado de saúde dos brasileiros. Em seus dezessete anos de
existência, o SUS acabou por estruturar uma ampla e diversificada rede de serviços de saúde em
todo o país que, apesar de sua distribuição não uniforme, é responsável pela incorporação de milhões
de cidadãos ao sistema.

A produção de ações e serviços de saúde no SUS mostra-se muito expressiva. Dados do
Ministério da Saúde (DATASUS), sobre a produção anual de 2006, evidenciam a realização no âmbito
do SUS de: 1 bilhão de procedimentos na atenção básica; 150 milhões de consultas médicas; 12
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milhões de internações hospitalares; 2 milhões de partos; 300 milhões de exames laboratoriais; 1
milhão de tomografias; 9 milhões de ultra-sonografias; 140 milhões de doses de vacina aplicadas; e
14 mil transplantes realizados.

Desafios do SUS na atualidade

Em que pesem os grandes avanços ocorridos no âmbito do SUS desde sua criação,
particularmente os relacionados à ampliação de cobertura e à qualificação da assistência e dos seus
mecanismos gestores, ainda há muito que se construir na perspectiva de garantir uma atenção à
saúde de qualidade a todos os brasileiros.

O SUS apresenta um conjunto de desafios que merecem ser destacados no âmbito deste
estudo. O primeiro dele diz respeito especificamente à adequação de seu financiamento. Sabe-se
que o SUS vem sendo historicamente subfinanciado, e que o gasto público per capita em saúde no
Brasil é menor que o de países com níveis semelhantes de desenvolvimento, conforme pode ser
observado na Tabela 15.

Tabela 15
Gasto público per capita em saúde, em países
 com níveis semelhantes de desenvolvimento

Fonte: Banco Mundial e OMS

The Word Health Report – 2005

Países Gasto público
per capita (US$)

México 170

Colômbia 125

Argentina 120

Chile 111

Uruguai 105

Brasil 94
Venezuela 86

Peru 47

Por outro lado, sabe-se que os recursos públicos aplicados em saúde no Brasil representam
apenas 3,2% do PIB, sendo menores que o de vários países, tais como Bolívia, Colômbia, África do
Sul, Rússia, Venezuela, Uruguai, Argentina e Cuba, para não falar dos recursos públicos aplicados
em saúde pelos países mais desenvolvidos11.

11 CEBES/ABRES/ ABRASCO/CONASEMS/ABONG. Gasto em Saúde no Brasil. Julho 2006
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Sabe-se ainda que no Brasil, os recursos públicos representam apenas 45% dos gastos totais
com saúde, conforme relatório da OMS 2006, com dados relativos ao ano 2003. Um outro aspecto
referente ao financiamento do SUS diz respeito à diminuição do percentual relativo de participação
da fonte federal, com correspondente aumento dos percentuais de participação de estados e
municípios, que vem sendo observado desde o início do processo de implantação do SUS.

É assim que os gestores do SUS e outros setores representativos da sociedade têm apoiado
a aprovação da lei que regulamenta a Emenda Constitucional 29 (EC - 29). Essa regulamentação
tem sido apontada como uma alternativa para o enfrentamento das questões relativas ao financiamento
do sistema.

Um outro desafio que se coloca hoje, para o SUS, diz respeito ao amadurecimento de seu
modelo de gestão tripartite, com a utilização de novos métodos e instrumentos expressos no
Pacto de Gestão recentemente firmado entre os gestores do SUS e editado através da Portaria GM
n.º 399, de 22 de fevereiro de 2006. Esse Pacto estabelece diretrizes para a gestão em aspectos
relacionados à descentralização, regionalização, financiamento, planejamento e programação,
participação e controle social e gestão e educação na saúde.

 Se por um lado esse processo oferece maior flexibilidade na pactuação entre os gestores do
sistema, por outro, exige desses gestores um maior entendimento sobre o sistema e uma maior
capacidade de planejamento e articulação regional.

No que diz respeito ao modelo de atenção a saúde, na perspectiva de se garantir a atenção
permanente e integral às pessoas e às coletividades no conjunto das práticas desenvolvidas no
SUS, deve-se ainda superar a fragmentação das ações e serviços de saúde que se constitui,
assim, num outro desafio a ser enfrentado.

Deve-se destacar que o SUS foi imprimindo gradativamente aos municípios brasileiros
um conjunto de novas responsabilidades, no que diz respeito ao desenvolvimento de ações e
serviços de saúde dirigidos tanto à promoção da saúde, como ao enfrentamento de riscos e
agravos existentes em sua população. Dessa forma, o trabalho em saúde desenvolvido sob
responsabilidade dos municípios tem se tornado cada vez mais complexo, o que inevitavelmente
tem gerado novas demandas, particularmente às suas instâncias gestoras, as Secretarias
Municipais de Saúde.

Isto estimulou muitas vezes, a consolidação de sistemas municipais de saúde autônomos, em
que a necessária articulação entre as unidades de saúde de municípios de uma mesma região
mostra-se fragilizada por razões diversas. Com isso, compromete-se a qualidade da atenção prestada
e se produz um grande desperdício de recursos, em função de não se respeitar a lógica de produção
em escala de vários procedimentos.

Assim, a estruturação de redes regionalizadas de atenção à saúde, que favoreça a
integralidade da atenção e a utilização racional dos recursos existentes, constitui-se sem dúvida,
num desses desafios, cujo enfrentamento requer a atuação conjunta e solidária dos gestores do
SUS numa dada região.
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2. O SUS NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

No que diz respeito ao desenvolvimento do SUS, a Região Metropolitana de Campinas apresenta
um significativo conjunto de serviços de saúde em todos os níveis de atenção, destacando-se pela
oferta de serviços de referência especializados, de média e alta complexidade, para a população da
própria localidade e para pacientes oriundos de outras regiões e estados do País.

O presente estudo buscou identificar as principais fortalezas e fragilidades existentes na
organização do SUS na região, com vistas a subsidiar a implementação de medidas capazes de
contribuir com a consolidação e qualificação do sistema.

A proposta da investigação que orientou a pesquisa de campo realizada com vistas à elaboração
do presente diagnóstico tomou como hipótese a assertiva de que as fragilidades presentes no SUS
Regional configuram-se, sobretudo, como problemas de ordem organizacional do sistema. Para
melhor identificar essas fragilidades, além da sistematização dos dados secundários colhidos nos
bancos de dados oficiais relativos ao setor saúde, a pesquisa recorreu a três estratégias. Em primeiro
lugar, realizou uma sondagem exploratória, por meio de um questionário enviado aos gestores das
Secretarias Municipais de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Anexo 2) e aos dirigentes
hospitalares das unidades que dispõem de leitos para o SUS (Anexo 3). Das dezenove Secretarias
Municipais de Saúde, dezessete responderam ao questionário, e das vinte e oito unidades hospitalares,
dezoito responderam a esse instrumento. Em segundo lugar, a fim de aprofundar a análise dos
problemas detectados, foram realizadas entrevistas com gestores de dezoito Secretarias Municipais
de Saúde (Anexo 4), com os dirigentes de vinte e oito unidades hospitalares (Anexo 5), com o diretor
da DRS VII e com o Presidente do Sindicato dos Médicos de Campinas e região (Anexo 6). Em
terceiro lugar, utilizando-se a técnica de grupo focal, realizou-se reunião com médicos formados nos
últimos cinco anos, buscando identificar as expectativas e a análise desses profissionais em relação
ao SUS na região (Anexo 7).

Apresentam-se neste capítulo, de forma sistematizada, as principais características observadas
quanto à organização do SUS regional.

2.1. Ações e Serviços de Saúde

A análise foi construída respeitando a organização própria das ações de saúde pública, e a
organização dos serviços em redes, por nível de densidade tecnológica incorporada.

2.1.1. Rede de Atenção Básica

Em relação ao modelo de atenção básica, a análise dos dados coletados junto aos gestores
municipais de saúde da Região Metropolitana de Campinas, indica que o modelo de saúde da família,
proposto pelo Ministério da Saúde não conseguiu se firmar como uma opção única, em substituição
ao modelo tradicional (“postos e/ou centros de saúde”). Ao contrário, os modelos preponderantes na
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região são: 1) o modelo híbrido, aqui entendido enquanto existência de unidades básicas tradicionais
ao lado de unidades de saúde da família, ampliadas ou não, que está implantado em 08 municípios;
e 2) o modelo tradicional, implantado em 06 municípios. Apenas 04 municípios utilizam o modelo de
Saúde da Família exclusivo, conforme apresentado no Gráfico 01 e na Tabela 16. Desses municípios,
02 municípios apresentam o modelo Saúde da Família ampliado (Campinas e Engenheiro Coelho),
caracterizado pela inclusão de outros profissionais na equipe.

Gráfico 01

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa
“Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Tabela 16
Modelo da Atenção na Rede Básica

RMC-2007

Município Modelo
Americana Híbrido

Artur Nogueira SF

Campinas SF ampliado

Cosmópolis Híbrido

Engenheiro Coelho SF ampliado

Holambra Híbrido

Hortolândia Híbrido

Indaiatuba Híbrido

Itatiba Híbrido

Jaguariúna Tradicional

Monte Mor Tradicional

Nova Odessa Tradicional

Pedreira Híbrido

Santa Bárbara D'Oeste Tradicional

Santo Antonio de Posse Híbrido

Sumaré SF

Valinhos Tradicional

Vinhedo Tradicional

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa
 “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”
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A partir das informações obtidas, detectou-se que, nos municípios que adotam um modelo
híbrido, o Centro de Saúde permanece como referência de um conjunto de unidades de saúde da
família.

 As dificuldades para a implantação do modelo de Saúde da Família na Região Metropolitana de
Campinas derivam, segundo a opinião dos gestores municipais, fundamentalmente do perfil do
profissional médico disponível na região; das preferências da própria clientela por especialistas; e
das exigências do modelo proposto pelo Ministério da Saúde, que não favorece adequação à realidade
local. Alguns gestores explicitaram o entendimento de que é necessário trabalhar com as
especialidades médicas básicas: clínica médica, pediatria e ginecologia.

Nesse sentido, os dados do DATASUS/MS, abaixo mostrados no Gráfico 02, indicam também
a baixa cobertura do modelo do Programa de Saúde da Família na Região Metropolitana de Campinas
que, no período de 2000 a 2005, passou de cerca de 2,0 % para pouco mais de 14% da população,
refletindo as dificuldades apontadas.

Gráfico 02

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde. UNICAMP.
Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP

Outra limitação da rede básica apontada pelos profissionais médicos, participantes do grupo
focal, refere-se ao fato de o modelo de atenção estar organizado predominantemente pela atenção à
demanda espontânea. Na opinião desses profissionais, no processo de planejamento dos serviços
de saúde, pouca ênfase é dada às ações estratégicas voltadas para a prevenção e a promoção da
saúde.

Além das questões relacionadas ao modelo técnico-assistencial, observa-se que os gestores
públicos, na sua grande maioria (88%), consideram as unidades básicas adequadas do ponto de
vista de sua localização geográfica nos municípios, embora 56% desses gestores apontem como
insuficientes o número de unidades existentes, como mostram os Gráficos 03 e 04.
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Gráfico 03

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa
 “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Gráfico 04

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa
 “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

No que se refere à resolutividade e qualidade da atenção básica, embora os gestores municipais
tenham considerado esse nível da atenção bom ou muito bom, em 65% dos casos, e razoável em
35%, segundo os dados do questionário aplicado, observam-se nas entrevistas realizadas com esses
mesmos gestores, referências opostas àquelas expressas nos questionários, a saber:

• incipiência da programação local que não considera os dados epidemiológicos da

população adscrita;

• baixa resolutividade da rede básica, gerando demanda excessiva nos outros níveis de

atenção;

• ausência e/ou precariedade de protocolos, com pouca aderência dos profissionais;
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• dificuldade no planejamento dos serviços, em função de migrações sazonais e

atendimento a usuários de outros municípios;

Por sua vez, os dirigentes hospitalares entrevistados apontam a baixa resolutividade da rede
básica, como responsável pela sobrecarga de demanda nos serviços mais especializados. Citam
também como problema a inexistência da programação em saúde por faixa etária ou patologia de
risco, e sugerem a implantação dessa programação de forma a possibilitar uma melhor atuação de
cada nível do sistema.

Nas respostas dos gestores municipais ao questionário, foi possível detectar um conjunto
de fragilidades e avanços no SUS. Esses gestores enumeram vários avanços conseguidos na
Rede Básica, incluindo: maior organização dessa rede em 50% (9) dos municípios; ampliação
do PACS e PSF em 31% (5) e, ampliação do acesso da população à rede básica em 44% (7)
dos municípios.

A principal fragilidade apontada pelos gestores municipais (63%) refere-se à questão da
contratação e fixação de médicos na rede, especialmente de profissionais com perfil adequado ao
modelo de saúde da família. Indicam também a ausência de compromisso desses profissionais com
os serviços e as dificuldades de contratação e fixação de médicos em áreas de risco social e/ou de
difícil acesso (69%dos gestores).

Para o enfrentamento dos problemas gerados pela baixa resolutividade da rede básica, os
gestores municipais sugerem as seguintes medidas:

• flexibilizar o modelo do Programa de Saúde da Família, de acordo com as características
regionais;

• associar pré-agendamento de consultas com agenda aberta para atendimento de casos
eventuais;

• ampliar a capacidade instalada das unidades.

Tanto os gestores municipais, quanto os dirigentes hospitalares indicam como sugestão
para fortalecer a qualidade da atenção básica ofertada na Região Metropolitana de Campinas a
implementação de mecanismos de integração dessa rede com os demais níveis de atenção à
saúde.

Na opinião dos gestores municipais de saúde da RMC, os problemas da rede básica estão
concentrados, sobretudo, na insuficiência do número de unidades básicas e na dificuldade de fixação
de médicos.

Quando se consideram os dados do DATASUS, relativos às consultas médicas básicas1, pode-
se detectar um déficit global desses procedimentos na RMC, conforme mostra a Tabela 17, de cerca
de 144 mil consultas, correspondendo a 5% das necessidades para atender a 70% da população da
região.

1 Para cálculo da Consultas Médicas Básicas não foi considerado o Sub-grupo 02 (procedimentos cirúrgicos) do Grupo 02 da Tabela SIA/
SUS/MS, 2006
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Tabela 17
Necessidade e produção de consultas médicas básicas

para 70% da população, por município da
Região Metropolitana de Campinas, 2006

MUNICÍPIOS
Necessidade

Consultas. Básicas
Produção Déficit / Superávit

Americana 219.551 213.166 (6.384,75)

Artur Nogueira 44.827 54.199 9.372,45

Campinas 1.148.264 947.183 (201.080,67)

Cosmópolis 56.751 48.198 (8.553,19)

Engenheiro Coelho 13.497 38.208 24.711,20

Holambra 9.190 15.814 6.623,56

Hortolândia 208.348 170.301 (38.047,25)

Indaiatuba 194.903 229.016 34.112,74

Itatiba 104.693 148.909 44.215,60

Jaguariúna 37.019 49.133 12.114,36

Monte Mor 50.179 80.081 29.901,82

Nova Odessa 50.967 38.593 (12.374,47)

Paulínia 69.043 168.685 99.642,04

Pedreira 44.027 43.854 (173,24)

Santa Bárbara D'Oeste 203.088 168.441 (34.647,22)

Santo Antônio de Posse 23.183 25.488 2.304,63

Sumaré 247.706 144.970 (102.736,39)

Valinhos 100.700 92.773 (7.927,15)

Vinhedo 63.614 68.395 4.780,75

TOTAL 2.889.552 2.745.407 (144.145,17)

Fonte: DATASUS/MS.
Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP
Parâmetros: PT MS n.º 1101/2002

Ao se considerar os municípios da Região Metropolitana de Campinas, observam-se déficits
importantes nos municípios de Sumaré (- 41%), Nova Odessa (- 24%), Holambra (- 18%), Campinas
(- 17%), Santa Bárbara D’Oeste (- 17%) e Cosmópolis (- 15%), ao lado de municípios que apresentam
produção acima das necessidades preconizadas, como: Engenheiro Coelho (+183%), Paulínia
(+144%), Holambra (+72%), Monte Mor (+60%), Itatiba (+42%) e Jaguariúna (+33%).

Por outro lado, cabe salientar que o DATASUS apresenta também um conjunto de dados
referentes à produção de ações médicas básicas, definidas através da Portaria MS n.º 1101/2002,
como um conjunto bastante diversificado de ações produzidas pelo profissional médico. A análise
desses dados, que indica uma sobre oferta dessas ações na região ao oferecer uma produção de
serviços suficiente para atender a mais de 70% da população, pode dificultar o entendimento quanto
ao déficit de consultas medicas comentado no parágrafo anterior. Mesmo assim, optou-se pela
apresentação dos dados abaixo (Tabela 18), com o intuito de melhor subsidiar os gestores no processo
de discussão em torno das questões referentes à rede básica.
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Tabela 18
RMC - 2006 - Produção Ambulatorial do SUS

Ações Médicas Básicas* - Necessidades e Quantidade Aprovada 2006

Município
População

2006

Necessidade
100% População**

(A)

Necessidade
70% População

(B)

Quantidade
Aprovada
2006 (C)

(C) - (A) (C) - (B)

Americana 199.139 332.562 232.793 329.993 (2.569) 97.200

Artur Nogueira 40.659 67.901 47.530 118.118 50.217 70.588

Campinas 1.041.509 1.739.320 1.217.524 1.061.628 (677.692) (155.896)

Cosmópolis 51.475 85.963 60.174 113.354 27.391 53.180

Engenheiro Coelho 12.242 20.444 14.311 44.170 23.726 29.859

Holambra 8.336 13.921 9.745 38.730 24.809 28.985

Hortolândia 188.978 315.593 220.915 362.903 47.310 141.988

Indaiatuba 176.783 295.228 206.659 285.761 (9.467) 79.102

Itatiba 94.960 158.583 111.008 163.094 4.511 52.086

Jaguariúna 33.577 56.074 39.252 168.077 112.003 128.825

Monte Mor 45.514 76.008 53.206 151.906 75.898 98.700

Nova Odessa 46.229 77.202 54.042 42.046 (35.156) (11.996)

Paulínia 62.624 104.582 73.207 188.412 83.830 115.205

Pedreira 39.934 66.690 46.683 45.018 (21.672) (1.665)

S B. D'Oeste 184.207 307.626 215.338 330.601 22.975 115.263

S A.de Posse 21.028 35.117 24.582 33.610 (1.507) 9.028

Sumaré 224.677 375.211 262.647 229.775 (145.436) (32.872)

Valinhos 91.338 152.534 106.774 208.930 56.396 102.156

Vinhedo 57.700 96.359 67.451 109.863 13.504 42.412

Total 2.620.909 4.376.918 3.063.843 4.025.989 (350.929) 962.146

Fonte: DATASUS/MS. Tabulação  PESS/NEPP/UNICAMP
* Foram considerados procedimentos de acordo com o Grupo 02 e sub-grupos 01 e 02 da Tabela SAI/SUS//MS, 2006
 **Parâmetros. PT MS no 1101/2002

Finalmente, cabe considerar que, independente do modelo adotado, o estudo aponta para a
necessidade premente de qualificação da atenção básica em todos os municípios da RMC.

2.1.2. Rede de Atenção Especializada Ambulatorial

No que se refere à capacidade instalada da Rede de Atenção Especializada, incluindo os
ambulatórios de especialidades, os ambulatórios hospitalares, as policlínicas e os centros de
referência, os dados colhidos indicam a presença dessas unidades em 83% dos municípios da
região (Gráfico 05), bem como a intensidade do fluxo intermunicipal de usuários, na utilização de
serviços ambulatoriais de outros municípios vizinhos na Região Metropolitana de Campinas (Gráfico
06), conforme indicado por 72% dos gestores municipais.
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Gráfico 05

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Gráfico 06

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Essa situação pode ser ainda detectada pelo apontamento dos avanços indicados pelos gestores
municipais, na medida em que 81% deles referem como positiva a ampliação de especialidades e
63% a ampliação de serviços e criação de centros de referência especializados. No entanto, cabe
ressaltar que, na observação dos pesquisadores, a maior parte dessas iniciativas não considera a
questão numa perspectiva regional.

Esse quadro descrito acima tem sido responsável pela produção de um volume de consultas
especializadas elevado, em relação às necessidades preconizadas por parâmetros do SUS. Nesse
aspecto, mesmo considerando que os ambulatórios de referência estejam atendendo usuários vindos
de municípios de fora da RMC, observa-se uma sobre oferta de consultas em torno de 700 mil em
2006, considerando a necessidade para 70% da população (Tabela 19).
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Em termos de faturamento e de transferência de recursos do SUS é possível observar que no
período de 2003 a 2005 ocorreu também o aumento de transferência de recursos do SUS, que foi
maior no que se refere à Média e Alta Complexidade (aumento de 21%) do que na Atenção Básica
(aumento de18%), conforme pode ser observado na Tabela 20.

Tabela 20

Região Metropolitana de Campinas – Transferências e Pagamentos de Recursos SUS,
segundo a natureza das ações

Período de 2003 a 2005

Fontes: DATASUS/MS. Cadernos de Saúde.
Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP

Ano Transferências

Competência
Média e Alta

Complexidade
Atenção Básica Ações Estratégicas

Total

2003 104.686.132,08 48.642.316,77 8.633.069,17 161.961.518,02

2004 106.311.370,68 53.847.941,83 10.375.080,40 170.534.392,91

2005 127.033.614,88 57.347.078,65 10.743.460,53 195.124.154,06

Fonte: DATASUS / MS. Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP
 Parâmetros: PT MS n° 1101/2002

Tabela 19

Necessidade e produção de consultas médicas especializadas,
considerando 70% da população, segundo município da Região

Metropolitana de Campinas-2006

Municípios
Necessidade de

consulta especializada
Produção

Déficit /
Superavit

Holambra 3.209 11.593 8.384

Eng.Coelho 4.713 2.068 (2.645)

S.A.de Posse 8.096 8.643 547

Jaguariúna 12.927 40.961 28.034

Pedreira 15.375 18.732 3.357

Artur Nogueira 15.654 19.360 3.706

Monte Mor 17.523 28.347 10.824

Nova Odessa 17.798 8.796 (9.002)

Cosmópolis 19.818 44.307 24.489

Vinhedo 22.215 41.128 18.914

Paulínia 24.110 47.942 23.832

Valinhos 35.165 25.741 (9.424)

Itatiba 36.560 40.923 4.363

Indaiatuba 68.061 110.812 42.751

S.B. D'Oeste 70.920 77.791 6.871

Hortolândia 72.757 60.854 (11.903)

Americana 76.669 87.940 11.271

Sumaré 86.501 156.706 70.205

Campinas 400.981 875.434 474.453

TOTAL 1.009.052 1.708.078 99.0276
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Por outro lado, não existem dados detalhados sobre os gastos com recursos próprios dos
municípios para as ações de média e alta complexidade ambulatorial, embora tenha sido possível
detectar, no presente estudo, que muitos municípios financiam essas ações, especialmente para
compra de Serviços de Apoio Diagnóstico e de Medicamentos.

