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I ntrocíução 

Para que uma ampla maioria da população de um país possa ter saúde, cumpre viver 
sob um Governo que esteja praticando uma política destinada a garantir condições sadias de 

vida para a comunidade: nutrição adequada, moradia higiênica, acesso à água e ao esgoto 

tratados, trabalho em ambiente salubre, lazer satisfatório, serviços médicos disponíveis, poder 
aquisitivo conveniente, educação, informação e cultura. 

A cada dia, acumulam-se os estudos e pesquisas que mostram como as condições 
econômicas e sociais vigentes contribuem para minar a saúde manifestada pela esmagadora 

maioria dos brasileiros. 

"O conhecimento atual nos mostra, de 

modo transparente, que a saúde de um povo e' 

função das características da sociedade onde 

vive. Este amplo condicionamento ecológico 

implica não apenas o meio natural em que a 

sociedade se expande, como inclui as 

peculiaridades econômicas, culturais, 

organizativas e políticas. Dentro dessa 

complexa trama de determinantes da saúde, o 

equipamento social reservado a prestar 

serviços diretos de saúde, representa
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exclusivamente um entre tantos fatores. Isso 

significa que os objetivos em saúde que o povo 
aspire atingir, só muito parcialmente poderão 

ser aproximados por ações específicas de 

medicina" (ALDO, 1982: 74). 

Os trabalhadores brasileiros e seus familiares morrem e adoecem por problemas 

decorrentes das precárias condições de vida, tais como: baixos salários, moradias 

inadequadas, desnutrição e ausência de saneamento básico. 

Enfim, de condições miseráveis de existência que aumentam a mortalidade infantil, e o 

risco de adoecer por doenças infecciosas, como aituberculose, pneumonias, etc. E também por 
outros, relacionados à industrialização que aparecem mais em países desenvolvidos, 

particularmente naqueles em que o desenvolvimento é desequilibrado. Ou seja, a maior parte 
da população brasileira é agredida tanto pelas condições miseráveis em que vive como pelo 
modo selvagem em que se constituiu o capitalismo. 

Ao reduzir o poder aquisitivo dos salários e ao incentivar a concentração de renda, a 

política econômica, executada conscientemente pelos Govemos, concorreu, igualmente, para 

impedir que qualquer pessoa integrante das camadas populares tivesse "direito a um padrão de 
vida capaz de assegurar a si e à sua família, saúde e bem-estar", como preconiza o artigo 25 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

"O Brasil entra como exemplo de uma das 
piores distribuições de renda do planeta. Os 

20% mais ricos da população brasileira 

ganham 32 vezes mais do que os 20% mais 
pobres. Para compensar de algum modo a 

perda sofiida no seu poder aquisitivo, os
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assalariados recorrem a alguns artifícios 

como, por exemplo, maior número de horas 

trabalhadas e incentivo ao ingresso de 

membros na família no mercado de trabalho 

(REVISTA VEJA, 1994). 

Além dessa realidade, os assalariados ficam expostos a crescente risco de incapacitação 

fisica e óbito por acidentes de trabalho, o que agride a saúde e a vida do ser humano. 

No Capítulo da Saúde, o artigo 196 da Constituição Federal Brasileira diz respeito à: 
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso 
~ ~ ~ universal e igualitán`o às açoes e serviços para uma promoçao , proteçao e recuperação". 

Ainda estamos por conquistar direitos básicos à nossa cidadania; pois, atualmente, 

constata-se a falta de investimentos na área da saúde, entre outras como: educação, habitação,
~ alimentacao, etc. 

É visível a relação do quadro saúde e doença com os bens que o trabalhador pode 
adquirir para si e sua família através do salário; portanto, o padrão de vida que o trabalhador e 

sua família desfrutam, contribui de forma inquestionável para a ampliaçao dos índices de 

doenças, e da mortalidade infantil. 

