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Resumo da Monografia apresentada a Universidade Federal do Parana e a 
Academia Policial Militar do Guatupe, como parte dos requisites necessaries a 
obtengao do titulo de Especialista em Estrategia em Seguranga Publica. 

A REGIONALIZACAO DA SAUDE NA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

Ademar Cunha Sobrinho 

Outubro - 2007 

Orientador Metodol6gico: Professor Doutor America Augusto Nogueira Vieira. 

Programa: Convenio UFPRIPMPR (Academia Policial Militar do Guatupe) 

0 presente estudo visou a avaliar o sistema de saude adotado para o 
atendimento do policial militar no Estado do Parana em suas diversas regionais, 
excluindo-se o Hospital da Polfcia Militar, no que concerne a existencia ou nao da 
eficacia do modelo de atendimento, ou seja, se atende aos anseios dos usuaries. 
Analisando o modelo de gestao desenvolvido pela Secretaria de Administragao e 
Previdencia, verificamos uma clara dicotomia de procedimentos entre as prestadoras 
de servigos em virtude de terem vencido licitagoes, e o Hospital da Polfcia Militar, 
que e conveniado, par consequencia nao objetivando Iuera. Na primeira fase do 
estudo procurou-se esclarecer a forma de gestao da saude adotada no Estado do 
Parana para os servidores publicos dando enfase aos policiais militares, 
destacando-se o atendimento prestado pela regional HPM, tido como modelo junto a 
SEAP, estabelecendo as possibilidades da administragao da saude de todos os 
policiais militares e seus dependentes ser de responsabilidade da Polfcia Militar.Em 
uma segunda fase, confrontando-se o grau de satisfagao entre as 29 (vinte nove) 
regionais e clara a preferencia pelo atendimento disponibilizado pelo Hospital da 
Polfcia Militar, que onde alem do fator tempo de resposta, o policial sente como uma 
extensao de seu lar, e o atendimento dispensado pelos integrantes do Quadro de 
Saude da PMPR e diferenciado comparando ao de funcionarios civis. Par nao ocorrer 
a preocupagao em aferir Iuera a administragao torna-se muito mais efetiva, motives 
que nos levaram ao convencimento de que a alternativa da regionalizagao da saude 
na PMPR, e plenamente viavel desde que ocorra uma auto-gestao administrativa, 
com o suporte administrativo/operacional do Fundo de Assistencia a Saude da 
Polfcia Militar (FASPM). 

Palavras chaves: HPM, eficacia, atendimento, usuaries, modelo, gestae, 
dicotomia, administragao, Polfcia Militar,FASPM. 
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Summary of the monograph presented to the Federal University of the Parana and to 
the Police Academy to Military of the Guatupe, as part of the necessary requirements 
to the attainment of the heading of Specialist in Strategy in Public Security. 
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MILITARY POLICE OF THE PARANA 

Ademar Cunha Sobrinho 
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Methodological Advisor: Professor America Augusto Nogueira Vieira, D. Sc. 

Program: Accord UFPRIPMPR (Military Police Academy of the Guatupe) 

The present study aimed to evaluate the system of health adopted for the attendance 
of the police officers in the State of the Parana in its all regional of health, except the 
Parana Police State Hospital, concerning the existence or not of the effectiveness of 
the attendance model, or either, if it attends the wishes of the users. Analyzing the 
model of management developed by the Secretariat ·of Administration and 
Providence of the State of Parana (SEAP), we verify a clear dichotomy of procedures 
between the lenders of services due of winning licitations, and the Parana State 
Police Hospital, which do not search for profits. In the first phase of the study we tried 
to clarify the form of management of the health adopted in the State of Parana for the 
public servers by given emphasis to the police officers, distinguishing the attendance 
given for the regional of health, assumed as the SEAP model that established the 
possibilities of the administration of the health of all the police officers and theirs 
dependents to be the responsibility of the Parana Police Department. In the second 
phase, collating itself the degree of satisfaction between the 29 (twenty nine) regional 
of health it is clear the preference for the attendance given by the Parana State 
Police Hospital, where beyond the reply time, the police officers feel as an extension 
of their own home, and the attendance offered by the doctors and nurses who wears 
Police uniforms is different comparing to attendance given by the civilian employees. 

For not having the search for profits, the administration becomes more effective, 
reason that take us to believe that the alternative of the division of the health in the 
Parana Police Department is really possible since we have an auto administrative 
management, with the administrative and operational support by the Parana Police 
Department Assistance of Health Found (FASPM). 

Keywords: HPM, effectivevess, attendance, users, model, management, dichotomy, 
administration, PARANA, Police Department, FASPM. 



LISTA DE FIGURAS E GRAFICOS 

FIGURA 01: PIRAMIDE DO SISTEMA DE SAUDE oooooooooooo oooo o .. ooooooooooooooooooooooooooo28 

GRAFICO 01: FAIXA ETARIA DAAMOSTRAOOOo ooooo ooo ooo ooo ooooooooo oo oooooooo ooooooo oo ooooooo oo oo35 

GRAFICO 02: AMOSTRAGEM POR SEXO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

GRAFICO 03: GRAU DE DIFICULDADE NA MARCA<;AO ooooooooooooooooooooooooo oooooooooooo 37 

GRAFICO 04: GRAU DE CONFORTO COM OS ATENDENTESOOOOOOO OOOooo ooo oOOOOOOoooo o38 

GRAFICO 05: GRAU DE SATISFA<;AO COM EXAMES DE IMAGEM E FUN<;A039 

GRAFICO 06: PADRAO DE SATISFA<;AO COM 0 ATENDIMENTO MEDICOOOOooo40 

GRAFICO 07: AMOSTRA DE ESCOLARIDADE oooooo ooooo oooo oo oo ooo ooooooo ooooo ooooo oo ooo ooooo oo o.41 

GRAFICO 08: RECURSOS DE SAUDE PROCURADOS .......... .. ............ .......... ...... 42 

GRAFICO 09: NiVEL DOS RECURSOS LABORATORIAIS ...... .. ................ .. .......... 43 

GRAFICO 10: NiVEL DO TRATAMENTO MEDICO .. .............. .. .............................. 44 

GRAFICO 11: NiVEL DE SATISFA<;AO COM FISIOTERAPEUTAS ...................... 45 . 

GRAFICO 12: NiVEL DE RECOMENDA<;AO ........ .... ................ .. .......... .. .... :o .......... 46 



SUMARIO 

1 INTRODU<;AO ...................................................................................................... 10 

2 ENTENDENDO A SAUDE DO POLICIAL MILITAR .............................................. 11 

2.1 0 Sistema de Saude .......................................................................................... 12 

2.2 Sistema de Saude no Parana ....................... .. ................................ .... ............... 14 

2.3 0 Sistema de Saude do Funcionario Publico Civil ............................................. 15 

2.4 0 Sistema de Saude do Funcionario Publico Militar .................... ... .. ................. 16 

2.5 Politica de Saude na Policia Militar ................................ .. ........... .. ..................... 18 

3 SISTEMA DE SAUDE DA PMPR: GERENCIAMENTO EM CURITIBA ................ 20 

4 SISTEMA DE SAUDE DA PMPR .......................................................................... 27 

4.1 Operacionalizacao do Sistema Saude/FASPM .................................................. 30 

5 METODOLOGIA ..... ... .................................... .. ..................................................... 35 

6 CONCLUSAO .... .............. ... .. ...................... .. .. .. ................................. .. ......... ........ 50 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 52 



10 

1 INTRODUCAO 

A saude pode ser conceituada como o completo bem-estar fisico, mental 

e nao apenas a ausencia de uma doen<;a, sendo urn direito de todos e dever do 

estado, conforme estabelecido pela constituigao brasileira de 5 de outubro 1988. 

Portanto, o sistema de saude brasileiro e urn desafio ao governo federal, e 

conseqlientemente aos estados, principalmente pela escassez de recursos 

financeiros para mante-lo em toda sua estrutura. 

0 policial-militar, para 0 desenvolvimento de sua missao devido as 

peculiaridades do desempenho do servigo, tern que estar em condi<;oes fisicas e 

psicol6gicas normais, ou seja, permanentemente deve estar assistido em sua saude. 

No Estado do Parana, a administragao da saude dos servidores publicos 

e de responsabilidade da Secretaria Estadual de Administragao e Previdemcia 

atraves do Sistema de Atendimento a Saude (SAS), sendo atendidos no Hospital da 

Policia Militar os usuarios (policiais militares e seus dependentes) afetos a esta 

regional. 

Na Policia Militar do Parana criou-se em 03/09/71, o Fundo de Saude, 

hoje Fundo de Assistencia a Saude da Policia Militar (FASPM), que tern como 

objetivo principal dar cobertura total aos procedimentos excluidos pelo SAS; para tal, 

o policial militar contribui com 2% do valor do soldo par dependente. 

Pretende-se com este trabalho realizar uma analise do modelo 

administrativo do sistema de saude adotado para os policiais-militares, sugerir 

alternativas para urn melhor atendimento do usuario, uma utilizagao mais adequada 

dos recursos e ainda mostrar a situagao par que passa o setor de saude com os 

custos cada vez mais elevados, devido ao desenvolvimento tecnol6gico utilizado, 

demonstrando as limita<;6es de uma administragao sujeita a figura do Iuera, acima 

do beneficia. 

A administragao do FASPM e de competencia da Policia Militar tendo o 

Comandante-Geral como presidente, constituindo-se par Conselho Diretor e 

Conselho de Usuarios, este com representantes de todos os pastas e graduagoes. 

Para a elaboragao do presente trabalho foi considerada a hip6tese da 

mudan<;a na forma de gestao (sem fins lucrativos), canalizando a administragao da 

saude dos policiais-militares de todo o Estado do Parana aos moldes da adotada na 

atualidade pela regional Hospital da Policia Militar (Convenio). 
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2 ENTENDENDO A SAUCE DO POLICIAL-MILITAR 

As primeiras noticias medicas de que se tern noticia no Brasil datam de 

01.05.1500. Mencionam que o primeiro medico a aportar no pais fazia parte da frota 

de Pedro Alvares Cabral sendo conhecido como "Mestre Joao". Seria ffsico e 

astrologo, simbolizando a medicina da epoca, que, a despeito de todo o 

conhecimento, nao era suficiente para determinadas ocorrencias. 

0 nosso indigena era, via de regra, sadio e quando adoecia era atendido 

pelo paje, que conhecia as virtudes da flora nativa. 

Com a colonizac;ao, os brancos trouxeram consigo os germes de suas 

doenc;as, contaminando os indigenas, principalmente por meio da variola e do 

sarampo. Mais tarde, foi a vez de o negro trazer novas doenc;as como a filariose e a 

febre amarela. 

Caracterizou o perfodo colonial a deficiencia de medicamentos e 

profissionais medicos, alem da precaria tecnica que imperava nos hospitais, 

considerados verdadeiros depositos de doentes. Essa situac;ao so comec;a a 

modificar-se a partir da chegada da familia real ao Brasil, em 1.808. 

