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RESUMO 

 

 

 A organização do Sistema Único de Saúde nos municípios brasileiros seguiu           

os princípios da Atenção Primária à Saúde. Estes princípios foram definidos na            

conferência de Alma Ata (1978), com grande influência do pensamento de esquerda            

da social democracia europeia e do socialismo soviético. A influência do           

pensamento da social democracia é claramente reconhecida na literatura enquanto          

a do pensamento soviético está, frequentemente, oculta, talvez pelo rechaço do           

ideário socialista em nosso meio. Na presente pesquisa, comparou-se a forma de            

organização da atenção primária em Curitiba, por ocasião da sua instituição, com o             

modelo organizacional de saúde adotado na antiga União Soviética, como forma de            

verificar a existência de similitudes. Para isso, utilizou-se a metodologia de pesquisa            

exploratória documental e revisão bibliográfica. Conclui-se que tanto o sistema de           

saúde adotado na URSS quanto aquele praticado nos serviços de atenção primária            

à saúde em Curitiba, objetivavam a universalidade, integralidade, gratuidade e          

preocupavam-se com a promoção da saúde, a profilaxia, além do atendimento           

terapêutico. Demonstrou-se que há similitudes entre a organização dos dois          

sistemas nos seguintes aspectos: a delimitação do território e adstrição da           

população, hierarquização das atividades, equipes multiprofissionais, atenção com        

base científica, padronização das operações, normatização das atribuições,        

valorização do trabalho do auxiliar de saúde, registro da história clínica e            

arquivamento em fichários, é acompanhamento do paciente. Os sistemas         

diferenciavam-se na questão da promoção da qualidade de vida pela adoção de            

políticas de lazer, moradia, alimentação, etc., o que era garantido pelo Estado na             

URSS, enquanto em Curitiba, assim como nas sociedades capitalistas em geral,           

restringia-se à recomendação da adoção de atitudes saudáveis que cada indivíduo           

deveria buscar realizar por conta própria, sem a garantia de acesso aos recursos             

necessários para tal. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Curitiba. URSS. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Instituição dos serviços de saúde em Curitiba 

 

No Brasil, a partir de 1983, como forma de superar o sistema de saúde               

excludente e pouco eficiente até então em vigência, foi instaurada a estratégia das             

Ações Integradas em Saúde (AIS), fundada nos princípios da Atenção Primária à            

Saúde (APS), que por sua vez foram consagrados na Conferência de Alma-Ata, em             

1978 (PUGIN; NASCIMENTO; 1996). Dentre seus objetivos constavam a         

universalização do acesso da população aos serviços de saúde, a possibilidade de            

participação dos estados e municípios na condução da na política nacional de            

saúde, através de comissões regionais e a descentralização da assistência médica.           

(PAIM, 1996). 

Alguns municípios brasileiros destacaram-se por suas experiências pioneiras        

na implantação de tais ideias. Em Curitiba, assim como em Londrina, Campinas,            

Niterói, entre outros, a Rede de Atenção Básica foi, desde então, marcada pela             

descentralização da assistência, uma das principais diretrizes para garantir o acesso           

da população aos serviços de saúde. (ALMEIDA, 2013). 

 Segundo Ribeiro et al. (2004), a mudança do modelo assistencial baseado na            

doença, como era aquele adotado pelos postos do INAMPS - que só atendiam             

pessoas vinculadas ao mercado de trabalho formal, excluindo a maior parte da            

população - por um modelo pautado na territorialidade e atenção à população de             

maior vulnerabilidade social, tem sua fundamentação na Conferência Internacional         

sobre Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma-Ata, na República do           



 
 

Cazaquistão (ex-república socialista soviética), em setembro de 1978. Sobre a          

instalação desse modelo em Curitiba, os autores afirmam que 

 

O processo histórico de construção do modelo de organização da           
Atenção Primária no município de Curitiba foi influenciado pelas         
diretrizes da Conferência de Alma Ata, a qual orienta o embasamento           
conceitual adotado, sedimenta as determinações política,      
administrativa e técnica, cujas repercussões de continuidade       
configuraram o atual sistema de saúde. (RIBEIRO et al. 2004). 
 

Nesse processo, a descentralização dos serviços de saúde compreendia a          

localização de novos postos de atendimento em áreas rurais e periurbanas, como            

por exemplo nos bairros mais afastados do centro de Curitiba. A fixação dessas             

novas Unidades foi baseada em critérios de distribuição populacional e          

necessidades epidemiológicas de cada região, onde os moradores de determinado          

território devem ser cadastrados na Unidade de Saúde correspondente ali alocada.           

Assim, cada Unidade de Saúde possui uma área de abrangência e uma população             

adstrita. (ALMEIDA, 2013). 

É evidente que a localização geográfica não é o único fator que garante a              

acessibilidade aos serviços de saúde. A ampliação da cobertura dos serviços de            

Atenção Primária à Saúde é outro pilar importante para garantir a acessibilidade,            

bem como garantir a integralidade. Essa ampliação é atingida através da           

coordenação e encaminhamento entre os serviços de atenção primária, secundária          

e terciária. (ALMEIDA, 2013). 

A organização hierárquica dos profissionais de saúde, em trabalho conjunto,          

também é uma diretriz que visa à integralidade através da redução de custos do              

sistema. Para isso o atendimento é organizado com o objetivo otimizar o tempo de              

trabalho do médico. Nessa perspectiva, segundo Almeida (2013), o trabalho do           

auxiliar de saúde é precioso e fundamental. A Organização Mundial da Saúde            

(OMS) descreve os auxiliares da seguinte forma: 

 

A formação recebida permitirá a esses trabalhadores (auxiliares)        
assumirem certas tarefas e funções bem determinadas, dotando-os        
dos conhecimentos preciosos para determinar e compreender as        
necessidades e os problemas relacionados com a saúde que         
excedam a sua competência e que devem remeter a outros serviços           



 
 

(de retaguarda) para a adoção de medidas oportunas (OMS, 1978) 
 
 

 Ao adentrar uma Unidade de Saúde o paciente é acolhido na recepção onde             

seus dados cadastrais são coletados, em seguida é encaminhado para a triagem            

para que informações sobre sua condição sejam aferidas. Caso necessário, o           

próximo passo é a consulta, momento no qual o médico já tem acesso a todos os                

dados do paciente anteriormente coletados o que otimiza seu tempo de trabalho.            

Com o diagnóstico, receituário ou pedido de exames o paciente é encaminhado para             

a farmácia da Unidade ou para a coleta de material se necessário. O paciente pode               

retornar ao consultório, para a reconsulta, onde o mesmo médico será responsável            

pelo acompanhamento, análise de exames e/ou do prosseguimento do tratamento.          

(ALMEIDA, 2013) 

 O médico geral não é um especialista, mas também não é um médico             

simplista, seu trabalho só tem sentido dentro de um sistema de hierarquização dos             

serviços, podendo prestar assistência ao doente no seu primeiro acesso,          

encaminhar o mesmo para um especialista caso necessário, ou mesmo se           

encarregar da continuidade à assistência a esse paciente. (ALMEIDA, 2013) 

 Em 1986, a rede de atenção primária em Curitiba chegou ao número de 40              

Centros de Saúde, funcionando em três turnos, em geral com equipes formadas por             

3 pediatras, 2 clínicos gerais, 1 ginecologista-obstetra, 1 enfermeiro, 1 auxiliar           

administrativo, 1 vigilante, 1 auxiliar de serviços gerais e 14 auxiliares de saúde. As              

Clínicas odontológicas contavam com 6 cirurgiões-dentistas, 11 auxiliares        

odontológicos e um técnico em higiene dental. (RIBEIRO et al. 2004). 