Um artigo publicado no jomal Diário Catarinense, em março deste ano, mostra como 
está a situação de Santa Catarina, no que diz respeito à mortalidade infantil. O artigo tem 
como título: "Mortalidade infantil é elevada" e segue com o seguinte subtítulo: "Morrem 32 

crianças a cada mil nascimentos registrados no município de Herval d'Oeste, o dobro da média 

em Santa Catarina. Pobreza é apontada como principal causa". O texto diz o seguinte:

H
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'Às altas taxas de mortalidade infantil 

estão ligadas ao grande índice de desnutrição 

da população periférica, às precárias 

condições de moradia e às doenças ti'picas do 

estado de pobreza: respiratórias, diarréias e 

parasitoses. Os dados revelam, ainda, o baixo 

nível de escolaridade. Aproximadamente, 

13% das crianças e adolescentes da área 

urbana não fieqüentam a escola, e 32% da 
área rural. A situação faz com que os 

menores tenham que contribuir com a 

subsistência da família, buscando as ruas 

como alternativa e sob o risco de 

marginalização e delinqüência" (JWELLO, 

1994). 

A taxa de mortalidade infantil tem sido utilizada não apenas como indicador clássico de 
saúde, mas também como um dos indices de desenvolvimento social. 

Os problemas de saúde são diferentes e específicos em cada classe social; para 

distingui-los consideram-se as condições de vida das diferentes classes como indicadores de 

um dado padrão de acumulação e como as detemlinantes causais genéticas da doença. 

A saúde, de acordo com os princípios da Refonna Sanitária Brasileira, deve ser 

entendida não apenas como ausência de doença, mas como o resultado do acesso à educação, 

habitação, trabalho, renda, etc. 

E, ainda, de acordo com a VIII Conferência de Saúde, direito à saúde significa a 

garantia pelo Estado de condições de vida e de acesso universal ou igualitário às ações e
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serviços de promoção, recuperação da saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do 
território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade. 

Atualmente, a saúde constitui-se num privilégio para poucos, perdendo sua conotação 

de direito inerente ao cidadão. Infelizmente, na realidade brasileira, é uma pequena minoria que 

consegue ter acesso aos serviços de saúde, instalações sanitárias adequadas e padrão salarial. 

A grande parte da população vivencia, no seu cotidiano, problemas relativos à saúde 
porque vive mal, o salário é baixo, a comida quando existe é pouca, a casa é ruim, geralmente 

sem nenhuma infra-estrutura. Isto ocorre entre nós, porque ao caráter alienante, agressivo e 

expoliador do regime capitalista vigente, soma-se uma crônica má distribuição de recursos, 
agravada pela crise econômica, e pela alienação relacionada aos direitos e deveres dos 

indivíduos e da coletividade. 

Vivendo em condições de miséria as pessoas, principalmente, as crianças, colocam em 

risco a sua saúde. Acabam sendo intemadas, para tratamento e recuperação de seu estado de 

saúde/doença. Após a sua alta hospitalar, voltam para o meio onde vivem e se expõem às 

mesmas situações desfavoráveis, ocasionando, possivelmente, uma nova reintemação. 

O período de estágio, na Divisão de Pediatria, abrangeu março de 1993 a julho de 
1994. 

Através dos prontuários deste setor constatou-se que o número de crianças com mais 

de uma intemação é bastante alto, impulsionando-nos à realização de uma pesquisa, a fim de 
desvendar as implicações referentes a esta problemática. -

' 

As questões que nortearam a pesquisa foram:
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- o resgate do cotidiano das famílias que têm crianças reinternadas; 

- a doença que provoca o maior número de reintemações; 

- a faixa etária que causa o maior número de reintemações e, 
- o custo da internação para a instituição. ` 

Os objetivos, a seguir, fundamentaram a pesquisa: 
- identificar as causas centrais da reintemação no seu aspecto sócio-econômico e 

cultural; 

- resgatar a situação de vida das famílias, relacionando-a com a reintemação; 
- conhecer a situação das reintemações e, ‹ 

- compreender a percepção da família acerca das situações de vida que interferem na
~ relaçao saúde/doença. 