Entretanto, mesmo com a ampliação ocorrida na área de especialidades, na opinião da maioria
dos gestores municipais (70%), existem estrangulamentos para o atendimento de média e alta
complexidade, bem como preocupação com o aumento de gastos nesses setores.

No que se refere à distribuição territorial dos procedimentos especializados, é possível verificar,
na Tabela 21 e pelo Mapa 02, a grande concentração no município de Campinas, responsável pela
produção, em 2006, de 74% dos procedimentos. Em seguida, os Municípios de Americana, Indaiatuba,
Sumaré, Hortolândia, Paulínia e Santa Bárbara D’Oeste realizaram, em conjunto, 17% desses
procedimentos.

Tabela 21
Produção Ambulatorial do SUS – Região Metropolitana de Campinas 2006
Quantidade Aprovada por Categoria de Procedimento segundo Município

Município Atendimento
Básico

Atendimento Não-
Básico

Total

Engenheiro Coelho 120.399 6.420 126.819

Holambra 129.934 55.544 185.478

Pedreira 96.414 214.852 311.266

S.Antonio de Posse 208.892 124.004 332.896

Nova Odessa 213.279 148.266 361.545

Artur Nogueira 352.473 118.276 470.749

Monte Mor 464.808 181.223 646.031

Cosmópolis 520.671 149.952 670.623

Jaguariúna 304.387 441.698 746.085

Valinhos 562.594 242.759 805.353

Vinhedo 422.484 458.734 881.218

Itatiba 569.363 459.910 1.029.273

S.Bárbara D’Oeste 735.450 545.233 1.280.683

Paulínia 573.757 937.167 1.510.924

Hortolândia 930.148 865.627 1.795.775

Sumaré 1.108.681 937.258 2.045.939

Indaiatuba 1.078.072 1.057.237 2.135.309

Americana 1.418.404 800.613 2.219.017

Campinas 4.212.471 22.491.248 26.703.719

Total 14.022.681 30.236.021 44.258.702

Fonte: DATASUS/MS.
Tabulação PESS/ NEPP/UNICAMP.
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Mapa 02
RMC – 2006 – Distribuição da produção dos Atendimentos não Básicos

Fonte: DATASUS/MS.
Tabulação PESS/ NEPP/UNICAMP.

Nas entrevistas realizadas com os Secretários Municipais de Saúde, foi detectada,
especificamente em relação à atenção ambulatorial especializada provida pelos municípios, uma
capacidade suficiente para o atendimento a seus munícipes, com estrangulamentos em algumas
áreas, na maioria dos municípios (14) e saturação em dois deles (Santo Antônio da Posse e Nova
Odessa). Apenas três municípios referiram possuir capacidade instalada para receber demandas de
outros municípios vizinhos (Holambra, Vinhedo e Jaguariúna). As áreas de maior estrangulamento
foram localizadas, pelos gestores municipais, principalmente quanto a: psiquiatria, endocrinologia,
cardiologia, ortopedia, oncologia, neurologia.

Nesse aspecto, também foi referida a fragilidade na atuação da central de marcação de consultas
e regulação da DRS VII que, segundo alguns gestores, consegue dar resposta apenas a 10% dos
pedidos de encaminhamentos, engendrando práticas informais no encaminhamento de pacientes.
Assim, as relações da rede atenção especializada com as demais redes de serviços de saúde vêm-
se pautando pelo estabelecimento de um modelo informal no encaminhamento de pacientes, com
baixa adesão ao sistema de referências.

 

Atend. não Básico
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Foram apontados ainda, como problemas da rede de especialidades, a rotatividade dos médicos
e o não cumprimento da jornada de trabalho, além da ausência de protocolos clínicos padronizados.

Os dirigentes hospitalares entrevistados corroboram a percepção dos gestores municipais,
referindo-se à falta de articulação entre as unidades de saúde e a Central de Regulação regional,
evidenciada na persistência de altas taxas de atendimentos diretos, ao mesmo tempo em que apontam
para a existência de ociosidade na capacidade instalada em várias unidades da atenção especializada.

Quanto ao enfrentamento das questões apontadas, foi possível levantar um conjunto de
sugestões, junto aos gestores públicos, que inclui os seguintes aspectos:

• Realização de pactuações regionais para uso de vagas excedentes nos municípios;

• Reorganização de uma rede de atenção especializada de referência metropolitana que
possibilite um melhor atendimento e condições de trabalho mais adequadas;

• Implantação de protocolos clínicos na rede de especialidades;

• Organização do sistema de referência e contra-referência, com retaguarda técnica dos
hospitais de referência;

• Inclusão dos dirigentes hospitalares nos processos de estruturação da rede metropolitana
de especialidades;

• Organização da rede metropolitana de atenção à saúde mental.

Considerando-se que a Região Metropolitana de Campinas caracteriza-se pela oferta de todas
as especialidades e possui vários centros de referência instalados, a sobre oferta de consultas
especializadas detectada pode estar sendo induzida pela grande oferta de médicos especialistas na
região. Considerando-se, ainda, que essa região constitui-se num pólo de atração de serviços, em
particular de serviços de saúde, pode-se supor que a sobre oferta de procedimentos, acima apontada,
constitua-se como consultas especializadas que vêm sendo utilizadas por cidadãos de outras regiões.
No entanto, cabe ressaltar, nesse caso, a necessidade de aprofundamento dessa análise, buscando
dados que possibilitem melhor identificar o fluxo de usuários de outras regiões, a fim de dimensionar
o eventual impacto desse fluxo na produção pactuada.

Finalmente, deve-se ressaltar que vários dirigentes hospitalares apontaram para a existência
de capacidade instalada ociosa, por motivos diversos, incluindo a fragilidade dos mecanismos de
marcação de consulta e o absenteísmo de pacientes.

2.1.3. Rede de Atenção a Urgência e Emergência

Quanto ao atendimento de Urgência e Emergência realizado em seu componente fixo, foi possível
detectar a presença desses serviços em 88% (16) dos municípios da Região Metropolitana de
Campinas (Gráfico 07). Além disso, é possível afirmar que os serviços de urgência e emergência em
prontos-socorros têm sido assumidos cada vez mais pelos gestores municipais. Essa situação
talvez possa ser explicada pelo fato de essa rede de atenção configurar-se como um serviço de
baixo retorno financeiro, o que pode estar desestimulando a sua realização pelos hospitais da região,
sejam eles públicos ou privados.
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Gráfico 07

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa
 “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Com efeito, considerando-se o perfil de algumas unidades da região, observa-se que, no
consórcio de saúde existente entre os municípios de Pedreira, Santo Antônio de Posse, Holambra e
Artur Nogueira, o hospital consorciado se responsabiliza pela retaguarda de baixa complexidade e
não oferece serviços de pronto-socorro; o Hospital Estadual de Sumaré, responsável pela cobertura
das cidades de Sumaré, Monte Mor e Nova Odessa, funciona sem porta de pronto-socorro, o mesmo
ocorrendo com a Santa Casa de Valinhos, de caráter filantrópico.

Em outros hospitais, o funcionamento do pronto-socorro, nas suas dependências, só é possível
devido à participação do município no seu financiamento, especialmente no pagamento de salários
da equipe médica, como no caso do Hospital Augusto de Oliveira Camargo de Indaiatuba.
Especificamente no caso de Campinas, além das unidades de pronto atendimento regionais, sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, observa-se a presença do pronto-socorro do
Hospital Municipal Mário Gatti, que se constitui numa importante porta de entrada regional, ao lado
dos prontos-socorros dos hospitais universitários (Hospital das Clínicas da UNICAMP e Hospital e
Maternidade Celso Pierro, da PUC-Campinas).

Analisando-se esse cenário, é possível afirmar que o componente fixo da rede de atenção às
urgências e emergências, na Região Metropolitana de Campinas, é quase que exclusivamente uma
rede administrada pelos gestores públicos de saúde, especialmente pelas Secretarias Municipais de
Saúde. Se, por um lado, essa situação cria uma série de questões administrativas complexas de
serem gerenciadas, devido à natureza desses serviços, por outro lado, oferece grandes oportunidades
para a organização adequada de fluxos de pacientes e integração com as diversas redes de serviços.

Foram também apontadas pelos gestores demandas vindas de outros municípios para
atendimento, sobrecarregando os prontos-socorros. Nesse aspecto, observa-se, pelos questionários
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respondidos pelos dirigentes de serviços hospitalares (16), que a população de Campinas configura-
se como uma demanda importante que busca esse tipo de atendimento em hospitais de outros
municípios, como: Hospital Municipal de Jaguariúna, Hospital Municipal Mário Covas de Hortolândia,
Santa Casa de Itatiba, entre outros, constituindo-se na segunda ou terceira maior demanda dos
respectivos prontos-socorros.

Nos prontos-socorros dos grandes hospitais de referência regional, como o Hospital das Clínicas
da UNICAMP, o Hospital Municipal Mário Gatti ou o Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC-
Campinas, foram apontados outros estrangulamentos, relacionados a:

• Elevada ocupação dos leitos de urgência e emergência, obrigando muitas vezes ao uso
de macas para acomodação de pacientes em observação;

• Tempo de permanência elevado, em muitos casos, aguardando a liberação de leito para
internação;

• Regime de funcionamento “vagas zero” no que se refere à retaguarda ao SAMU e outros
sistemas de resgate;

• Baixa integração e articulação entre os PS regionais;

• Organização deficitária de alguns serviços, demonstrando fragilidade administrativa.

No que diz respeito ao número de consulta de urgência / emergência, mesmo considerando
que os PS de referência estejam atendendo usuários de municípios de fora da RMC, observa-
se uma sobre oferta de consultas de mais de 2 milhões, considerando a necessidade para 70%
da população da Região Metropolitana de Campinas (Tabela 22). Isto pode indicar uma baixa
resolutividade da atenção básica, corroborando a opinião emitida por muitos gestores municipais
e diretores hospitalares.
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Tabela 22
Necessidade e produção de consultas de urgência - emergência,
considerando 70% da população, segundo município da Região

Metropolitana de Campinas-2006

Municípios
Necessidade de

consultas
Produção

Déficit /
Superavit

Holambra 2.188 22.793 20.605

Eng.Coelho 3.214 2.163 (1.051)

S.A. de Posse 5.520 12.156 6.636

Jaguariúna 8.814 120.967 112.153

Pedreira 10.483 50.537 40.054

Artur Nogueira 10.673 68.080 57.407

Monte Mor 11.947 72.831 60.884

Nova Odessa 12.135 30.034 17.899

Cosmópolis 13.512 67.244 53.732

Vinhedo 15.146 95.869 80.723

Paulínia 16.439 174.427 157.988

Valinhos 23.976 137.469 113.493

Itatiba 24.927 78.272 53.345

Indaiatuba 46.406 147.188 100.782

S.B. D'Oeste 48.354 169.163 120.809

Hortolândia 49.607 317.922 268.315

Americana 52.274 230.450 178.176

Sumaré 58.978 278.159 219.181

Campinas 273.396 976.807 703.411

TOTAL 687.989 3.052.531 2.364.542

Fonte: DATASUS/MS, Tabulação PESS/NEP/UNICAMP
Parâmetros: PT MS n° 1101/2002

Quanto à capacidade instalada dos prontos-socorros, 78% dos gestores municipais consideram-
na suficiente na região. No que se refere à resolutividade dessa rede, apenas 04 municípios referiram
que a consideram boa. A grande maioria dos gestores indica sua inadequação, uma vez que os
prontos-socorros estão sobrecarregados em função de pressão de grandes demandas por pronto
atendimento, as quais deveriam estar sendo atendidas na rede básica de serviços.

Os gestores municipais referem também estrangulamentos na retaguarda às urgências e
emergências, especialmente de UTI adulto e neonatal e para procedimentos de média e alta
complexidade. Os dirigentes enfatizam ainda a precariedade da regulação do SAMU, expressando a
disposição de contribuir com a estruturação de um SAMU regional.

Além disso, detectaram-se dificuldades de fixação de médicos nesse tipo de serviço, mesmo
naqueles localizados em dependências hospitalares, especialmente devido a sobrecarga e ritmo de
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trabalho e às exigências de atendimento de clientela nos diferentes ciclos de vida (crianças, adultos
e idosos), requerendo conhecimentos das várias especialidades básicas. Quanto à contratação de
médicos, observa-se ainda que o regime de contratação preponderantemente utilizado na região é o
contrato por plantão. A remuneração desse serviço é variável, oscilando entre R$ 400,00 e R$ 500,00
por período de 12 horas.

Os gestores criticam ainda o subfinanciamento desse tipo de atendimento pelo SUS, bem
como a atuação da Central de Regulação da DRS VII, que não consegue dar vazão à demanda dos
usuários por esses serviços.

Quanto à existência de atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (SAMU), observa-
se que os serviços estão presentes em apenas 33% (6) dos municípios e estão em implantação em
6% (1 município), conforme mostra o Gráfico 08. Nos restantes, os serviços são inexistentes, e a
capacidade de resolução das municipalidades é muito baixa, dada a complexidade exigida para
organização desses serviços, bem como os aspectos de economia de escala aí envolvidos.

Gráfico 08

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Quanto às propostas de resolução das dificuldades detectadas, os gestores municipais são
favoráveis, em sua maioria (78%) à organização de uma rede metropolitana de atendimento às
urgências e emergências, com custos compartilhados, incluindo o SAMU. Entretanto, três municípios
(16%) expressaram seu desinteresse em integrar tal rede metropolitana. Por outro lado, detectou-se
que os municípios participantes do Consórcio CONSAÚDE são muito favoráveis à organização de
uma rede microrregional.

Os problemas mais graves identificados pelos gestores municipais na atenção à urgência e
emergência em seu componente móvel (SAMU) são os estrangulamentos existentes para o
atendimento adequado e em tempo hábil dos usuários.

Para o enfrentamento desses estrangulamentos, os gestores sugeriram algumas medidas:



Programa de Estudos em Sistemas Regionais de Saúde

45Diagnóstico do Setor Saúde da RMC

1 Das 30 unidades hospitalares selecionadas, 28 se dispuseram a ser entrevistadas.

• A organização de SAMU microrregional, com cobertura para a população de Sumaré,
Hortolândia e Nova Odessa, cuja negociação encontra-se em curso;

• A reorganização do sistema regional de transporte sanitário, a partir da definição das
reais necessidades metropolitanas;

• A implantação de um pólo de manutenção dos veículos a ser compartilhado pelos
municípios integrantes da RMC.

2.1.4. Rede de Atenção Hospitalar

Em termos de capacidade instalada da Rede de Atenção Hospitalar da Região Metropolitana
de Campinas, faz-se necessário, preliminarmente, observar a dificuldade em se obter dados
atualizados, considerando não só a dinâmica dos hospitais quanto à oferta de leitos, mas também a
morosidade presente na atualização e manutenção dos sistemas de informações hoje existentes.

É assim que, no presente estudo, foram utilizadas fontes diversas para a obtenção desses
dados. Primeiramente, recorreu-se à aplicação de um questionário exploratório, junto a cada uma
das 30 instituições hospitalares conveniadas ou contratadas pelo SUS, com o intuito de se obter uma
caracterização geral de cada uma delas. Nessa etapa, obteve-se resposta de 60% (18) das instituições.

Em seguida, foram realizadas entrevistas com 28 dirigentes hospitalares1, em que se pôde
melhor perceber os potenciais e as fragilidades de cada instituição, bem como a opinião desses
dirigentes a respeito da organização do SUS na região.

O estudo se completou com o levantamento e análise de dados do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNESnet), do Ministério da Saúde, que se constitui, hoje, em uma das
melhores fontes de dados, uma vez que possui a maior cobertura em termos de instituições de
saúde que retornam dados, processados atualmente por meio digital e uso da Internet.

Entretanto, cabe ressaltar que os dados existentes nesse banco de dados foram atualizados
em períodos diferentes, pelos gestores hospitalares, abrangendo os anos de 2003 a 2006, e atualizados
no site – CNESnet - em 20 de março de 2007. Os dados contidos nesse site referem-se,
principalmente, aos serviços integrados ao SUS, isto é, aos serviços públicos estatais e serviços
privados, filantrópicos e lucrativos, que mantêm vinculo contratual com o SUS.

A partir dos dados coletados, uma primeira observação que pode ser feita, diz respeito aos
leitos existentes e contratados pelo SUS e cadastrados no CNESnet do Ministério da Saúde. Nesse
sentido, apresenta-se a Tabela 23, construída para possibilitar uma comparação entre os leitos
existentes na Região Metropolitana de Campinas, na Região Metropolitana de Curitiba e no Estado
de São Paulo.
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Tabela 23
N.º de leitos hospitalares, existentes e conveniados ao SUS (*) por 1.000 habitantes, em unidades

territoriais selecionadas – RMC, RMCuritiba e Estado de São Paulo

Fonte: DATASUS/MS. Tabulação PESS/NEPP/ UNICAMP
(*) – Consideradas as unidades de internação integradas ao SUS.

Verifica-se que a Região Metropolitana de Campinas, além de possuir um volume de leitos
totais por mil habitantes abaixo do preconizado pelos parâmetros do Ministério da Saúde (PTMS
n.º1101/2002 – 2,3 a 3 leitos por mil habitantes), possui indicadores menores quando comparada à
Região Metropolitana de Curitiba e ao Estado de São Paulo.

Quando se considera a população SUS dependente (70% da população), observa-se que essa
situação na Região Metropolitana de Campinas é mais crítica, uma vez que a região possui apenas
1,75 leitos por mil habitantes, com um déficit de mais de 30% de leitos hospitalares no SUS. Esse
déficit reflete-se, obviamente, no volume de internações hospitalares SUS, que se apresenta abaixo
das necessidades preconizadas.

Quando se consideram as internações segundo o local de residência (residentes da RMC
internados em municípios da própria região), o volume de internações apresenta-se 11% abaixo do
esperado. Já quando se consideram as internações segundo o local de internação (residentes da
RMC internados em qualquer município), esse volume apresenta-se 6% abaixo do esperado. Isto
pode ser observado no Gráfico 09.

RMC Leitos/
mil hab.

R.M. Curitiba Leitos
mil hab.

Estado de
São Paulo

Leitos/
mil hab.

População- 2006 2.620.909 3.261.167 41.055.761

Leitos
Leitos existentes total 5.344 2,04 9.761 2,99 106.593 2,60

Leitos SUS (100% pop) 3.204 1,22 6.590 2,02 68.567 1,67

Leitos SUS (70% pop) 3.204 1,75 6.590 2,89 68.567 2,39

Leitos clínicos e cirúrgicos total 2.864 1,09 4.931 1,51 53.118 1,29

Leitos clínicos e cirúrgico SUS 1.544 0,59 2.953 0,91 30.787 0,75

Leitos UTI existente 600 0,23 765 0,23 10.267 0,25

Leitos UTI SUS 281 0,11 477 0,15 5.383 0,13
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Gráfico 09

Tabela 24
Comparação de Internações Hospitalares realizadas pelo SUS em 2006, por especialidades, em

unidades territoriais selecionadas – RMC, RMCuritiba e Estado de São Paulo

Fonte: DATASUS/MS.  Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP

Fonte: DATASUS/MS.Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP

Quanto ao volume de internações realizadas, observa-se na Tabela 24 também um menor
volume total de internações por mil habitantes, na comparação com o Estado de São Paulo e Região
Metropolitana de Curitiba.

Especialidades RMC Internações por
1.000

R.M. Curitiba Internações por
1.000

Estado de
São Paulo

Internações por
1.000

Cirúrgica 51.574 19,68 99.086 30,38 762.449 18,57

Clinica Médica 41.225 15,73 52.460 16,09 733.836 17,87

Crônicos 0 0,00 0 0,00 5.207 0,13

Obstétrica 25.539 9,74 36.398 11,16 442.662 10,78

Pediátrica 15.263 5,82 21.129 6,48 255.213 6,22

Psiquiátrica 4.261 1,63 10.431 3,20 73.465 1,79

Reabilitação 0 0,00 0,00 193 0,00

Tisiologia 18 0,01 381 0,12 3.990 0,10

Hospital-Dia 935 0,36 5.722 1,75 5.483 0,13

TOTAL 138.815 52,96 225.607 69,18 2.282.498 55,60
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Gráfico 10

Fonte: DATASUS/MS.  Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP

Paralelamente, comparando-se as internações necessárias e realizadas, por especialidades,
na Região Metropolitana de Campinas (Gráfico 10), detectam-se déficits importantes em Clínica
Médica, Pediatria, Obstetrícia e Hospital-Dia.