A posterior organização do SUS no Brasil foi muito influenciada pelo           

pensamento de esquerda da social democracia europeia ou até do socialismo           

soviético. A influência do pensamento social democrata é claramente reconhecida          

pela literatura (GIOVANELLA et al. 2014) enquanto a do pensamento soviético é,            

frequentemente, ocultada, provavelmente pelo rechaço ao ideário socialista no         

nosso meio. 

Como se pode ver, o modelo de organização do serviço de APS em Curitiba              

foi implantado anteriormente à criação do SUS, (assim como o foram experiências            

em Niterói, Londrina, Campinas e outros municípios brasileiros), depois mantidos na           



 
 

sua institucionalidade.  

Diante do exposto até aqui, o presente trabalho se propõe a comparar a             

forma de organização da atenção primária anterior ao SUS, em Curitiba, com o             

modelo organizacional de saúde instituído na antiga União Soviética, como forma de            

verificar a existência de similitudes entre os mesmos. 

2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo geral 

 

Identificar possíveis semelhanças da organização da Atenção Primária à         

Saúde (APS) na sua instituição em Curitiba com o sistema da antiga URSS. 

 

2.2. Objetivos específicos 

● Conhecer, com base na literatura, a organização dos serviços         

ambulatoriais instituídos na antiga União Soviética; 

● Conhecer, com base na literatura, a organização dos serviços na          

instituição da APS em Curitiba; 

● Comparar os princípios organizativos dos serviços de saúde soviético         

com os da APS de Curitiba. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo aponta à trajetória metodológica e o tipo de estudo à ser             

desenvolvido neste trabalho. 

 

3.1. Tipo de estudo quanto ao objetivo 

 



 
 

O presente trabalho é uma pesquisa exploratória que busca verificar se há            

similitudes entre a organização da Atenção Primária à Saúde no SUS em Curitiba             

com a dos serviços de saúde ambulatoriais da então URSS. 

Segundo Gil (2008) a pesquisa exploratória “tem como principal finalidade          

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias”. Esse tipo de pesquisa é            

desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma visão geral sobre um determinado            

fato.  

 

3.2. Tipo de estudo quanto aos procedimentos técnicos 

 

O procedimento técnico utilizado para desenvolver este trabalho foi a          

pesquisa documental e bibliográfica. Tal método foi escolhido por oferecer a           

aproximação com questões históricas que poderiam não estar ressaltadas na          

literatura.  

De acordo com Gil (2008) “a pesquisa documental vale-se de materiais que            

não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados            

de acordo com os objetivos da pesquisa”. Dentro disso, foram analisados           

documentos oficiais de alguns países e cidades e relatórios de organizações           

internacionais, bem como realizada uma revisão bibliográfica como forma de          

complementação.  

 

4. ORIGEM DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

 

4.1. A Saúde Pública na pré-história e na antiguidade 

 

Ao longo da história humana o saneamento e a habitação sempre estiveram            

entre as principais preocupações relacionadas com a manutenção da vida em           

comunidade. Existem indicações de que há 4.000 anos atrás, no norte da Índia, já              

existia a construção de banheiros é sistema de esgotos, as ruas eram largas,             



 
 

pavimentadas e drenadas. Na Antiguidade, as epidemias eram tomadas com          

interpretações místicas, sendo consideradas pragas ou maldições (ROSEN,2006). À         

saúde estava, também, vinculada à higiene e limpeza, por razões religiosas; os            

indivíduos se mantinham limpos para parecer puros aos olhos de Deus. 

O apogeu da civilização grega, entre os séculos V e IV a. C., vai apontar para                

explicações racionais para os fenômenos de saúde e doença, destacando-se as           

reflexões de Hipócrates registradas na obra intitulada “Ares, Águas e Lugares”, na            

qual o autor desenvolve a ideia de que as doenças têm suas causas ligadas ao meio                

ambiente e à natureza.  

Para os médicos gregos, a saúde exprimia a condição de harmonia entre as             

várias forças ou elementos constituintes da vida humana, como o equilíbrio entre            

nutrição e excreção, e a necessidade de exercícios e descanso. Poucas pessoas,            

porém, podiam seguir tal regime de saúde, posi a prática da higiene era um privilégio               

aristocrático não atingível pela maioria do povo. 

Nos escritos gregos há pouquíssimas referências à saúde do trabalhador e           

os serviços públicos oferecidos aos habitantes variavam segundo o tamanho e a            

riqueza das cidades. Eles constituíam o que hoje classificaríamos como a saúde            

pública (ROSEN,2006). 

Quando Roma conquistou o mundo mediterrâneo, a partir do século II a. C.,             

importantes avanços acerca da administração da saúde pública ocorreram.         

Melhorias no acesso e suprimento de água pura, criação de uma comissão para             

cuidar da manutenção dos aquedutos e distribuição da água, construção do grande            

sistema de esgoto de Roma (Cloaca Magna) e de latrinas públicas. Mas as             

conquistas romanas da saúde pública não eram para todos. Os quarteirões mais            

pobres emanavam odores fétidos e as pessoas viviam apinhadas em cortiços, sem            

acesso a instalações higiênicas.  

Durante muito tempo a saúde dos pobres esteve confiada à medicina           

popular, constando de benzimentos, uso de ervas, simpatias e orações. Somente no            

século II d.C. tem-se registro da instituição de um serviço efetivamente público.            

Antonino Pio, imperador romano, nomeou médicos para as cidades, com a           

atribuição de atender aos pobres e ensinar os estudantes de medicina. O            

cristianismo, por seu lado, é por razões humanitárias, influenciou a criação de            



 
 

hospitais públicos. (ROSEN,2006) 

 

4.2. A Saúde Pública na Idade Média 

 

O desenvolvimento da saúde pública na Idade Média foi um processo que se             

desenvolveu ao longo dos séculos dos quais se destacam alguns momentos de            

maior relevância para sua compreensão.  

Durante a Idade Média, o conhecimento acerca da medicina e da saúde            

pública ficou reservado à Roma Oriental ou ao império Bizantino, transmitindo,           

assim, o legado greco-romano para os povos árabes. No século X, os principais             

escritos médicos gregos haviam sido traduzidos para o sírio, hebraico e árabe.  

Na Roma Ocidental, os espaços para a produção e guarda do conhecimento            

da saúde e da higiene eram os mosteiros, verdadeiros refúgios da ciência da época.              

Já o povo enfrentava as doenças com ritos pagãos e via o adoecimento como              

resultado de possessão pelo diabo.  

Vivendo em cidades imundas, os habitantes enfrentavam muitos problemas         

de saúde. Com a proliferação das doenças contagiosas como peste negra, lepra,            

peste bubônica, varíola, difteria, sarampo, tuberculose, entre outras, surgiu a prática           

do isolamento de doentes, a quarentena e a notificação de casos, medidas            

importantes em saúde pública e utilizadas até hoje. (ROSEN,2006).  

Nas sociedades medievais, o cuidado aos enfermos não estava         

institucionalmente separado da assistência social genérica. Os hospitais se         

constituíam, ao mesmo tempo, em locais de hospedagem ou abrigo para viajantes,            

pobres e inválidos, assim como para doentes, que recebiam pouca atenção médica            

científica e mais amparo físico para suportar o sofrimento e assistência religiosa            

para obter a aceitação divina. (SINGER; CAMPOS; OLIVEIRA, 1981) 

O crescimento das cidades ocorrido em especial a partir do século XVI,            

apresentou uma demanda totalmente nova para os serviços de assistência social.           

Até então, na Idade Média, os “marginalizados” eram atendidos pela Igreja Católica.            