Na pesquisa realizada de março a julho de 1994, a metodologia para a coleta de dados 
foi a seguinte: 

- levantamento no setor estatístico dos dados referentes as reintemações nos anos de 

1992, 1993, 1994. 

- seleção dos casos para o estudo que apresentaram maior incidência de reintemações 

detalhados a seguir: 

- 1992 - 66 reintemações 

- 1993 - 46 reintemações 

- 1994 - 34 reintemações 

Estes dados foram registrados pelo Serviço Social, nos anos de 1992 e 1993, 

correspondem ao período de março a dezembro, e em 1994, de fevereiro a junho. 
- entrevistas semi-estruturadas com a finalidade de investigar o ambiente social e as 

condições de vida dos familiares das crianças reintemadas. Foram 10 entrevistas realizadas, 

primeiramente no hospital e, posteriormente, em visitas domiciliares com os cinco casos de 
maior incidência de reintemações, mediante os quais investigamos, discutimos e analisamos as 

implicações referentes à questão da reintemação na Divisão de Pediatria do HU.
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Os casos de maior incidência, verificados nos anos de 1993 e 1994, foram os seguintes: 
- a criança que apresentou cinco reintemações (R.A. - 5 a), aconteceu da seguinte 

maneira: 3 vezes em 1993 e 2 vezes em 1994. 
- as crianças que reintemaram 4 vezes, não foi possível acompanhá-las, visto que, em 

1993, 1 delas apresentava paralisia cerebral (M.F. - 4a); a outra porque mudou-se de endereço, 

muito freqüente na clientela atendida (B.O. - la); e a criança que reintemou 4 vezes em 1994, 
faleceu (R.M. - 3a). 

-três crianças reintemaram 3 vezes em 1993 e 1994: (R.S. - la), (J.D.P. - 4a), 

(A.G. - 3a). 

- duas crianças reintemaram 2 vezes, ambas em 1993 e 1994: (J .G. - 7m), (A.C. - la). 

Abordar o amplo conceito de saúde e relacionar a medicina preventiva e curativa com o 

ambiente social se faz mais que necessário. Cabe a nós do Serviço Social definir e passar esta 

inter-relação à familia, que recebe estes serviços hospitalares; tentar esclarecer suas dúvidas, 

conduzindo-a atividades que venham beneficiá-la. 

A questão ambiental ligada às condições de vida das famílias como água tratada, esgoto 
canalizado, casa com condições de higiene livre de vetores responsáveis pela transmissão de 

doenças, etc., e a questão educacional relacionada com hábitos prejudiciais e omissão de 

cuidados à saúde devem ser exploradas, a fim de que nos conduza a responder em amplas 
dimensões as causas principais da reintemação freqüente. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

No capítulo I, apresenta-se o processo de intemação na Divisão de Pediatria onde 

consta no primeiro momento: o ingresso da criança na pediatria, como ela chega na enferrnaria, 

os procedimentos, e o papel da equipe; no segundo momento: a criança hospitalizada, como é 

doença para a criança, e relação médico/paciente; e no terceiro momento: a alta hospitalar, as 

funções da equipe junto à família da criança.
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No capítulo II, relata-se a reintemação na Divisão de Pediatria, suas características e 

suas principais causas, evidenciando o cotidiano dessas famílias que têm filhos reintemados na 

Divisão de Pediatria do Hospital Universitário; bem como o custo que uma reinternação causa 

para a instituição.

r
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Capítulo I 

Êrocesso de I ntemação 

1.1 O INGRESSO NA DIVISÃO DE PEDIATRIA 

A criança chega à Enfermaria Pediátrica encaminhada de outros hospitais, ambulatório 
ou mesmo de casa devido à gravidade da doença. 

Quando a criança ingressa na Pediatria, acompanhada do familiar, é recebida pela 

enfermagem, que se encarrega de fomecer-lhe os primeiros cuidados. O familiar pode 

acompanhar as atividades, se desejar, informar-se sobre a possibilidade de trazer roupas e 

objetos de uso pessoal da criança. Alerta-se para o fato de que o hospital não se responsabiliza 

pela guarda dos objetos, devido ao grande número de pessoas que circulam pela enfermaria. 