Considerando a natureza jurídica das 32 unidades hospitalares que possuem leitos SUS na
região, conforme apresentado na Tabela 25, pode-se observar que 20 (65%) são privadas e 13 (35%)
são públicas. Dentre as instituições privadas, 18 (95%) são sem fins lucrativos e, das instituições
públicas, 03 (23%) são vinculadas ao governo estadual e 10 (77%) aos governos municipais, conforme
Gráfico 11.
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Tabela 25
RMC 2007 - Caracterização dos hospitais que oferecem serviços ao SUS

Fonte: DATASUS/MS. Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP

Município Hospital Natureza Jurídica
Total
Leitos

Leitos
SUS

Cadastro
CNESnet

Americana 1. H. Municipal Dr. Waldemar Tebaldi Público Municipal - Fundação 114 101 16/02/2007

Americana 2. Hospital Infantil André Luiz Público Municipal – Adm.Direta 30 30 22/02/2007

Americana
3. H. São Francisco – Irmandade de

Misericórdia
Privado sem fins lucrativos 90 46 13/01/2006

Americana 4. Seara Hospital Psiquiátrico Privado sem fins lucrativos 200 200 25/02/2003

A.Nogueira 5. H. e Maternidade de Artur Nogueira Público Municipal – Adm. Direta 8 8 09/03/2007

Campinas 6. Instituto Penido Burnier Privado 18 18 30/09/2004

Campinas 7. Caism Unicamp Público Estadual -Adm. Direta 134 134 25/02/2003

Campinas 8. Sobrapar Campinas Privado sem fins lucrativos 19 19 25/02/2003

Campinas
9. Centro Infantil de Investigação

Hematológica Boldrini
Privado sem fins lucrativos 77 60 25/02/2003

Campinas 10. Maternidade de Campinas Privado sem fins lucrativos 281 157 25/07/2003

Campinas
11. Serviço de Saúde Dr. Cândido

Ferreira
Privado sem fins lucrativos 112 112 25/02/2003

Campinas 12. Hospital das Clinicas da UNICAMP
Público Estadual – Adm. Direta –
Universitário

550 550 25/02/2003

Campinas 13. Hospital Irmãos Penteado Privado sem fins lucrativos 133 41 25/07/2003

Campinas 14. H. Maternidade Celso Pierro
Privado sem fins lucrativos –
Universitário

268 233 25/02/2003

Campinas 15. H. Municipal Dr. Mário Gatti Público Municipal - Adm. Direta 188 188 25/02/2003

Campinas 16. H. Albert Sabin Privado sem fins lucrativos 144 56 25/02/2003

Campinas
17. Real Sociedade Portuguesa de

Beneficiência
Privado sem fins lucrativos 92 42 25/02/2003

Cosmópolis 18. H. Beneficiente Sta. Gertudres Privado sem fins lucrativos 67 57 03/06/2004

Hortolândia
19. H. Maternidade Municipal Gov.

Mário Covas
Público Municipal – Administração
Direta

68 68 16/03/2005

Indaiatuba 20. Instituto Indaiá OSCIP Privada sem fins lucrativos 200 200 25/02/2003

Indaiatuba 21. H. Augusto de Oliveira Camargo Privado sem fins lucrativos 153 91 13/09/2003

Itatiba 22. Santa Casa de Itatiba Privado sem fins lucrativos 98 68 25/07/2003

Jaguariuna 23. H. Municipal Walter Ferrari Público Municipal – Adm. Direta 65 52 25/07/2003

Monte Mor
24. Assoc. Hospital Beneficiente

Sagrado coração de Jesus
Privado sem fins lucrativos 45 38 25/02/2003

N. Odessa 25. H. Maternidade de Nova Odessa Público Municipal – Adm. Direta 42 42 25/07/2003

Paulínia 26. H. Municipal de Paulínia Público Municipal – Adm. Direta 88 88 25/02/2003

Pedreira 27. H. Maternidade Humberto Piva
Público Municipal – Adm. Direta
Consórcio

55 45 16/04/2007

S B
D’Oeste

28. H. Santa Bárbara Privado sem fins lucrativos 114 84 27/03/2007

Sumaré 29. H. Estadual de Sumaré Público Estadual – Adm. Direta 220 220 14’04/2007

Sumaré 30. H. Conceição Imaculada Privado sem fins lucrativos 10 10 23/12/2004

Valinhos
31. Irmandade S . Casa Misericórdia de

Valinhos
Privado sem fins lucrativos 118 87 02/02/2005

Vinhedo 32. Santa Casa de Vinhedo Privado sem fins lucrativos 102 57 03/09/2003

TOTAL 3.903 3.202
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Gráfico 11

Fonte: CNESnet/ DATASUS/ MS. Tabulação PESS/ NEPP/ UNICAMP

Gráfico 12

Fonte: CNESnet / DATASUS/MS. Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP
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Quando se analisa a distribuição territorial dessas unidades, observa-se que 12 (37%) unidades
hospitalares estão concentradas em Campinas, 04 (12%) em Americana, 02 (6%) em Sumaré, 2(6%)
em Indaiatuba e as 12 restantes, uma em cada município. As cidades de Holambra, Engenheiro
Coelho e Santo Antônio de Posse não possuem hospitais.

No que se refere à distribuição territorial de leitos hospitalares, observa-se que Campinas
concentra 52% dos mesmos e Americana, Indaiatuba e Sumaré concentram, em conjunto, outros
26% (Gráfico 12).
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Tabela 26
RMC 2007 – Caracterização das Unidades Hospitalares Psiquiátricas

Fonte: DATASDUS/MS. PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Elaboração do Diagnóstico do Setor saúde da RMC”

Quanto ao porte dessas unidades hospitalares, observa-se que 16 (50%) possuem menos de
100 leitos, 10 (31%) possuem de 100 a 200 leitos e, apenas 06 (19%), possuem mais de 200 leitos.
Esse último grupo concentra cerca de 44% (1.719) dos leitos hospitalares.

Apresenta-se a seguir, a análise construída a partir das informações obtidas junto aos dirigentes
das unidades hospitalares que compuseram o universo deste estudo. Buscando facilitar o
entendimento e respeitar a grande heterogeneidade dessas unidades, esta apresentação é feita
observando-se a divisão dessas unidades por porte e/ou especificidade.

Hospitais psiquiátricos

Nos 19 municípios da Região Metropolitana de Campinas, encontramos hoje três hospitais
psiquiátricos que juntos, segundo o DATASUS, disponibilizam 512 leitos, concentrados nos municípios
de Campinas (112), Americana (200) e Indaiatuba (200). Esses hospitais são privados, sem fins
lucrativos. Dois são considerados de grande porte e um de médio porte. Isto pode ser observado na
Tabela 26.

Município Hospital Natureza Jurídica
Total
Leitos

Leitos
SUS

Americana Seara Hospital Psiquiátrico Privado sem fins lucrativos 200 200

Campinas
Serviço de Saúde Dr.
Cândido Ferreira

Privado sem fins lucrativos 112 112

Indaiatuba Instituto Indaiá OSCIP 200 200

TOTAL 512 512

Embora não haja dados mais consistentes sobre a utilização de leitos dos hospitais gerais por
pacientes psiquiátricos na Região Metropolitana de Campinas, dois dos dirigentes entrevistados,
referiram existir na região um número insuficiente de vagas para internação.

 Cabe ressaltar que este estudo focalizou apenas os dados dos hospitais psiquiátricos da
Região Metropolitana de Campinas, já que o diagnóstico da rede de atenção em saúde mental não se
constituiu em objeto de investigação. No entanto, os dirigentes dos hospitais psiquiátricos, quando
entrevistados, fizeram inúmeras referências ao atual modelo de atenção e ao cuidado em saúde
mental, apontando como importantes fragilidades:

• Ausência de diretrizes políticas em saúde mental na região;

• Desconsideração dos dados epidemiológicos existentes em saúde mental, por parte dos
dirigentes e profissionais do SUS;
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• Número de vagas insuficiente em todos os serviços existentes na região;

• Carência de equipamentos e projetos para crianças e adolescentes;

• Carência de equipamentos e projetos para dependentes químicos;

• Ausência de articulação entre os serviços de saúde mental, serviços de saúde em geral
e rede social de suporte;

• Ausência de processos de avaliação dos serviços de saúde mental regionais;

• Discordância entre os critérios técnicos dos hospitais e da DRS VII;

• Divergências quanto aos critérios de internação entre os hospitais, prontos-socorros e
SAMU;

• Desperdício de recursos financeiros em relação aos contratos celebrados entre algumas
prefeituras e clínicas particulares para o tratamento de dependentes químicos;

• Não utilização de protocolos nos hospitais psiquiátricos;

• Existência de conflitos entre os diversos serviços, e entre profissionais da área, quanto
a condutas terapêuticas.

Como sugestões para o enfrentamento das dificuldades acima apontadas, os entrevistados
sugeriram a definição de uma estrutura metropolitana de gestão em saúde; a criação de fóruns de
discussão sobre saúde mental e regionalização dos serviços; e a elaboração de diretrizes específicas
para a saúde mental.

Hospitais de pequeno porte

Conforme pode ser observado, a Região Metropolitana de Campinas possui um número grande
de hospitais com menos de 100 leitos (16 unidades), conforme mostra a Tabela 26. Dessas unidades,
09 são de natureza jurídica privada, das quais 08 sem fins lucrativos e 07 são públicas municipais.
Atualmente, duas dessas unidades não funcionam como hospitais: o Hospital e Maternidade de Artur
Nogueira e o Hospital Conceição Imaculada de Sumaré, oferecendo apenas serviços de urgência /
emergência, como prontos-socorros municipais (Tabela 27).
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Tabela 27
RMC 2007 – Caracterização das Unidades Hospitalares de Pequeno Porte

Fonte: CNESnet/ DATASUS/ MS. Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP

Quanto às unidades hospitalares privadas, duas encontram-se sob intervenção municipal,
portanto mantidas com recursos próprios municipais, e as restantes possuem contrato com o SUS
com base em procedimentos ou contratos com valores globais fixos. Nesse aspecto a maior crítica
dos dirigentes hospitalares refere-se aos valores desatualizados da tabela SUS, ou seja, à não
atualização dos valores contratuais há vários anos e à inadequação do contrato por procedimentos.
Muitos indicam como alternativas a contratação global e a definição clara de formas de reajuste dos
contratos.

Nas unidades hospitalares públicas, foram observadas formas diferenciadas de administração
e financiamento: a) gerenciamento de unidade através de consórcio, como o estabelecido entre os
municípios de Pedreira, Holambra, Santo Antônio de Posse e Artur Nogueira (CONSAÚDE); b)
gerenciamento por meio de contrato de gestão, como o do Hospital Municipal de Hortolândia,
administrado através de convênio com a UNICAMP; e c) gerenciamento de unidade por meio de uma
OSCIP, como o do Hospital Municipal Walter Ferrari de Jaguariúna, que também possui contrato de
gestão com a prefeitura municipal.

Município Hospital Natureza Jurídica
Total
Leitos

Leitos
SUS

Americana Hospital Infantil André Luiz Público Municipal – Administração Direta 30 30

Americana
H. São Francisco – Irmandade de
Misericórdia

Privado sem fins lucrativo 90 46

Artur Nogueira H. e Maternidade de Artur Nogueira Público Municipal – Administração. Direta 8 8

Campinas Instituto Penido Burnier Privado 18 18

Campinas Sobrapar Campinas Privado sem fins lucrativo 19 19

Campinas
Centro Infantil Invest. Hemat. Dr. D. A.
Boldrini

Privado sem fins lucrativo 77 60

Campinas
Real Sociedade Portuguesa de
Beneficiência

Privado sem fins lucrativo 92 42

Cosmópolis H. Beneficiente Sta. Gertudres Privado sem fins lucrativo 67 57

Hortolândia H. Maternidade Municipal Gov. Mário Covas Público Municipal – Administração Direta 68 68

Itatiba Santa Casa de Itatiba Privado sem fins lucrativo 98 68

Jaguariuna H. Municipal Walter Ferrari Público Municipal – Administração Direta 65 52

Monte Mor
Assoc. H. Benef. Sagrado Coração de
Jesus

Privado sem fins lucrativo 45 38

Nova Odessa H. Maternidade de Nova Odessa Público Municipal – Administração Direta 42 42

Paulínia H. Municipal de Paulínia Público Municipal – Administração Direta 88 88

Pedreira H. Maternidade Humberto Piva
Público Municipal – AdministraçãoDireta -
Consórcio

55 45

Sumaré H. Conceição Imaculada Privado sem fins lucrativo 10 10

TOTAL 872 691
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Essas experiências com unidades hospitalares municipais são muito recentes, carecendo de
maior acompanhamento para avaliar seus resultados, bem como os elementos inovadores que podem
resultar em melhorias das formas de financiamento da rede de atenção hospitalar.

De um modo geral, o faturamento com os procedimentos produzidos para o SUS chega a
cobrir menos de 50% dos gastos dessas unidades hospitalares, o que acaba por exigir a participação
das municipalidades com recursos próprios e/ou o atendimento a convênios privados, para equilíbrio
dessas instituições hospitalares, quando privadas. Nesse aspecto, é possível compreender os
reclamos dos prefeitos com relação aos gastos crescentes com a atenção de média complexidade.

Devido a essa situação, muitas unidades hospitalares desenvolvem expedientes para busca
de recursos para investimentos em infra-estrutura e custeio, junto a parlamentares das três esferas
de governo.

Apresentam-se a seguir, as principais características e fragilidades referentes aos hospitais de
pequeno porte, detectadas através do presente estudo:

• A grande maioria dessas unidades realiza atendimentos de média complexidade
ambulatorial e hospitalar, exceto o Centro Boldrini que oferece serviços da alta
complexidade especialmente em neurocirurgia;

• Grande parte dessas unidades oferece atividades de internação e SADT, e um percentual
menor oferece atividades ambulatoriais e de urgência / emergência;

• Há variabilidade na vinculação contratual com os gestores municipais e estadual,
dependendo do tipo de atividade oferecida (internação, ambulatório, SADT e urgência),
embora a maioria das unidades possua vínculos com o poder municipal;

• A maioria das unidades não possui protocolos clínicos definidos e implantados;

• Na quase totalidade dessas unidades, grande parte das internações origina-se do
atendimento realizado na “porta” do hospital (ambulatório ou pronto-socorro), com
precariedade dos mecanismos de relacionamento com a rede pública de serviços;

• Muitas unidades referem fraca articulação com os gestores do SUS, tanto municipais
quanto estadual, embora o relacionamento com a prefeitura seja considerado bom por
cerca 50% dos dirigentes;

• Um dado muito presente nas entrevistas com os dirigentes diz respeito ao sucateamento
das instalações e equipamentos dessas unidades;

• Os leitos de observação de urgência e emergência possuem taxa de ocupação mais
elevada que os leitos de internação;

• O gerenciamento das unidades é pouco profissionalizado, contando com técnicos que
conhecem pouco as características do SUS;

• A existência de dificuldades para contratação de médicos e de pessoal de enfermagem,

especialmente devido aos níveis de remuneração;
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Tabela 28
RMC 2007 – Caracterização das Unidades Hospitalares de Médio Porte

Fonte: CNESnet/DATASUS/ MS. Tabulação PESS/ NEPP/ UNICAMP

• A existência de um quadro de enfermagem pequeno e com qualificação inadequada na
maioria das unidades.

• Detectou-se que grande parte das unidades possui projetos de expansão e/ou atualização
tecnológica, especialmente dos centros cirúrgicos e dos prontos-socorros.

Foi referido pela maioria dos dirigentes hospitalares entrevistados, que há potencial e interesse
em ofertar mais serviços ao SUS.

Hospitais de médio porte

Na Região Metropolitana de Campinas, existem 10 unidades hospitalares de médio porte
integradas ao SUS, com 100 a 200 leitos por unidade. Destas, 07 são privadas sem fins lucrativos e
03 são públicas, das quais 02 municipais e 01 estadual. Uma das unidades, de natureza privada sem
fins lucrativos, encontra-se sob intervenção do gestor público municipal. Esse grupo concentra 1200
leitos, sendo 839 (70%) voltados ao SUS. Um número significativo dessas unidades (50%) está
localizado em Campinas, e as restantes em municípios mais populosos da Região Metropolitana de
Campinas (Tabela 28).

Em termos de especialização, observa-se uma unidade direcionada ao atendimento da

população feminina (Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, da UNICAMP), e outra que atua

preferencialmente na atenção a urgências/emergências (Hospital Municipal Mário Gatti), ambas com

abrangência regional. As restantes constituem-se em hospitais gerais atendendo a demandas,

principalmente, dos respectivos municípios.

Município Hospital Natureza Jurídica
Total
Leitos

Leitos
SUS

Americana H. Municipal Dr. Waldemar Tebaldi Público Municipal - Fundação 114 101

Campinas Caism Unicamp Público Estadual – Administração Direta 134 134

Campinas Hospital Irmãos Penteado Privado sem fins lucrativo 133 41

Campinas H. Municipal Dr. Mário Gatti Público Municipal – Administração Direta 188 188

Campinas H. Albert Sabin Privado sem fins lucrativo 144 56

Indaiatuba H. Augusto de Oliveira Camargo Privado sem fins lucrativo 153 91

S.B. D’Oeste H. Santa Bárbara Privado sem fins lucrativo 114 84

Valinhos Irmandade Sta. Casa Miericórdia de Valinhos Privado sem fins lucrativo 118 87

Vinhedo Santa Casa de Vinhedo Privado sem fins lucrativo 102 57

TOTAL 1.200 839
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De modo geral, a vinculação contratual ao SUS é considerada inadequada pelos dirigentes
hospitalares, seja dos hospitais públicos, seja dos privados, em que pese os primeiros possuírem
suas folhas de pagamento de pessoal garantidas pelos respectivos gestores públicos.

Os recursos originados do faturamento SUS cobrem de 30% a 50% dos gastos dos hospitais
privados e cerca de 50% a 70% dos gastos das unidades públicas. A principal reclamação dos
dirigentes hospitalares refere-se à tabela de pagamento do SUS, considerada defasada pela maioria.
Além disso, referem também como dificuldade financeira a ausência de revisão periódica dos tetos
e dos valores contratuais.

Devido a essa situação, algumas unidades, principalmente as sem fins lucrativos, recebem
recursos de subvenções, periodicamente, seja dos governos municipais, seja do governo estadual.

Nesses aspectos, alguns dirigentes hospitalares formulam propostas para solucionar esses
estrangulamentos, incluindo:

• Revisão periódica da tabela SUS e dos contratos;

• Oferecimento, pelos gestores públicos de saúde, de uma rede de prestação de serviços
de apoio diagnóstico e terapêuticos, a custos da tabela SUS, de modo que as unidades
hospitalares não arquem com os déficits decorrentes dos custos de mercado desses
procedimentos;

• Cobrança dos atendimentos aos usuários com convênios ou seguros de saúde;

• Inserção, nos convênios e contratos globais, de incentivos relacionados a qualidade e
complexidade dos atendimentos prestados;

• Remuneração da alta complexidade por procedimentos, com valores justos;

• Remuneração do trabalho médico a preços de mercado.

Mais de 70% das demandas dessas unidades originam-se da procura espontânea das
respectivas portas do hospital, especialmente dos pronto-socorros próprios. Exceto no caso da Santa
Casa de Valinhos, que não possui porta própria, e cuja demanda é referenciada pelo serviço de
urgência e emergência municipal.

A grande maioria dessas unidades hospitalares possui protocolos clínicos de uso interno.
Entretanto tais instrumentos não foram acordados com a rede pública de serviços do SUS. Essa
situação foi detectada inclusive nos hospitais públicos, denotando a falta de integração entre as
redes de serviços.

As unidades possuem planos e projetos de expansão, bem como de atualização tecnológica, mas
dependem da busca de recursos externos para sua viabilização. Geralmente são citados como origem
desses recursos tanto as instâncias gestoras do SUS (MS, SES-SP e SMS) quanto as emendas
parlamentares e as doações de empresários locais. Observa-se, entretanto, que essas expansões não
são decorrentes de discussões sobre as necessidades do sistema metropolitano de saúde.
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Tabela 29
RMC 2007

Caracterização das Unidades Hospitalares de Grande Porte

Fonte: CNESnet /DATASUS/MS. Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP

Na ótica dos dirigentes hospitalares, a organização de redes metropolitanas é considerada
uma boa solução para melhorar a utilização de recursos, contanto que as responsabilidades sejam
adequadamente discutidas e distribuídas entre os municípios e os respectivos serviços.

Quanto ao relacionamento com os gestores públicos do SUS, foram detectadas dificuldades e
críticas com relação aos três níveis de governo, embora os gestores municipais sejam mais bem
avaliados pelos dirigentes hospitalares. Foram freqüentes ainda as críticas aos limites de
relacionamentos com a DRS VII e a SES-SP.

Grande parte dos gestores hospitalares refere dificuldades de fixação e contratação de médicos,
especialmente devido ao salário competitivo na Região Metropolitana de Campinas, mas também
devido à preferência dos médicos, que buscam a realização de plantões sem vínculos mais fixos
com os serviços.

Observa-se como exceção o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, que refere boa fixação de
médicos e possui tratamento administrativo diferenciado, ofertando, além de alguns benefícios, a
possibilidade de participação dos médicos em conselho interno que discute os rumos do hospital.
Além disso, essa unidade tem feito investimentos no âmbito do conforto médico.

Muitos dirigentes referem como solução a contratação de médicos através de pessoas jurídicas,
especialmente de cooperativas.

Hospitais de grande porte

Considerando o grupo de grandes hospitais na Região Metropolitana de Campinas, observa-se
a presença de 04 unidades privadas sem fins lucrativos, além de 02 unidades públicas estaduais.
Estas unidades concentram 1.319 leitos, dos quais 1.160 (88%) estão vinculados ao SUS (Tabela
29).

Município Hospital Natureza Jurídica Total de
Leitos

Leitos
SUS

Campinas Maternidade de Campinas Privado sem fins lucrativo 281 157

Campinas HC da UNICAMP Público Estadual – Administração Direta 550 550

Campinas H. Maternidade Celso Pierro Privado sem fins lucrativo – Universitário 268 233

Sumaré H. Estadual de Sumaré Público Estadual – Administração Direta 220 220

TOTAL 1.319 1.160
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Nesse grupo, destaca-se ainda a existência de duas unidades que se constituem em hospitais
universitários (Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC-Campinas, e Hospital das Clínicas da
UNICAMP), uma maternidade e um hospital geral.

Exceto a maternidade, as demais unidades possuem serviços cadastrados de alta complexidade
em cardiologia, cirurgia vascular, ortopedia, transplantes e neurocirurgia. Esses serviços estão
concentrados principalmente no Hospital das Clínicas da UNICAMP.

Em termos de vinculação contratual com o SUS, persistem diferentes situações, na medida
em que há unidades vinculadas à gestão municipal e outras vinculadas à gestão estadual, dificultando
o comando do SUS na Região Metropolitana de Campinas. Nesse aspecto, os modelos de contratos
também são diferenciados, embora seja possível detectar uma tendência de estabelecer contratos
de gestão com metas definidas. De qualquer modo, os recursos provenientes do SUS são
considerados insuficientes, uma vez cobrem menos de 50% dos gastos dessas unidades.