(SINGER; CAMPOS; OLIVEIRA, 1981) 

A partir dos séculos XV e XVI, porém, a instituição do capitalismo            



 
 

desorganizou aquele mundo, aumentando enormemente o número de pessoas         

empobrecidas que viviam à margem dos produtos e serviços necessários para a            

sobrevivência, forçando o Estado a paulatinamente assumir seu cuidado e controle.           

(SINGER; CAMPOS; OLIVEIRA, 1981) 

Em virtude dos avanços econômicos e técnicos, já registrados no ano de            

1472 - advindos do avanço dos meios de produção e das radicais alterações dos              

processos de trabalho, que, cada vez mais, submetiam os corpos dos trabalhadores            

à intensa exploração - houve a primeira publicação sobre a saúde ocupacional            

(ROSEN,2006). 

 

4.3. A Saúde Pública na Modernidade 

 

O Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, marca o início do período             

moderno, dos primórdios da ciência também dita moderna, sendo, portanto, um           

período fundamental para o avanço da Saúde Pública na Europa. Com o            

Mercantilismo e o surgimento da burguesia, as atividades econômicas propiciaram o           

crescimento das cidades e o fortalecimento do Estado. A partir de então, a formação              

de grupos intelectuais interessados em ciência foi encorajada pelo patrocínio de reis,            

visando o desenvolvimento das forças produtivas em seus domínios. 

No campo da saúde, através dos estudos matemáticos, durante os séculos           

XVI e XVII observou-se a evolução da epidemiologia e da observação clínica.  

Os serviços de saúde como hoje são conhecidos, têm nesta transformação           

do modo de produção a sua origem. Algumas iniciativas dos estados nacionais            

naquela época, emblemáticas da assunção progressiva da responsabilidade pela         

saúde são, por exemplo, a Lei dos Pobres instituída na Inglaterra (1601) e à criação               

dos Hospitais Gerais construídos na França. Tais iniciativas cumpriam duas          

finalidades fundamentais: o controle da população adequando-a à nova forma de           

viver no espaço urbano-industrial que se formava, e a reprodução da força de             

trabalho, cada vez mais necessária para mover os novos meios de produção que a              

maquinaria introduziu.  (SINGER; CAMPOS; OLIVEIRA, 1981). 

Com o crescimento das práticas industriais e do capitalismo, incharam-se os           



 
 

centros urbanos, e se acentuaram a desigualdade social e a falta de estrutura             

urbana. Como aponta Sevalho (1993), o período foi marcado por: 

 

 
Graves problemas sociais do início do capitalismo industrial, as         
desastrosas condições de vida e trabalho, geradas pela formação e          
crescimento dos núcleos urbanos e pela necessidade cada vez         
maior de expandir o capital industrial, às custas da exploração da           
força de trabalho e da pobreza. (SEVALHO, 1993 p. 358). 
 

A necessidade do crescimento demográfico, visando ampliar a oferta de          

trabalhadores disponíveis para os inúmeros postos de trabalho, exigia reduzir a           

mortalidade, tarefa que caberia à medicina, devidamente amparada pelo Estado.          

(SINGER; CAMPOS; OLIVEIRA, 1981). 

Já no século XVI, a criação de uma “polícia médica” era vista como parte do               

cuidado e do controle dos miseráveis, questões das quais o Estado próprio das             

monarquias absolutas da Europa estava começando a se incumbir. Tais serviços           

teriam como traço básico a autoridade para controlar parteiras, alimentos e água,            

além de impor medidas profiláticas inclusive contra o tabagismo e alcoolismo.           

(SINGER; CAMPOS; OLIVEIRA, 1981). 

Entretanto, a criação de tais serviços mostrou-se inviável naquela época, só           

vindo a ocorrer efetivamente dois séculos mais tarde, quando o Estado dispunha de             

maior consistência econômica. A expansão dos serviços de saúde, no entanto, até            

meados do século XIX, ocorreu de forma lenta e gradual, provavelmente devido à             

baixa eficácia da medicina como serviço de proteção e restauração da saúde.            

(SINGER; CAMPOS; OLIVEIRA, 1981). 

Embora, já no século XVII, tenha ocorrido uma série de descobertas que            

posteriormente foram úteis à medicina, o intervalo até sua aplicação na prática            

médica foi bastante longo. Por exemplo, se a invenção do microscópio por            

Leeuwenhoek ocorreu em 1673, as descobertas de Pasteur e Koch no campo da             

medicina bacteriana só ocorreram a partir dos anos de 1870 e 1880. E a penicilina               

somente foi descoberta em 1928 por Alexander Fleming. (SINGER; CAMPOS;          

OLIVEIRA, 1981). 

A situação mudou com a explosão de conquistas no campo da medicina,            



 
 

ocorrida a partir da segunda metade do século XIX, quando os serviços de saúde              

foram efetivamente institucionalizados nos países em que parcela significativa da          

população tinha sido urbanizada e proletarizada em condições extremamente         

adversas à saúde (SINGER; CAMPOS; OLIVEIRA, 1981). 

Segundo Engels (2008), parte importante da população vivia em péssimas          

moradias, submetida a trabalho extenuante e perigoso, com alimentação         

inadequada e insuficiente, ausência de saneamento básico, e apresentado         

altíssimas taxas de morbidade e mortalidade. 

Os problemas de saúde suscitados pela Revolução Industrial, por um lado           

reduziam a produtividade da força de trabalho e, por outro, afetavam a classe             

dominante, que não ficava imune às epidemias. Além disso, a condição           

desesperadora da classe operária era terreno fértil para movimentos de revolta que            

necessitavam de alguma forma de controle. (SINGER; CAMPOS; OLIVEIRA, 1981). 

A criação dentro das condições urbano-industriais, de um novo estilo de           

vida que combinasse pobreza e asseio, higiene e temperança, passou a ser a tarefa              

dos serviços de saúde, para o que foi necessário desenvolver as forças produtivas             

próprias da medicina. (SINGER; CAMPOS; OLIVEIRA, 1981). 

É nesse contexto de precariedade na saúde europeia que surge o termo            

medicina social. Para Foucault (1982) a medicina social surge como forma de tornar             

a classe proletária menos perigosa para a classe rica e mais apta ao trabalho, o que                

se obteria através da vacinação, desinfecção urbana, registro de doenças,          

regulamentação de residências e estabelecimentos, sempre com à marca do          

autoritarismo. (BATISTELLA, 2007). 

Com este resumo histórico, pode-se perceber que os serviços de saúde           

pública nem sempre foram acessíveis para todos; eles não configuravam um           

sistema universal, no qual todos os cidadãos teriam direito de atenção a suas             

necessidades de saúde; ao contrário, o que se mostrava era um sistema bastante             

desigual. Segundo Rosen (2006), o acesso à saúde sempre ficou à mercê do             

interesse das classes dominantes. 

 

 



 
 

5. ORIGEM DOS SISTEMAS DE SAÚDE 

 

Segundo Giovanella et al. (2014), um Sistema de Saúde constitui um           

conjunto de relações políticas, econômicas e institucionais responsáveis pela         

condução dos processos referentes à saúde de uma dada população, e que se             

concretizam em organizações, regras e serviços que visam a alcançar resultados           

condizentes com a concepção de saúde prevalecente na sociedade considerada. 

As origens dos sistemas de saúde, em todo o mundo, resultam, direta ou             

indiretamente, das lutas de classe e frações de classe. Tais frações da sociedade             

resumiam-se, no início do capitalismo mais desenvolvido, a burgueses e proletários.           

Na atualidade, porém, na estruturação de sistemas de saúde enfrentam-se,          

disputando diferentes interesses, usuários, trabalhadores da saúde, seguradoras,        

planos de saúde, indústria médico-farmacêutica, Estado, Igreja, sindicatos, partidos         

políticos, entre outros. (GIOVANELLA et al., 2014). 