Com o avanc;ar da colonizac;ao, foram criados estabelecimentos 

hospitalares, a semelhanc;a dos que existiam em Portugal. 

Esses hospitais, criados pelos Senhores chamados "homens bons", foram 

associados as lrmandades da Misericordia, sociedades civis, constituidas por 

pessoas de posses, catolicas e que se propunham a realizar determinadas obras 

sociais. 

Nos tres primeiros seculos, as enfermarias jesuiticas e, posteriormente, 

as Santas Casas de Misericordia eram as (micas formas de assistencia hospitalar de 

que dispunha a populac;ao brasileira. 

A partir do seculo XVIII, surgem os primeiros hospitais militares 

destinados a tropa, localizados no ediffcio dos antigos colegios jesuiticas, 

confiscados apos a expulsao da Companhia de Jesus, e sustentados pela familia 

real. Anteriormente, o governo internava os soldados nas Santas Casas, mediante 

pagamento de pequena remunerac;ao. Em contrapartida, os hospitais militares 

passaram a receber civis, mediante cobranc;a de uma taxa. 

Em 1.808, e criado o cargo de Provedor Mor da Saude, ao qual, entre 

outras fungoes, compete cuidar do controle sanitaria dos portos, das quarentenas 
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dos escravos e das medidas de higiene geral. 0 cargo e extinto em 1.828, ocorrendo 

a descentralizac;ao das atividades, atribuindo-se as Camaras Municipais a 

responsabilidade de fixar as normas sanitarias, fiscalizar o exercfcio da profissao 

bern como o comercio de medicamentos. 

Em 1.850, e criada a Junta Central de Higiene Publica, com a 

incumbencia de coordenar as juntas municipais e especialmente, atuar no combate 

a febre amarela. 

No perfodo de 1.881 ate o final do seculo XIX, ocorre a substituic;ao da 

Junta pela lnspetoria Geral de Saude e Higiene Publica. Posteriormente e criada a 

lnspetoria Geral de Saude dos Portos, com a finalidade de controlar e bloquear a 

entrada de doentes no pafs. 

2.1 0 SISTEMA DE SAUDE 

0 sistema de saude no Brasil atende a todos os cidadaos indistintamente, 

de varias formas; pode-se observar que ele e formado por uma extensa quantidade 

de instituic;oes interligadas voltadas para 0 beneffcio da saude. 

A Constituic;ao Federal de 1988 preve os tres pilares que compoem o 

SUS: equidade, universalidade e integralidade. Em outras palavras, o SUS deveria 

atender a todos, com iguais direitos e cobrindo todos os diagn6sticos e tratamentos 

possfveis. Essa colocac;ao mostra o tom paternalista da Constituic;ao e retira toda a 

responsabilidade do indivfduo por sua propria saude. 

0 servic;o publico e prestado por instituic;oes pertencentes ao governo ou 

par servic;os de terceiros para a parcela da populac;ao que nao tern recursos para 

utilizar o sistema privado. Esses servic;os sao financiados par contribuic;oes vindas 

basicamente de receitas tributarias. Algumas instituic;oes ainda contam com auxflio 

de doac;oes e recursos do setor privado captados por fundac;oes associadas. 

Na falta ou rna utilizac;ao de recursos do setor publico, proliferam-se as 

alternativas privadas de assistencia. Neste trabalho, propoe-se dividir o setor privado 

em tres grupos distintos: a segmento nao-lucrativo, o lucrative complementar e o 

lucrative assistencial. 

0 segmento privado nao-lucrativo e composto por entidades filantr6picas, 

representado principalmente pelas Santas Casas e pelas instituic;oes formadas por 

grupos imigrantes, a exemplo do Hospital lsraelita Albert Einstein e o Hospital do 



13 

Corac;ao em Sao Paulo. Ha uma grande diferenc;a a ressaltar entre esses dais 

subgrupos: as Santas Casas, historicamente, tern como clientes, em sua maioria, 

pessoas que nao tern recursos e necessitam da assistencia medica. Par outro lado, 

as instituic;oes de grupos imigrantes atendem principalmente pessoas ligadas ao 

setor supletivo - os pianos de saude - apesar de terem disponfveis leitos para a 

populac;ao atendida pelo SUS. 

0 grupo lucrativo complementar se autodenomina Setor Supletivo de 

Saude e e formado pelas empresas de assistencia medicas e seguradoras, ou seja, 

pelos pianos de saude. 

Na decada de 60, a Previdencia Social criou o "Convenio-Empresa", uma 

forma alternativa de prestac;ao de servic;os de saude a populac;ao brasileira. A 

Previdencia Social transferia as empresas a responsabilidade pela assistencia a 

saude de seus empregados e dependentes. Sem a obrigatoriedade no fornecimento 

da assistencia medica, reembolsava a empresa com urn percentual do salario 

mfnimo par cada assalariado, o que ja esta extinto e transferida a responsabilidade 

para as empresas. 

A maioria das empresas nas modalidades de medicina de grupo e 

cooperativas possue recursos pr6prios, como laborat6rios e hospitais. Essas 

instituic;oes atendem a empresa que as possui e os outros convenios. Geralmente 

nao atendem SUS. Em outras palavras, muitas instituic;oes de atendimento medico 

estao neste grupo. Como exemplo, tem-se o Hospital Evaldo Foz, que esta ligado ao 

Grupo lnterclfnicas eo Hospital Sao Leopolda, a SL Saude. 

0 grupo lucrativo assistencial e formado pelas instituic;oes assistenciais 

que, em sua maioria, nao mantem qualquer vinculo como SUS. Nao estao ligadas a 

grupos do setor lucrativo complementar. Ate a Constituic;ao de 1988, havia incentivo 

do governo para a construc;ao de hospitais no pafs. 0 financiamento era feito pela 

Caixa Economica Federal a juros baixos e longos prazos de pagamento. Durante as 

decadas de 70 e 80 houve uma proliferac;ao de instituic;oes desse grupo em Sao 

Paulo. 
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2.2 SISTEMA DE SAUDE NO PARANA 

Para retratar a hist6ria da saude no Parana, buscaram-se elementos no 

trabalho academico apresentado no final do XXVII Cicio de Estudos de Politica e 

Estrategia (ESG), em Curitiba, da Associagao dos Diplomados da Escola Superior 

de Guerra (ADESG)- Delegacia Parana (1998, p. 58): 

Para se poder falar sabre a Saude Publica no Parana temos que recorrer, 
inevitavelmente, pela falta de conhecimento da conjuntura atual ao Plano 
Estadual de Saude, bienio 1997-1998. Esta fonte nos fornecera informa9oes 
basicas e correntes, as quais nos permitirao a formula9ao de julzo a 
respeito da Saude Publica no Estado do Parana. 
Na Lei Federal n° 8.142, de dezembro de 1990, ficou disposto que os 
municlpios passariam a receber diretamente os recursos para cobertura das 
a9oes e servi9os de saude, desde que atendessem a seis exigencias 
basicas aqui listadas: 
- ter Fundo Municipal de Saude; 
- ter Conselho Municipal de Saude; 
- ter Plano Municipal de Saude; 
- ter o Relat6rio de Gestao; 
- ter previsao da Contra Partida de Recursos para a saude no Or9amento 

Municipal; e 
- ter Comissao de Elabora9ao do Plano de Carreira, Cargos e Salarios. 
Alem de cumprirem com esses requisitos os municfpios deveriam assumir 
as a9oes e servi9os de saude de abrangencia municipal. 
No Parana esse processo vem ocorrendo de forma gradativa desde 1989, 
tendo inlcio com as prefeituras municipais assumindo o gerenciamento das 
unidades de servi9o de saude e a gestao do atendimento ambulatorial das 
clfnicas basicas (ginecologia obstetrlcia, pediatria e clfnica medica). Na 
area hospitalar, repassaram-se para os municlpios: 
- a gerencia dos hospitais de abrangencia local que pertenciam ao Estado; 
- a gestao das Autoriza96es de lnterna9ao Hospitalar- AI H. 
As a9oes de Vigilancia Sanitaria e Vigilancia Epidemiol6gica tambem foram 
sendo assumidas gradativamente pelos municlpios. 
A Norma Operacional Basica do Sistema Unico de Saude no 01/93 
(NOB/SUS - 01/93) procurou sistematizar a habilita9ao dos municlpios e 
estados no processo que se encontrava em diferentes estagios no Brasil. 
Definiram-se tres condi96es de gestao nas quais os municfpios pudessem 
se enquadrar de acordo com sua capacidade de absorver responsabilidades 
gerencias e pollticas, quais sejam: 
- gestao incipiente, onde o municfpio assume de forma gradativa as a9oes 

e servi9os de saude; 
- gestao parcial, onde o municipio assume imediatamente as a9oes e 

servi9os com a vantagem de poder receber a diferen9a entre o teto 
financeiro estabelecido e o pagamento efetuado pela esfera federal; e 

- gestao semi-plena, onde o municipio assume a completa 
responsabilidade sabre a gestao da saude, recebendo mensalmente o 
total de recursos financeiros correspo111dente ao teto do municipio. 

Como no Parana esse processo ja se encontrava em estagio adiantado, 
grande parte dos municlpios se enquadram automaticamente na condi9ao 
de gestao incipiente ou parcial. No final de 1996 o Estado do Parana 
contava com 258 municfpios enquadrados na condi9ao de gestao incipiente 
(76,8%); 44 na parcial (11,9%); 03 na semi-plena; e 39 (10,5%) sem 
enquadramento. 
Atualmente segundo a NOB/SUS - 01/96, o Parana conta com 13 
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municipios na condi9ao de gestao plena e 386 municipios na condi9ao de 
gestao plena da aten9ao basica. 
Saliente-se que o papel estadual tao bem exposto pela publica9ao da 
CEBES na revista Divulga9ao, n° 16, de dezembro de 96, e imprescindivel 
para assegurar o avan9o de servi9os eficientes e eficazes que cumpram a 
sua fun9ao social de promover, prevenir e curar. 0 desafio da esfera 
estadual de governo consiste no exercicio de fun9ao integradora orientada 
por visao ampla e abrangente do sistema no sentido de organiza-lo e prove
lo em suas lacunas com eficiencia, eficacia e efetividade. De modo que os 
servi9os de saude venham a constituir um extenso sistema de vasos 
comunicantes que disponibilizem o epidemiologicamente necessaria com 
racionalidade e otimiza9ao na aloca9ao e uso dos recursos. 

0 Parana nao e diferente dos demais estados da Uniao, os recursos 

destinados a saude publica sao insuficientes, as filas dos pastas de saude alongam

se pelas madrugadas, existe uma necessidade de racionaliza<;ao dos meios 

empregados, numa tentativa de melhoria da qualidade do atendimento. 