Os Hospitais Universitários e o Hospital Estadual de Sumaré possuem rotinas, manuais e
protocolos definidos, especialmente para a área médica. No entanto, são de uso interno, havendo
poucas trocas com as demais redes de serviço do SUS na região.

Todas as unidades hospitalares referem haver potencial para expansão da oferta de serviços,
principalmente de média e alta complexidade. Mas, para essa expansão, seria necessário rever os
contratos e os tetos financeiros. Essas unidades possuem planos e projetos para concretizar esse
crescimento, buscando, inclusive, a produção em escala adequada à infra-estrutura dos hospitais.

Mais de 50% das internações, nessas unidades, originam-se de centrais de vagas, e as
restantes, dos respectivos prontos-socorros e ambulatórios, exceto no Hospital Estadual de Sumaré,
que não possui porta de pronto-socorro.

Todos os dirigentes hospitalares consideram de fundamental importância a organização dos
serviços de média e alta complexidade em nível regional, sugerindo que sejam implementadas
propostas que levem em conta:

• a vocação das unidades de saúde, segundo áreas de responsabilidade, de modo a evitar
sobre oferta de serviços e propiciar saúde financeira a todos;

• a necessidade de divisão de áreas e responsabilidades (distritos) de cada unidade
hospitalar, segundo competências previamente definidas;

• o funcionamento das centrais de vagas e regulação que têm se mostrado inadequadas,
levando ao estabelecimento de contatos diretos entre os hospitais.

No que se refere ao relacionamento com os gestores públicos, municipais ou estadual,
geralmente é apontado que essa relação ocorre de modo formal, não sendo detectados processos
de planejamento com enfoque regional. Normalmente os dirigentes hospitalares relacionam-se com
o gestor público com o qual possuem contrato, não havendo espaços de participação em nível regional.

A maior parte dessas unidades não apresenta dificuldades para contratação de médicos, o que
está relacionado, na percepção dos dirigentes, aos benefícios disponíveis, tais como: livre exercício
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da medicina em espaço próprio do hospital (no caso dos hospitais universitários), existência de
retaguarda técnica de qualidade, acesso à informação e perspectivas de qualificação.

No âmbito da rede hospitalar em geral, os dirigentes entrevistados identificaram inúmeras
limitações presentes no modelo de contrato com o SUS, constituídas pelos seguintes aspectos:

• A inadequação do teto contratuado;

• A natureza global e fixa das modalidades de contrato, limitadas a metas operacionais,
não incluindo metas de desempenho e metas gerenciais;

• O monitoramento frágil das ações e procedimentos de saúde providos pelas diversas
unidades;

• A falta de processos e instrumentos eficazes para promover a integração dos serviços
de saúde, tanto no nível intramunicipal, quanto no nível intermunicipal;

• A implantação de serviços não direcionados ao pactuado.

Para o enfrentamento dos problemas acima detectados, os dirigentes hospitalares apresentaram
as seguintes sugestões:

• O estabelecimento de contratualização que inclua o gerenciamento direto dos recursos,
de forma a agilizar a administração das unidades;

• A inclusão de metas de desempenho nos contratos.

O quadro acima descrito referente à rede de atenção hospitalar na Região Metropolitana de
Campinas indica um conjunto de desafios a ser enfrentado, com destaque para:

• a formulação de novas formas de contratualização mais adequadas, apesar dos atuais
limites financeiros do SUS, considerando-se os princípios de economia de escala
inerentes a esse serviço;

• a organização da rede de atenção hospitalar na Região Metropolitana de Campinas, de
acordo com a natureza das instituições, respectivas vocações e necessidades da
população;

• a integração dessa rede de atenção com as demais redes assistenciais do sistema

metropolitano de saúde.

2.1.5. Ações de Saúde Pública

Em relação às ações de vigilância sanitária, sabe-se que a instância estadual ainda vem se
responsabilizando por parte dessas ações. Pelas respostas dos gestores, observa-se que a
organização dos serviços de vigilância sanitária na Região aponta a estruturação do setor centralizada
nas Secretarias Municipais de Saúde em 77% dos municípios (14) da Região (Gráfico 13).
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Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Gráfico 13

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Quanto às ações de vigilância epidemiológica, nota-se a tendência dos municípios em manter

o setor responsável por essas ações nas Secretarias Municipais de Saúde. Na Região Metropolitana

de Campinas, 88% dos municípios (16) possuem setor próprio, conforme Gráfico 14.

Gráfico 14
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Gráfico 15

Fonte: PESS/ NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “ Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

No que se refere às ações de saúde pública, os dados colhidos junto aos gestores
municipais entrevistados indicam a existência de Centros de Zoonoses em 51% dos municípios
da Região, conforme mostra o Gráfico 15. Os municípios que não possuem esse setor utilizam
o Centro de Zoonoses de Campinas, que se configura como referência regional.  A Secretaria
Municipal de Saúde de Campinas, o Instituto Pasteur, em São Paulo, e a Defesa Animal do
Estado, com sede em Piracicaba, constituem-se em referência técnica para as atividades de
controle de zoonoses.

De modo geral, os gestores municipais apontaram como principal fragilidade desses serviços
a atuação reativa do setor às denúncias da população, faltando-lhe pró-atividade.

2.2. O Sistema de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

2.2.1. Assistência Farmacêutica

No que se refere à assistência farmacêutica, o Gráfico 16 mostra que, na Região Metropolitana
de Campinas, esse programa existe de modo estruturado em apenas 06 municípios (33%), estando
pouco estruturado na grande maioria deles, 10 municípios (56%).
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Gráfico 16

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Os gestores municipais apontaram como estrangulamentos nessa área:

• O alto custo dos medicamentos;
• A insuficiência de medicamentos na cesta básica;
• O peso do custeio das demandas judiciais por medicamentos.

Já para os dirigentes hospitalares, a principal dificuldade é a pouca disponibilidade de
medicamentos de alto custo.

Entendendo ser essa uma área estratégica do SUS, os gestores municipais sugerem a
organização de uma agenda metropolitana para a formulação e implementação de um programa de
assistência farmacêutica regional, com padronização e protocolos comuns.

Quanto às modalidades para aquisição de medicamentos utilizadas na Região Metropolitana
de Campinas, prevalece a licitação tradicional em 88% das aquisições, embora também sejam
utilizados o sistema de pregão (44%) e, em menor proporção, a dispensa de licitação (38%), sobretudo
por situações emergenciais.

Em relação ao percentual do orçamento anual da saúde referente ao gasto em medicamentos,
pode-se observar no Gráfico 17 uma grande variação desse percentual entre os municípios da Região
Metropolitana de Campinas. O comprometimento de recursos com a aquisição de medicamentos
dos municípios apresenta uma oscilação entre 0,47% e14%, do percentual do orçamento anual
destinado à Saúde. Os municípios que mais destinam recursos do orçamento para a compra de
medicamentos são Americana, Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Sumaré e Vinhedo. Três
municípios, Hortolândia, Cosmópolis e Pedreira, não informaram o percentual empenhado.
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Gráfico 17

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Considerando o que os gestores municipais e os dirigentes hospitalares apontaram, bem como
a importância estratégica desse programa na qualidade da atenção à saúde, deve-se destacar a
necessidade urgente da realização de estudos específicos nessa área. de forma a subsidiar a
estruturação do Programa de Assistência Farmacêutica nos municípios da Região Metropolitana de
Campinas.

2.2.2.  Serviços de Patologia e Análises Clínicas

No que se refere aos serviços de patologia e análises clínicas, a análise dos dados mostrou
que apenas 05 municípios (27%) da Região Metropolitana de Campinas utilizam somente os próprios
serviços, e 12 municípios (67%) utilizam esses serviços também em outros municípios, conforme
pode ser observado no Gráfico 18.
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Gráfico 18

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Apesar de a maioria dos municípios possuir laboratório de análises clínicas, os dados
apresentados no mesmo gráfico sugerem que esses laboratórios não vêm suprindo as necessidades
municipais. Pode-se questionar o custo-benefício da existência desses serviços em determinados
municípios.

Os gestores municipais referiram ainda a presença de estrangulamentos para a realização de
exames que exigem maior densidade tecnológica. Dos municípios entrevistados, apenas Campinas
e Indaiatuba referem ter capacidade instalada para atender a usuários de outros municípios.

Quanto aos exames por imagem, o único município auto-suficiente na Região é Campinas.
Todos os outros municípios necessitam utilizar serviços de outros municípios. Nesse sentido, os
gestores municipais apontaram enfaticamente a fragilidade da atuação da Central de Regulação da
DRS VII, que não vem conseguindo organizar o fluxo regional das demandas por exames. Indicaram
ainda um conjunto de problemas existentes na região, a saber:

• O acesso restrito a exames de média e alta complexidade;

• O descumprimento do pactuado;

• A desinformação dos municípios sobre a capacidade instalada na região;

• A ausência de relações de referência e contra-referência;

• O encaminhamento de usuários para outras regiões do Estado.

Os dirigentes hospitalares e os profissionais médicos entrevistados fizeram uma avaliação
desses serviços semelhante à dos gestores municipais, destacando os seguintes problemas:

• O mau funcionamento da Central de Regulação;

• A existência de demanda reprimida para ressonância magnética, tomografia, colonoscopia,
angiografia e hemodinâmica;
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• A morosidade para a realização de exames.

Tendo em vista a existência, na Região Metropolitana de Campinas, de tecnologia apropriada para
a realização de procedimentos diagnósticos tanto de patologia e análises clinicas como de imagenologia,
e considerando, sobretudo, que nessa área deve-se observar rigorosamente a lógica de escala na produção
desses procedimentos, sugere-se a organização imediata de um sistema metropolitano de apoio
diagnóstico que imprima maior racionalidade, agilidade e qualificação ao setor.

2.3. O Sistema de Apoio Logístico

Em relação ao apoio logístico, buscou-se, neste estudo, identificar os principais componentes
desse sistema existentes nas Secretarias Municipais de Saúde da Região Metropolitana de Campinas,
em termos de suficiência dos serviços, dos desafios presentes e das propostas de melhoria para o
setor.

A análise dos dados coletados junto aos gestores municipais indica, especialmente no que se
refere ao transporte sanitário, uma avaliação positiva desse serviço: 15 gestores municipais  avaliaram
como suficiente o número de veículos utilizados para o atendimento aos usuários dos seus respectivos
municípios. Apenas dois municípios referiram a necessidade de recorrer a serviços terceirizados
para complementar o atendimento à demanda municipal por transporte sanitário de pacientes em
condições clínicas estáveis.

Por outro lado, nos questionários respondidos pelos gestores municipais, não foi evidenciada
nenhuma referência ao sistema de transporte de resíduos e de amostras de exames dos municípios.
Essa omissão pode sugerir a existência, na Região Metropolitana de Campinas, de uma dificuldade
de ordem conceitual nessa área: a presença de uma concepção de transporte sanitário limitada à
transferência de pacientes no âmbito intra e intermunicipal.

Os dados colhidos junto aos dirigentes hospitalares confirmam a precariedade do sistema de
transporte para urgências e emergências, conforme apresentado no item referente à rede de urgência
e emergência, e evidenciada nas dificuldades existentes na região para a transferência de pacientes.

No que se refere às Centrais de Regulação, os gestores municipais referiram que a Central da
DRS VII não vem cumprindo seu papel, o que contribui para acentuar os estrangulamentos na atenção
de média e alta complexidade, bem como favorecer a prática da utilização de relações interpessoais
e redes de influências para o encaminhamento de pacientes no sistema.

Nos questionários aplicados junto às Secretarias Municipais de Saúde, foi detectada, no que
se refere às Centrais de Marcação, a existência de centrais municipais em 70% (12) dos municípios.
No entanto, elas se encontram pouco estruturadas. Em 5 municípios, não há Centrais de Marcação.

Os gestores municipais referiram também como um problema agudo na RMC o não
cumprimento da agenda pactuação pela DRS VII, o que vem provocando estrangulamentos na atenção
da média e alta complexidade, em função da falta de vagas e da morosidade nos encaminhamentos.
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1 Ver seção 2.1. deste capítulo

Para a resolução dos problemas apontados, foi possível levantar, junto aos gestores municipais,
um conjunto de medidas que inclui os seguintes aspectos:

• A elaboração de critérios para a distribuição equânime das vagas pela Central;

• O monitoramento e controle dos encaminhamentos;

• A modernização da estrutura física da Central;

• A capacitação dos recursos humanos dessas estruturas de regulação/marcação;

• A realização de estudos mais específicos para a reorganização regional dessa área.

Em relação à existência de sistemas informatizados para dar suporte às ações de saúde na
Região Metropolitana de Campinas, os problemas identificados pelos gestores municipais dizem
respeito à ausência e/ou precariedade de cartões de identificação dos usuários do SUS. Na avaliação
dos gestores, essa precariedade vem gerando inúmeras dificuldades nas redes de atenção,
especialmente no âmbito das especialidades.  Dentre elas, destaca-se a impossibilidade de um
dimensionamento da real demanda por serviços de saúde de cada município, evidenciada na
desproporção existente entre o número de habitantes de uma localidade e o número de procedimentos
do SUS realizados, independentemente de fenômenos como a migração sazonal de usuários2. Essa
situação vem produzindo impactos negativos no planejamento e alocação dos recursos humanos
nas redes de serviço e desperdício de recursos financeiros, em função da duplicação de consultas e
exames ou mau uso dos recursos tecnológicos existentes no setor saúde.

Avaliadas como determinantes dos estrangulamentos nos outros níveis dos sistemas
municipais, duas outras dificuldades foram apontadas pelos gestores: a ausência de prontuários
eletrônicos (16 municípios) e sua implantação ainda incompleta (01 município), bem como a
impossibilidade de envio de resultados de exames por meio eletrônico nos municípios da RMC. Tais
limitações, tanto na avaliação dos gestores municipais quanto na dos profissionais médicos
participantes do grupo focal, configuram-se como fatores que afetam não só a qualidade do
atendimento ofertado aos usuários nos diversos níveis do sistema, mas também o funcionamento
do sistema de referência e contra-referência.

Em relação à regulação das ações de saúde no SUS, os processos de controle e avaliação na
Região Metropolitana de Campinas são considerados incipientes. No que se refere aos procedimentos
de média e alta complexidade, os dados mostram que tais processos inexistem em alguns municípios
e são frágeis em outro conjunto de municípios. Apenas nos municípios maiores existem unidades
responsáveis por processos de regulação. Para esses procedimentos, os mecanismos e
instrumentos de controle são gerenciados pelas unidades de avaliação e controle das Secretarias
Municipais de Saúde, ou são improvisados, no caso de a Secretaria não possuir o setor estruturado.

Nas entrevistas realizadas com os gestores municipais e nos questionários aplicados, foi
detectada a fragilidade dos sistemas logísticos das SMS. Foi possível constatar também a existência
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de unanimidade entre os gestores municipais quanto à necessidade de desenvolvimento e implantação
de sistemas informatizados, com vistas ao controle e avaliação das ações de saúde no SUS.

Mesmo considerando que parte das medidas necessárias ao enfrentamento das questões
apontadas seja de responsabilidade de cada instância de gestão municipal, deve-se ressaltar a
importância da cooperação intermunicipal no enfrentamento dos problemas detectados, a fim de que
o planejamento de todo o sistema de apoio logístico seja compartilhado e propicie  a reestruturação
da central de regulação regional e a implantação de um sistema único e/ou compatível  de identificação
do usuário e de  informação.

2.4. O modelo de gestão do SUS na RMC

Neste estudo, buscou-se identificar as fragilidades e potencialidades da gestão do SUS na
região, enfocando alguns aspectos a seguir apresentados.

Em relação ao modelo de gestão municipal do SUS na Região Metropolitana de Campinas,
quatro municípios encontram-se no modelo de Gestão Plena da Atenção Básica. Os outros municípios
(14) encontram-se no modelo de Gestão Plena do Sistema, o que denota uma capacidade de
autonomia desses municípios, conforme Quadro 1.

Quadro 01
RMC- 2007

Modelo de Gestão do SUS Municipal

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”
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Se, por um lado, a autonomia dos governos locais possibilitou a implantação de uma boa
capacidade instalada de equipamentos de saúde na região, por outro lado, favoreceu a fragmentação
dos serviços existentes, comprometendo a qualidade da atenção provida pelos municípios da Região
Metropolitana de Campinas. Tal comprometimento decorre, na opinião de vários gestores, da falta de
interlocução entre os diversos níveis dos sistemas municipais e desses sistemas entre si, o que
vem favorecendo o desperdício de recursos no setor.

Além das questões assinaladas, os gestores públicos indicaram as principais dificuldades na
gestão dos sistemas de saúde na região:

• A omissão da instância estadual, em termos de regulação e de cooperação técnica;

• O problema da governança regional do SUS;

• A descontinuidade das gestões municipais;

• A falta de um mecanismo pactuado de compensação de vagas entre os municípios da
região;

• As inadequações no perfil do gestor, geralmente indicado para esse cargo gerencial em
função dos interesses políticos;

• A falta de gestão estratégica e com foco regional;

• O peso dos interesses das instituições privadas na prestação de serviços e alocação de

equipamentos.

Na avaliação de alguns gestores municipais, um fator determinante dos problemas presentes
na organização dos serviços de saúde na Região Metropolitana de Campinas é a predominância de
uma compreensão de que o setor, estruturado através da municipalização dos serviços, contribui
para reforçar uma frágil percepção da natureza regional dos problemas e das soluções e proporciona
a duplicação de serviços.

Quanto à estrutura organizacional da SMS, todos os gestores municipais referem-se a algum
grau de inadequação na estruturação das Secretarias de Saúde.

Em relação à participação dos municípios em parcerias e consórcios, os dados mostram que
a criação de consórcios microrregionais vem se revelando como uma boa alternativa para a
organização dos serviços de saúde. Os 04 municípios da região já consorciados (Pedreira, Holambra,
Artur Nogueira e Santo Antônio de Posse) avaliaram a implantação do CONSAÚDE como uma iniciativa
positiva, por apresentar níveis de resolutividade da atenção de média complexidade em torno de
70%. Outros três municípios (Sumaré, Hortolândia e Nova Odessa) estão em processo de negociação
para a implantação de um SAMU microrregional.

Em relação à utilização de organizações de apoio à gestão, 33% (06) dos municípios têm
investido na melhoria da estrutura organizacional das respectivas Secretarias de Saúde por meio do
estabelecimento de parcerias com outras organizações, conforme mostram o Gráfico 19 e o Quadro
02.
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Gráfico 19

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Quadro 02
RMC - 2007

Tipo de organização de apoio à gestão utilizada pelos municípios

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa

 “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Esse cenário mostra que a concepção de autonomia municipal, na gestão dos municípios da
região, vem sendo repensada. Na atualidade, a necessidade de interlocução com figuras jurídicas de
natureza não-estatal vem-se configurando como experiência inovadora no desenho de estruturas de
gestão mais adequadas à realidade do setor saúde.

Em relação ao controle e avaliação das ações, o Gráfico 20 mostra que, na maior parte dos
municípios (11) da Região Metropolitana de Campinas, os processos de monitoramento das ações
não se encontram bem definidos e/ou não há estrutura responsável por tais processos nas SMS. Em
apenas 06 municípios, os processos de acompanhamento, avaliação e auditoria foram considerados
pelos gestores municipais como bem estruturados. Apenas 01 município da RMC  refere ter implantado
o setor de Ouvidoria.
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Gráfico 20

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde
da RMC”

Gráfico 21

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da
RMC”

A essas limitações apontadas pelos gestores públicos no que se refere às estruturas de avaliação
e acompanhamento dos serviços de saúde, soma-se a inexistência de cargos gerenciais nas unidades
de saúde em mais da metade dos municípios da RMC (10), segundo o Gráfico 21, o  que pode
comprometer a supervisão, o monitoramento e a avaliação das atividades realizadas.
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Gráfico 22

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC

No tocante ao controle social das ações de saúde na RMC, foi identificada uma tendência
crescente de desenvolvimento dos Conselhos Municipais de Saúde em termos de estrutura e
processos de funcionamento. Na avaliação dos gestores municipais, em 16 municípios da região, os
Conselhos apresentam uma composição adequada, o que pode favorecer o controle social das
ações de saúde. Em apenas 01 município, a composição do conselho foi avaliada como inadequada.

Em relação ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde nos municípios da RMC, os dados
apontam para a seguinte tendência: a gestão do fundo sob a responsabilidade de outra estrutura da
Prefeitura que não as Secretarias Municipais de Saúde. Essa modalidade de gestão do Fundo está
implementada em 55% (10) municípios da região. Além disso, em somente 39% (07) municípios da
Região Metropolitana de Campinas, a estruturação do FMS está contemplando a inclusão de todos
os recursos destinados à saúde, conforme Gráfico  22.

Embora o tema Financiamento em Saúde nao tenha sido objeto do presente estudo, os gestores
referiram quase em sua totalidade, a insuficiência de recursos financeiros para ampliar os serviços
existentes, em função das demandas existentes no setor, especialmente para os procedimentos de
média e alta complexidade. Além disso referiram preocupações quanto à participação do Estado no
financiamento da saúde, por considerarem que os percentuais minimos não estão sendo cumpridos
por este ente federativo.