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU reconheceu           

a saúde como direito inalienável de toda e qualquer pessoa. A partir de então e               

progressivamente, diversos Estados Nacionais passaram a incluir este e outros          

direitos humanos em suas constituições. No Brasil, a saúde ganhou seu status de             

direito somente a partir de 1988, como resultado da luta do Movimento Sanitário,             

culminando na criação do Sistema Único de Saúde (SUS).  (PAIM, 2008). 

 

6. ORIGEM DOS SISTEMAS DE SAÚDE NOS DIFERENTES MODOS DE 
PRODUÇÃO 

 

6.1. Origem do Sistema de Saúde na União Soviética  

 

O início da assistência ambulatorial na Rússia data do século XI, onde o             

estado teve que prestar cuidados médicos gratuitamente aos doentes alojados em           

igrejas. Em 1620 surge o primeiro ambulatório civil, criado pela necessidade de            



 
 

controlar as graves epidemias de peste, cólera, difteria e varíola, entre outras            

enfermidades que assolavam a população. Para organizar o atendimento, criou-se          

um “certificado de pobre”. Somente quem possuísse o certificado de pobre era            

atendido gratuitamente por um médico, que também era responsável por mais           

25.000 habitantes daquele território (SERENKO; ERMAKOV, 1984). 

Na composição da União Soviética, surgida em 1922, a instituição de um            

sistema de saúde universal, fruto da experiência da luta revolucionária da classe            

trabalhadora por seus direitos civis, constituiu um modelo com enorme impacto. A            

experiência do partido comunista, acumulada na luta pelo poder, por meio dos            

combates revolucionários do proletariado, teve como momentos de maior expressão          

a revolução de 1905, a de Outubro de 1917 e a guerra civil (1918). (SERENKO;               

ERMAKOV, 1984). 

Após a Revolução Socialista de Outubro, em 1917, ocorreu um amplo           

desenvolvimento no sistema de saúde soviético, com à fundação da primeira rede            

sanitária geral da história por Semashko em 1918, muito antes do sistema de saúde              

da Inglaterra. Nikolai Aleksandrovich Semashko, foi um catedrático e estadista russo           

que deu início à organização do sistema de saúde da União Soviética. (SERENKO;             

ERMAKOV, 1984). 

A instituição de um novo sistema de saúde foi uma mudança muito drástica             

para à população, pois os habitantes viviam em situação de extrema pobreza e             

precariedade estrutural. A oferta de um serviço gratuito de saúde era, de fato,             

revolucionária, e precisava ser muito bem arquitetada para poder driblar aquela           

condição de pobreza. (SERENKO; ERMAKOV, 1984). 

O novo modelo possuía orientação de caráter estatal e planificada, pública,           

profilática, preventiva, com unidade entre ciência médica e prática de saúde pública,            

acessível para todos, gratuidade da assistência médica qualificada e contou com           

participação popular na construção do mesmo. Além do forte investimento na           

promoção da saúde, o processo revolucionário proporcionou condições de vida          

decentes, boas condições de trabalho, educação, cultura física e formas de lazer e             

descanso. (SERENKO; ERMAKOV, 1984). 

A Revolução Socialista incluiu medidas sociais, econômicas e organizativas,         

com o objetivo de melhorar o nível de vida do povo soviético e aperfeiçoar o sistema                



 
 

de saúde pública. A assistência médica na URSS pós-Revolução era oferecida           

através de centros médicos, dispensários, policlínicas e hospitais. As policlínicas          

destinavam-se a prestar assistência médica aos doentes, tratar e prevenir o           

desenvolvimento das enfermidades e suas complicações. (SERENKO; ERMAKOV,        

1984). 

 Os principais elementos estruturais das policlínicas eram: 

 

a) direção, b) escritório de registro de informações, c)         
sessão de profilaxia (composta pela sala de preparação,        
sala ginecológica, sala de anamnese, sala de educação        
sanitária e higiene, e sala de inspeção profilática), d)         
subdivisões terapêuticas-profiláticas (odontologia,   
traumatologia, obstetrícia, etc) e) subdivisões     
diagnósticas (radiologia, laboratório) e de estatística      
médica. (SERENKO; ERMAKOV, 1984). 
 
 

O escritório de registro era uma parte estrutural fundamental para a           

organização das policlínicas, e nele trabalhavam profissionais com ensino médio          

geral, responsáveis pela documentação e cadastro dos pacientes daquela Unidade.          

Também era o local onde o histórico clínico do paciente ficava arquivado,            

instrumento muito importante para agilizar o momento da consulta médica, diminuir           

custos e auxiliar as decisões do clínico. (SERENKO; ERMAKOV, 1984). 

Na sessão de profilaxia os pacientes eram atendidos por enfermeiras e           

técnicos em saúde que realizavam a triagem, preparação dos pacientes, além de            

passar instruções sobre educação sanitária e higiene. Após o atendimento com o            

clínico na subdivisão terapêutica-profilática, o paciente era encaminhado a         

subdivisão diagnostica se necessário; depois, no escritório de registro, era agendado           

seu retorno e/ou ele era encaminhado para a farmácia estatal. Aqueles enfermos            

que necessitassem de mais cuidados, recebiam visitas domiciliares do clínico.          

(SERENKO; ERMAKOV, 1984). 

 

6.2. Origem do Sistema de Saúde no mundo capitalista  

 



 
 

 As primeiras iniciativas no sentido da criação de um sistema de saúde no             

mundo capitalista são desencadeadas pelas organizações dos trabalhadores e de          

partidos políticos que, em meados do século XIX, no contexto do processo de             

urbanização e industrialização, criaram sociedades de socorro mútuo (as Mútuas)          

para ajuda financeira em caso de morte, de doença ou de desemprego.            

(GIOVANELLA et al. 2014). 

Essa ação consistia na contribuição financeira voluntária dos trabalhadores,         

compondo um fundo que lhes garantia auxílio pecuniário em caso de perda de             

salário por doença, ou para auxílio funeral é, às vezes, para garantir assistência por              

médicos contratados pela entidade mútua. O fundo permitia também que os           

trabalhadores sustentassem as greves e paralisações por mais tempo diante da           

interrupção do pagamento pelos patrões. Um projeto que fortaleceu a consciência de            

classe e a organização dos trabalhadores, explicitando a luta contra o capital, no             

final do século XIX, em alguns estados capitalistas, foi à instituição de subsídios             

governamentais às sociedades mútuas, e com isso esmaecendo as linhas          

demarcatórias das trincheiras da luta de classes (GIOVANELLA et al. 2014). A            

contribuição do Estado para as mútuas, no entanto, não teve repercussão           

significativa para a composição do fundo que viabilizava o acesso à serviços de             

saúde. A ínfima quantia acrescida ao fundo apenas introduziu a ideia de integração             

entre Estado capitalista e classe trabalhadora, dissimulando a luta de classes, como            

já se apontou. 

Nas primeiras décadas do século XX, observou-se a criação dos seguros           

sociais compulsórios em caso de doença, difundindo a experiência alemã que           

ocorreu como resposta as reivindicações dos trabalhadores no Pós-Primeira Guerra          

Mundial. Tal iniciativa seguiu o modelo proposto por Bismarck e aprovado em 1883,             

visando a ampliação do controle social e trabalhista pelo Estado alemão.           

(GIOVANELLA et al. 2014). 