Para tanto, e necessaria assumir os problemas do setor de saude no 

Estado mais como questoes organizativas e gerenciais nem tanto decorrentes da 

falta absoluta de servi<;os. (BERTHOLDO, in HOLMER, 1998, p. 32) 

2.3 0 SISTEMA DE SAUDE DO FUNCIONARIO PUBLICO CIVIL 

0 sistema de atendimento a saude dos servidores publicos no Estado do 

Parana, ate 03 de fevereiro de 2002, foi administrado pelo Institute de Previdencia 

do Estado (IPE), que ressarcia parcela das despesas medico-hospitalares (80 %do 

valor), ficando a cargo do administrado ressarcir os 20 % restantes (fator 

moderador). E assaz importante ressaltar que conforme o Estatuto do Funcionalismo 

Publico, e responsabilidade do Estado assumir parte da presta<;ao de beneficios em 

prol dos seus funcionarios, concedendo de forma direta a aposentadoria com 

recursos or<;amentarios advindos do Tesouro, e sem qualquer contribui<;ao dos 

beneficiaries. 

0 servidor publico civil quando necessitava de atendimento medico 

dirigia-se ao IPE, Londrina ou Curitiba, onde recebia o atendimento necessaria, e, 

caso estivesse em outra cidade do interior, dirigia-se a uma das regionais do IPE, 

onde era indicada uma clinica, para prestar o atendimento necessaria conforme 

tabela da AMB. 

Atualmente, com o advento do Decreta no 5303 de 04 de fevereiro de 
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2002, foi instituido, no ambito da Secretaria de Estado da Administra9ao e da 

Previdencia, o Departamento de Assistencia a Saude - DAS, com a atribui9ao de 

gerir o Sistema de Assistencia a Saude dos Servidores Publicos Civis Efetivos e 

Militares, Ativos, Aposentados, da Reserva Remunerada, Reformados e seus 

Dependentes, bern como os Pensionistas do Estado do Parana, especificando suas 

abrangencias dentro do Estado. 

2.4 0 SISTEMA DE SAUDE DO FUNCIONARIO PUBLICO MILITAR 

Durante mais de cern anos, foi precario o atendimento na area de saude 

aos militares de policia, poi" nao contar em seus quadros com medicos pr6prios, 

feitos a epoca por facultativos do Exercito Brasileiro (cirurgi6es-mores). 

0 Decreta no 473, de 09 de julho de 1917, criou o Servi9o de Saude da 

For9a. 

Em 04 de abril de 1957, a Lei no 3075 autorizou o Poder Executivo a abrir 

credito especial destinado a suprir despesas com a constru9ao ou compra de edificio 

onde se dimensionaria urn hospital. Em 31 de janeiro de 1958, era inaugurado o 

Hospital da Policia Militar, localizado no bairro Capanema, em Curitiba, onde 

atualmente o militar de policia tern assistencia medico-hospitalar. 

Para se entender o sistema de saude do policial-militar, deve-se buscar 

na hist6ria da Policia Militar, em que com muita propriedade, no relat6rio do Diretor 

Administrative do HPM, o qual respondeu ao questionamento formulado pelo 

Tribunal de Contas do Estado: "Hospital PM: Por que a PM o tern e a Policia Civil 

nao"; retirou-se o seguinte: 

0 Coronel PM medico GLENIO JOSE BARBOSA em sua justificativa anexa 
a proposta de convenio como IPE, diz: 
Com recursos dos pr6prios milicianos ergueu-se a obra que hoje dispomos, 
o Hospital da Polfcia Militar, um de nossos Cartoes de visita, dentro de 
sofisticagao, cujo potencial permitira uma assistencia de saude que podera 
ser comparada a qualquer unidade similar. [ ... ] 
Nao resta duvida de que nossa Corporagao sempre foi relegada a segundo 
plano pelos governos que passaram em relagao ao atendimento de saude 
de nossos policiais-militares e seus dependentes, ocorrendo real 
discriminagao, sem justa razao, daf a necessidade de langarmos mao de 
nossos recursos pr6prios para promovermos a assistencia de saude, a n6s 
e nossos dependentes, pelo menos na Capital do Estado. 
A alegagao, para n6s capciosa e mesmo infantil de que tfnhamos Hospital, 
sempre foi, infelizmente, uma constante nas administragoes dos antigos 
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superintendentes do IPE. 
Desconhecia-se, ou procurava-se desconhecer, por mero comodismo 
obriga9oes definidas em leis e regulamentos, que nos asseguram, como 
funcionarios publicos que somos, a assistencia de saude total e a nossos 
dependentes legais. 
Finalizando essa pesquisa hist6rica realizada na tentativa de explicar o 
porque da PM ter um hospital aflorou algumas determinantes, tais como: 
• A Policia Militar do Parana, por suas caracterfsticas institucionais e de 

desempenho operacional na preserva9ao da ordem publica, desenvolve 
suas atividades diuturnamente, sendo que o seu efetivo possuf o 
compromisso de dedica9ao exclusiva em tempo integral no 
cumprimento de seus servi9os e missoes; 

• 0 Quadro de Oficiais Medicos pr6prios, sujeitos a legisla9ao especffica, 
a disciplina e hierarquia militares, bem como instala9oes pr6prias, 
possibilitam, em situa9oes especiais e extraordinarias, em a9oes e 
opera9oes, uma perfeita resposta em termos de atendimento de saude 
aos efetivos empenhados em tais atividades, quer na ocorrencia de 
fatos isolados, quer na administra9ao de situa9oes complexas de 
confrontos que resultem em lesoes corporais em diversos policiais 
militares - quando necessaria, o Oficial Medico acompanha as 
atividades, engajando-se ao efetivo PM, independente de carga horaria 
de trabalho; 

• Nesse contexto, vale salientar tambem, que a preserva9ao da saude se 
tornou necessaria para permitir o desempenho de nossa missao, quer 
no meio urbano como no meio rural, quer em missao rotineira como em 
campanha, razao principal da necessidade de servi9os medicos e 
odontol6gicos; 

Emerge nao somente a questao do atendimento ao policial militar, como 
tambem a necessidade de se estender o atendimento medico-hospitalar, 
aos dependentes do PM, como fator de seguran9a aquele que esta em 
atividade de risco; 
Ademais, os reduzidos investimentos do Estado para o atendimento 
medico-hospitalar, principalmente, no que se refere as instala9oes e 
equipamentos, motivaram, como demonstrado na sfntese acima, a 
mobiliza9ao dos pr6prios policiais militares na constitui9ao do Fundo de 
Saude proprio, a suprir suas reais necessidades de atendimento medico, 
hospitalar e odontol6gico. Esta iniciativa demonstrou a capacidade 
associativa dos policiais-militares para gerar recursos que lhes permitissem 
ter um atendimento medico-hospitalar digno para si e para os seus 
dependentes. (HOLMER, 1999, p.15) 

Atualmente, o universo da Policia Militar, no ano de 2006, conta com 

106.976 (cento e seis mil novecentos e setenta e seis) beneficiaries do sistema de 

saude (militares de polfcia e dependentes legais). No anode 1999, o numero total de 

beneficiaries do sistema de saude dos militares de policia era de 66.579 s (sessenta 

e seis mile quinhentos e setenta e nove) vidas. 

Somente em Curitiba, o HPM e responsavel por 40.594 (quarenta mil, 

quinhentas e noventa e quatro) vidas, sendo 17.266 (dezessete mil, duzentos e 

sessenta e seis) titulares e 23.330 (vinte e tres mil, trezentos e trinta) dependentes. 
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2.5 POLiTICA DE SAUDE NA POLiCIA MILITAR 

0 sistema de saude proporcionado atualmente pelo Governo do Estado 

possibilita o atendimento ao efetivo policial-militar e seus dependentes 

disponibilizando hospitais tidos como regionais de saude, sendo o HPM uma delas, 

diferenciando-se das demais por ser um sistema fechado, ou seja, atende somente o 

policial militar e seus dependentes, e e sustentado essencialmente pelo Estado e 

com uma parcela do Fundo de Assistencia a Saude da Policia Militar (FASPM), nos 

procedimentos nao cobertos pelo SAS. 

A politica atual do HPM, com os recursos que lhe sao disponibilizados e 
atender totalmente a saude do miliciano, estendendo a seus dependentes todos os 

beneffcios, independentemente de posto ou graduagao; ressalte-se que os 

beneficiaries do sistema de saude sao assistidos normalmente por servigos 

curatives, ou seja, a preocupagao maior esta centrada mais na doenga do que na 

saude em si, englobando diagn6sticos e tratamentos de doengas. 

Das obras analisadas, algumas demonstram que deve existir uma 

preocupagao com a melhoria da qualidade da saude, o que vem ao encontro da 

hip6tese invocada. 

Na obra "lnventando a Mudanga na Saude", detectou-se a existencia de 

elementos norteadores da promogao da saude, senao vejamos: 

[. .. ] as instituicoes de saude deveriam existir tanto para ajudar 
cada cliente a melhor utilizar os recursos pr6prios. partindo sempre do 
reconhecimento da vontade e desejo de cura de cada um. como para 
oferecer recursos institucionais tambem voltados para melhorar as 
condicoes individuais e coletivas de resistencia a doenca. (grifo nosso) 
Neste sentido, faria parte fundamental de qualquer processo terapeutico 
todo esfon;;o voltado para aumentar a CAPACIDADE DE AUTONOMIA do 
paciente, para melhorar seu entendimento do proprio corpo, da sua doen<;;a, 
de suas rela<;;6es com o meio social e , em conseqOencia, da capacidade de 
cada um instruir normas que lhes ampliem as possibilidades de 
sobrevivencia e a qualidade de vida. 
A aplica<;;ao dessa diretriz nao s6 revalorizaria a pratica clfnica, como 
estimularia o combate a medicaliza<;;ao, na medida em que ensejaria novas 
procedimentos terapeuticos mais ligados ao psfquico, a reeduca<;;ao 
sanitaria, instituindo novas formas de avalia<;;ao das praticas em saude. 
lndependencia aqui nao quer dizer rompimento ou tampouco desligamento. 
Nao se dispensa o apoio da clfnica. Ao contrario, imagina-se ate que uma 
pratica clinica renovada poderia contribuir para que os indivfduos tenham 
rela<;;6es mais produtivas e maduras com a doen<;;a, com a preven<;;ao da 
saude, com os profissionais com os dispositivos tecnol6gicos e ate mesmo 
com as institui<;;oes de saude, As equipes de saude poderiam trocar com os 
clientes nocoes sabre maneiras que eles pr6prios poderiam acionar os 
recursos medicos. sociais e individual-familiares existentes em cada 
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situacao especffica. (grifo nosso) 
Nao ha como atender e, ao mesmo tempo, transformar a demanda avida 
par a<;oes medicas que desagua em prontos-socorros, sem a contribui<;ao 
da propria clfnica reformulada e competente para estabelecer novas 
rela<;oes com a clientela Oaf a importancia estrategica de temas como 
VInculo, Acolhimento, Contrato, Auto-cuidado, entre outros, todos 
componentes essenciais ao repensar do exercfcio moderno e da clfnica [ ... ] 
Um projeto deste depende, portanto, da demonstra<;ao de que ou a 
passividade ou da comunidade e, em geral, um empecilho a cura, a 
preven<;ao e a promo<;ao da saude. Nao havera forma mais contundente de 
combate a medicaliza<;ao do que a introdu<;ao no discurso da saude e, par 
decorrencia, nas praticas medicas do tema auto-cuidado. Avaliar toda ma 
a<;ao par sua capacidade de influenciar o coeficiente de autonomia dos 
pacientes. Par exemplo, um programa de aten<;ao a terceira idade. 
(CAMPOS, 1997, p. 50) 

As principais tendencias da conjuntura atual no que se refere a propostas 

da construc;:ao de uma politica de saude com uma gestao voltada para a qualidade e 

satisfac;:ao do usuario, tern como base a conscientizac;:ao voltada nao s6 para a 

medicalizac;:ao; paciente e hospital adotariam medidas preventivas que 

conseqOentemente viriam a redefinir a postura dos hospitais, evitando o inchac;:o dos 

ambulat6rios hospitalares, e conseqOentemente a racionalizac;:ao dos recursos 

materiais e humanos. 
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3 SISTEMA DE SAUDE DA PMPR: GERENCIAMENTO EM CURITIBA 

Pode-se apresentar como uma das vantagens em relagao as regionais 

interiorizadas a menor expectativa temporal em relagao ao atendimento ambulatorial 

que consiste na marcagao de consultas e pequenos procedimentos realizados em 

consult6rios pr6prios para o feito. 