Investiga-se também, os hábitos da criança, horário em que donne, se usa chupeta, ou 
outro objeto qualquer de estimação. Mostra-se ao acompanhante e à criança, o leito onde vão 

ficar.
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Na Pediatria, admite-se um acompanhante durante a intemação da criança. Este pode 
permanecer 24 horas por dia, haja vista que recebe vale-alimentação, condições para dormir, 

banho, etc. O papel do acompanhante é de cuidar da criança, dar banho, trocá-la e alimenta-la. 

A admissão da presença de familiares, ou seja, de um acompanhante junto à criança no 
período da intemação á repassada aos pais. Estes são alertados sobre a importância para a 

criança de ter consigo a companhia de alguém que lhe seja familiar, pois isto possibilita o 

atendimento da mesma como um todo, o que nem sempre é fácil pôr em prática. 

Hoje, após a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, ter a mãe como 

acompanhante passou a ser um direito da criança e do adolescente e uma obrigação dos 
hospitais pediátricos. 

Muitos são os autores que, preocupados com a participação da família no atendimento 

à criança, discutem as vantagens e desvantagens da admissão de familiares no hospital: 

"Com a presença dos pais os 

profissionais jicam mais livres para fazer um 
trabalho de boa qualidade já que as mães 

ajudam a fornecer cuidados. Há também 
maiores trocas entre o hospital e a 

comunidade "( FAGDI, 1962: 78). 

"São inúmeros os benefícios 

trazidos pela presença dos pais, quer seja 

para a criança, equipe e para si próprios: 

evita a presença de reações emotivas causadas 

pela separação da família, faz a mediação 

entre equipe e criança, acelera a alta, as
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crianças ficam mais calmas, choram menos e 

dormem melhor, os pais podem estar sempre 

bem informados sobre o que se passa com a 

criança e têm a oportunidade de aprender 

cuidados especificos... " (ANDRADE E 
SlLVA,l982: 391). 

Por outro lado, sao varios os autores que apresentam razões para a não incorporação 

dos pais no ambiente hospitalar 
" Os pais interferem na dieta da criança, 

aumentam o risco de infecção, tornam a 

relação com a criança mais dificil uma vez 
que esta protesta frente às intervenções 

hospitalares, são fontes de desordens, rebeldia 

e roubos na enfermaria, são agressivos e 

entram em atrito com os membros de equipe, 
além de contribuírem para o aumento do 

número de pessoas, dificultando o trabalho " 

(GRUNBERG, 1981: 45). 

" É muito freqüente a alegação que as 

enfermarias não dispõem de espaço físico e 

condições materiais para atender os pais 

adequadamente " (AYER, 1978: 107). 

Com relaçao a nutnção das crianças internadas, a nutricionista investiga os hábitos 

alimentares das mesmas, infonna aos pais sobre as rotinas e horários da alimentação no 

hospital, bem como sobre as possibilidades de atender as reivindicações alimentares delas.
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Não é permitido que os pais e visitantes tragam alimentos para o hospital, mas são 

orientados para transmitirem à nutricionista os pedidos da criança. Isto é assim estabelecido 

em funçao do grande número de crianças que têm prescriçao de dietas especiais, tomando se 

dificil o controle das mesmas, quando os alimentos vêm de fora. 

z Quanto ao trabalho do Serviço Social, a Assistente Social ou as estagiárias entrevistam 

os pais, investigando a situação sócio- econômica da família, condições e local de moradia, 

emprego e recursos para se locomoverem até o hospital. 

Essas informam a eles que o Hospital Universitário é um hospital-escola, preparando- 
os para a quantidade de pessoas com que vão conversar, bem como quais os médicos que 
atenderão as crianças (doutorandos e estagiários). Comunicam-lhes que o trabalho é feito em 
equipe explicando-lhes o que isto significa. 