 

7. DISSEMINAÇÃO DAS IDEIAS DA MEDICINA SOCIALIZADA  

 

Um dos mais influentes historiadores da medicina do século XX foi Henry             



 
 

Ernest Sigerist, nascido em Paris no ano de 1891. Ele se tornou membro da              

Academia Leopoldina e foi professor nas universidades Johns Hopkins, Yale e           

Leipzig. Sua curiosidade como intelectual o levou a inúmeras viagens, entre elas            

para a União Soviética, onde conheceu o sistema de saúde, tornando-se um dos             

maiores entusiastas e divulgadores da medicina social (CHAPLE, 2002).  

Sobre essa experiência, ele próprio declarou: 

 

Os estudos que eu fiz durante três verões na URSS, foram talvez os             
mais inspiradores de toda a minha carreira. Eu francamente devo          
admitir que estou impressionado por tudo o que vi, pelo esforço           
honesto de uma nação para dar assistência médica a todo o povo.            
(SIGERIST , 1937, citado por CHAPLE, 2002, p. 64). 

1

 

Tratando sobre o que deveria ser a natureza de um sistema de saúde,             

Sigerist assim se manifestou no artigo "Medicina Socializada", escrito para a Yale            

Review: 

 

As pessoas têm o direito a cuidados de saúde e a sociedade tem a              
responsabilidade de cuidar de seus membros. Um sistema de saúde          
ideal deve ser organizado em torno de centros de saúde, cada um            
com um hospital e um departamento de saúde pública, ligado a           
pequenas estações locais de saúde, composta por gerais e técnicos          
médicos, enfermeiros. Os médicos nos postos de saúde locais, os          
cidadãos devem organizar comitês para realizar pesquisas de saúde,         
tarefas de educação para a saúde e executar uma variedade de           
atividades sociais e de saúde. Todos os cidadãos devem ter o           
cuidado e acesso ao atendimento médico de qualidade. Os médicos          
e outros profissionais de saúde devem receber um salário.         
(SIGERIST , 1938, citado por CHAPLE, 2002). 

2

 
Na segunda edição do seu livro “Medicina Socializada na União Soviética”,           

Sigerist propôs o sistema de saúde soviético como um sistema de saúde mundial;             

para isso, realizou um amplo estudo acerca da sua história, estrutura e            

funcionamento como forma de apresentá-lo para a sociedade médica norte          

americana (CHAPLE, 2002). 

Como consequência de seus trabalhos e declarações, durante a década de           

1940, diante da Guerra Fria, Sigerist começou a ser atacado pela Associação            

1 SIGERIST, H. E. Socialized medicine in theSoviet Union. New York: W. W. Norton, 1937) 
2SIGERIST, H. E.Socialized medicina. The Yale Rev. 1938 (spr): 463-81. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Johns_Hopkins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Yale
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Leipzig


 
 

Médica Norte americana. Foi criticado por grupos de estudantes da Universidade           

John Hopkins é declarado como inadequado pela Comissão de Serviço Civil           

Governamental, sendo assim proibido de ocupar cargos públicos. Com o aumento           

das tensões sociais, ele decidiu regressar à Europa onde viveu seus últimos anos de              

vida, chegando a publicar o primeiro volume do livro “História da Medicina”            

(CHAPLE, 2002). 

 

 

7.1 As ideias de Bertrand Dawson 
 

Em 1920, três anos após a Revolução Socialista, o médico ingles Bertrand             

Dawson publicou o primeiro relatório que propõe a reestruturação dos serviços de            

saúde no Império Britânico. Ele se baseava em quatro princípios:  

a) Estado como provedor e controlador de políticas de saúde; b)           
esforços coordenados ou trabalho em equipe nos serviços de saúde;          
c) desenvolvimento de instituições especialmente designadas para       
diagnóstico e tratamento de casos agudos e d) medicina curativa e           
preventiva sem separação. (NOVAES, 1990). 
 

Dawson também destacava a necessidade de regionalização dos serviços e o           

estabelecimento de uma política de saúde metódica como forma de atender às            

necessidades preventivas e terapêuticas de zonas específicas dos territórios.         

Acessibilidade para todos os grupos da comunidade e atendimento básico em um            

centro primário de saúde também são propostas do relatório de Dawson:  

 

A disponibilidade geral dos serviços médicos só pode ser assegurada          
por intermédio de uma organização nova e ampliada, distribuída em          
função das necessidades da comunidade. Tal organização é        
indispensável por razões de eficiência e custo, como também para o           
benefício do público e da profissão médica. (DAWSON, 1920) 
 

O relatório de Dawson não foi implementado no momento de sua publicação,            

mas é possível identificar sua influência no sistema adotado na própria Inglaterra,            

em 1948, ou seja, um sistema de saúde organizado a partir do que hoje              

denominamos atenção primária. A porta de entrada do sistema era composta por            



 
 

serviços realizados por uma equipe multiprofissional, contando com a presença de           

médicos generalistas, enfermeiros, e auxiliares, entre outros profissionais. Além         

disso, havia a delimitação de um território e da população adstrita cujo cuidado à              

saúde seria de responsabilidade de cada serviço, a partir da identificação das            

necessidades de saúde apontadas por meio de estudos epidemiológicos.         

Propunha-se a integração das ações de prevenção e cura. 

Em geral, constata-se que os novos sistemas de saúde se desenvolveram            

após momentos de crise, é além do caso da Inglaterra, outro exemplo foi o sistema               

de saúde da então URSS (NOVAES, 1990). Ambos possuem datas de criação            

próximas e fica difícil afirmar onde surgiu originalmente a ideia de um sistema de              

saúde orientado pela APS.  

 

8. UM SISTEMA DE SAÚDE PUBLICO ORIENTADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE  

8.1 Conferência de Alma-Ata e Conceitos de Atenção Primária à Saúde  

 

Após o término da segunda guerra mundial, em 1945, das milhares de mortes,              

bombardeios, cidades destruídas, inúmeras descobertas científicas utilizadas como        

armas bélicas, ninguém mais duvidava de quanta destruição e morte os regimes            

políticos e seus exércitos poderiam causar (PONTE; FALLEIROS, 2010). Do final da            

Grande Guerra, e início da guerra fria, restava o mundo cindido em bloco socialista e               

capitalista, cada um buscando a hegemonia. Diversos organismos internacionais         

foram criados no sentido de obter a adesão ao projeto capitalista. É nesse contexto              

que foi fundada a Organização Mundial da Saúde (OMS) que anunciava como            

objetivo desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os povos.             

(CHAN, 2008) 

FALTA FALAR DA CRISE E FAZER UM NEXO DO FIM DA GUERRA PARA OS              

ANOS 1970 

Nas décadas finais da guerra fria, anos sessenta e setenta do século vinte, a crise               

da hegemonia estadunidense caracterizava o contexto político no qual se surgiu a            



 
 

APS. Novas propostas para a saúde e o desenvolvimento foram apresentadas,           

colocando sob questionamento a transferência dos sistemas baseados na atenção          

hospitalar, dos países industrializados para os países em desenvolvimento. Naquele          

momento, quase a metade da população mundial não tinha nenhum acesso aos            

serviços de saúde e os demais tinham acesso a serviços pouco resolutivos,            

carentes de ações de prevenção (CUETO, 2006).  

Segundo o citado autor, um informe realizado conjuntamente entre o Fundo das            

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Mundial da Saúde (OMS)             

no ano de 1975, intitulado “Diferentes meios de atender às necessidades           

fundamentais de saúde nos países em desenvolvimento”, procurava apontar as          

formas alternativas de se resolver problemas de saúde visto o fracasso das            

iniciativas tradicionais que estavam concentradas em combater enfermidades        

específicas e grande uso de tecnologias. Segundo o documento as principais           

causas de enfermidades nos países em desenvolvimento eram a desnutrição, a           

diarreia e as infecções respiratórias, todas resultado da pobreza, da miséria e da             

falta de informação. O informe também apontou experiências pontuais de sucesso           

em países com poucos recursos econômicos, como Bangladesh, Cuba, Índia,          

Nigéria, Venezuela e Iugoslávia, para identificar fatores importantes no seu êxito.           