A porta de entrada do sistema e a marcagao de consulta, sendo que o 

procedimento utilizado e de vital importancia, a agenda ocorre num limite de prazo 

de 05 (cinco) dias par meio do telefone 0800-6430001 (gratuito), (com duas 

consultas reservadas para carc~ter emergencial) e pessoalmente, no balcao do 

atendimento. 

Par ocasiao da consulta, e confirmada a presenga do paciente e o 

atendimento e par ordem de chegada. 

Emergencialmente ou fora dos horarios estabelecidos para marcagao de 

consultas, o atendimento e efetuado no Pronto Atendimento (PA), em que se avalia 

a condigao geral do paciente. 

0 PA tem caracterfsticas e fungoes de um ambulat6rio de emergemcia 

atendendo diuturnamente. 

Caso confirmada emergencia de alto risco de morte, o paciente e 

encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensive (UTI) do proprio nosocomio 

ou encaminhado para unidades fora do PA, que o caso requerer. 

Ao olhar o quadro que se configura, pode-se classificar o processo de 

estruturagao e organizagao de servigos de saude em atengao primaria em duas 

categorias distintas: Alguns impactam favoravelmente a saude da clientela, 

enquanto outros nao. Entre os primeiros, alguns servigos perdem, com o passar do 

tempo, essa capacidade de impactar, ou simplesmente se extinguem, ao passo que 

outros conseguem se manter. 

Depreende-se, pais, que duas questoes sao crfticas: 0 que torna um 

servigo bem sucedido? Como conseguem manter um bam funcionamento diuturno, 

apesar das sustentadas crises inerentes ao processo social? 

Entende-se funcionamento como o ato ou efeito de funcionar, que, par 

sua vez, significa exercer as fungoes, trabalhar. Funcionamento significa, tambem, 

ato ou efeito de dar bans resultados. 

A dinamica ambulatorial tem como sustento basico os recursos humanos, 
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ja que estes se constituem no elo vivo, sensfvel e potencialmente efetivo entre o 

usuario e o servigo. A boa funcionalidade concretiza-se par meio de um publico 

interne competente para utilizar com racionalidade os recursos materiais disponfveis, 

habeis para perceber as expectativas dos clientes, par mais sutis que sejam, e 

transforma-las no produto final desejado, que e a resolutividade dos problemas de 

saude numa visao de qualidade total. 

A vocagao para atuar na linha de frente do Sistema de Saude e 

imprescindfvel. E necessaria trabalhar com o perfil dos profissionais. Quem escolhe 

a especialidade, deve, em primeiro Iugar, querer faze-la e e necessaria que tenha 

sensibilidade e um compromisso com a cidadania. Os profissionais de saude ligam

se fortemente as comunidades, exercendo suas atividades par longos anos em 

ambulatories. As pessoas sao acompanhadas par seus profissionais durante tempo 

suficiente para possibilitar cumplicidade, estabelecer um fluxo adequado de 

comunicagao, garantir a liberdade de expressao, criar respeito e admiragao mutuos. 

Resolver os problemas na area da saude e uma fonte de satisfagao e 

motivagao para os profissionais. Agrega-se a isto a satisfagao que os usuaries 

expressam pela atengao dispensada eo reconhecimento que demonstram. 

A retina, como nas outras profissoes, pode ser um obstaculo a boa 

atuagao profissional, com suas manifestagoes como entorpecimento sensitive e 

intelectual. A sobrecarga, causada par uma infindavel legiao de aflitos, necessitados 

e doentes que acorrem diariamente a porta do consult6rio, tambem pode se tornar 

um problema, como estafa cronica. As necessidades da populagao sao francamente 

maiores que os recursos disponfveis, tanto em numero como em tecnologia: 

A frequencia com que as pessoas procuram um medico e em geral muito 
alta. Em uma pesquisa realizada em Porto Alegre, RS, com adultos de 15 a 
64 anos, de diversas classes sociais, constatou-se que, em media, 3/4 da 
popula<;ao consultava um medico anualmente. Vinte por cento consultavam 
cinco vezes ou mais. Certos grupos (crian<;as, idosos, pessoas de baixa 
condi<;ao s6cio-econ6mica e mulheres) procuram com maior constancia o 
servi<;o de saude." (ZIMMER, 1996, p. 51). 

Com freqOencia, os objetivos do profissional de saude e do cliente 

diferem. ConseqOentemente, e precise que aquele saiba identificar o que este 

deseja, para reconhecer as diferengas entre ambos, evitando as dificuldades de 

comunicagao que amiude ocorrem. 

"lnumeras vezes, a queixa principal apresentada pelo paciente nao e o 
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verdadeiro motivo da consulta, mas, sim, urn pretexto para buscar a ajuda de que 

rea/mente precisa." (ZIMMER apud DUNCAN, 1996, p. 51) 

motivos: 

Continua ela citando que os usuarios consultam por algum dos seguintes 

a) alfvio dos sintomas e/ou obtenc;ao de diagn6stico; 

b) necessidade de atestado para dispensa de servic;o; 

c) encaminhamento para outros servic;os medicos ou de previdencia 

social; 

d) receita de medicamentos de uso continuado; 

e) como uma resposta habitual a ansiedade; 

f) busca de apoio ou reconhecimento; 

g) ou uma combinac;ao desses motivos. 

0 profissional de saude deve: 

a) estabelecer urn born relacionamento com o cliente, por meio do 

interesse por ele e da criac;ao de urn clima de seguranc;a e aceitac;ao; 

b) obter informac;oes importantes sobre os problemas apresentados e 

c) informar-lhe adequadamente sobre o seu problema, com a maxima 

precisao a respeito do diagn6stico, investigac;oes propedeuticas 

necessarias, encaminhamento ou tratamento. 

A consulta ambulatorial pode ser dividida nas seguintes etapas: 

a) relato do paciente; 

b) identificac;ao do motivo que o levou a consulta; 

c) analise e exame fisico; 

d) analise do problema; 

e) esclarecimento do tratamento e de outras condutas a seguir; 

f) encerramento. 

0 tempo necessaria para uma consulta ambulatorial e motivo de 

controversia. Nao existe como efetuar uma comparac;ao de sistemas desiguais. No 

Brasil, o tempo disponivel, em muitos servic;os, e considerado insuficiente para uma 

avaliac;ao adequada do paciente. No entanto, a forma de organizac;ao atual de 

partes expressivas do sistema de saude nao permite que 0 medico estenda 0 tempo 

ou diminua o numero de consultas. Assim, procurando manter a qualidade, o medico 

de primeira linha deve procurar desenvolver habilidades especificas para trabalhar 

nessa estrutura. 
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Vale lembrar que existe um limite de adaptabilidade a partir do qual, 

correm-se series riscos de deterioragao da relagao profissional de saude/cliente; 

solicitam-se exames subsidiaries desnecessarios, aumentam-se consideravelmente 

as erros diagn6sticos e, conseqOentemente, terapeuticos, com not6ria perda para 

ambos as componentes do processo interativo. 

A consulta deve ocorrer em ambiente de confianga, com participagao e 

autonomia do usuario, em um clima que facilite a espontaneidade, oferecendo 

conferta e privacidade. A preocupagao e com o estabelecimento de uma relagao 

favoravel, e nao somente com a obtengao de dados. 0 profissional de saude deve 

estimular a comunicagao pelas atitudes, gestos e observagoes que faz. E importante 

nao s6 a narrativa do problema, mas observar seu comportamento e comunicagao 

nao-verbal, como o cantata visual, as gestos. Deve tambem se preocupar com a 

aproximagao: usar o nome correto do usuario, estabelecer um cantata visual e dar 

um aperto de mao. 

Os sentimentos despertados no profissional de saude durante a consulta 

tambem sao importantes para o desfecho satisfat6rio do encontro. Esses 

sentimentos, em geral negados au evitados, podem ser uteis como instrumentos 

diagn6sticos e terapeuticos. Nao raramente, as emogoes do paciente, como raiva, 

medo, transferem-se para o profissional e vice-versa. Ha sempre situag6es mais 

dificeis que outras, em que a ansiedade, as preconceitos e as reagoes pessoais 

tendem a interferir na relagao medico-paciente. 

0 objetivo geral do servigo com qualidade e (TSCHOHL, 1996, p. 72): 

a) a captagao de clientes; 

b) a manutengao dos clientes; 

c) desenvolvimento de novas clientes. 

Expresso em termos de atitude, o servigo e: 

a) consideragao; 

b) integridade; 

c) confiabilidade; 

d) atendimento; 

e) eficiencia; 

f) disponibilidade; 

g) amabilidade; 

h) conhecimento; 
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i)profissionalismo. 

Conforme o mesmo autor, o plano de servigo devera incorporar: 

a)Esforgos agressivos para determinar as necessidades dos clientes; 

b)Um quadro de funcionarios treinados e motivados para suprir desejos e 

necessidades. 

As organizagoes que buscam o melhor desempenho sabem mudar a si 

mesmas para satisfazer suas missoes. Elas tern compromisso como melhoramento 

continuo da qualidade e buscam ativamente maneiras de fazer com que funcionem 

melhor em beneficia dos clientes internes e externos. E essencial examinar, 

questionar e, se necessaria, rever cada processo, procedimento, politica, regra ou 

metodo de trabalho. 

A voz do usuario deve estar dentro da organizagao, participando de 

alguma forma em todas as reunioes, de tal modo que todas as orientagoes tenham a 

sua participagao para a tomada de decisoes, atribuigao desenvolvida pelo Conselho 

de Usuaries do FASPM, em conformidade com o que prescreve a Lei Estadual n°. 