Além disso, elas orientam os pais acerca da regularização dos documentos da criança, 

quando necessário, e reforçam as informações que lhes foram dadas até então. Procuram 

atender as necessidades da família durante a internação e fazer encaminhamentos posteriores a
~ outras instituiçoes, se necessário. 

Nas internações, observa-se que a equipe de enfermagem está sempre muito próxima 

da mãe para informar, orientar e supervisionar. No contato diário e constante com as mães, 
destaca-se a figura da atendente de enfermagem, cuja função é bem próxima dos papéis 

desempenhados por elas. Mesmo que as mães optem por fomecer à criança os cuidados 
gerais, a atendente está sempre por perto, oferencendo-lhes ajuda. 

Colocando-se tão próxima, a enfermagem é muito freqüentemente solicitada a 

responder todo tipo de dúvida das mães. Informa-lhes quando lhe compete ou as encaminha às 

pessoas indicadas para atendê-las.
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Ocorrem situações em que a mãe não se aproxima do profissional mais indicado por 
receio ou constrangimento. Nestas ocasiões, a enfennagem oferece-se para estar junto dela, 

acompanhando-a nesse empreendimento. 

Isso pode ser feito também por outros profissionais da equipe com quem a mãe se sente 

mais à vontade. Estes, por sua vez, estão desenvolvendo suas atividades junto às crianças ou 

às famílias, adotando sempre a postura de infonnar e incentivá-las na busca de esclarecimentos. 

Com relação ao trabalho desenvolvido pela Psicologia, observou-se que este visava o 

atendimento psicológico das crianças, individualmente e em grupo. O atendimento grupal 
ocorria de terças-feiras a sextas-feiras, na sala de recreação, onde elas contavam com a 

presença de estagiários de psicologia e serviço social. Mas a partir de agosto (1993), a 

psicóloga encarregada da internação pediátrica entrou de licença sem vencimento e não foi 

mais substituída. Perdeu-se, assim, um espaço onde as crianças biincavam, os familiares 
faziam trabalhos manuais, colaborando, desta forma, na passagem do tempo, durante as

0 
internações das crianças. 

v A grande maioria das internações das crianças advém da classe pobre. Muitas vezes, as 
mães não esperam que o filho seja internado, sem contar com a falta de recursos econômicos, 

que elas enfrentam. Isto provoca grandes transtornos familiares e crises emocionais. 

- Atenta para estes fatores, a equipe parece estar sempre disposta a informar a família, no 

cotidiano do hospital. Por ela os familiares são freqüentemente convidados a procurar 

solucionar suas dúvidas e a falar sobre suas preocupações. 

› É comum, na Divisão Pediátrica, que cada profissional ajude o outro em sua função 
específica. Assim, pode-se observar encontros entre familiares, ou apenas acompanhante, e 

membros da equipe como o médico, enfermeira, nutricionista e assistente social. Constata-se
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que há um grande empenho da equipe com o todo na resolução de problemas que aparecem no 
cotidiano de uma enfermaria pediátrica. 

1.2 A CRLÀNÇA HOSPITALIZADA 

ú Durante a intemação infantil, tanto a família quanto a criança é afetada pela condição 

de doença e conseqüente intemação, e suas reações podem ser as mais diversas. Alguns 

apresentam medos que são proporcionais à gravidade da doença; outros sentem culpa por 

pensar em que podem ter influenciado para que a doença se instalasse, e outros, ainda, 

demonstram ansiedade aberta e infundada. 

"A forma de reagir está intimamente 

ligada à estrutura de personalidade de cada 

um e à natureza das relações estabelecidas 
entre pais ejilhos"(GEIST,1976: 35). 

Nem sempre a doença é um evento médico, pois o acesso a este é bastante dificil, 
levando os familiares a recorrerem com freqüência, às rezas e às benzeduras. Ao se decidirem 

pela hospitalização, procuram um local com alguma referência familiar, o que nem sempre é 

conseguido. ;E comum a cnança doente dar sucessivas entradas em varios hospitais, onde ora 

faltam medicamentos, ora exames laboratoriais, ora, simplesmente, leitos disponíveis. 