Este informe se tornou base para um debate mundial e reforçou a tendência de se               

incentivar as ações de Atenção Primária à Saúde.  

Diante das críticas de que a acumulação de capitais e tecnologias não eram              

suficientes para garantir assistência básica em saúde e qualidade de vida para os             

povos, a OMS organizou a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de           

Saúde (PONTE; FALLEIROS, 2010). Segundo Cueto (2006), a tensão entre os           

países comunistas - principalmente China e União Soviética - foi determinante para            

a escolha do local a ser realizada a reunião. A delegação da China propôs primeiro               

a realização da conferência, a princípio a URSS se opôs ao tema, mas quando              

percebeu que o movimento a favor da APS crescia decidiu que o país gostaria de               

sediar a reunião e estava disposto a financiar grande parte da conferência.  

 Realizou-se, assim, em Alma-Ata, URSS, entre 6 e 12 de setembro de 1978,             

a Conferência Internacional sobre a Atenção Primária da Saúde, com a participação            

de 134 países dos 5 continentes e 67 organizações internacionais, para discutir as             



 
 

novas concepções sobre a atenção de saúde, havendo muita divergência do que            

seria, de fato, considerado como Atenção Primária.  

Dessa divergência originam-se os diferentes conceitos e abordagens         

utilizados para se referir à Atenção Primária à Saúde, existindo entre eles grandes             

diferenças, sendo que as principais denominações são: APS Seletiva, APS Primeiro           

Nível de Atenção e APS Abrangente ou Integral de Alma-Ata. (GIOVANELLA et al.,             

2010) 

A APS Abrangente ou Integral de Alma-Ata (ComprehensivePrimaryHealth        

Care) tem como princípios a integralidade e a participação social. Aponta para a             

necessidade de enfrentar os diferentes determinantes sociais das doenças, realizar          

cobertura universal com base nas necessidades e possibilidades de cada nação,           

promover a acessibilidade e ter equipes de saúde com funções definidas para            

otimizar o uso de tecnologias e custos. (DECLARAÇÃO INTERNACIONAL DE          

ALMA-ATA, 1978) 

Já à APS Seletiva (SeletivePrimaryCare) surge como uma reação dos países           

capitalistas contra a ideia da APS Integral, já que esta implicaria em altos custos              

para ser implementada. Assim, ela compreende programas focalizados, com oferta          

restrita de serviços para enfrentar um número limitado de problemas, um pacote de             

intervenções técnicas de baixo custo para enfrentar as principais doenças dos           

países pobres, com o objetivo de evitar mortes infantis e maternas. Fazem parte dos              

serviços da APS seletiva: complementação alimentar, vacinação, reidratação oral,         

monitoramento do crescimento infantil, planejamento familiar e alfabetização das         

mulheres. (CUETO, 2004) 

A APS Primeiro Nível de Atenção (PrimaryCare) é a concepção mais            

comum em países da Europa com sistemas universais públicos, onde o atendimento            

oferecido é porta de entrada aos serviços de saúde para a maioria das pessoas. São               

disponibilizados serviços ambulatoriais médicos não especializados de primeiro        

contato atendimento com médicos generalistas ou de família e comunidade.          

(GIOVANELLA, 2014) 

  

 



 
 

9. SIMILITUDES E DIVERGÊNCIAS ENTRE A APS EM CURITIBA E NA ANTIGA 
UNIÃO SOVIÉTICA 

 

A organização do Sistema de Saúde Soviético, iniciado em 1917, ocorre           

praticamente ao mesmo tempo da divulgação do Relatório Dawson (1920), sendo           

difícil apontar a origem das ideias fundantes deste último.  

A contribuição das ideias soviéticas para os diversos campos da ciência e da             

tecnologia, nos diversos ramos de atividade, ficaram extremamente prejudicadas         

quando trazidas para o Brasil, devido ao filtro ideológico imposto pelos meios de             

comunicação e pela própria academia que, frequentemente, atrapalha e, por vezes,           

até impede o seu conhecimento. A dificuldade de encontrar tais referências na            

língua portuguesa, mais do que em outras línguas latinas ou anglossaxônicas, por            

isso, sugere, possivelmente, uma particular resistência da nação brasileira ao          

acesso à produção intelectual soviética, em todos os campos do conhecimento. 

A seguir, serão detalhados alguns aspectos que sinalizam para similitudes          

entre os dois sistemas. 

9.1. Aspectos da organização do serviço ambulatorial na URSS e similitudes 
com os instituídos na SMS de Curitiba na década de 1980 

9.1.1. Aspectos dos serviços ambulatoriais soviéticos 
 As características dos serviços soviéticos estão descritas, a seguir, com base           

na obra de Serenko e Ermakov, intitulada “Higiene social y organización de la salud              

pública”, publicada na URSS, no ano de 1984. 

Segundo Serenko e Ermakov, os serviços de saúde instituídos na antiga           

União Soviética compunham um sistema que tinha, entre seus fundamentos          

centrais, a universalidade, a integralidade, a gratuidade, a participação popular, a           

fundamentação científica e a orientação profilática. Os serviços ambulatoriais, aos          

quais se pode denominar de básicos, buscavam, com base nos preceitos científicos            

mais desenvolvidos, estabelecer a síntese entre a terapêutica e a profilaxia. Assim            

eram organizados os cuidados, planejados para cada enfermidade, visando sua          

profilaxia e tratamento, como se constata com o seguinte comentário:  



 
 

 

O terapeuta realiza a dispensarização dos enfermos que        
padecem das enfermidades cardiovasculares, de reumatismo,      
das enfermidades gastrointestinais e de uma série de outras         
enfermidades, organiza e participa da execução das inspeções        
médicas que asseguram a identificação precoce das       
enfermidades; observa os trabalhadores das chamadas      
indústrias nocivas; estuda sistematicamente as condições de       
vida e de trabalho das pessoas... (SERENKO; ERMAKOV,        
1984, p. 275) [tradução nossa] 

 

A assistência terapêutico-profilática à população se baseava no princípio         

setorista, que consistia no fato de que o território sob responsabilidade do serviço se              

dividia em setores, cada qual com uma determinada população, de cujo cuidado à             

saúde se responsabilizava um grupo de médicos e enfermeiros. As equipes se            

organizavam para o cuidado à saúde dos adultos (clínica e cirurgia), atendimento            

pediátrico, de ginecologia, obstetrícia e odontológico.  

O nível ambulatorial mais geral (básico), organizado para resolver 80% dos           

problemas de saúde da população, mantinha alto grau de integração com hospitais e             

policlínicas, constituindo a porta de entrada para os serviços hospitalares e clínicas            

especializadas (policlínicas). 

Uma característica importante na União Soviética era a organização científica          

do trabalho (OCT), à semelhança das ideias de Frederick Winslow Taylor. As            

características principais dessa organização seriam: a decomposição minuciosa das         

operações necessárias para a realização do trabalho, normatização das rotinas          

estabelecidas (com base científica) buscando a máxima economia, padronização         

das operações, otimização dos tempos e movimentos. (PINHEIRO; PINHEIRO,         

2006) 

O trabalho era realizado por equipes multiprofissionais. O atendimento se          

iniciava no escritório de registro dos pacientes onde profissionais de nível médio,            

geral, atuavam para agendar os atendimentos: consultas, visitas domiciliares e          

encaminhamentos diversos. 