14.605, senao vejamos: 

Art. 11. De acordo com o art. soda Lei n°. 14.60S, de 200S, o Conselho de 

Usuaries e composto par doze membros, com a seguinte representac;ao: 

I - um representante dos Oficiais Superiores da ativa e um da reserva 
remunerada; 
II - um representante dos Oficiais Intermediaries da ativa e um da reserva 
remunerada; 
Ill - um representante dos Oficiais Subalternos da ativa e um da reserva 
remunerada; 
IV - um prac;a da ativa, representante do circulo de Subtenentes e 
Sargentos da ativa e um da reserva; 
V - uma prac;a da ativa, representante do circulo de Cabos e Soldados da 
ativa e um da reserva; e 
VI - um representante da ativa e um da reserva remunerada, indicados 
pelas associac;oes compostas par militares de todos os circulos e 
hierarquias, ativos ou inativos. 
§ 1°. Os membros relacionados nos incises I a V deste artigo serao 
indicados pelo Comandante-Geral da PMPR e investidos na condic;ao de 
membros do Conselho de Usuaries. 
§ 2°. Os membros do Conselho de Usuaries terao mandata de dais anos, 
sendo permitida uma Cmica reconduc;ao. 
§ 3°. 0 Conselho de Usuaries sera presidido pelo Oficial Superior da Ativa 
de maior patente e antiguidade pertencente ao conselho. 
§ 4°. 0 Comandante-Geral da PMPR participara das reunioes do Conselho 
de Usuaries, com direito a voz, mas sem voto. 
§ S0

. Na hip6tese de inexistencia de algum militar, pertencente a reserva 
remunerada, para participar como representante do respective circulo 
hierarquico, conforme previsao contida nos incisos I a V deste artigo, a 
designac;ao devera recair em militar da ativa. 
§ 6°. Durante a fruic;ao do mandata como Conselheiro, o representante nao 
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podera ser destitufdo do encargo, exceto na hipotese da pratica de ato ou 
conduta que o contra-indique a permanecer desempenhando as suas 
fun96es, e no caso de pra9as ingressar em comportamento inferior ao 
"bam". 
§ 7°. A indica9ao dos membros do Conselho de Usuaries nao podera recair 
em militar que esteja respondendo a processo administrative ou judicial e 
ainda, no caso de pra9as, que esteja em comportamento inferior ao "bom". 
§ 8°. A indica9ao dos membros pelas entidades associativas, prevista na 
alfnea "f', do art. 5° da Lei n° 14.S05, de 2005, e no inciso VI deste artigo, 
devera observar as disposi96es constantes dos §§ so e 7° deste artigo, bem 
como: 
I - os representantes deverao ser escolhidos e indicados segundo criterios 
estabelecidos pela propria entidade, dentre aqueles que pertencem ao 
quadro associative ha mais de dais anos; 
II - nas datas indicadas pelo Conselho Diretor, para a renova9ao de 
conselheiros, existindo mais do que duas entidades com direito a indica9ao 
de representantes, sera estabelecido sistema de rodfzio entre elas; na 
hipotese da existencia de apenas uma, cabera a ela a indica9ao dos 
representantes; 
Ill - a entidade que nao indicar os seus representantes no perfodo fixado 
pelo Conselho Diretor perdera esse direito, nao cabendo recurso de especie 
alguma; 
IV - a indica9ao dos membros devera ser acompanhada da comprova9ao 
pela entidade proponente, de que no seu quadro associative existem 
militares do Estado de todos os cfrculos hierarquicos, entre ativos e inativos. 
§ 9°. 0 Conselho de Usuaries devera reunir-se, ordinariamente, pelo menos 
uma vez por mes, em data e local previamente fixados, e 
extraordinariamente, sempre que necessaria, mediante convoca9ao de seu 
Presidente. 
§ 10.Disposi96es gerais aplicaveis ao Conselho de Usuaries: 
I - todas as reunioes e delibera96es deverao ser registradas em atas, em 
livro proprio. 
II - as delibera96es sempre serao tomadas por maioria simples de votos, 
relativamente aos presentes na sessao; 
Ill - o Conselho somente podera deliberar se estiverem presentes pelo 
menos 50% (cinquenta por centro) de seus membros; 
IV - em caso de empate nas vota96es, cabera ao Presidente do Conselho o 
voto de desempate; 
V - os membros que faltarem a mais de duas reunioes, sucessivamente, 
sem justificativa aceita pelos demais membros, deveram ser substitufdos; 
VI - e admitida a justifica9ao de voto vencido por escrito, que devera ser 
objeto de registro em ata; 
VII - as reunioes sempre devem come9ar com a leitura e delibera9ao sabre 
a ata da reuniao anterior; 
VIII - fica facultado ao conselheiro solicitar o seu desligamento, a pedido, 
para a autoridade que o nomeou ou para a entidade que o indicou, 
conforme for a situa9ao de sua origem. 
Art. 12. De acordo com o previsto no art. S0 da Lei n° 14.S05, de 2005, 
compete ao Conselho de Usuaries deliberar sabre as seguintes materias: 
I- or9amento e planejamento anual do FASPM; 
II - polfticas e programas de promo9ao da saude e de preven9ao de 
doen9as; 
Ill- presta9ao de contas e relatorios anuais emitidos pelo Conselho Diretor; 
IV- aceita9ao de doa96es e legados; 
V- aquisi9ao, aliena9ao ou onera9ao de bens moveis e imoveis integrantes 
do FASPM; 
VI - outras situa96es que sejam submetidas pelo Conselho Diretor. 

Conforme padr6es estabelecidos pela comissao de peritos em assistencia 



26 

medica da Organizac;ao Mundial de Saude, em Genebra, 1956, o Servic;o de Saude 

deve teras seguintes func;oes: 

Preventiva acompanhamento gestacional, nascimento e 

desenvolvimento da crianc;a, controle de doenc;as transmissiveis (vacinac;ao, 

campanhas de esclarecimento, etc.), educac;ao sanitaria e saude ocupacional, 

prevenc;ao da invalidez fisica e da doenc;a mental, prevenc;ao das enfermidades 

prolongadas. 

Restaurativa - Cura total ou parcial das doenc;as. 

De Ensino e Pesquisa - dentro da area de atenc;ao primaria e secundaria 

a saude. 

Define-se desempenho como o ato ou efeito de desempenhar; execuc;ao 

de uma atividade que exige compet€mcia e/ou eficiencia. 

0 perfil da clientela, o tipo e o tamanho da demanda sao aspectos 

fundamentais na busca da adequac;ao, especialmente para definir composic;ao e 

treinamento das equipes. Adequar-se tecnicamente tambem envolve preocupac;oes 

com o aumento da resoluc;ao, satisfac;ao e qualidade. Depreende-se, portanto, que a 

real necessidade de profissionais depende de uma analise mais elaborada destes 

aspectos. 

Toda instituic;ao costuma ter urn sistema de peritagem na area de saude. 

Na Policia Militar do Parana tem-se a Junta Ordinaria de Saude (JOS). Com a 

preocupac;ao crescente com a real condic;ao da saude do policial-militar, tal atividade 

torna-se indispensavel, bern como medicos auditores avaliando a necessidade dos 

procedimentos solicitados. 
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4 SISTEMA DE SAUDE DA PMPR 

0 sistema de saude da Pollcia Militar e subordinado a Diretoria de Saude 

que e o 6rgao de diregao setorial que se incumbe do planejamento, coordenagao, 

fiscalizagao e controle das atividades de saude, bern como do trato das questoes 

referentes ao estado sanitaria do pessoal da Corporagao e de seus dependentes. 

A busca da satisfagao do usuario com o servigo disponibilizado deve ser 

urn objetivo constante de todos os integrantes, nao s6 do HPM, mas dos envolvidos 

na prevengao a saude na PMPR; e a busca constante pela qualidade total.. 

Das obras analisadas, algumas demonstram que devem existir 

preocupagoes com a melhoria da qualidade da saude, como se ve: 

Colhendo a opiniao de Maria Bernadete B. Piason Barbosa Lima, no texto 

intitulado "Qualidade nos Servigos Publicos Hospitalares", tem-se o seguinte sobre 

terceirizagao: 

o que temos a observar a partir dessa onda terceirizante e que alguns 
hospitais correm o risco de perder sua unidade funcional; correm o risco de 
se transformarem em verdadeiras lojas de departamentos, no qual as varias 
equipes "terceirizadas" atuam sabre o paciente sem nenhuma integracao 
assistencial. Muitas vezes os interesses do hospital e dos terceirizados 
tendem a divergir. chegando a grandes antagonismos, trazendo prejufzos 
graves a instituicao e aos pacientes. Deve-se evitar a terceirizacao em 
areas vitais de assistencia como Pronto-socorro. UTI, etc. Segundo os 
varios especialistas nesta materia. todas as atividades de uma empresa que 
nao estiver diretamente relacionada com sua missao podem ser 
terceirizadas. Desse modo. a decisao de terceirizar ou nao devera estar 
intimamente ligada as decisoes estrategicas de alta direcao.(grifo nosso) 
(LIMA, 1.995, p.18) 

Alem do cuidado em desencadear uma terceirizagao desordenada, existe 

uma tendencia dos servigos medicos e hospitalares se preocuparem mais com a 

doenga do que com a saude. E a chamada "medicina her6ica", que engloba os 

servigos de diagn6stico e tratamento das doengas. Esses servigos podem ser 

classificados conforme o nivel de atengao que dao a populagao, ilustrado na figura 

1. 

A atengao primaria e a entrada do individuo no sistema de saude atraves 

principalmente dos servigos prestados em ambulat6rios e consult6rios. Observa-se 

hoje uma tendencia ainda fraca do retorno do medico de familia, que corresponderia 

ao aumento da utilizagao dos servigos desta esfera. 

A secundaria corresponde ao atendimento pelo profissional intermediario, 
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atraves de instituig6es de media porte. 

A esfera de atendimento terciario e composta por hospitais 

especializados, numerosos nos grandes centres urbanos do pals. 

A distribuigao ideal dos servigos de saude idealizada na figura 1 nao 

corresponde a realidade brasileira, seja no servi<;o publico ou privado. Nota-se uma 

absorgao por parte dos hospitais especializados de recursos sem a devolugao 

destes para a comunidade. 