No que diz respeito a participação dos municípios da região no financiamento do SUS, os
dados da Tabela 30 evidenciam a aplicação, nos dois ultimos anos, de percentuais dos orçamentos
municipais acima dos determinados pela Constituição Federal através da EC 49 de 2000.
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Tabela 30
Histórico do percentual mínimo e aplicado em Saúde,

  por municípios da RMC, de acordo com a EC-29

Fonte:  SIOPS/DATASUS/MS. Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP

 Acesso em 25/04/2007

NI* – não informado

Negrito- acima da media regional

Vermelho- abaixo do percentual mínimo

** média com dados disponíveis de 18 municípios

Esses dados mostram que todos os municípios da Região Metropolitana de Campinas vêm
aplicando, desde 2005, mais de 15% do seu orçamento próprio em saúde, destacando-se com
percentuais acima da média regional, em 2006, os municípios de Itatiba, Artur Nogueira, Monte Mor e
Paulínia. Comparando-se os dados dessa série histórica, observa-se que o conjunto dos municípios
da região, em 2000, aplicou percentuais que variavam de 5,66% a 30,5%; em 2006, esses percentuais
variaram de 16,61% a 27,54%, com significativo aumento dos percentuais mínimos vinham sendo
destinados à saúde.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Município

%
mín

%
aplic

%
míni

%
aplic

%
mín

%
aplic

%
mín

%
aplic

%
míni

%
aplic

%
mín

%
aplic

%
mín

%
aplic

Americana 7 27,6 15 29 15 18,1 15 18,8 15 2,49 15 21,9 15 20,7

Artur
Nogueira

7 21 15 22,7 15 21,8 15 20,3 15 20,3 15 25,5 15 27,5

Campinas 7 20,3 15 21,5 15 23,5 15 24,1 15 21,2 15 22,9 15 NI*

Cosmópolis 7 5,66 8,6 16,2 10,2 16,4 11,8 19,2 15 20,7 15 21 15 20,3

Engenheiro
Coelho

7 30,5 15 19,66 15 18 15 21,19 15 14,98 15 26,78 15 23,89

Holambra 7 20,3 15 21,6 15 20 15 23,1 15 21,2 15 24,4 15 21,3

Hortolândia 7 19,3 15 19,4 15 16,6 15 14 15 18,7 15 26,5 15 21,7

Indaiatuba 7 30,5 15 21,6 15 20,2 15 20,8 15 20,6 15 20,4 15 19

Itatiba 7 12,3 12,84 13,5 13,38 30,4 13,92 26,6 15 21,2 15 22,3 15 23,8

Jaguariúna 7 12,6 13,08 16,6 13,56 16,7 14,04 16 15 17,7 15 17,3 15 16,6

Monte Mor 7 8,79 10,03 16,2 11,27 15,2 12,52 17,5 15 17 15 21,9 15 24,3

N. Odessa 7 10,8 11,65 12,3 12,49 10,5 13,32 19,6 15 15,9 15 16,2 15 17,2

Paulínia 7 12,3 12,81 13,1 13,36 14,6 13,9 19,5 15 21 15 18 15 23,7

Pedreira 7 15,6 15 14,2 15 15,2 15 20,6 15 22,5 15 26,1 15 23,4

S.B. D'Oeste 7 15,5 15 20,6 15 19,7 15 23,2 15 23 15 21,5 15 19,7

S. A de
Posse

7 14,9 14,89 16,4 14,92 19,2 14,94 20 15 17,5 15 17,4 15 18,8

Valinhos 7 7,28 8,82 11,1 10,37 14,7 11,91 14,6 15 17,7 15 19,5 15 20,3

Vinhedo 7 14,6 14,71 13,6 14,78 14,9 14,86 20,3 15 15,7 15 17,7 15 17,8

Média da
RMC

19,6 19,7 19,5 19,9 18,1 20,9 19,99**
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Considerando-se o montante dos recursos públicos destinados à saúde e sua distribuição nos
municípios da região, é possível calcular o gasto per capita em saúde, conforme mostra a Tabela 31.
Os dados evidenciam diferenças significativas quanto ao gasto per capita em saúde na região, que
apresentou, em 2006, valores que oscilaram entre R$ 159,40 (Santa Bárbara D’Oeste) e R$1.468,11
(Paulínia). Dentre os municípios da RMC, Jaguariúna, Holambra e Paulínia apresentaram valores
acima da média regional (R$ 348,12).

Tabela 31
Despesas totais com saúde por habitante por ano, segundo municípios

RMC – 2000 a 2006

Fonte: SIOPS/DATASUS/MS. Tabulação PESS/NEPP/UN ICAMP

** média com dados disponíveis de 17 municípios

Apesar dessa variabilidade, todos os municípios apresentaram crescimento dos gastos per
capita em saúde no período de 2000 a 2006. O Gráfico 23 mostra essa tendência. O aumento dos
gastos, no período de 2000 a 2005, é de cerca de 83%, com destaque para os municípios de Paulínia,
Jaguariúna, Cosmópolis, Valinhos, Hortolândia, Pedreira e Sumaré, que apresentaram crescimento
acima de 116% no período.

Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Americana 213,8 219,84 171,23 195,19 281,1 273,28 264,69

Artur Nogueira 86 102,47 113,23 114,11 135,37 158,02 185,88

Campinas 194,14 219,46 255,19 272,59 307,3 351,29 NI

Cosmópolis 76,71 132,19 139,41 155,9 181,32 196,99 198,85

Eng. Coelho 130,35 117,99 133,77 151,19 170,22 244,52 220,67

Holambra 233,8 268,8 299,54 377,97 369,44 453,12 464,66

Hortolândia 90,21 102,2 110,52 126,58 189,95 238,06 226,46

Indaiatuba 166,6 159,14 182,89 204,23 218,04 234,42 254,93

Itatiba 118,95 133,34 144,85 172,27 195,51 211,16 208,26

Jaguariúna 297,49 374,48 442,03 515,27 603,23 669,32 661,43

Monte Mor 147,32 180,02 175,81 178,2 188,02 211,69 248,65

Nova Odessa 180,01 184,15 199,47 232,36 264,33 262,47 307,64

Paulínia 613,34 690,79 899 1.120,72 1.238,81 1.323,65 1468,11

Pedreira 78,98 160,25 128,92 204,58 199,7 223,24 217,63

S. B D'Oeste 95,76 96,84 109,06 128,59 139,99 146,41 159,40

S. A. de Posse 120,51 116,8 151,08 156,48 177,33 208,4 NI

Sumaré 58,46 72,31 89,83 99,27 133,43 174,35 175,96

Valinhos 101,87 133,74 166,3 180,86 220,37 263,25 320,28

Vinhedo 174,87 177,27 218,02 287,32 266,5 314,63 334,62

Media RMC 165,61 185,37 208,8 233,48 270,32 303,64 348,12**
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Gráfico 23
Despesas totais em Saúde, por habitante

 RMC 2000 a 2005

Fonte: SIOPS/DATASUS/MS. Tabulação PESS/NEPP/UN ICAMP
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Tabela 32
Percentual de gastos com pessoal na despesa  total com Saúde, por municípios

Região Metropolitana de Campinas – 2000 a 2006

Fonte: SIOPS/DATASUS/MS. Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP
** média com dados disponíveis de 17 municípios

Quanto aos gastos com recursos humanos, a natureza do processo de trabalho em saúde,
extremamente dependente da atuação direta dos profissionais, acaba por gerar um alto impacto no
total de recursos destinados ao setor. Em média, o gasto detectado com pessoal consumiu 56% do
volume de recursos financeiros de cada município, embora também seja possível observar uma
grande variabilidade desses percentuais, que oscilaram entre 28,43% a 76,73% em 2006. O baixo
percentual apresentado pelo município de Monte Mor (16,38 %) pode ser explicado em função da
realização nesse município de contratação de profissionais por meio de instituição terceirizada.

No que se refere às despesas com investimento, observa-se que tais despesas representam
gastos realizados basicamente com itens como: reforma, construção e ampliação de unidades de
saúde, mobiliário e aquisição de equipamentos. Dentre os municípios da Região Metropolitana de
Campinas, Americana, Pedreira, S. Bárbara D’Oeste, Sumaré, Valinhos e Vinhedo aplicaram em
2006 percentuais acima da média regional, destacando-se nesse grupo os municípios de Pedreira e
Sumaré que aplicaram, respectivamente, cerca de duas e três vezes os valores da média da região,
conforme os dados da Tabela 33.

Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Americana 66,36 70,6 63,68 68,54 67,68 73,62 63,81%

Artur Nogueira 67,53 62,61 79,69 79,72 76,58 77,04 75,56%

Campinas 58,74 61,58 56,27 60,36 55,58 55,34 NI

Cosmópolis 80,83 55,28 51,13 54,73 51,57 51,24 53,42

Eng. Coelho 62,46 69,73 75,1 70,4 74,2 73,43 74,25

Holambra 76,11 67 75,72 68,03 74,71 60,35 68,27

Hortolândia 72,69 64,47 61,22 64,64 53,26 49,42 49,20

Indaiatuba 41,26 44,58 50,65 50,46 49,49 50,17 52,16

Itatiba 40,95 42,28 38,36 36,24 37,74 37,9 36,76

Jaguariúna 50,69 42,81 30,63 32,89 32,25 31,27 28,43

Monte Mor 40,84 36,37 33,5 36,14 34,79 34,36 16,38

Nova Odessa 73,72 73,61 73,77 71,93 70,01 71,45 65,56

Paulínia 80,05 80,98 82,7 68,63 71,49 69,29 76,73

Pedreira 53,77 46,61 57,1 80,61 78,22 71,24 63,90

S. B. D'Oeste 64,75 66,77 65,17 62,91 61,71 64,82 53,57

S. A. de Posse 74,69 74,14 72,64 76,42 73,48 71,68 NI

Sumaré 83,84 80,05 81,16 80,75 76,21 79,61 73,91

Valinhos 50,19 54,04 52,98 54 49,04 46,14 54,12

Vinhedo 43,48 52,72 48,21 35,19 40,32 39,68 44,11

Media RMC 60,93 62,33 59,35 60,4 57,84 57,67 55,89**
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Tabela 33
Percentual de gasto com investimento na despesa total com saúde, por municípios

RMC -2000 a 2006

Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Americana 0,88 0,63 1,14 1,59 1,57 0,57 3,83

Artur Nogueira 6,93 5,62 4,76 1,35 6,34 3,23 1,79

Campinas 3,46 2,85 2,03 2,13 1,22 1,65 NI

Cosmópolis 0 0,84 3,1 0,95 1,77 3,41 2,38

Eng. Coelho 11,21 5,01 0,44 1,77 0,34 1,07 1,53

Holambra 1,72 9,21 4,14 12,88 2,31 3,03 2,05

Hortolândia 6,32 10,26 13,1 5,8 7,09 0,48 0,84

Indaiatuba 2,29 3,3 4,38 4,15 2,29 1,54 1,15

Itatiba 1,3 1,86 1,08 3,01 2,99 5,64 1,16

Jaguariúna 1,1 2,05 1,02 2,07 0,94 0,84 2,38

Monte Mor 1,27 3,98 6,8 0,59 2,38 0,18 0,36

Nova Odessa 0,84 1,34 1,15 2,66 2,17 1,66 2,30

Paulínia 0,84 1,26 3,79 18,09 0 14,26 2,86

Pedreira 18,93 2,37 2,95 0,47 1,35 6,13 6,64

S. B. D'Oeste 7,17 0,8 1,57 3,36 3,12 1,63 3,69

S. A. de Posse 5,73 1,94 6,07 1,47 1,86 4,38 NI

Sumaré 0,62 0,4 1,9 1,48 2,01 0,55 10,5

Valinhos 1,43 3,87 1,91 0,69 1,24 4,97 4,26

Vinhedo 6,34 2,12 1,26 2,3 0,96 3,87 4,74

Média 3,05 2,63 2,71 4,08 1,69 3,02 3,08**

Fonte: SIOPS/DATASUS/MS. Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP

** média com dados disponíveis de 17 municípios

As despesas com terceiros representam o pagamento a prestadores de serviços contratados
e/ ou conveniados pelo SUS municipal. Incluem-se  nesse item os pagamentos a organismos de
apoio à gestão, tais como OS, OSCIP, Universidades e outros. Destacam-se com valores
significativamente acima da média regional, os municípios de Cosmópolis, Hortolândia, Itatiba,
Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, S. Bárbara D’Oeste e Vinhedo, como mostra a Tabela 34.
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Tabela 34
Percentual de gastos com terceiros - pessoa jurídica - na

despesa total com Saúde, por municípios
RMC – 2000 a 2006

Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Americana 12,83 11,65 17,73 17,96 15,38 14,27 17,17

Artur Nogueira 3,06 11,2 6,36 7,84 6,02 6,86 7,63

Campinas 28,42 24,46 31,88 28,26 33,07 33,13 NI

Cosmópolis 11,29 6,36 37,94 35,95 27,95 22,51 22,18

Eng. Coelho 11,28 10,77 11,11 9,5 7,78 9,23 9,07

Holambra 1,78 11,97 10,01 7,82 12,89 22,53 7,33

Hortolândia 12,35 16,57 17,28 18,57 30,69 8,39 42,72

Indaiatuba 33,41 34,75 38,92 36,66 40,6 40,08 1,05

Itatiba 34,26 29,89 29,41 34,69 36,06 34,77 37,97

Jaguariúna 15,38 9,5 49,9 54,77 53,19 55,37 56,91

Monte Mor 12,53 19,91 24,9 2,26 1,85 24,92 41,99

Nova Odessa 15,94 16,28 13,55 9,76 15,23 16,09 22,46

Paulínia 5,64 4,47 4,73 3,84 10,16 5,64 5,41

Pedreira 4,23 4,89 6,39 8,5 8,24 9,64 13,19

S. B. D'Oeste 21,05 25,71 23,22 25,02 25,66 27,43 33,37

S. A. de Posse 5,11 3,3 5,94 4,67 7,26 7,38 NI

Sumaré 4,21 7,73 7,35 8,13 11,34 4,75 4,12

Valinhos 26,91 23,11 7,18 7,56 8,77 9,7 9,03

Vinhedo 28,68 23,07 37,47 45,43 9,13 48,01 46,29

Média 22,25 20,06 25,78 23,74 26,31 25,43 22,22**

Fonte: SIOPS/DATASUS/MS. Tabulação PESS/NEPP/UNICAMP
** média com dados disponíveis de 17 municípios

No que diz respeito à gestão e à organização do SUS da Região Metropolitana de Campinas, é
possível observar que existem fragilidades nos processos de planejamento e avaliação das ações e
serviços de saúde da região. De modo geral, pode-se afirmar que os estrangulamentos nos diversos
níveis da atenção ofertada, apontados pelos gestores públicos, pelos dirigentes hospitalares, bem
como pelos profissionais médicos entrevistados configuram-se como problemas de ordem
organizacional. Apesar de a Região Metropolitana de Campinas contar com uma capacidade instalada
considerada, na opinião desses gestores, como suficiente para o atendimento à população, persistem
sérios problemas a serem enfrentados na consolidação de um modelo institucional do SUS na região.
Nesse enfrentamento, destaca-se a necessidade de promover a interlocução entre os sistemas de
saúde municipais no processo de reorganização do SUS.
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2.5. Os recursos humanos no setor saúde na RMC

Neste estudo, várias questões referentes aos recursos humanos em saúde se apresentam
como fragilidades que vêm comprometendo o desenvolvimento do SUS na Região Metropolitana de
Campinas. Informações obtidas junto aos gestores municipais, aos dirigentes hospitalares, aos
profissionais médicos participantes do grupo focal, bem como junto ao Sindicato dos Médicos de
Campinas e região apontam para múltiplos fatores que afetam a qualidade da atenção ofertada.

A análise realizada mostra que o modelo de gestão do trabalho no SUS na região apresenta um
conjunto de limitações. Para a maior parte dos gestores municipais de saúde,  as maiores dificuldades
se referem à contratação e a fixação de médicos na rede pública. Já os profissionais médicos apontam
como problema central as inadequadas condições de trabalho nas unidades de saúde, especialmente
da Rede Básica, as quais se configuram como um fator limitante para seu desempenho profissional.
A distância, a falta de segurança e a precariedade da estrutura física de muitas unidades básicas de
saúde; a insuficiência ou a falta de atualização na listagem de medicamentos;  a ausência de retaguarda
clínica, de equipamentos e a dificuldade no acesso a exames subsidiários; e a falta de possibilidade
de “crescimento profissional” são citadas como as principais causas do desinteresse desses
profissionais em fixar-se nas unidades de saúde, especialmente na Rede Básica.

Outro aspecto importante diz respeito aos setores das Secretarias Municipais de Saúde voltados
à gestão de recursos humanos em Saúde, conforme evidenciado no Gráfico 24. O estudo mostra
que em apenas 11 (60%) Secretarias Municipais de Saúde da RMC existe um setor específico destinado
à gestão dos recursos humanos em saúde. Desse total, apenas 4 (27,7%) possuem uma estrutura
que assume integralmente os procedimentos administrativos e os processos de capacitação de
seus profissionais. A ausência de estruturas com essa capacidade institucional nas SMS acaba por
comprometer o processo de gestão do trabalho em saúde, já que dificulta o processo sistemático de
planejamento e de programação da área.

Gráfico 24

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”
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No que diz respeito à existência de Plano de Cargos, Carreiras e Salários, foi detectada a
inexistência desse tipo de plano em 66 (12) dos municípios. Em apenas 01 município, a Secretaria
Municipal de Saúde implantou um plano específico para o setor saúde; em 03 municípios, os recursos
humanos da saúde são regidos pelo plano de carreira existente para o funcionalismo municipal,
conforme mostra o Gráfico 25. Os gestores dos municípios que ainda não possuem PCCS referiram
a perspectiva de criá-lo.

Gráfico 25

Fonte: NEPP/PESS/UNICAMP. Dados da pesquisa

 “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Na opinião dos médicos, a precariedade ou ausência de PCCS na rede pública favorece a
estagnação profissional. Essa é uma das razões pelas quais essa categoria considera o ingresso no
serviço público uma alternativa para o início de carreira e não uma opção profissional de longo prazo.

No que diz respeito à existência de Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos voltado
a todos os profissionais do SUS, foi constatada a existência de plano específico para os profissionais
de saúde em apenas 07(41%) dos municípios. Em outros 07 municípios (41%), o plano está em fase
de elaboração (Gráfico 26).

Gráfico 26

Fonte: NEPP/PESS/UNICAMP. Dados da pesquisa

 “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”
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Por outro lado, foi evidenciado, neste estudo, que algumas Secretarias Municipais de Saúde
estão buscando alternativas para o desenvolvimento dos recursos humanos, oferecendo na rede de
atenção básica atividades de qualificação técnica dos profissionais, dentre as quais destacam-se as
parcerias estabelecidas com o Pólo de Capacitação da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP.
Entretanto, as iniciativas nessa área ainda carecem de uma programação estratégica que assegure
às diversas categorias profissionais um programa de capacitação permanente.

Quanto aos salários oferecidos por seus respectivos municípios, os valores, na avaliação de
10 (55%) dos gestores entrevistados, estão adequados ao mercado regional (Gráfico 27).

Gráfico 27

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa

 “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

No entanto, embora o salário seja avaliado pelos gestores como estimulante, sobretudo nas
unidades de Saúde da Família, na opinião dos médicos, o salário não se configura como o maior
fator responsável pela fixação desse profissional na rede pública. Cabe salientar que, com a lógica
de contratação por plantão, os vencimentos dos médicos passam a representar muito mais do que
o comumente oferecido na rede básica, com exceção apenas de salários oferecidos por alguns
municípios aos médicos de família. Dessa forma, passa-se a privilegiar o atendimento de urgência e
emergência em detrimento da atenção básica, ou a estimular a permanência de profissionais em
regime de plantão nas unidades básicas, o que dificulta o necessário estabelecimento de vínculos
com a comunidade local.

A Tabela 35 apresenta os valores dos salários, referentes ao mês de abril/07, pagos aos médicos
nos municípios da Região Metropolitana de Campinas.
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Tabela 35
Salários do profissional médico por carga horária, por municípios

RMC - 2007

1. Gratificação de até R$1282,44 em alguns serviços; 2. Gratificação de até R$2800,00 em alguns
serviços; 3. Valor para mensalista, a ser acrescido de prêmio de produtividade de R$402,23; 4. Por
hora; 5. Mais até 200% de gratificação; 6. Mais até 50% de gratificação; 7. Diurno;  8. Noturno.

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Projeto “Elaboração de Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Na análise do conjunto de dados coletados, foi possível identificar as principais fragilidades
existentes no processo de gestão do trabalho do SUS em âmbito regional. Foram inúmeras as
referências sobre a dificuldade de fixação de profissionais, em particular dos médicos. Outros
problemas frequentemente citados foram a falta de recursos humanos com formação em gestão e a
dificuldade de gerenciamento dos profissionais, em função da existência de diversos vínculos
empregatícios num mesmo serviço.

A estabilidade do funcionalismo existente no setor público foi apontada como um fator que pode
favorecer a acomodação dos profissionais e gerar baixo grau de compromisso na assistência aos
usuários. Outro fator assinalado diz respeito à contratação por tempo determinado, o que também
contribuiria para a dificuldade de fixação dos profissionais,  especialmente os médicos.

No que se refere às estruturas e mecanismos gerenciais próprios da área de recursos humanos
nas SMS, observou-se a falta de um sistema adequado de avaliação de desempenho; a ausência de

Salário Médico pagos pela Secretaria Municipal de Saúde

Plantão
(R$)

Município 20h
(R$)

40h
(R$)

PSF(40h)
(R$)

p/hora 12h 24h

Americana 1768,42 3355,30 6011,41 36,89 - -

Artur Nogueira 2575,50 5151,00 5692,10 - 500,00 -

Campinas 2282,181 4107,812 6900,80 - 1369,293 -

Cosmópolis 1918,00 - 4713,17 - -

Engenheiro Coelho 1380,00 - 4200,00 - 482,00 -

Holambra 18,874 18,874 4920,00 18,87 - -

Hortolândia 2048,00 4096,00 5232,75 - - -

Jaguariúna 2585,43 - - - - -

Itatiba 2524,96 - 6468,49 - - -

Indaiatuba 915,09 1640,18 1715,005 - - -

Monte Mor 2779,65 5599,30 5599,30 - - -

Nova Odessa 1901,00 3802,00 - 32,63 - -

Pedreira 2100,00 - 6000,00 - 500,00 -

Santa Bárbara D’Oeste 1860,11 3720,00 - - - 663,36

Santo Antonio Posse 2552,71 - 6019,97 - 331,68 663,36

Sumaré 2610,00 5220,00 5220,006 - 507,48 -

Valinhos 2400,00 - - - 408,00 -

412,007

Vinhedo 1886,00 - 6064,00 -
510,008 -
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informações básicas a respeito do quadro de recursos humanos; a precariedade dos processos de
capacitação permanente e a ausência ou a inadequação de PCCS em grande parte dos municípios.

A dificuldade de contratação e fixação de médicos apontada, especialmente pelos profissionais
médicos, mostrou-se diretamente relacionada às precárias condições de trabalho predominantes na
rede pública, principalmente nas unidades básicas que, em grande parte, apresentam inadequação
de estrutura física; distância das regiões centrais; falta de segurança; insuficiência ou falta de
atualização na listagem de medicamentos disponíveis e ausência de retaguarda técnica.