Os pacientes que tinham sua consulta agendada dirigiam-se para o           

atendimento por profissionais de nível médio, para colher sua história clínica,           

registrada em um prontuário, permitindo, depois, o acompanhamento da evolução.          



 
 

Tais prontuários eram, posteriormente, guardados em fichários dos pacientes.  

Para que os médicos conhecessem mais rapidamente as enfermidades dos          

pacientes, os diagnósticos e as enfermidades eram registrados na primeira página           

da história clínica. 

Todas as fases do atendimento eram marcadas pela educação higiênica,          

com a normatização sobre os encargos dos diversos profissionais, incluindo os           

médicos, com medidas que permitissem prestar a máxima atenção aos enfermos e            

reduzir os gastos. Assim,  

 

Com este objetivo se estudam os gastos de tempo para cada           
elemento de trabalho do médico: encontro com o enfermo,         
interrogatório (anamnese), obtenção dos dados objetivos      
(ausculta, percussão etc.), recomendações para o tratamento,       
regime de trabalho e descanso, preenchimento da       
documentação médica, contato com os médicos de outros        
consultórios e colaboradores do escritório de registro etc.        
(SERENKO; ERMAKOV, 1984, p. 283) [tradução nossa] 

 

Entre as medidas para organizar racionalmente o trabalho dos médicos,          

instituiu-se, na União Soviética, os gabinetes de preparação para a consulta médica,            

nos quais trabalhava o pessoal de nível médio da saúde. Os pacientes dirigiam-se             

ao gabinete de preparação para a consulta médica, para acesso à consulta            

propriamente dita, ou para solicitar repetição da receita, exames laboratoriais,          

atestado médico, etc.  

Todas essas demandas eram preparadas pelo pessoal auxiliar e         

encaminhadas ao médico, às vezes, só para assinar. Os documentos tais como            

encaminhamentos, resultados de exames etc. eram, também, preparados pela         

enfermeira do gabinete e encaminhados junto com a história clínica ao médico para             

os atendimentos. 

As primeiras consultas de cada paciente eram marcadas pelos auxiliares, na           

recepção ou nos gabinetes dos profissionais de nível médio para a coleta da história              

clínica. As reconsultas eram agendadas pelo próprio médico, conforme a          

necessidade. 

Existia grande preocupação com a qualidade de vida e lazer dos indivíduos            

pois este é um ponto determinante para a saúde da população. O Estado promovia              



 
 

férias nos balneários de águas termais do país, para que os profissionais pudessem             

relaxar e voltar ao trabalho com mais ânimo e qualidade de vida.  

 

9.1.2. Aspectos dos serviços da Atenção Primária em Curitiba  
 

 Na década de 1970, ainda sob a ditadura militar, o Brasil vivia intenso             

processo migratório marcado pelo deslocamento de grandes massas populacionais         

rurais para o espaço urbano. Lavradores que perderam a posse da terra ou à              

possibilidade do trabalho sobre a mesma, passavam a buscar sua inserção no            

mercado de trabalho no espaço urbano-industrial. O inchaço da periferia dos centros            

urbanos causado pelos migrantes exigia uma intervenção pública para a qual as            

cidades tiveram que se estruturar. Novos equipamentos públicos visando a          

prestação de serviços como os de saúde e educação precisaram ser criados,            

tensionando a distribuição de recursos para financiar as diversas políticas          

municipais e estaduais. Ficava evidente a insuficiência de recursos para financiar o            

atendimento à saúde daquela parcela da população que passara a integrar um            

exército de reserva que precisava ser reproduzido como potencial força de trabalho            

e contido em suas iniciativas que ameaçassem a ordem econômica.  

Os serviços de Atenção Primária, em Curitiba, caracterizavam-se, na ocasião          

da sua instituição, em 1979, por fundar-se nas ideias da universalidade do direito, da              

integralidade da assistência a ser garantida pela pretendida integração aos demais           

níveis da assistência, da gratuidade, da participação popular, e da associação entre            

ações curativas e preventivas.  

Havia ações programadas para a atenção a determinadas enfermidades de          

alta prevalência e vulnerabilidade, como a hipertensão, o diabetes, os cuidados           

pré-natais e as ações de puericultura. 

As ações buscavam contemplar além do atendimento aos doentes, ações de           

prevenção e de promoção da saúde. A promoção da saúde se realizava por meio              

de recomendações para a adoção de hábitos saudáveis além de algumas medidas            

de amparo como o fornecimento de um pacote de leite em pó e fubá para famílias                

muito pobres com crianças menores de um ano de idade.  



 
 

As Unidades de Saúde delimitavam um território e população adstrita,          

responsabilizando-se pelo cuidado à saúde a ser prestado por uma equipe de saúde             

composta por médicos pediatras, clínicos gerais e ginecologistas-obstetras,        

enfermeiras, dentistas, auxiliares de enfermagem e de consultório odontológico,         

auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e vigia.  

A Atenção Primária tinha como objetivo resolver 80% dos problemas de           

saúde da população e buscava, com muita dificuldade, estabelecer ou melhorar a            

integração com hospitais e clínicas especializadas, visando constituir-se        

efetivamente como porta de entrada do sistema. 

O processo de trabalho buscava a divisão das operações necessárias para o            

atendimento à saúde, com o estabelecimento de normas, rotinas e protocolos,           

visando a padronização das operações e a normatização sobre os encargos dos            

diversos profissionais, incluindo os médicos, para a otimização do trabalho de cada            

profissional, de modo a prestar a máxima atenção aos enfermos com a            

racionalização dos gastos. 

O atendimento, realizado pela equipe multiprofissional, se iniciava,        

geralmente, na recepção da U. S., local de registro dos pacientes por profissionais             

de nível médio, que atuavam para agendar os atendimentos (consultas, outros           

procedimentos, visitas domiciliares e encaminhamentos diversos). 

 Entre as medidas que visavam otimizar a utilização do trabalho do médico            

realizava-se, em Curitiba, a pré-consulta, a preparação para a consulta médica, feita            

pelos auxiliares de enfermagem, onde além da história clínica, eram aferidos alguns            

parâmetros sobre o estado dos pacientes, como pressão, temperatura e peso, sendo            

tudo registrado na ficha do paciente.  

O registro em prontuário permitia, ainda, o acompanhamento da evolução da           

condição dos pacientes, assim como o conhecimento de todas as ocorrências           

médicas, situação vacinal, intervenções cirúrgicas, internamentos, tratamentos       

anteriores etc. Tais prontuários eram posteriormente guardados em fichários dos          

pacientes. 

Para que os médicos conhecessem mais rapidamente as enfermidades dos          

pacientes, os diagnósticos e as enfermidades eram registrados na primeira página           

da história clínica, denominada folha de rosto do prontuário. 



 
 

Todas as fases do atendimento eram permeadas por ações de educação em            

saúde.  

As pré-consultas também eram ocasião para os usuários solicitarem a          

repetição de receitas, solicitação de exames laboratoriais, atestados médicos, etc.  

Todas essas demandas eram preparadas pelos auxiliares de enfermagem e          

encaminhadas ao médico, muitas vezes, só para este apor sua assinatura. Os            

documentos relativos a encaminhamentos, resultados de exames etc. eram         

preparados pela enfermeira da Unidade de Saúde - que desempenhava um papel de             

supervisão da equipe de enfermagem - e encaminhados junto com a história clínica             

ao médico para os atendimentos. 

As primeiras consultas de cada paciente eram marcadas pelos auxiliares, na           

recepção ou nas pré-consultas por vezes, assumiam um papel de triagem, avaliando            

a necessidade, ou não, de encaminhamento para consulta médica. As reconsultas           

eram agendadas pelo próprio médico, conforme a necessidade. 