Figura 1 - PIRAMIDE DO SISTEMA DE SAUDE 
sferas de atendimento 

'""""" ~""""'' ospoci'"'"""' 

Hospitais de distrito 

a saude em nivel de distrito 

Fonte: Paulo E. Elias, Saude no Brasil, (p. 64) 

Ainda no que se refere a presente tematica, deve ser observado que em 

se tratando de saude, fala-se muito em "autogestao", que e citada na Lei Federal n.0 

9.656 de 03 junho de 1.998, como seve a seguir no seu Art. 1°, § 2°: 

Art. 1 o - Submetem-se as disposigoes desta Lei as pessoas jurfdicas de 
direito privado que operam pianos ou seguros privados de assistencia a 
saude, sem prejufzo do cumprimento da legislagao especffica que rege a 
sua atividade.(grifo nosso) 
§ 1° Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, consideram-se: 
I - operadoras de pianos privados de assistencia a saude: toda e qualquer 
pessoa jurfdica de direito privado, independe da forma jurfdica de sua 
constituigao, que oferega tais pianos mediante contraprestagoes 
pecuniarias, com atendimento em servigos pr6prios ou de terceiros; 
II - operadoras de seguros privados de assistencia a saude: as pessoas 
jurfdicas constitufdas e reguladas em conformidade com a legislagao 
especffica para a atividade de comercializagao de seguros e que garantam 
a cobertura de riscos de assistencia a saude, mediante livre escolha pelo 
segurado do prestador do respectivo servigo e reembolso de despesas, 
exclusivamente. 
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§ 2° lncluem-se na abrang€mcia desta Lei as entidades ou empresas que 
mantem sistemas de assistencia a saude pela modalidade de 
autogestao.(grifo nosso) 
§ 3° A assistencia a que alude o "caput" deste artigo compreende todas as 
ar;oes necessarias a prevenr;ao da doenr;a e a recuperar;ao, a manutenr;ao 
e a reabilitar;ao da saude, observados os termos desta Lei e do contrato 
firmado entre as partes. 
§ 4° As pessoas fisicas ou jurfdicas residentes ou domiciliadas no exterior 
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de 
pessoas jurfdicas de direito privado constitufdas sob as leis brasileiras para 
operar pianos e seguros privados de assistencia a saude. 
§ 5° E vedada as pessoas ffsicas a operar;ao de plano ou seguro privado de 
assistencia a saude. (BRASIL, 1998) 

lndependente do modelo de gestao, as instituigoes de saude deveriam 

existir tanto para ajudar cada cliente a melhor utilizar os recursos pr6prios, partindo 

sempre do reconhecimento da vontade e desejo de cura de cada urn, como para 

lhes oferecer recursos institucionais tambem voltados para melhorar as condigoes 

individuais e coletivas de resist€mcia a doenga. Neste sentido, faria parte 

fundamental de qualquer processo terapeutico todo esforgo voltado para aumentar a 

CAPACIDADE DE AUTONOMIA do paciente, para melhorar seu entendimento do 

proprio corpo, da sua doenga, de suas relagoes com o meio social e, em 

conseqOencia, da capacidade de cada urn instituir normas que lhes ampliem as 

possibilidades de sobrevivencia e a qualidade de vida. 

lndependencia aqui nao quer dizer rompimento ou tampouco 

desligamento. Nao se dispensa o apoio da Clinica. Ao contrario, imagina-se ate que 

uma pratica clinica renovada poderia contribuir para que os individuos tenham 

relagoes mais produtivas e maduras com a doenga, com a prevengao da saude, com 

os profissionais, com os dispositivos tecnol6gicos e ate mesmo com as instituigoes 

de saude. 

Na obra, "Agir em Saude, urn Desafio para o Publico", os textos 

selecionados, referem-se as principais tendencias da conjuntura atual, no que se 

refere a propostas que visam a construgao de uma politica de saude, podendo-se 

ressaltar o texto intitulado "0 Desafio de Qualificar o Atendimento Prestado pelos 

Hospitais Publicos", quando da abordagem do Segundo Ponto de sua tematica, "0 

Hospital Precisa Desenhar com Clareza sua Missao e seu Perfil Assistencial", nao 

obstante ele se referir aos hospitais publicos, mas seus ensinamentos sao 

pertinentes em face de que trata do perfil assistencial dos hospitais, de onde se 

retira o seguinte: 

A discussao a respeito da missao, principalmente em relar;ao ao perfil 
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assistencial do hospital, tem sido muito incompleta na experiencia brasileira, 
no campo do setor publico, nos ultimos anos. Na pratica, o perfil assistencial 
do hospital acaba sendo modelado sob a ac;ao de duas forc;as principais: de 
um lado, pela demanda que, como agua da chuva, vai erodindo seus 
caminhos pelas areas de menor resistencia e, par outro, pelos saberes- em 
particular o do medico - existentes na organizac;ao. Estes ultimos traduzem
se em press6es que partem da base, no sentido da incorporac;ao (ou nao) 
de certas tecnologias e a adoc;ao deste ou daquele processo de trabalho. 
Com certeza, tais forc;as sao legftimas e devem ser consideradas. 0 que se 
questiona, porem, e o quanta e necessaria que elas nao sejam as unicas 
definidoras do perfil do hospital. Que as varias instancias da direc;ao do SUS 
sejam capazes, a partir de um horizonte de visibilidade mais abrangente, de 
redefinir os perfis dos hospitais publicos de forma que haja um 
aproveitamento mais racional dos recursos existentes. 0 volume de 
atendimentos primarios e nao emergenciais que tencionam os prontos
socorros hospitalares, o inchac;o dos ambulat6rios hospitalares, a 
precariedade do seguimento aos egressos hospitalares sao bans exemplos 
das distorc;oes resultantes da atuac;ao cega destas duas forc;as citadas. E 
clara que o perfil do hospital remete a outras questoes que passam pelo 
perfil assistencial da rede basica e da relac;ao publico/privado, o que a torna 
muito complicada e aparentemente fora da governabilidade do dirigente 
hospitalar.( OLIVEIRA, 1997, p 137) 

4.1 OPERACIONALIZA<;AO DO SISTEMA SAUDE/FASPM 

0 Hospital da Policia Militar do Parana encontra-se em fase final de 

reformas, na concepc;ao propriamente dita da obra, construiu-se urn novo predio, 

aumentando a capacidade de 70 (setenta) para 130 ( centro e trinta leitos), 

disponibilizando ainda urn moderno Centro de lmagem , possibilitando realizar nas 

dependencias do HPM os seguintes exames: 

EXAMES JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL 

E.C.G 256 353 466 328 450 450 402 

ECOCARDIOGRAFIA 0 0 136 137 147 147 163 

ECOGRAFIA DR. NELSON 0 0 0 267 663 328 189 

ECOGRAFIA DR. CARLOS 0 0 602 374 539 392 365 

RX 1732 1865 2499 1998 937 971 833 

MAPA 25 16 16 23 32 32 28 

HOLTER 13 7 14 15 13 13 8 

ENDOSCOPIA 97 97 132 134 75 115 143 
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COLONOSCOPIA 15 9 31 27 21 22 32 

RETOSSIGMOIDOSCOPIA 9 6 17 15 14 11 23 

LARINGOSCOPIA 27 21 31 37 15 21 26 

BRONCOSCOPIA 0 1 0 2 0 0 0 

NASOLARINGOSCOPIA 0 0 8 6 4 8 9 

TILT TEST 0 0 0 0 1 1 5 

MRPA 0 0 0 0 0 0 0 

TESTE ERGOMETRICO 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DE EXAMES REAL 2174 2375 3952 3363 2911 2511 2226 

Atualmente, como principais problemas detectados por uma auditoria 

realizada na gestao da saude da PMPR tem-se: 

a)lnconsistencia legal do Fundo de Saude; 

b)Atendimento medico do HPM nao permite uma continuidade de 

tratamento na rede SAS; 

c)Ambulat6rio dimensionado com excesso em algumas especialidades e 

ociosidade em noutras; 

d)As Pragas Especialistas tiveram seus Quadros extintos, mas estao 

sendo substituidos por PM combatentes; 

e)Existe uma previsao de 270 ( duzentos e setenta ) funcionarios civis, 

sendo que atualmente prestam servigos 73( setenta e tres ), mais setenta 

contratados para a limpeza. 

0 Hospital da Policia Militar foi muito aiE§m de simplesmente uma 

reforma em sua estrutura flsica, destacou-se tambem uma modernizac;ao 

administrativa, contratac;ao de pessoal com experiencia comprovada em todos 

os nlveis de atendimento, especialidades que antes nao eram disponibilizadas 

hoje sao, tendo como exemplo a fonoaudi61oga, aiE§m do aumento 

consideravel em outras, podendo-se citar o atendimento cardiol6gico. A 

responsabilidade da gestao cabe ao Diretor do HPM, assessorado 



32 

diretamente pelos Diretores Clinico e Administrative, com suas areas de 

responsabilidade conforme organograma do HPM (Decreta n° 61 03/2006): 

A Lei n 14.605 , de 05 de janeiro de 2005 ( FASPM ), disp5e que o 

atendimento a saude dos policiais militares estaduais da ativa, da reserva 

remunerada, reformados e respectivos dependentes sera proporcionado pelo 6rgao 

encarregado do Sistema de Atendimento a Saude dos Servidores do Estado do 

Parana, in verbis: 

Art. 1[ .. . ] 
Paragrafo 1 Para efeito de complementa9ao do atendimento ao disposto no 
art. 63 da Lei 6417, de 03 de julho de 1973, fica criado o Fundo de 
Atend imento a Saude dos Pol iciais-M ilitares do Parana, doravante 
denominado FASPM, a ser constitu ido e gerido na forma estabelecida por 
Lei . 

lnicialmente as reunioes dos Conselhos (Diretor/Usuarios) do FASPM, 

ocorriam buscando naturalmente uma adaptac;ao de seus componentes a 

responsabilidade que ora se apresentava, na qualidade de representantes dos 

interesses de toda a Policia Militar no que concerne a Saude. A administrac;ao dos 

assuntos colocados em pauta respeita ordem de tramitac;ao conforme o seguinte 

fluxograma: 
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(-: . ~- ·.· FLUXOGRAMA FASPM . ~~ 

Tramitagao: 

• Conselho Diretor elabora 

• Conselho de Usuarios aprova 

• CG - Ordenador de Despesas 

• HPM 6rgao de Apoio 

Diretamente ligados ao Sistema de Assistencia a Saude- SAS, o Hospital 

da Policia Militar ( como regional ), e o FASPM, como coordenador administrative e 

suporte econ6mico visam principalmente a garantir a assistencia a saude dos 

policiais-militares e seus dependentes, este ultimo garantindo par virtude de Lei a 

disponibilizagao de procedimentos medicos excluidos pelo SAS, cita-se: 

• tratamentos ou cirurgias ilicitos ou antieticos; 

• especialidades nao reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina -

CFM; 

• inseminagao artificial ; 

• tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade 

estetica; 

• tratamento odontol6gico e ortod6ntico; 

• cirurgias plasticas de qualquer natureza, salvo reparadoras; 

• Realizagao de "check up"; 

• fornecimento de pr6teses e 6rteses de qualquer natureza, excetuando

se as de usa temporario e os elementos de sintese 6ssea ligados a 

ato operat6rio; 

• fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; 
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• vacinas em geral; 

• fornecimento de atestados ou laudos de avaliac.;:ao para pratica de 

esportes ou lazer, bern como atestados inerentes a medicina 

ocupacional; 

• cirurgia para correc.;:ao de miopia, hipermetropia e astigmatismo; 

• transplantes de 6rgaos de qualquer natureza; 

• internamento social para desabilitados ou idosos; 

• tratamentos em psicologia e fonoaudiologia; 

• ressonancia nuclear magnetica; 

• embolizac.;:oes de anomalias vasculares neurol6gicas; 

• cirurgias cardiacas, dialises e exames de genetica medica. 
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5 METODOLOGIA 

Neste capitulo , trata-se de explicar OS metodos de pesquisa , desde local 

periodo, instrumentos utilizados, coleta de dados, populagao alvo, protocolos e 

tabelas utilizada. 