Um outro aspecto observado diz respeito à exigência de  médicos  generalistas para a rede
básica, num universo onde predomina a formação profissional especializada e onde os processos
de formação profissional não necessariamente se pautam  pelas exigências do SUS.

As entrevistas realizadas junto aos gestores e profissionais médicos permitiram levantar um
conjunto de sugestões voltadas ao enfrentamento das principais dificuldades relacionadas aos
recursos humanos em saúde, que de forma sistematizada são apresentadas abaixo.

Relacionadas à política de RH em saúde:

• Formulação de uma política regional de desenvolvimento dos recursos humanos do setor;

• Definição conjunta entre os municípios da RMC de diretrizes para a política salarial e de
PCCS;

 Relacionadas à gestão de RH:

• Implantação de PCCS específico para o setor saúde em todos os municípios da RMC;

• Estruturação de setor específico na SMS para a gestão dos recursos humanos em saúde;

• Ampliação dos mecanismos de negociação das condições de trabalho;

• Participação efetiva dos funcionários na tomada de decisões nos serviços de saúde.

Relacionadas à formação e desenvolvimento profissional:

• Aproximação das instâncias gestoras do SUS com as instituições formadoras, visando
ao aprimoramento dos processos de formação em saúde e garantindo a  inclusão, nos
conteúdos curriculares, de temas relacionados a mercado de trabalho em saúde, trabalho
interdisciplinar, atuação em equipe e intersetorialidade.

• Institucionalização de processos de capacitação profissional continuada, tais como:
acesso à internet e a periódicos das universidades; incentivos para a pesquisa e
desenvolvimento profissional.

Foram apontadas também, para o enfrentamento de questões relacionadas à gestão do trabalho,
algumas sugestões quanto à melhor organização dos serviços, especialmente no que se refere a
melhorias das condições de trabalho. A despeito de o tema já ter sido abordado no Item 2 deste
estudo, optou-se por destacar também as seguintes medidas:

• Melhoria da estrutura física das unidades de saúde, dos equipamentos disponíveis e da
segurança;
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• Definição de gerência própria para as unidades de saúde;

• Melhoria da articulação entre as redes de serviços;

• Informatização dos serviços de saúde;

• Atualização das listas de medicamentos disponíveis;

• Garantia de retaguarda técnica dos serviços de referência.

  O estudo permitiu, ainda, a identificação de algumas iniciativas bem sucedidas nos municípios
da RMC, que podem contribuir no enfrentamento das questões relativas a contratação e fixação do
profissional  médico, quais sejam:

• Oferta de subsídios para participação dos profissionais em eventos científicos, com
critérios pactuados e bem definidos;

• Contratação do médico para trabalhar em vários níveis do sistema, como por exemplo,
oferecer a possibilidade ao profissional da atenção básica de realizar plantões nos hospitais;

• Contratação de médicos pelo regime horista, evitando os problemas referentes ao
cumprimento de carga horária;

• Pactuação da administração com os profissionais quanto à produtividade, ao pagamento
de incentivos e à organização das agendas de serviços;

• Contratação dos plantonistas através de pessoas jurídicas, sobretudo nos prontos-
socorros;

• Provisão de transporte, por parte da administração, para as equipes dos serviços
localizados em áreas de risco;

• Inclusão sistemática dos profissionais nas decisões gerenciais da unidade de serviço,
gerando uma co-responsabilização em relação aos objetivos e metas.

Tendo em vista a importância estratégica dos recursos humanos para o setor saúde, em especial
para o SUS, torna-se primordial a formulação, através de um esforço compartilhado entre as três
esferas de governo, de políticas específicas voltadas à qualificação da gestão do trabalho em saúde.

Nessa perspectiva, além de um conjunto de medidas a serem assumidas pelos respectivos
municípios da região, deve-se identificar as iniciativas a serem contempladas em âmbito regional.
Nesse sentido, sugere-se a definição de um conjunto de diretrizes regionais que subsidiem a
elaboração dos PCCS em cada município, bem como a formulação de um Plano Metropolitano de
Desenvolvimento de Recursos Humanos, a ser desenvolvido com o apoio das SMS, da SES/SP
e das universidades aqui existentes.

2.6.  Gestão do Cuidado

No que se refere à gestão do cuidado em saúde, sabe-se que a qualidade das práticas clínicas
desenvolvidas no âmbito de sistemas de saúde como o SUS, pode ser implementado através da



84

Programa de Estudos em Sistemas Regionais de Saúde

Diagnóstico do Setor Saúde da RMC

definição e utilização de protocolos clínicos. Esses protocolos, por observarem a atualidade do
conhecimento científico e tecnológico e incluirem informações sobre freqüência, diagnóstico,
tratamento, prognóstico e profilaxia das doenças e agravos, devem ser respeitados no processo de
assistência, a fim de favorecer o aumento da resolutividade da atenção.

Sabe-se ainda que a programação em saúde, definida a partir de diretrizes mais amplas do
sistema e considerando os indicadores epidemiológicos e os recursos disponíveis, possibilita a
definição de linhas de cuidado, que também contribuem para organizar o sistema, bem como para
aumentar sua resolutividade e a qualidade da atenção ofertada.

Assim, a existência de protocolos, de programação e de linhas de cuidado bem definidas num
determinado sistema, configura-se como um importante elemento na análise da qualidade da atenção
ofertada.

No que se refere à existência e utilização de protocolos clínicos nos municípios da Região
Metropolitana de Campinas, pode-se observar que a maioria deles tem desenvolvido esses
instrumentos para a rede básica (55%), embora em 02 desses municípios os próprios gestores
questionem sua aplicabilidade.

Outros 06 municípios (30%) estão em fase de construção de seus protocolos para a rede
básica. Um dos municípios não respondeu à questão e outro respondeu apenas que não tem protocolo,
conforme mostra o Gráfico 28.

Gráfico 28

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa
“Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Já no que diz respeito à Rede Ambulatorial Especializada, observa-se a existência de protocolos
em apenas 05 municípios (27,7%), sendo que em um deles a aplicação foi questionada. Os protocolos
estão sendo definidos em 03 municípios (16,6%) e não foram desenvolvidos em 09 deles (50%). Um
município não respondeu à questão, conforme mostra o Gráfico 29.
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Gráfico 29

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa
 “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Os dados obtidos junto aos dirigentes hospitalares mostram que as unidades hospitalares de
grande porte apresentam protocolos clínicos, que são utilizados apenas internamente, sem nenhuma
articulação com os protocolos da rede básica e da ambulatorial especializada.

Em relação à existência de programação em saúde, 11 municípios (61%) referem a existência
de programação própria, elaborada a partir de diretrizes da SES e MS, utilizando, concomitantemente,
programas elaborados por essas outras instâncias gestoras. Outros 05 municípios (27,7%) não
formulam seus programas e desenvolvem apenas os elaborados pela SES e MS, e 02 municípios
não responderam a essa questão (10%), conforme mostra o Gráfico 30.

Gráfico 30

Fonte: PESS/NEPP/UNICAMP. Dados da pesquisa “Diagnóstico do Setor Saúde da RMC”

Finalmente, deve-se considerar que o processo de gestão do cuidado na RMC apresenta um
conjunto de desafios relacionados tanto à integração quanto à qualificação das iniciativas existentes.
No entanto, o maior desafio será, com certeza, implementar um novo processo de gestão do cuidado,
de caráter metropolitano, que consiga congregar esforços e aproveitar capacidades institucionais e
profissionais existentes na região na definição e implementação de protocolos clínicos, programação
em saúde e linhas de cuidado para toda a rede de atenção à saúde da Região Metropolitana de
Campinas.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

A realização do presente estudo possibilitou a percepção de um conjunto de fortalezas e de
fragilidades hoje existentes no SUS da RMC.

Os municípios da região sempre foram identificados no cenário nacional, pela capacidade de
implementar iniciativas inovadoras no campo da atenção e da gestão em saúde, desde os períodos
que antecederam a própria criação do SUS.

Durante os últimos anos, conforme se pode identificar neste estudo, não só as condições de
vida e saúde da população na região melhoraram, como também o sistema público de saúde
apresentou significativos avanços. Destacam-se nesse sentido, o aumento do número e a
diversificação de unidades de saúde; a ampliação de cobertura populacional; e a configuração de
novos processos e instrumentos de gestão.

Apesar dos grandes avanços ocorridos no SUS em âmbito regional, e do grande potencial
existente na região, representado pela dimensão de seu parque de serviços de saúde; pela presença
de instituições públicas de saúde de reconhecida competência; pela disponibilidade de profissionais
de saúde em todas as áreas de formação e pela própria força política de seus municípios, deve-se
reconhecer que ainda há muito que avançar na perspectiva de consolidação regional de um sistema
público de excelência.

  Por outro lado, pode-se afirmar que parte significativa das fragilidades identificadas relaciona-
se diretamente a limites apresentados pelo sistema em âmbito nacional. Sem dúvida, percebe-se o
impacto do crônico subfinanciamento a que está submetido o sistema, bem como do modelo
fragmentado de atenção hoje predominante no SUS. Pode-se afirmar ainda, que o SUS regional se
ressente da falta de uma política estadual mais efetiva no que diz respeito à descentralização/
regionalização.

No entanto, foi possível perceber que as fragilidades presentes decorrem também de dificuldades
de natureza organizacional das redes de serviços de saúde existentes.

Assim é que a baixa resolutividade na atenção básica; a sobre oferta de consultas especializadas
coexistindo com estrangulamentos em algumas especialidades; o déficit de leitos hospitalares; a
existência de unidades hospitalares muito pequenas; a fragmentação do sistema de apoio diagnóstico
e terapêutico aliado à insuficiência de alguns procedimentos; a existência de deficiências relacionadas
aos vários componentes do sistema de apoio logístico, com ênfase na precariedade das estruturas
e dos mecanismos de regulação; a ausência de estratégias adequadas voltadas ao enfrentamento
das questões relacionadas à gestão do trabalho em saúde; e a incipiência dos processos relacionados
à gestão do cuidado, podem ser destacadas como as principais fragilidades observadas neste estudo.

Nesse sentido, vale apontar que uma característica marcante do SUS na RMC diz respeito ao
alto grau de autonomia de seus respectivos sistemas municipais de saúde. Essa autonomia, conforme
citado na introdução deste estudo, é reforçada não só pela ênfase dada ao próprio processo de
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municipalização do sistema, bem como pelas oportunidades geradas em decorrência das condições
econômicas dos municípios da região. Há que se considerar, também, a fragilidade das instâncias
regionais de gestão.

O grande desafio parece, pois, estar na construção de um sistema integrado que, respeitando
a autonomia de gestão de cada município, consiga articular suas práticas em âmbito regional, visando
a garantir a atenção de qualidade e a observância de boas práticas administrativas.

Entende-se que, para o bom funcionamento de qualquer sistema de saúde, é imprescindível
que as ações e atividades de atenção básica sejam resolutivas e de qualidade. Essas ações e
atividades que, no SUS, são ofertadas sob a responsabilidade de cada município respeitando as
características e a diversidade da população de cada local, devem pautar-se na Região Metropolitana
de Campinas, independente do modelo escolhido, pelas seguintes premissas: territorialização com
definição de clientela; análise de risco; acolhimento e garantia de atendimento à demanda espontânea.

Recomenda-se, assim, a imediata implantação de um Programa de Qualificação da Atenção
Básica, sob a responsabilidade de cada município, que inclua: a melhoria da infra-estrutura física e
tecnológica das unidades existentes; a construção de novas unidades quando necessário; a
implantação de mecanismos de valorização de profissionais da atenção básica nos PCCS e nos
programas de desenvolvimento profissional; a criação de cargos gerenciais para as unidades básicas
de saúde; a implantação de protocolos clínicos pactuados; e a organização de equipes de supervisão
técnica e referência clinica.

Já no tocante às atividades relacionadas à atenção especializada, sejam elas ambulatoriais
ou hospitalares, bem como às relacionadas ao apoio diagnóstico, que se mostram sensíveis à
lógica de produção em escala, deve-se proceder a um planejamento de caráter regional, no sentido
de otimizar os recursos e garantir a qualidade da atenção ofertada.

Assim sendo, podem ser apontados como possíveis alternativas, o estabelecimento de
conglomerados hospitalares e/ou ambulatoriais e a organização de centros de apoio diagnóstico
microrregionais que respeitem as características de cada unidade e   promovam o melhor
aproveitamento de suas capacidades institucionais, bem como a complementaridade entre elas.

 Impõe-se assim uma redistribuição de responsabilidades assistenciais entre as unidades
componentes do sistema, o que exigirá uma definição prévia da vocação de cada uma e um
redimensionamento do sistema de regulação de suporte, caso essas iniciativas sejam acolhidas
pelos gestores municipais de saúde da Região Metropolitana de Campinas.

No que se refere à rede de urgência e emergência, a lógica de organização regional também
se impõe, apontando para a necessidade de ampliação e/ou reorganização de seus componentes
fixos e móveis nessa perspectiva.

Ainda com relação aos serviços de saúde, deve-se considerar a possibilidade de maior
diversificação das unidades de saúde, com a instalação de serviços de atendimento domiciliar; casas
de apoio; centros de atenção psicossocial; lares abrigados, entre outros.

Em relação ao sistema de apoio logístico, há necessidade de integração regional, sempre
que possível, dos sistemas sob responsabilidade de cada município. Assim, deve-se planejar e/ou
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operar conjuntamente o transporte sanitário - transporte de pacientes, de resíduos dos serviços de
saúde e de amostras de exames - de alcance microrregional, a partir da otimização dos recursos já
existentes nos municípios. Por outro lado, sugere-se a unificação das centrais de vagas e de marcação
de consultas e exames existentes numa central  metropolitana, e a implantação imediata do cartão
SUS  para identificação dos usuários na RMC.

No que se refere à gestão do trabalho no setor saúde, deve-se buscar a melhor estruturação
das SMS para o desempenho dessas funções e a definição de um conjunto de diretrizes regionais
que possam subsidiar a elaboração dos PCCS em cada município. Alem disso, aponta-se a
necessidade de definição de um Plano Metropolitano de Desenvolvimento de Recursos
Humanos em Saúde, a ser implantado com o apoio das universidades e com a participação da
Secretaria Estadual de Saúde no seu financiamento.

Como já referido neste estudo, a qualificação da gestão do cuidado na Região Metropolitana
de Campinas exigirá a implementação de um novo processo, de caráter metropolitano, que consiga
congregar esforços e aproveitar as capacidades institucionais e profissionais existentes na definição
e implementação de protocolos clínicos, programação em saúde e linhas de cuidado para toda a
rede de atenção à saúde.

A análise diagnóstica realizada evidencia a necessidade de uma abordagem metropolitana na
gestão dos problemas e das soluções na rede de atenção a saúde na Região Metropolitana de
Campinas. Deve-se salientar, também, que neste momento, os gestores do SUS dos três níveis de
governo acabaram de estabelecer o Pacto pela Saúde com seus três componentes: o Pacto pela
Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão, o que gerou novas demandas em todo o
sistema, permitindo a consolidação de processos de pactuação mais flexíveis e adequados à realidade
sanitária de cada região, deste imenso e diverso país.

Os processos e os instrumentos decorrentes do Pacto que, por um lado, exigem uma maior
capacidade de articulação dos gestores e organismos do SUS, por outro, favorecem a integração
regional e a implementação de uma nova lógica de gestão metropolitana.

È assim que se propõe o imediato estabelecimento do Colegiado de Gestão Regional da
RMC, como uma estrutura de governança metropolitana do SUS, e um importante espaço de
planejamento e co-gestão, composto por todos os gestores de saúde da região e apoiado por câmaras
técnicas integradas por profissionais das SMS e da SES/SP. Propõe-se ainda a implantação de um
Fórum Regional que congregue os dirigentes dos serviços de saúde de referência no âmbito da
RMC.

Ainda no que diz respeito à gestão, cabe assinalar a necessidade de encaminhamento de um
conjunto de medidas estratégicas que devem ser perseguidas no âmbito interno de cada SMS. Nesse
sentido destacam-se: a revisão e modernização das estruturas organizacionais das SMS,
visando à adequação e melhoria dessas estruturas, para o cumprimento das funções gestoras do
SUS; a vinculação imediata dos Fundos Municipais de Saúde às SMS; e a implantação de
processos de formação de gestores e gerentes de serviços de saúde, bem como o
redimensionamento dos quadros gerenciais das SMS.
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Sugere-se que o Colegiado de Gestão Regional da RMC defina as políticas de saúde prioritárias
e, respeitando a diversidade dos municípios integrantes da região, formule o Plano Metropolitano
de Saúde, contemplando todas as iniciativas de âmbito regional aqui sugeridas.

Com certeza, o Plano Metropolitano de Saúde e os Programas de Qualificação da Atenção
Básica se constituirão em potentes instrumentos de gestão do SUS na região.

Reconhecendo esses como os principais encaminhamentos necessários à consolidação do
SUS em nossa região, a UNICAMP desenvolveu o presente estudo buscando subsidiar a elaboração
do “Plano Metropolitano de Saúde”, como um potente instrumento de articulação e gestão, cuja
formulação e implementação deve se dar por meio do esforço compartilhado dos gestores de saúde
da região, com o apoio do Conselho de Desenvolvimento da RMC e  da AGEMCAMP.

Certamente, o conjunto de medidas daí decorrentes, irá refletir positivamente na qualidade da
atenção à saúde ofertada pelo SUS na região, bem como poderá se constituir em referência para a
organização do sistema em âmbito nacional.
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Anexos
PESS/NEPP/UNICAMP
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1 Os dados sobre população na RMC estão embasados na obra: NEPP/UNICAMP. Campinas Metropolitana: diversidades sócioespaciais.
Campinas, arquivo pdf, 2004.

Mapa  01
Taxa de crescimento populacional (%A.A)

Região Metropolitana de Campinas

ANEXO 01

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

1. DADOS POPULACIONAIS

A realização do diagnóstico demográfico da RMC centrou-se na composição e análise dos
dados disponíveis no IBGE, na EMPLASA, no SEADE e na UNICAMP, abarcando o período de 1980 a
2005, com o objetivo de definir um quadro de referência para a identificação do perfil metropolitano
das demandas para o setor saúde.

Conforme ocorreu em todo o país e nas principais regiões metropolitanas, observa-se uma
queda geral das taxas de crescimento populacional dos municípios da RMC, entre as décadas de
1980 e 1990 (Mapa 03)1.
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Gráfico 01
RMC - Pirâmides Populacionais 1980 e 2005

O crescimento demográfico na RMC passou de cerca de 6,5% a.a., nos anos 1970, para 3,5%
a.a., nos anos 1980, e 2,5% a.a. nos anos 1990. Nesse período, ocorreu a diminuição do peso do
componente migratório no município de Campinas e um crescimento mais intenso nos municípios
do entorno, resultando em taxas médias de crescimento da região acima da média do Estado de São
Paulo.

As taxas de crescimento mais elevadas devem-se principalmente ao componente migratório,
com importância crescente da migração intra-metropolitana que reflete o processo de redistribuição
interna da população e tem como destaque o movimento da sede metropolitana, que registrou a
menor taxa de crescimento na última década, 1,2% a.a.; os municípios do entorno cresceram a
taxas superiores a 3,0% a.a. no mesmo período.

Quanto à estrutura etária dessa
população, a observação das
pirâmides populacionais de
1980 e 2005 (Gráfico 01) indica
o envelhecimento da população
regional, com a diminuição da
proporção das faixas de 0 a 14
anos e aumento das faixas com
mais de 60 anos.

Essas tendências podem ser
observadas, para cada
município no Mapa 02, a seguir,
através do Índice de Envelhe-
cimento.
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Mapa 02
Índice de Envelhecimento

Região Metropolitana de Campinas

O índice de Envelhecimento mede a relação da população com mais de 65 anos e a população
de 0 a 4 anos. Em todos os municípios, tal índice elevou-se no período 1980 a 2000. Os municípios
de Americana, Valinhos, Campinas, Vinhedo, Santa Bárbara D’Oeste, Nova Odessa, Paulínia e Sumaré
dobraram seus IEs nesse período.

Em termos de envelhecimento populacional, a RMC como um todo apresenta uma importante
aceleração no crescimento da população idosa, especialmente na década de 1990, o que aponta
para a necessidade de organização e implantação de linhas de atenção voltadas para o atendimento
desse expressivo contingente populacional.

No que se refere às taxas de crescimento de cada município, as tabelas 01 e 02, a seguir,
indicam as tendências, podendo-se observar ainda o elevado grau de urbanização da população.
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Mapa 03
Região Metropolitana de Campinas

2 Os dados sobre indicadores econômicos da RMC estão embasados nas obras: 1) AGEMCAMP/SEADE. Estrutura Econômica da Região
Metropolitana de Campinas, Relatório Maio de 2006, arquivo pdf, in
http://www.agemcamp.sp.gov.br/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=42, de 03/12/2006; 2) AGEMCAMP. Indicadores de
Desenvolvimento Econômico Recente, Campinas /SP, outubro 2006.

Quanto à distribuição espacial da população, no Mapa 05, observa-se: 1) maior concentração
nos municípios situados no centro da RMC, com destaque para Hortolândia; 2) densidades
demográficas médias nas porções sul, sudeste e 3) baixas concentrações ao norte.

2. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

“A RMC apresenta a mais expressiva concentração industrial do interior de São Paulo,
caracterizando-se por abrigar setores modernos e plantas industriais articuladas em grandes e
complexas cadeias produtivas, inserindo-se em um vasto território produtivo que compreende as
Regiões Metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista e as Regiões Administrativas de São
José dos Campos e Sorocaba, que respondem por 90% da produção industrial paulista e por 95%
dos serviços do Estado”2.
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Gráfico 02
Distribuição do Produto Interno Bruto Regional

Região Metropolitana de Campinas
2003

Com relação ao Brasil e ao Estado de São Paulo, a RMC foi responsável por cerca de 2,89%
do PIB nacional e 9,09% do PIB estadual em 2003. Esse desempenho equipara a região às oito
primeiras Unidades Federadas da nação, quando se compara a participação dessas unidades no
PIB nacional, o que demonstra a importância da RMC no contexto econômico brasileiro.