O pessoal de enfermagem também preparava o consultório, abastecia o          

mesmo com documentação e materiais de suporte para a consulta, acompanhava os            

usuários aos outros consultórios ou setores do serviço após o atendimento médico            

para realizar ou encaminhar ações de farmácia, sala de vacinas, curativos,           

marcação de exames, consultas especializadas etc., todas ações denominadas de          

pós-consulta. 

 

TABELA 1: COMPARAÇÃO ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA APS EM         

CURITIBA NA SUA INSTITUIÇÃO E DO SISTEMA DE SAÚDE DA ANTIGA URSS 

URSS APS CURITIBA 

Atendimento universal é um direito; Universalidade do direito; 

Integralidade da assistência através das 
policlínicas, ambulatórios, dispensários e 
hospitais; 

Integralidade da assistência buscada pela 
integração com demais níveis de 
complexidade; 

Gratuidade da assistência médica 
qualificada; 

Gratuidade; 

Participação popular; Participação popular; 

Princípio setorista: o território sob Delimitação de território sob 



 
 

responsabilidade do serviço era divido em 
setores com determinada população; 

responsabilidade do serviço; 

Adstrição da população; Adstrição de clientela; 

Composição da equipe: clínico, pediatra, 
ginecologista obstetra, dentistas, 
enfermeiros, profissionais de nível médio e 
auxiliares de odontologia.  

Composição da equipe: pediatra, clínico 
geral, ginecologista obstetra, enfermeiros, 
dentistas, auxiliares de enfermagem, 
auxiliar de clínica odontológica, auxiliar de 
serviços gerais, vigia; 

Organizado para resolver 80% dos 
problemas de saúde da população; 

Busca de solução de 80% dos problemas 
de saúde; 

Cuidados e ações planejadas para realizar 
à terapêutica e profilaxia de determinadas 
doenças;  

Ações programadas para atenção a 
enfermidades como hipertensão arterial, 
diabetes, cuidados pré-natais, puericultura, 
etc.; 

Equipe multiprofissional;  Equipe multiprofissional; 

Organização científica do trabalho com a 
decomposição máxima das operações 
necessárias para a realização do mesmo; 

Divisão do processo de trabalho para 
otimização do tempo de trabalho de cada 
profissional; 

Padronização através de protocolos para 
realização dos atendimentos; 

Padronização das operações; 

Normatização das rotinas com base 
científica; 

Normatização das atribuições de cada 
profissional 

Início do atendimento no escritório de 
registro onde o paciente era acolhido por 
profissional de nível médio; 

Recepção realizada por profissionais de 
nível médio para cadastros e agendamento 
dos atendimentos; 

A reconsulta podia ser agendada pelo 
médico; 

Possibilidade de agendamento de retornos 
pelo próprio médico; 

Fichário de prontuários; Fichário de prontuários; 

História clínica registrada em prontuários; Registro dos dados dos pacientes em 
prontuário para seguimento da condição de 
saúde; 

Os diagnósticos e enfermidades eram 
registrados na primeira página do 
prontuário; 

Diagnósticos registrados na folha de rosto 
do prontuário; 

A enfermeira ou profissional de nível 
médio realizava a pré-consulta onde 
coletava parâmetros sobre a saúde do 
paciente; 

Pré-consulta realizada por enfermeiro e por 
profissional de nível médio; 



 
 

O pessoal da enfermagem preparava o 
consultório, abastecia de documentação e 
materiais necessários para a consulta; 

Preparo do consultório com documentação 
e materiais realizado por profissional de 
enfermagem; 

O Estado preocupa-se em promover à 
saúde e melhorar a qualidade de vida do 
indivíduo em outros aspectos: 
alimentação, moradia, educação, etc., 
oferecendo, por exemplo, lazer aos 
cidadãos em balneários de águas termais. 

Promoção da saúde fundada nas 
recomendações de atitudes saudáveis. As 
recomendações eram dadas, mas a 
promoção efetiva da saúde ficava por conta 
do indivíduo. 

Fonte: a autora, 2017. 

 

10. CONCLUSÃO 

  

Com este trabalho foi possível conhecer a forma de organização do serviço            

de saúde universal da antiga URSS e dos serviços da atenção primária à saúde em               

Curitiba na sua instituição.  

Tanto na organização dos serviços de APS na antiga União Soviética quanto            

em Curitiba havia a forte preocupação com a racionalização dos gastos. Na ex-             

URSS, isso se devia à necessidade da construção de serviços de saúde a partir de               

uma condição de extrema pobreza e precariedade estrutural que se buscava           

superar. Em Curitiba, tal necessidade era fruto da baixa destinação de recursos para             

financiar o atendimento à saúde de uma grande parcela da população que passava             

a se aglutinar nos espaços urbanos do Brasil como resultado do êxodo rural. Tal              

população passaria a integrar um exército de reserva que precisava ser reproduzido            

como potencial força de trabalho, e ao mesmo tempo, contido em suas iniciativas             

que ameaçassem a ordem econômica.  

Após 100 anos da Revolução de Outubro podemos identificar muitas          

similitudes entre a forma de organização da APS em Curitiba e da URSS.  

 Ambos os sistemas objetivavam a universalidade, integralidade, gratuidade e         

participação popular, e preocupavam-se com a profilaxia, a promoção da saúde,           

além do atendimento terapêutico. Os dois sistemas se organizavam de forma muito            

semelhante para cumprir esses objetivos. Para isso, utilizavam a delimitação do           

território, adstrição da clientela, hierarquização das atividades, equipes        



 
 

multiprofissionais, organização científica do processo de trabalho, padronização das         

operações, normatização das atribuições de cada profissional, redução do tempo de           

trabalho do médico, valorização do trabalho do auxiliar de saúde, registro da história             

clínica acompanhamento do paciente e arquivamento dos dados em fichários. 

 Os sistemas diferenciavam-se no seguinte ponto: na antiga URSS, a          

organização dos serviços de saúde era orientada pelo plano mais geral da            

sociedade socialista para atender às necessidades básicas da população, visando o           

máximo desenvolvimento de suas potencialidades de vida, dentro das condições          

históricas dadas. Preocupava-se em promover a saúde e melhorar a qualidade de            

vida dos cidadãos, garantindo acesso à moradia, alimentação, educação, lazer, etc.,           

oferecendo, por exemplo, oportunidade de recreação nos balneários de águas          

termais do país. No município de Curitiba, por outro lado, assim como nas             

sociedades capitalistas em geral, a busca da promoção da saúde se dá por meio da               

recomendação da adoção de atitudes saudáveis que cada indivíduo deve buscar           

realizar por conta própria, sem a garantia de acesso aos recursos necessários para             

tal. 

As diversas similitudes, evidenciadas pelos resultados encontrados no        

presente estudo, sugerem a possibilidade de que a organização do serviço de saúde             

em Curitiba tenha sofrido influência das ideias soviéticas. A confirmação ou não,            

desse pressuposto requer novos estudos.  

O que se pode afirmar, isto sim, é o que o futuro Sistema Único de Saúde,                

instituído legalmente em 1988, apesar de suas bases igualitaristas, não conseguiu           

ultrapassar a forma de aplicação prática da APS de antes. Enquanto o SUS             

considera saúde como resultado das condições que implicam em melhora da vida            

em diversos outros aspectos – moradia, saúde, transporte, renda, trabalho e,           

inclusive, acesso à terra – a sociedade brasileira não conseguiu avançar para            

resolver os históricos problemas de exclusão social, resultantes das enormes          

diferenças de classe. Isso significa que, no limite, o cidadão acaba sendo            

responsável, individualmente, por perseguir aquelas condições, independentemente       

da estrutura socioeconômica dominante. 
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