A pesquisa foi realizada no Hospital da Policia Militar e nas Unidades da 

Policia Militar, utilizando levantamento do grau de satisfagao do atendimento do 

HPM, e das regionais interiorizadas do SAS, encaminhou-se um questionario aos 

Oficiais responsaveis pelos setores de pessoal em que se canalizam os direitos e 

deveres do policial militar, colocados naturalmente na condigao de conhecedores 

naturais e representantes junto ao escalao superior das dificuldades e anseios da 

tropa , incluindo-se ai a saude. 

Foram realizadas 100 (cem) entrevistas no periodo de julho a setembro 

de 2007, com idade variando entre os quinze anos ate os oitenta e cinco anos, 

sempre de livre e espontanea vontade, obtendo-se os seguintes resultados: 

GRAFICO 01 - FAIXA ETARIA DA AMOSTRA (EM 0/o) 

Faixa Eta ria Usuarios do HPM 

IDADE 15-20 

• IDADE 21-25 

o IDADE 26-30 

8 2 2 1 5 o IDADE 31-35 

• IDADE 36-40 

• IDADE 41-45 

• IDADE 46-50 

o IDADE 51-55 

10 10 
• IDADE 56-60 

• IDADE 61-65 

o IDADE 66-70 

12 • IDADE 71-75 

• IDADE 76-80 

• IDADE 81-85 

• IDADE > 85 

FONTE: HPM/JOS. 

No grafico 01 , analisando as respostas referentes a faixa etaria dos 

pacientes atendidos, observamos que cerca de oitenta e cinco por cento dos 
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usuaries, nesta amostra , policiais militares ou dependentes destes estao atualmente 

na fase produtiva de suas vidas, ou seja, entre os quinze anos e os sessenta e cinco 

a nos. 

Nota-se, tambem , uma diversidade, pois encontramos representantes de 

todos os grupos etarios, desconsiderando os abaixo de quinze anos de idade. 

GRAFICO 02- AMOSTRAGEM POR SEXO (EM 0/o) 

Usuarios por Sexo 

FONTE: HPM/JOS. 

MAS 

• FEM 

0 grafico acima aponta que a populagao feminina representa cerca de 

sessenta e cinco por cento da amostra. 

Estes dados podem ser explicados pelo fato de que os homens estao em 

sua atividade policial-militar, mas tambem porque ha autores como Coyle (1999, 

p.114) , que afirmam que: "as mulheres sao melhores informantes aos sistemas de 

saude, pais frequentam-no mais e critic am-no mais". 
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GRAFICO 03- GRAU DE DIFICULDADE NA MARCA<;AO (EM 0/o) 

Grau de Dificuldade - Marca~ao de Consulta 

MUlTO DIFiCIL 

• DIFiCIL 

o MEDIA 

o FOI FACIL 
14 

• MUlTO FACIL 

FONTE: HPM/JOS. 

Neste grafico, observa-se que cerca de sessenta e sete por cento dos 

pacientes define como muito facil ou facil a possibilidade de marcarem a consulta 

medica. 

Muito dificil foram assim chamadas aquelas consultas para as quais os 

pretendentes necessitaram de varias semanas ou ligac;oes repetidas para 

conseguirem a marcac;ao; dificeis aquelas que tentaram varias vezes, e que ap6s a 

quinta ou sexta tentativa conseguiram . A media implicava em cerca de tres ou quatro 

tentativas. 

Faceis eram aquelas em que as pessoas ligavam por duas ou tres vezes 

e ja conseguiam agendar a consulta ou mesmo na primeira ligac;ao, porem nesta 

nao com o profissional que pretendia ; e muito faceis aquelas em que os pacientes 

ligavam e imediatamente conseguiam com o medico que haviam solicitado. 
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GRAFICO 04- GRAU DE CONFORTO COM OS ATENDENTES. (EM 0/o) 

Nivel dos Atendentes 

3 0 7 

MUlTO RUIM 

• RUIM 

o SATISFATORIO 

oBOM 

• MUlTO BOM 

• OUTROS 

50 

FONTE: HPM/JOS. 

Esta e uma analise das informa<;6es de como o usuario avaliava aqueles 

que o atendiam desde a telefonista , os atendentes, as enfermeiras e demais 

pessoas do servi<;o de atendimento. 

Cerca de tres quartos dos pacientes classificaram como positive o 

atendimento oferecido pelos atendentes. 

Muito ruim foi classificado o tipo de atendimento em que os prestadores 

nao se importavam com o paciente e nao tinham preparo para lidar com as 

limita<;6es do usuario. 

Atendimento ruim foi aquele classificado como o atendimento em que os 

prestadores nao se importavam com o paciente, porem ap6s serem admoestados 

apresentam melhora no atendimento. 

Satisfat6rio foi o atendimento que o atendente fazia aquilo que era 

necessaria e bom e aquele em que o paciente se sente confiante. 

Muito bom e aquele em que as coisas acontecem antes mesmo de o 

paciente pedir, criando uma rela<;ao de confian<;a e de expectativa positiva para com 

0 medico que 0 ira atender. 
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GRAFICO 05- GRAU DE SATISFA<;AO. COM EXAMES DE IMAGEM E 

FUN<;AO (EM 0/o) 

Nivel dos Recursos dos Exames de lmagens 

1 1 
12 

FONTE: HPM/JOS. 

MUlTO RUIM 

• RUIM 

o SATISFATORIO 

oBOM 

• MUlTO BOM 

OUTROS 

Este grafico demonstra a rela9ao do paciente com aqueles responsaveis 

pela logistica e realiza9ao dos exames complementares de imagem, os exames 

radiol6gicos , tomograficos, ressonancia nuclear magnetica, atendimento relacionado 

aos exames de fun9ao como o eletrocardiograma, o eletroencefalograma e outros. 

Cerca de sessenta e sete por cento dos pacientes tiveram uma avalia9ao 

positiva do atendimento. 

Os demais se referem aqueles pacientes em que nao houve necessidade 

deste tipo de procedimento. 
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GRAFICO 06 - PADRAO DE SATISFA<;AO COM 0 ATENDIMENTO 

MEDICO (EM 0/o) 

Nivel de Satisfa~ao com o Medico 

o MUlTO SATISFATORIO 

FONTE: HPM/JOS. 

Cerca de noventa e nove por cento dos pacientes apresentavam uma 

rela<;ao positiva para como profissional medico que o atendeu . 

Classificam-se no padrao pouco satisfeito aqueles pacientes cuja 

expectativa nao fora preenchida quer por motivos varios como insuficiencia de 

explora<;ao na queixa do paciente, o medico nao examinou fisicamente o paciente, 

nao o tratou com o respeito devido e outros. 

De padrao satisfat6rio foi aquele em que o paciente se sentiu atendido, 

porem a atmosfera na rela<;ao nao preencheu toda a necessidade; de padrao muito 

satisfat6rio foi aquele em que todas as expectativas foram atendidas criando-se uma 

atmosfera positiva em rela<;ao ao seguimento do tratamento. 

Os dados demonstram a importancia na defini<;ao do indice de satisfa<;ao 

percebido pelo usuario a partir do tempo e da dedica<;ao com que 0 medico atende 0 

paciente, achado este concordante com o que SOUZA (1997, p. 118), defende 

quando afirma que "um dos determinantes da satisfa<;ao do usuario e sua percep<;ao 

de ser tratado com cortesia e perceber que o profissional esta interessado em sua 

problematica". 
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Escolaridade 

14 

11 

FONTE: HPM/JOS. 
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1° G 

• 2° G 

o 3° G 

oSE 

• NR 

0 grafico demonstra que cerca de sessenta e quatro por cento dos 

usuarios sao alfabetizados, bern como que e a maior parte dos entrevistados tern 

forma<;ao secundaria . 

Observa-se ainda a alta porcentagem dos pacientes que nao 

responderam a este item (NR) , quer por representar individuos que sao analfabetos 

ou que de alguma forma se sentiram desconfortaveis com esta informa<;ao. 

Utilizamos a sigla SE para representar aqueles pacientes que nao tiveram 

acesso a educa<;ao, ou seja , que sao analfabetos e NR aqueles que nao quiseram 

responder. 
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GRAFICO 08- RECURSOS DE SAUDE PROCURADOS 

Recursos de Saude Procurados 

2 3 8 

81 

FONTE: HPM/JOS. 

Centro de Saude 

0 • Pronto Socorro 

oSAS 

o Medico de familia 

• HPM 

Outros 

Este grafico representa as respostas dos pacientes quando lhes foi 

perguntado qual era o local que se dirigiam quando da necessidade de procurar 

auxilio medico. 

0 grafico demonstra a importante fun<;ao de referencia de atendimento 

prestado pelo Hospital da Policia Militar do Parana, representado por cerca de 

oitenta e um por cento das respostas. 

Observarvamos ainda que aqueles que nao estao familiarizados com a 

rotina miliciana sao de apenas dois por cento, alem do que e interessante observar 

que, para esta popula<;ao em especial sua referencia de atendimento medico e o 

HPM e nao o atendimento do Sistema de Atendimento a Saude (SAS). 
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GRAFICO 09- NiVEL DOS RECURSOS LABORATORIAIS 

Nivel dos Recursos Laboratoriais 

7 2 9 

FONTE: HPM/JOS. 
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No grafico observamos que cerca de oitenta e dois por cento dos 

atendidos pelo laborat6rio classificam-no de padrao muito bom ou bom. 

0 Atendimento ruim e aquele em que o resultado e incorreto, no qual 

ocorre alguma anormalidade negativa ao usuario na hora da coleta do material. 

0 padrao satisfat6rio e aquele em que o usuario tem a impressao que o 

material a ser analisado foi colhido de forma tumultuada pelo resultado ser positivo. 

0 atendimento bom foi considerado aquele em que alem do exame estar 

correto houve uma obtenc;ao do material sem dificuldades. 

0 padrao muito bom foi aquele em que o exame trouxe resultados 

corretos, a obtenc;ao do material foi feita de forma a nao produzir desconforto ao 

paciente e a relac;ao entre aquele que colheu e o paciente gerou uma atmosfera 

positiva proporcionando ao usuario do sistema uma visao positiva de sua relac;ao 

com o sistema de saude. 



GRAFICO 10- NiVEL DO TRATAMENTO MEDICO 

Nivel do Tratamento Medico 
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FONTE: HPM/JOS. 