Quanto aos setores econômicos e a participação da região nos respectivos PIB setoriais,
pode-se destacar: o Setor Secundário é responsável por 3,77% do PIB nacional e 11,84% do PIB
estadual, seguido pelo Setor Terciário, responsável por 2,42% do PIB nacional e 7,61% do PIB estadual;
o Setor Primário é o que possui menor participação no PIB nacional (0,86%) e no estadual (2,70%).

No que se refere à contribuição individual de cada município da RMC na economia da região, o
gráfico a seguir é ilustrativo, destacando a contribuição de Paulínia (28,93%) e Campinas (22,17%)
que, em conjunto, foram responsáveis por mais de 51% do PIB da RMC, seguidos por Americana
(6,86%), Jaguariúna (6.42%), Sumaré (6.41%) e Indaiatuba (5,67%).

Entretanto, em termos dos setores econômicos, observa-se uma contribuição diferenciada
dos vários municípios. Comparando-se a distribuição do Valor Adicionado (VA) nos vários setores,
constata-se (Gráfico 03) que, na indústria, as principais contribuições originam-se dos municípios
de: Paulínia (27,08%); Campinas (20,75%); Jaguariúna (8,64%); Americana (8,08%); e Sumaré (6,23%)
que, em conjunto, são responsáveis por mais de 78% do VA.



100

Programa de Estudos em Sistemas Regionais de Saúde

Diagnóstico do Setor Saúde da RMC

Gráfico 03
Distribuição do Valor Adicionado Regional dos Serviços e da Indústria

Região Metropolitana de Campinas
2003

Quanto ao Setor Terciário, os principais municípios que contribuem com o VA são Campinas e
Paulínia, responsáveis por cerca de 60% do VA setorial. É possível identificar ainda um grupo de
municípios, que inclui Americana (6,49%), Sumaré (5,07%) e Indaiatuba (4,51%) que colaboram com
mais 16% do VA.

Quanto ao Setor Primário, apesar da baixa participação no PIB, observam-se colaborações
importantes dos municípios da RMC no VA setorial (Gráfico 04). Nesse aspecto, destacam-se os
municípios de Engenheiro Coelho (12,04%), Artur Nogueira (9,43%), Valinhos (9,13%), Campinas
(9,07%), Holambra (8,22%), Cosmópolis (7,04) e Monte Mor (6,51%), responsáveis, no conjunto, por
61,44% do VA do setor.
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Gráfico 04
Distribuição do Valor Adicionado Regional da Agricultura

Região Metropolitana de Campinas
2003

Em resumo, é possível afirmar que a distribuição da contribuição no VA dos setores secundário
e terciário mostra uma grande concentração em poucos municípios, com destaque para Paulínia e
Campinas, enquanto que no setor primário essa distribuição é menos concentrada, sobressaindo-
se os demais municípios, localizados principalmente ao norte da RMC.

Enfocando em detalhe esses setores econômicos, podemos identificar sub-setores e ramos
com maior importância econômica na região. Nesse sentido, no setor primário destaca-se a produção
de cana-de-açúcar, laranja, tomate, uva, goiaba, milho, figo e mandioca, responsáveis por 86% do
valor da produção agrícola. A cana-de-açúcar, presente em 16 dos 19 municípios da região, com
concentração em Santa Bárbara e Cosmópolis, e a laranja, plantada principalmente nos municípios
ao norte, contribuem com mais de 54% dessa produção e estão fortemente integradas em cadeias
produtivas agro-industriais.

No setor industrial (Tabela 03), destacam-se a fabricação e refino de petróleo e álcool, a
fabricação de produtos químicos e a fabricação de material eletrônico e aparelhos e equipamentos
de comunicações, responsáveis por 51% do Valor Adicionado da RMC em 2001. Em termos de
pessoal ocupado em 2001, as atividades relacionadas a fabricação de produtos têxteis, fabricação
de produtos químicos, fabricação e montagem de veículos automotores e fabricação de alimentos e
bebidas empregavam cerca de 49% de um total de 153.721 trabalhadores.
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Tabela 03
Unidades Locais da Industria, Pessoal Ocupado e Valor Adicionado, segundo Atividades

Região Metropolitana de Campinas
2001

Nesse aspecto, o setor de produtos químicos da RMC, além de sua importância quanto ao VA,
constitui-se num grande empregador de mão-de-obra. Entretanto, as atividades de refino de petróleo
e álcool estão situadas entre os quatro setores que menos empregam na RMC, apesar da sua alta
participação no VA.

Em termos de riscos à saúde do trabalhador, o elevado número de unidades fabris (3.559) e de
trabalhadores do setor (18,3% do pessoal ocupado em 2001 – Tabela 03) e a sua variabilidade em
termos de atividade, indicam a grande complexidade no diagnóstico e na resolução das questões de
saúde relacionadas ao ambiente de trabalho dessa população na região.
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Tabela 04
Unidades Locais de Serviços, Pessoal Ocupado e Valor Adicionado, segundo Atividades

Região Metropolitana de Campinas
2001

No que se refere aos serviços do setor terciário da RMC, os dados de 2001 (Tabela 04) indicam
a predominância desse setor em termos de pessoal ocupado (207.650) e de unidades de serviços
(19.331), destacando-se as atividades ligadas a transporte, educação formal e não formal, energia,
gás e água e, serviços auxiliares às empresas, que no conjunto empregavam, em 2001, 50% dos
trabalhadores do setor e eram responsáveis por cerca de 60% do total do VA.

No âmbito do setor terciário, o setor saúde empregava, em 2001, 16.940 empregados (8,16%
do total do setor) e concentrava 1.013 estabelecimentos. Esse setor era responsável pela produção
de cerca de 8% do VA regional, configurando-se num importante setor da economia regional.

Considerando esses aspectos, o setor de serviços da RMC reflete a importância das atividades
de formação e especialização da mão-de-obra e de serviços voltados às empresas e não apenas às
pessoas e às famílias.



104

Programa de Estudos em Sistemas Regionais de Saúde

Diagnóstico do Setor Saúde da RMC

3. CONDIÇÕES DE VIDA E SAÚDE

O diagnóstico das condições de vida e saúde na RMC abarcou a análise dos dados oriundos
dos bancos de dados do Ministério da Saúde - DATASUS, da AGEMCAMP, do IBGE, do SEADE – SP
e UNICAMP referentes ao período de 1980 a 2005. Do tratamento dos indicadores sociais e dados
epidemiológicos selecionados nesses bancos de dados resultou a identificação de tendências
geradoras de demandas metropolitanas para o setor saúde.

3.1 INDICADORES SOCIAIS

• Educação

A escolaridade nos municípios da RMC mostra evolução positiva ao longo das décadas de 1980 e
1990, embora se mantivesse a heterogeneidade regional, com destaque para o município de Campinas,
que possui os melhores índices (Mapas 04 e 05), seguido por Americana, Valinhos e Vinhedo.

Mapa 04
Pessoas de 15 anos ou mais com 0 a 4 anos de estudo
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Mapa 05
Pessoas de 15 anos ou mais com 12  anos de estudo ou mais

Região Metropolitana de Campinas

Dados mais recentes de 2003 (Tabela 05) mostram que, além de Campinas, Americana,
Valinhos e Vinhedos, as cidades de Jaguariúna, Holambra, Paulínia e Indaiatuba apresentam
percentuais acima de 26% da população com mais de 11 anos de estudos.

Nesse aspecto, é possível detectar dois eixos com os municípios em melhor situação
educacional. Um que liga Vinhedo, Valinhos, Campinas e Americana e, outro, no sentido de Indaiatuba,
Campinas e Jaguariúna.
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Tabela 05
RMC - Grau de Instrução da População Residente, 2003.

• Renda

No que se refere aos rendimentos, observa-se que aumentou o percentual dos chefes de
família sem rendimento nos períodos de 1980, 1991 e 2000 (Mapa 06), em todos os municípios da
RMC, com exceção do município de Itatiba.

No contingente da população com renda familiar, em 1991, o percentual de famílias com
rendimento até um salário mínimo per capita (Mapa 07) aumentou em 7 dos municípios, diminuiu em
4 e manteve-se em outros 4. No período de 2000, houve uma diminuição desse percentual em 13
cidades. Ou seja, de um modo geral, observa-se a queda do percentual de famílias com renda
inferior a um salário mínimo per capita na RMC.
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Mapa 06
Chefes de domicílio sem rendimento
Região Metropolitana de Campinas



108

Programa de Estudos em Sistemas Regionais de Saúde

Diagnóstico do Setor Saúde da RMC

Mapa 07
Renda per capita familiar até 1 salário mínimo

Região Metropolitana de Campinas
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Mapa 08
Renda  per capita familiar maior que 10 salários mínimos

Região Metropolitana de Campinas

Quanto ao extrato de renda mais elevado, o Mapa 08 indica um aumento do percentual de
famílias com renda per capita maior que 10 salários mínimos, especialmente no período de 1991 a
2000, quando 13 municípios apresentaram aumento desse percentual e 5 municípios se mantiveram
na mesma faixa de variação.

Da observação do Mapa 08 sobre renda na RMC é possível concluir que, nas porções norte e
oeste de Campinas, encontram-se os municípios com maiores percentuais de baixa renda, enquanto
que ao sul e leste estão situados aquele com melhores rendimentos, configurando grande
heterogeneidade intra-regional.

Campinas destaca-se na região por apresentar os percentuais mais altos de renda acima de
10 salários mínimos e, contraditoriamente, os maiores percentuais de chefes de família sem
rendimentos.
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Mapa 09
Domicílios sem rede geral de água
Região Metropolitana de Campinas

• Saneamento

A observação dos dados sobre saneamento básico, incluindo domicílios sem rede geral de
água, sem rede geral de esgoto e sem coleta de lixo (Mapas 09, 10 e 11), nos indica a ampliação da
cobertura domiciliar ao longo de 1980, 19991 e 2000, bem como uma menor heterogeneidade regional.
Verifica-se na região um número maior de municípios com elevada cobertura desses serviços, em
2000. Entretanto, constata-se que os municípios ao norte de Campinas são os que apresentam
maiores percentuais de domicílios sem os referidos serviços, especialmente rede geral de água e
coleta de lixo. Quanto aos municípios ao sul e a leste, estes apresentam baixa cobertura principalmente
na oferta de água.
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Mapa 10
Domicílios sem rede geral de esgoto ou fossa séptica.

Região Metropolitana de Campinas
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Mapa 11
Domicílios sem coleta de lixo.

Região Metropolitana de Campinas

3 Ver nota 2.

Com o objetivo de caracterizar de forma mais detalhada as heterogeneidades regionais, um
estudo realizado pelo NEPO – UNICAMP3 procedeu à análise dos dados dos Censos segundo regiões
censitárias da RMC, o que possibilitou o estudo de diferentes indicadores sociais geo-referenciados
na mancha urbana regional. Esse estudo permitiu ressaltar uma outra característica da RMC quanto
à localização de áreas com melhores e piores condições de vida. Nesse sentido, os cartogramas
expostos a seguir mostram com extrema clareza que a mancha urbana regional está segmentada
em dois grandes blocos, que se acentuam no período de 1991 a 2000 (Mapas 12 a 15).

O bloco com os piores indicadores sociais abrange a mancha urbana localizada ao sul de
Indaiatuba e Campinas, estendendo-se em direção a Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Sta. Bárbara
D’Oeste, Americana e Paulínia.
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Mapa 12
Chefe de domicílio sem rendimento.
Região Metropolitana de Campinas
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Mapa 13
Chefes de domicílio com 0 a 4 anos de estudo.

Região Metropolitana de Campinas
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Mapa 14
Chefes de domicílio com renda maior que 10 salários mínimos.

Região Metropolitana de Campinas
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Mapa 15
Chefes de domicílio com 12 anos de estudo ou mais.

Região Metropolitana de Campinas
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Tabela 06
Evolução da Taxa de Mortalidade Geral, segundo os municípios:

1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2004

5.2 Dados Epidemiológicos

Para a análise do quadro epidemiológico da região, foram utilizados dados secundários, tendo
em vista o volume considerável de informações já divulgadas pelo IBGE, MS/ DATASUS, SEADE -
SP e a própria AGEMCAMP. Foram selecionados desses bancos apenas alguns indicadores de
morbi-mortalidade que demonstram as principais tendências da RMC e de seus Municípios. De um
modo geral, constata-se que os indicadores analisados mostram um quadro de saúde muito favorável
na RMC, em comparação com o Estado de SP e a Nação.

A tabela acima mostra que a média da taxa de mortalidade geral na RMC é menor que a média
geral do Estado de São Paulo em todos os períodos analisados. Pode-se observar também uma
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Tabela 07
Causas de Mortes por Grandes capítulos, segundo os municipios: 2003

As doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, as doenças do aparelho digestivo e as
doenças do aparelho geniturinário apresentam uma tendência de crescimento no período de 2001 a
2003. Há, em contrapartida, uma tendência decrescente das causas externas, doenças do aparelho
respiratório, doenças infecciosas e parasitárias e doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
(Gráfico 05).

acentuada diminuição desses indicadores no período de 1995 até 2000, porém com ligeiro aumento
no período seguinte (2004). No último período analisado (2004), a média do Estado de São Paulo já
está mais próxima da média da RMC.

Paralelamente, cerca de 70% das mortes na RMC são decorrentes de doenças e agravos
relacionados a: doenças do aparelho circulatório; neoplasia; causas externas e doenças do aparelho
respiratório. Podem ser observadas variações em cada município, mas estas 04 causas são
predominantes (Tabela 07).
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Gráfico 05
RMC - Evolução das principais causas de Morte - 2001 a 2003

Quanto às causas externas, dados mais detalhados demonstram o aumento da Taxa de
Mortalidade por Agressões no período de 1980 a 2000, com queda acentuada em 2004, mas
alcançando patamares próximos ao ano de 1995. Ou seja, apesar da queda no último período, essas
taxas ainda são superiores às taxas dos anos de 1980, 1985 e 1990 (Tabela 08).
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Tabela 08
Taxa de Mortalidade por Agressões 1980 a 2004

Região Metropolitana de Campinas

Focando os municípios, os que possuem taxa de mortalidade por agressões acima da taxa da
RMC, em 2004, são, em ordem decrescente:

1. Hortolândia

2. Sumaré

3. Monte Mor

4. Paulínia

5. Cosmópolis

6. Santo Antonio da Posse

7. Campinas

8. Artur Nogueira

9. Jaguariúna

Fonte: Seade, 2005. www.seade.gov.br
(1) Taxa por 100 mil hab.
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Gráfico 06
Regiões de governo -

Taxa de Mortalidade por acidentes de transportes
 Óbitos por causas externas 1980 - 2004 TGCA

Além da taxa de mortalidade por agressões, chama atenção a taxa de mortalidade por acidentes
de transporte na Região Metropolitana de Campinas, que é significativamente maior dentre as três
regiões metropolitanas do Estado: essa taxa é 72% superior à média do Estado de São Paulo, no
período de 1980 a 2004 (Gráfico 06)

Quanto à mortalidade por faixas etárias, a Tabela 09 mostra várias tendências. Entre os menores
de 1 ano, as principais causas de morte estão relacionadas ao grupo “algumas  afecções originárias
no período perinatal” e a malformações congênitas, deformidades e anomalias, responsáveis por
80% das mortes.

Nas faixas etárias de 1 a 4 anos, 5 a 14 anos, 15 a 29 anos e 30 a 44 anos, a principal causa de
morte está relacionada ao grupo de causas externas de morbidade e mortalidade. Pode-se observar
ainda nestas faixas etárias:

Fonte: Seade, 2005. In www.seade.gov.br
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Tabela 09
RMC - Causas de mortes por Grandes Capítulos e Faixa Etária: 2003

• de 1 a 4 anos, as doenças do grupo de malformações congênitas, deformidades e anomalias;
as do grupo de algumas doenças infecciosas e parasitárias e as neoplasias, junto com as causas
externas, são responsáveis por cerca de 67% das mortes;

• na faixa etária de 5 a 14 anos, as causas externas aliadas às doenças dos grupos de neoplasias
e do sistema nervoso perfazem 63% das mortes;

• de 15 a 29 anos, as causas externas são responsáveis por 80% das mortes;

• entre 30 e 44 anos, as doenças do aparelho circulatório, do aparelho digestivo e as causas
externas representam cerca de 90% das mortes.

Já a partir dos 45 anos, as principais causas de morte são as doenças do aparelho circulatório
e as neoplasias, responsáveis por mais de 50% das mortes.

No que se refere à mortalidade entre homens e mulheres (Tabela 10), a principal causa de
morte, em ambos os sexos em 2003, foram as doenças do aparelho circulatório (31,6% Mulheres e
24,8% Homens). A segunda maior causa de mortes entre as mulheres são as neoplasias (19%),
enquanto que para os homens são as causas externas (20,6%).
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Tabela 10
Principais Causas de Morte, segundo Grandes Capítulos e Sexo: 2000/2003.
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Tabela 11
Evolução da Taxa de Mortalidade Infantil, segundo os municípios:

1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2004

A Taxa de mortalidade infantil vem decrescendo significativamente na Região Metropolitana de
Campinas, no período de 1980 a 2004, caindo de 38,83% em 1980 para 12,21% em 2004, ou seja,
uma queda de cerca de três vezes. A média da Região Metropolitana de Campinas é menor  que  a
média do Estado de São Paulo, em todo o período (Tabela 11).
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Quanto aos Municípios, os menores índices de mortalidade infantil, em 2004, são observados
nos municípios de Holambra, Cosmópolis, Nova Odessa e Valinhos. Por outro lado, taxas de
mortalidade infantil acima da média regional persistem em vários municípios da RMC,  indicados a
seguir, em ordem decrescente:

•  Santo Antonio de Posse-20,41

•  Indaiatuba-15,91

• Monte Mor-15,80

• Santa Bárbara D’oeste-15,73

•  Artur Nogueira-15,08

•  Pedreira-14,68

•  Vinhedo-14,40

•  Itatiba-13,93

•  Jaguariúna-13,79

• Hortolândia-13,19

• Sumaré-12,49

• Paulínia 12,26

Em termos de queda da Mortalidade Infantil, todos os municípios tiveram  queda considerável
no período compreendido entre 1990 até 2004 (Gráfico 07). Destaca-se nesse gráfico o dado referente
ao município de Artur Nogueira, com queda acentuada da taxa de mortalidade infantil de 50,93% em
1990 para 15,08% em 2004. Nesse mesmo sentido, Jaguariúna apresenta também uma queda
importante de 31,85% em 1990 para 13,79% em 2004. Todavia, no período compreendido entre 2000
até 2004 alguns municípios apresentaram aumento nessa taxa. São eles: Paulínia, Pedreira, Itatiba,
Monte Mor, Santo Antônio da Posse, Sumaré e Vinhedo.
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Gráfico 07
RMC - Evolução da Taxa de Mortalidade Infantil, segundo so municípios: 1990, 2000, 2004.

Quanto às causas de morte em menores de um ano, estão relacionadas a algumas afecções
originadas no período pré-natal, representando 58,9% das mortes em 2003. A segunda maior causa
refere-se às malformações congênitas, deformidades e anomalias, responsáveis por 21,9% de óbitos
em 2003. No conjunto, essas duas causas são responsáveis por 80% das mortes nessa faixa etária
e constituem-se em patologias que requerem uma alta concentração de tecnologia para serem
enfrentadas (Tabela 12).
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Gráfico 08
RMC - Morbidade Hospitalar 2005

Distribuição percentual das causas de internação, segundo capítulos do CID

Tabela 12
RMC - Principais causas de Morte Resumida na População de menos de um ano 200/2003

No que se refere à morbidade, dados sobre as causas de internação em 2005 (Gráfico 08)
mostram que, exceto gravidez, parto e puerpério, os principais grupos estão relacionados a doenças
do aparelho circulatório, do aparelho respiratório, do aparelho digestivo, do aparelho geniturinários,
causas externas e neoplasias.
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ANEXO 02

Questionário enviado às Secretarias Municipais de Saúde
da Região Metropolitana de Campinas

Município:

Secretário:

Data de preenchimento:
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1- Em sua opinião, quais são os principais avanços do SUS em seu município? Cite pelo menos 5
avanços.

2- E em relação às fragilidades? Comente sobre as 5 principais por você identificadas

3- Em relação à Rede Básica

3.1 Quanto ao modelo adotado:
Exclusivamente Saúde da Família
Exclusivamente Unidades Básicas de Saúde Tradicionais
Parte PSF / Parte Unidade Básica Tradicional

3.2 Quanto ao número de unidades
Suficiente
Insuficiente

3.3 Quanto à localização geográfica
Bem distribuídas em relação à densidade populacional e território
Mal distribuídas

3.4 Quanto à qualidade e à resolutividade da atenção ofertada
Muito boa
Boa
Razoável
Ruim

4- Em relação à Rede Especializada Ambulatorial e Hospitalar do SUS no município

4.1 Quanto à existência de serviços ambulatoriais especializados no município
Não existem
Existem.
Cite quais

4.2 Quanto à utilização de serviços ambulatoriais especializados de outros municípios
Seus munícipes não utilizam
Seus munícipes utilizam regularmente através do encaminhamento do SUS municipal
Seus munícipes utilizam apenas eventualmente

4.3 Quanto à existência de hospitais no município
Não existem
Existem.
Cite quais

4.4 Quanto à utilização de serviços hospitalares de outros municípios
Seus munícipes não utilizam regularmente
Seus munícipes utilizam regularmente

4.5 Cite os principais serviços ambulatoriais e hospitalares de outros municípios para os quais seus
munícipes são encaminhados
a) Hospitalares:
b) Ambulatoriais:

5- Em relação à Rede de Urgência e Emergência

5.1 Quanto à existência de atendimento pré-hospitalar móvel (SAMU ou outros)
Existe
Não existe
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5.2 Quanto à existência de Prontos-Socorros
Não existem
Existem.
Cite quais e comente a qualidade e a resolutividade da assistência prestada

6- Em relação à existência de maior diversidade dos serviços de saúde

6.1 Quanto à existência de serviços de saúde diferenciados no município (casas de apoio, casas de
parto, centros de convivência, serviço residencial terapêutico, outros)

Não existem
Existem. Cite quais

7- Em relação ao Serviço de Apoio Diagnóstico no SUS

7.1 Quanto à utilização de serviços de análise e patologia clínica
Utilizam-se somente os serviços existentes no município
Utilizam-se os serviços existentes no município e em outro município

7.2 Quanto à utilização de serviços de diagnóstico por imagem no SUS
Utilizam-se somente os serviços existentes no município
Utilizam-se serviços existentes em outros municípios.
Cite quais, e em que circunstância são utilizados.

8- Em relação à Assistência Farmacêutica

8.1 Quanto à existência de um programa municipal de assistência farmacêutica
Existe e encontra-se bem estruturado
Existe, porém encontra-se pouco estruturado
Não existe

8.2 Quanto à adesão do município as iniciativas federais e/ou estaduais na área de assistência
farmacêutica

O município participa do programa Dose Certa
O município montou Farmácia Popular com apoio do Ministério da Saúde

8.3 Quanto à aquisição de medicamentos pelo município
O município não compra medicamentos
O município compra medicamentos.

8.4. Gasto anual R$ ______ aproximado com a compra de medicamentos

8.5. Correspondente a ______% do orçamento anual do município com saúde

8.6 A modalidade utilizada para compra de medicamentos
Não compra

Compra através de:
Licitação tradicional
Pregão
Dispensa de licitação (situação emergencial)

9- Em relação às ações de saúde pública

9.1 Quanto à existência de Centro de Controle de Zoonoses
Existe
Não existe

Cite o(s) município(s) utilizado(s) como referência em caso de necessidade
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9.2 Quanto às ações de Vigilância Sanitária
São totalmente centralizadas nas SMS ou em Setor próprio
São parcialmente centralizadas
São totalmente descentralizadas para as Unidades de Saúde

9.3 Cite quais ações de Vigilância Sanitária ainda são desenvolvidas pela SES em seu município

9.4 Quanto às ações de Vigilância epidemiológica
Existe um setor responsável na SMS
Não existe Setor responsável na SMS

10- Em relação aos Programas de Saúde (linhas de cuidado)

10.1 Quanto à participação dos municípios na formulação dos programas
O município formula seus próprios programas, a partir das diretrizes da SES e do MS.
Cite quais

O município não formula e utiliza as referências estaduais e nacionais.
Cite quais

11- Em relação ao Apoio Logístico

11.1 Quanto à existência de cartões de identificação ao usuário
Existem
Não existem

11.2 Quanto à existência de prontuário eletrônico
Existe
Não existe

11.3 Quanto ao envio de resultados ou exames por meio eletrônico
Existe
Não existe

11.4 Quanto ao transporte sanitário
Não existe
Existe.
Caracterize

11.5 Quanto as Centrais de Marcação
Não existem
Existem.
Cite quais

12 – Em relação à Gestão

12.1 Quanto à adequação da estrutura organizacional formal do SMS
Adequada
Inadequada

12.2 Quanto à responsabilidade municipal na Gestão da Saúde
Apenas da Rede Básica
Do Sistema Municipal de Saúde

12.3 A participação em consórcios
Não participa
Participa.
Cite quais
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12.4 Quanto à utilização de outras organizações de apoio à Gestão
Não utiliza
Utiliza, através de convênios ou parcerias com: ONGs

OSCIPS
OS
Universidades
Outros

Cite quais e com que propósito

12.5 Quanto à organização e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde
Composição adequada
Composição inadequada.
Comente

Reúne-se regularmente respeitando periodicidade definida
Reúne-se apenas eventualmente
É presidido pelo Secretário Municipal de Saúde
É presidido por outro Conselheiro

12.6 Quanto à organização e funcionamento do Fundo Municipal
Existe sob responsabilidade da SMS
Existe sob responsabilidade de outra estrutura da Prefeitura Municipal
Todos os recursos , inclusive os municipais, são colocados no Fundo
Contabilização, no Fundo, apenas dos recursos federais

12.7 Quanto à existência de cargos gerenciais das unidades de Saúde
Não existem
Existem em todas
Existem em algumas. Cite __________________________________________

12.8 Quanto à estrutura e processos de acompanhamento, avaliação e auditoria do SUS municipal
Há estrutura e os processos são bem definidos
Há estrutura e os processos não se encontram bem definidos
Não há estrutura.
Comente

13 – Em relação à Política de Recursos Humanos

13.1 Quanto a Plano de Cargos, Carreiras e Salários
Existe um específico para os profissionais de saúde
Existe para todo o funcionalismo
Não existe

13.2 Quanto a Plano de Desenvolvimento (Capacitação/Educação Continuada) para seus
profissionais

Foi formulado e está em desenvolvimento
Foi formulado, mas não se encontra em desenvolvimento
Não foi formulado, havendo apenas iniciativas isoladas

13.3 Quanto à existência de setor próprio de RH na estrutura do SMS
Não existe
Existe e responsabiliza-se só pelos procedimentos administrativos
Existe e responsabiliza-se só pelos procedimentos votados à capacitação
Existe e responsabiliza-se pelos procedimentos administrativos e voltados à capacitação

13.4 Quanto à adequação dos salários ao mercado
Encontram-se em geral adequados
Existem grandes inadequações.
Comente
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ANEXO 3

Questionário enviado às unidades hospitalares
da Região Metropolitana de Campinas vinculadas ao SUS

Nome da Unidade de Referência:

Responsável principal pela Unidade (indicar nome e cargo):

Responsável(is) pelo preenchimento do questionário (indicar nome(s), cargo(s) e contato(s)):

Data de preenchimento:
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1. Caracterização da Unidade

1.1. Natureza da Organização

Privada Lucrativa

Privada Filantrópica

Privada - Filantrópica - Universitária

Fundação

Organização Social

OSCIP

Pública Administração Direta

Pública Autarquia

Pública Fundação

Pública - Universitária

1.2. Procedimentos Oferecidos por Nível de Atenção

1.2.1. Ambulatorial
Média Complexidade

Alta Complexidade

1.2.2. Hospitalar
Média Complexidade

Alta Complexidade

1.3. Tipo de Atendimento Prestado

Internação
SUS

Particular

Plano de Saúde

Ambulatorial
SUS

Particular

Plano de Saúde

SADT
SUS

Particular

Plano de Saúde

Urgência
SUS

Particular

Plano de Saúde

1.4. Vinculação com o Nível de Gestão do SUS (Gestor do SUS com o qual
mantém contrato)
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Internação
Municipal

Estadual

Ambulatorial
Municipal

Estadual

SADT
Municipal

Estadual

Urgência
Municipal

Estadual

1.5. Tipo de Contrato Vigente com o SUS

Antigo Contrato do INAMPS

Contrato por procedimentos SUS

Contrato Global

Contrato de Gestão

Contrato de Prestação de Serviço

Convênio Antigo do INAMPS

Convênio por procedimentos SUS

Convênio Global

Outro - Indicar

1.6. Número de leitos existentes

Pediatria

Clínica Médica (Indicar Especialidades)

Cirurgia (Indicar Especialidades)

Gineco – Obstetrícia

UTI Adulto

UTI Pediátrica

1.7. Número de leitos ofertados ao SUS

Pediatria

Clínica Médica (Indicar Especialidades)
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Cirurgia (Indicar Especialidades)

Gineco - Obstetrícia

UTI Adulto

UTI Pediátrica

2. Serviços oferecidos

2.1. Indique as especialidades médicas oferecidas para cada tipo de serviço

Internação

Ambulatorial

2.2. Indique, por grupo de procedimentos, os SADT que são oferecidos

3. Clientela e acesso

3.1. Origem da clientela atendida. Indicar os 10 principais municípios atendidos,
considerando o volume de atendimento (indicar , se possível , o percentual
correspondente de cada município)

Município Internação ambulatorial SADT Urgência
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.2. Acesso aos serviços. Se possível indicar, em percentagem, a fo rma de
acesso da clientela aos serviços

Internação
Acesso livre e espontâneo (porta do próprio hospital)

Acesso por Centrais de Marcação / Regulação

Acesso por Encaminhamentos / Referência

Ambulatorial
Acesso livre e espontâneo (porta do próprio hospital)

Acesso por Centrais de Marcação / Regulação

Acesso por Encaminhamentos / Referência

3.2. Acesso aos serviços. Se possível indicar, em percentagem, a forma de acesso da
clientela aos serviços

3.1. Origem da clientela atendida.  Indicar os 10 principais municípios atendidos,
considerando o volume de atendimento (indicar, se possível, o percentual
correspondente de cada município)
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SADT
Acesso livre e espontâneo (porta do próprio hospital)

Acesso por Centrais de Marcação / Regulação

Acesso por Encaminhamentos / Referência

Urgência
Acesso livre e espontâneo (porta do próprio hospital)

Acesso por Centrais de Marcação / Regulação

Acesso por Encaminhamentos / Referência

3.3. Indicar quais serviços apresentam maior procura pela clientela de outros
municípios. Numerar por ordem de importância , de acordo com o volume da
procura (1, 2, 3, etc.)

Internação
Pediatria

Clínica Médica (Indicar Especialidades)

Cirurgia (Indicar Especialidades)

Gineco – Obstetrícia

UTI Adulto

UTI Pediátrica

Ambulatorial
Pediatria

Clínica Médica (Indicar Especialidades)

Cirurgia (Indicar Especialidades)

Gineco – Obstetrícia

SADT
Exames de Análises Clínicas

Exames por Imagem

Exames por Métodos Ópticos

Exames por Métodos Gráficos

Hemodiálise

Hemoterapia

Radioterapia / Quimioterapia

Fisioterapia

Psicoterapia

3.3. Indicar quais serviços apresentam maior procura pela clientela de outros
municípios. Numerar por ordem de importância, de acordo com o volume da procura (1,
2, 3, etc.)
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Urgência

Pronto-Socorro

Pronto-Atendimento

3.4 Indicar qual é, atualmente, o tempo médio de espera (em dias) para
atendimento em cada Serviço

Internação
Pediatria

Clínica Médica (Indicar por Especialidades)

Cirurgia (Indicar por Especialidades)

Gineco - Obstetrícia

UTI Adulto

UTI Pediátrica

Ambulatorial
Pediatria

Clínica Médica (Indicar por Especialidades)

Cirurgia (Indicar por Especialidades)

Gineco - Obstetrícia
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3.5 Indicar qual é, atualmente, o tempo médio necessário (em dias) para
realização de SADT

SADT
Exames de Análises Clinicas

Exames por Imagem

Exames por Métodos Ópticos

Exames por Métodos Gráficos

Hemodiálise

Hemoterapia

Radioterapia / Quimioterapia

Fisioterapia

Psicoterapia

3.6. Indicar qual é, atualmente, o tempo médio de espera (em horas) para os
atendimentos

Urgência
Pronto-Socorro

Pronto-Atendimento

3.7 Indicar quais serviços estão sobrecarregados e não conseguem responder
adequadamente à demanda, apontando se esta sobrecarga é alta, média ou
baixa (A, M ou B).

Internação
Pediatria

Clínica Médica (Indicar Especialidades)

Cirurgia (Indicar Especialidades)

Gineco – Obstetrícia

UTI Adulto

UTI Pediátrica

Ambulatorial
Pediatria

Clínica Médica (Indicar Especialidades)

Cirurgia (Indicar Especialidades)

Gineco – Obstetrícia

3.6. Indicar qual é, atualmente, o tempo médio de espera (em horas) para os
atendimentos
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SADT
Exames de Análises Clinicas

Exames por Imagem

Exames por Métodos Ópticos

Exames por Métodos Gráficos

Hemodiálise

Hemoterapia

Radioterapia / Quimioterpia

Fisioterapia

Psicoterapia

Urgência
Pronto-Socorro

Pronto-Atendimento

4. Indicadores hospitalares -2006

4.1. Média de permanência

Pediatria

Clínica Médica (Indicar Especialidades)

Cirurgia (Indicar Especialidades)

Gineco – Obstetrícia

UTI Adulto

UTI Pediátrica

4.2. Taxa de ocupação

Pediatria

Clínica Médica (Indicar Especialidades)

Cirurgia (Indicar Especialidades)

Gineco – Obstetrícia

UTI Adulto

UTI Pediátrica
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4.3. Taxa de óbitos hospitalares

Pediatria

Clínica Médica (Indicar Especialidades)

Cirurgia (Indicar Especialidades)

Gineco – Obstetrícia

UTI Adulto

UTI Pediátrica

4.4 Indicar o volume de atendimento anual

Internação
Pediatria

Clínica Médica

Cirurgia

Gineco – Obstetrícia

UTI Adulto

UTI Pediátrica

Ambulatório
Pediatria

Clínica Médica

Cirurgia

Gineco – Obstetrícia

SADT
Exames de Análises Clinicas

Exames por Imagem

Exames por Métodos Ópticos

Exames por Métodos Gráficos

Hemodiálise

Hemoterapia

Radioterapia / Quimioterapia

Fisioterapia

Psicoterapia

4.5. Morbidade Hospitalar - Indicar as dez principais causas de internação em
cada área

Pediatria

Clínica Médica (Considerar todas as especialidade)
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Cirurgia (Considerar todas as Especialidades)

Gineco - Obstetrícia

UTI Adulto

UTI Pediátrica

5. Participação na rede de atenção do SUS

5.1. Participação de Centrais de Marcação de Exames, Consultas ou Internações

Não Participa

Participa de Central de Marcação de Exames, disponibilizando o seguinte percentual
de exames

Menos de 25%

Mais de 25% até 50%

Mais de 50% até 75%

Mais de 75% até 100%

Participa em Central de Marcação de Consulta, disponibilizando o seguinte percentual
de vagas

Menos de 25%

Mais de 25% até 50%

Mais de 50% até 75%

Mais de 75% até 100%

Participa em Central de Internação, disponibilizando o seguinte percentual de vagas

Menos de 25%

Mais de 25% até 50%

Mais de 50% até 75%

Mais de 75% até 100%

Participa de Central de Marcação dos seguintes Serviços de Apoio Terapêutico

Fisioterapia

Radioterapia

Quimioterapia

Hemodiálise

Hemoterapia

5.2. Participação dos processos de organização das Centrais de Marcação

Não Participa

Participa. Comente esta participação, indicando os principais problemas e formas de
superação
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5.3. Verificar se a Unidade participa de processo de atendimento do SAMU

Não Participa

Participa. Indique como se dá essa participação e cite os aspectos positivos e
negativos, bem como formas de superação

5.4. Levantar se a Unidade possui Transporte Sanitário para pacientes de outros
municípios e se participa da organização deste transpor te em âmbito do SUS
Municipal

Não possui Transporte Sanitário

Possui Transporte Sanitário

Não participa da organização desse transporte no Município

Participa da organização desse transporte no Município. Neste caso indique como se
dá esta participação e qual a avaliação da unidade, bem como suas propostas.

5.4. Levantar se a Unidade possui Transporte Sanitário para pacientes de outros
municípios e se participa da organização deste transporte em âmbito do SUS
Municipal
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ANEXO 4

Roteiro de entrevista realizada junto às Secretarias Municipais de Saúde
da Região Metropolitana de Campinas

Nome(s) do(s) Entrevistador(es):

Data da Entrevista:

SMS do município de:

Pessoa(s) entrevistada(s)  (indicar nome e cargo ocupado):
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1. EM RELAÇÃO À REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

Identificar como a SMS avalia as vantagens e desvantagens do Modelo do PSF em relação ao
Modelo Tradicional de Centro de Saúde

Verificar qual é o Plano e a previsão de recursos para construção, ampliação e equipamento de
Unidades Básicas de Saúde

Levantar quais são os fatores que interferem positiva e negativamente na qualificação da Atenção
ofertada pela Rede Básica no seu Município

Levantar as dificuldades de fixação de profissionais na Rede Básica

Identificar os processos, em andamento ou já realizados, de capacitação dos profissionais que
atuam na Atenção Primária

Verificar se as práticas assistenciais desenvolvidas na Rede Básica são orientadas por protocolos
ou padronizações

2. QUANTO À REDE ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

2.1. Rede Ambulatorial de Especialidades (incluindo os serviços hospitalares)

Identificar a existência de capacidade instalada para atendimento de usuários de outros municípios,
discriminando especialidade e quantitativo (se possível)

Verificar a existência de Plano e recursos previstos para a instalação ou ampliação de serviços
ambulatoriais de especialidade, identificando o que está previsto em termos de tipo de especialidade.

Levantar os principais estrangulamentos da Rede Ambulatorial, detalhando por especialidade.

Verificar se as práticas assistenciais desenvolvidas na Rede Ambulatorial são orientadas por protocolos
ou padronizações.

2.2. Rede de Internação Hospitalar

Identificar a existência de capacidade instalada para atendimento de usuários de outros municípios,
discriminando especialidade e quantitativo (se possível), para os Hospitais Próprios Municipais e
Hospitais Contratados e Conveniados.
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Verificar a existência de Plano e recursos previstos para a instalação ou ampliação de serviços
hospitalares, em Hospitais Próprios do Município, identificando o que está previsto em termos de
especialidades.

Verificar a existência de Plano e recursos previstos para a instalação ou ampliação de serviços
hospitalares, em Hospitais Contratados ou Conveniados, identificando o que está previsto em termos
de especialidades.

3. EM RELAÇÃO À MAIOR DIVERSIDADE DE  SERVIÇOS DE SAÚDE

Verificar a existência de Plano e recursos previstos para a diversificação de Serviços de Saúde,
identificando o que está previsto.

4. ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Verificar se os serviços existentes são suficientes para atendimento dos munícipes.

Identificar os estrangulamentos existentes.

Identificar a disposição em integrar uma Rede de Urgência e Emergência Metropolitana.

5. EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO

Identificar a existência de capacidade instalada para atendimento de usuários de outros municípios,
discriminando Grupo de Procedimento e quantitativo (se possível).

Verificar a existência de Plano e recursos previstos para a instalação ou ampliação de serviços de
apoio diagnóstico, identificando o que está previsto em termos de grupos de procedimentos.

Levantar os principais estrangulamentos dos serviços de apoio diagnóstico, identificando por Grupo
de Procedimento.

6. AVALIAR AS REFERÊNCIAS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E DE SADT, UTILIZADAS
EM OUTROS MUNICÍPIOS, QUANTO A ACESSIBILIDADE, QUALIDADE E RESOLUTIVIDADE.

7. EM RELAÇÃO AO APOIO LOGÍSTICO

Identificar e caracterizar o transporte sanitário de pacientes para os serviços de referência de outros
municípios.
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A partir dos dados obtidos nas Centrais de Marcação (ambulatorial, internação e SADT), quais
estrangulamentos são identificados.

Identificar a existência de processo de controle e / ou avaliação referente aos procedimentos de
média e alta complexidade

8. RECURSOS HUMANOS

Identificar os mecanismos de ingresso dos profissionais de saúde.

Identificar as formas de contratação utilizadas (CLT, CLT Temporário, CLT Concursado, Estatutário,
Contratado por outras Organizações - terceirizados).

Identificar as dificuldades existentes quanto à contratação e fixação de pessoal, especialmente dos
médicos.

Identificar existência de acordos, entre funcionários e administração, no que diz respeito a
cumprimento da jornada de trabalho.

Identificar se existe alguma iniciativa para enfrentamento das dificuldades de contratação e fixação
de profissionais (incentivos, intercâmbio com aparelho formador, entre outras).
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ANEXO 5

Roteiro de entrevista realizada junto aos Hospitais da
Região Metropolitana de Campinas

vinculados ao SUS

Nome(s) do(s) Entrevistador(es):

Data da Entrevista:

Nome da Unidade de Referência:

Pessoa(s) entrevistada(s)  (indicar nome e cargo ocupado):
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1. Verificar como é avaliada a forma de contratação do SUS

Adequada

Pouco adequada

Inadequada

2. Levantar quais as 05 principais inadequações dessa contratação, segundo a visão da Unidade de
Referência

3. Verificar se existem propostas e formas para superar estas inadequações

4. Verificar se os serviços utilizam protocolos ou padronizações, identificando em que especialidades
ou setores são utilizados. Verificar ainda se estes protocolos ou padronizações são acordados
com a Rede de Atenção do SUS e como ocorre o estabelecimento de acordos.

5. Verificar quais serviços possuem, atualmente, potencial para ofertar um maior volume de
atendimento ao SUS (Internação, Ambulatorial, SADT e Urgência e, se possível por
especialidades).

5.1. Levantar o número de leitos de observação para urgência/emergência (macas e especialidades)
e o volume de atendimento anual:

5.2. Verificar quanto à taxa de ocupação, o censo do último mês e do último ano (inclusive urgência/
emergência):

5.3. Verificar o percentual de internações, consultas ambulatoriais e de SADT que se originam do
atendimento de urgência/emergência da própria unidade:

6. Levantar a existência de Planos e Recursos para ampliação dos serviços da Unidade, identificando
em que áreas e especialidades estão planejadas estas ampliações.

7.  Verificar como é avaliada a tecnologia utilizada (conjunto de máquinas e equipamentos) na Unidade
e a existência de Planos e Recursos para modernização e atualização tecnológica. Detalhar, se
possível quais equipamentos e novas tecnologias serão adquiridas e / ou implementadas.

8. Levantar as opiniões do Dirigente da Unidade quanto à proposta de organização de rede de serviços
de média e alta complexidade na Região Metropolitana de Campinas, e que sugestões ou propostas
possui a respeito.
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ANEXO 6

Roteiro de Entrevista com o Presidente do Sindicato dos Médicos de Campinas

1. Quais são, na sua opinião, as principais dificuldades para a contratação e fixação de

profissionais médicos na Rede de Serviços do SUS?

2. Como as instituições formadoras podem contribuir para o SUS, especialmente em relação à
contratação e fixação de profissionais médicos?

3. Aparece como queixa mais comum dos gestores de saúde na Região Metropolitana de

Campinas, o não cumprimento das cargas horárias médicas.

Comente.

4. Que medidas você sugere para o enfrentamento do cenário crítico que se apresenta em

relação à contratação e fixação dos profissionais médicos, especialmente na Rede Básica?
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ANEXO 7

Roteiro de Entrevista com o Grupo Focal de profissionais médicos

1. Apresentem e discutam os motivos de interesse e/ou desinteresse em trabalhar na Rede de

Serviços do SUS.

2. Se vocês fossem gestores de Saúde na região, que propostas fariam para contratar e fixar

médicos na Rede de Serviços do SUS?

3. A partir da discussão ocorrida, apresente suas sugestões para fixação do profissional médico

na Rede de Serviços do SUS.
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