Muito ruim 

• Ruim 

o Satisfat6rio 

o Bom 

• Muito born 

• Outros 

44 

0 grafico demonstra o interesse nas informa96es acerca da eficacia do 

sistema avaliando-se o grau de satisfa9ao do usuario com o. tratamento adotado e 

do grau de percep9ao e a colabora9ao do paciente com o tratamento da saude como 

um todo. 

Atendimento muito ruim foi aquele em que o tratamento nao deu certo e o 

paciente nao teve confian9a no esquema terapeutico adotado, tendo saido do 

consult6rio com nitida impressao que o medico nao explorou suas queixas de forma 

a contento e nao se interessava pelos seus problemas, alem de ter criado uma 

atmosfera negativa em rela9ao ao padrao de atendimento do sistema. 

Ruim foi aquele que o tratamento nao deu certo e o paciente entendeu 

que o medico tentou avalia-lo de forma insuficiente quanta as suas queixas. 

De padrao satisfat6rio foi aquele atendimento que o medico apenas 

cumpriu com sua avalia9ao de escutar o paciente e propor um tratamento. 

Atendimento de padrao bom foi aquele que a expectativa do atendimento 

foi cumprida e o tratamento impasto surtiu efeito. 
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Atendimento de padrao muito bam foi aquele em que o paciente viu 

cumprir suas expectativas, o tratamento proposto surtiu efeito desejavel e o paciente 

construiu uma rela<;ao de confian<;a com o profissional. 

0 grafico demonstra que noventa e seis par cento dos pacientes 

apresentaram uma satisfa<;ao com o esquema terapeutico proposto, sendo que 

destes oitenta e cinco par cento apresenta uma avalia<;ao favoravel. 
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GRAFICO 11 - NiVEL DE SATISFA<;AO COM FISIOTERAPEUTAS 

Nivel de Satisfa~ao com Fisioterapeutas 

2 

FONTE: HPM/JOS. 
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Observamos que cerca de quarenta e um par cento dos pacientes tiveram 

um atendimento que satisfazia seus anseios. A significativa porcentagem de outros 

correspondia aqueles pacientes que nao necessitavam deste tipo de procedimento 

terapeutico. 

Buscamos informa<;oes acerca da credibilidade do sistema de saude 

oferecido ao miliciano, solicitando que os pacientes ou seus acompanhantes 

manifestassem sua vontade de recomenda<;ao do servi<;o disponibilizado para 

familiares ou terceiros. 

0 grafico demonstra que cerca de noventa par cento dos entrevistados 

recomendariam o HPM como centro medico de atendimento. 



GRAFICO 12- NiVEL DE RECOMENDA<;AO 

Nivel de Recomenda~ao 
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Este dado e bastante significative a medida que o correlacionamos com 

os achados de outros graficos como o do indice de satisfa<;ao com o tratamento 

medico, satisfa<;ao com a estrutura de atendimento de exames laboratoriais. 

Analisando as informa<;oes pode-se concluir que a visao do miliciano 

quanta ao atendimento de saude e baseado em diferentes variaveis anteriormente 

descritas e que as utiliza para construir uma no<;ao de que este atendimento de 

saude e um elemento necessaria para a constru<;ao do que ele entende como 

cidadania e que mais do que isto, utiliza estes parametres para construir uma 

imagem que ele divulga para seus pares valorizando esses servi<;os e com isto 

valorizando-se a si proprio, pais pertence a uma organiza<;ao que pode estender 

estes cuidados e o faz de forma sistematica. 

Complementando a busca de subsidios, solicitou-se a manifesta<;ao 

atraves de um questionario respondido pelo oficial responsavel pelo setor de pessoal 

dos grandes comandos CCB, CPI e CPC conseguindo englobar assim opinioes dos 

integrantes de todo o Estado do Parana, conforme divisao territorial demonstrada 

nos mapas a seguir, podendo assim tra<;ar um parametro do atendimento 

disponibilizado pelas regionais SAS, e o grau de satisfa<;ao dos policiais militares 

com o servi<;o disponibilizado. 
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MAPA COM DIVISAO TERRITORIAL 

Municipios Existentes 
Municipios c/ fra~ao BM 

Efetivo 
Rela~ao BM x ~ 

399 9 .570.485 ~ 
48 5.737 .370 ~ 

2.901 
3 .244 

1 <> GB - Curitib a 

Situa~ao do CB /PMPR no Estado 

ANEXO - C 

Municlpios 

• M.mdp10s com 
fra~6es de 
BombelrOS 

• ncip10s sem 
fra~6es de 
Bombe1ros 

• Popula~ao res1dente 
em municfp1os com 

• Popula~ao res1dente 
em municipios sem 
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lnegavelmente, a quase unanimidade das respostas em relagao ao 

sistema de saude proporcionado pelo Governo do Estado no Interior do Estado 

deixa a desejar, reclama-se que faltam medicos em diversas especialidades, que a 

qualidade do atendimento aos usuarios nao e satisfat6ria, que ocorre a demora na 

marcagao das consultas e exames. 

Os hospitais contratados como regionais exercem urn controle para que 

seja realizado urn numero minimo possivel de procedimentos, visando a obtengao 

de lucro, pois recebem per capita de acordo com o numero de vidas, devido a 

ocorrer em alguns casos a necessidade de passar pelo clinico geral para depois 

encaminhar para urn especialista, obrigando a uma segunda consulta e, por vezes, 

ate a uma terceira. 

0 sistema implantado pelo SAS nao vern correspondendo as expectativas 

da tropa. A reclamagao maior e quanto a demora; a auditoria que o SAS realiza para 

realizar os exames e inadequada, nao visa a qualidade na prestagao do servigo e 

sim o lucro. 

0 Hospital da Policia Militar serve como margem de seguranga para o 

atendimento do pessoal interiorizado, independente da dificuldade de deslocamento, 

e mesmo que, por vezes, o policial que tern a necessidade do atendimento medico 

ter que se fazer acompanhar devido algum tipo de deficiencia. 

lndependentemente de o FASPM ser uma boa iniciativa e ter melhorado o 

atendimento para a tropa, ainda, no interior, existe uma carencia de disponibilizagao 

de medicos e laboratories; existe a necessidade de uma desmistificagao da ideia 

que o FASPM atende somente os policiais-militares pertencentes a Capital do 

Estado. 

Considera-se que a condugao da area de saude pela propria Policia 

Militar facilitaria a criagao de urn canal de comunicagao, pois, ninguem mais 

apropriado que urn integrante da corporagao para conhecer as reais necessidades, 

as expectativas em relagao a gestao da saude pelo FASPM. lsso inicialmente 

proporcionaria uma expectativa de melhora no atendimento aos policiais- militares, 

porem sem declinar na utilizagao da experiencia na administragao de pessoal 

tecnicamente preparado, para que se evite urn gerenciamento personalissimo, nao 

deixando de utilizar dos exemplos positives em relagao aos pianos de saude 

particulares. 

0 policial do interior tern que ter condig6es de urn atendimento 
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personalizado, deixando de ser apenas mais um no universo do funcionalismo 

publico, e com a administragao propria tranqUilamente ocorreria o que ja esta sendo 

demonstrado na gestao realizada no HPM. 
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6. CONCLUSAO 

Em func;ao dos estudos realizados sobre o tema "A Regionalizac;ao do 

Sistema de Saude na PMPR: Propiciando um gerenciamento em Curitiba e demais 

Municipios pelo Fundo de Atendimento a Saude dos Policiais-Militares do Parana 

(FASPM)- no ano 2007", pode-se apresentar as seguintes conclusoes: 

Em relac;ao ao FASPM e importante destacar que as melhorias 

proporcionadas tern reflexo diretamente com o reajuste do desconto mensal 

obrigat6rio de 2% (dois por cento) advindos do soldo dos Policiais Militares da ativa, 

reserva remunerada e reformados da Corporac;ao, de que trata o Art. 63 da Lei n°. 

6.417/73 que passou a ser descontado por dependente e nao mais por familia, 

possibilitando uma modernizac;ao de equipamentos, e de contratac;ao de pessoal . 

Com referenda a administrac;ao da saude de todos os policiais-militares 

ser de responsabilidade do Fundo de Atendimento a Saude, objeto do estudo, e uma 

expectativa de forma geral dos integrantes da Corporac;ao e seus dependentes. A 

confianc;a em quem esta convivendo diretamente com os problemas da area de 

saude do policial-militar facilitaria a gestao, bern como a tentativa de realizar 

contratos pagos por procedimentos evitaria a condic;ao, principalmente no interior do 

Estado, de o policial-militar ser atendido igualitariamente aos demais integrantes do 

funcionalismo publico, colocando-o assim devido a peculiaridade da profissao numa 

condic;ao mais apropriada. 

Quanto ao atendimento ambulatorial no HPM, e necessaria uma maior 

atenc;ao e agilidade nos encaminhamentos da marcac;ao de consultas e demais 

procedimentos, por ser a porta de entrada do sistema, estando, dessa forma, 

alinhada ao seu prop6sito fundamental. 

0 nivel de aceitac;ao do atendimento no Hospital da Policia Militar 

conforme questionarios respondidos pelos chefes dos setores de pessoal das 

Unidades PM/BM, e alem do satisfat6rio, contrastando com a insatisfac;ao 

demonstrada com as regionais interiorizadas. 

Destaca-se a melhoria no atendimento ao PM do interior a partir do 

advindo da administrac;ao do FASPM, proporcionando a disponibilizac;ao de 

procedimentos hospitalares nao-cobertos pelo SAS, sem a necessidade do 

deslocamento ate o HPM, que hoje serve praticamente como unidade socorro as 

demais regionais, efetivando-se ai a camara de compensac;ao, com a diferenc;a de 
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lapso temporal entre o atendimento no HPM (por contrato nao visando ao Iuera), e 

em outra regional prestadora de servigos por virtude de veneer licitagao 

( objetivo/lucro). 

Baseado no estudo apresentado, prop6em-se as seguintes alternativas: 

• Elaborar orientag6es aos usuarios do HPM, por meio de cartilha 

informativa, que por ocasiao da marcagao de consultas tenham o 

conhecimento de que se vier a faltar ao atendimento, estarao 

desperdigando os servigos dos profissionais de saude e, ao mesmo 

tempo, causando prejuizo a outros usuarios necessitados de 

atendimento medico; 

• Motivar em todos os segmentos da Policia Militar, a retomada e 

adequagao do condicionamento fisico, como medidas essenciais de 

prevengao e manutengao da saude; 

• Estimular medidas voltadas para a realizagao de campanhas 

permanentes, visando a promogao da saude dos policiais-militares e 

dependentes pelo setor de assistencia social da Policia Militar com o 

apoio do HPM para uma melhor consecugao da nobre missao policial

militar, evitando por vezes o atendimento curativo; 

• Disponibilizagao de urn espago fisico com uma estrutura compativel 

para funcionamento de urn asilo, com tratamento especializado no 

atendimento de policiais-militares. 
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