'A hospitalização se configura como uma situação de crise para a família. Isto pode 

interferir na capacidade que os pais têm para dar apoio à criança e lidar com o ambiente 

hospitalar. 

Dentro do hospital, a primeira impressão da criança é de estranhamento: as escadas, as 

enferrnarias, os equipamentos, os procedimentos, a medicação, as funções, as profissões e os
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nomes da equipe técnica. Há um profimdo desconhecimento do ato médico como um todo. 
Este surge como algo vindo repentinamente de fora, fragmentado em intervenções invasivas; 
um ato cujo sentido a criança custa encontrar na cura da doença, associando-o mais a 

intenções punitivas e a castigos do que a tratamento especial. Ela demonstra uma sensação de 

abandono, por pensar que a função de cuidar dela não é desempenhada por quaisquer pessoas 

que a cercam. 

1.. 
"A criança durante a internação, 

é cuidada por pessoas desconhecidas. Sente-se 

incapaz por estar fraca, indisposta com dores. 

Os adultos acentuam esse sentimento de 

incapacidade, demonstrando não confiar nela, 

ao impedir que se alimente, tome banho e 

vista-se sozinha, quando é capaz de fazê-lo. 

Esses fatores contribuem para que a criança 

se sinta inferiorizada e insegura " (TREZZA, 
l985:l81). 

. Somente nas hospitalizações prolongadas, por exemplo, no caso de doenças crônicas, é 

que a criança consegue iniciar um conhecimento do nome de sua doença, do cotidiano 
hospitalar e dos profissionais que ali desempenham suas fiinções. Este conhecimento, no 

entanto, resulta mais de um esforço da criança do que de uma preocupação da equipe médica 
em lhe transmitir os acontecimentos, o que a rebaixa, como doente e como criança, à condição 
de objeto de enfermidade. 

‹‹== O não brincar é a marca da hospitalização. Esta é uma repressão feita pelas normas do 
hospital, muitas vezes justificada pela necessidade de silêncio e de repouso para os pacientes 

intemados. 

Como foi citado anteriormente, a sala de recreação representava para as crianças uma 
opção de lazer, de brincadeiras, pinturas, onde, muitas vezes, esqueciam que estavam num
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ambiente hospitalar. Porém, apesar de estarem privadas desta opção atualmente, as crianças 

sempre encontram uma maneira de brincar. Pelos desenhos, quando dispõem de lápis e papel, 

elas representam com riqueza suas experiências dentro do hospital. 

-' O brincar é uma atividade eminentemente social. É através dos brinquedos que as 

crianças falam de seus sentimentos de enfermidade, predominantemente referindo-se à ameaça 

da desintegração fisica. 

A condição de doença por si só deprime o indivíduo, levando-o à sujeição e 

dependência de outros; e, principalmente, quando a doença é grave, provoca conflitos entre 

familiares e equipe por motivos de ansiedade e culpa. A situação de doença traz desequilíbrios 
para a dinâmica familiar. Percebe-se que alguns ficam muito próximos ou muito distantes do 

fato, a fim de aliviar as tensões. 

4* A presença da família durante a intemação é importante, como foi citado 

anteriormente. Porém chama-se a atenção para que se considere as condições sociais da 

clientela, pois, inúmeras vezes, não se trata de negligência, mas de falta de recursos para que 

ela seja assídua. Na tentativa de minirnizar o processo traumático da intemação para a criança, 

muitas vezes cria-se uma situação problemática para a família, .pela ausência matema.. 

GRUNBERG (1981) desenvolveu um vasto estudo, o qual visava investigar o impacto 
causado pela ausência da mãe, sobre os filhos e cônjuge, isto é, a estmtura familiar. Este 

estudo foi realizado em Montevideo filruguai) e concluiu-se que estão mais expostas à 

deterioração, as famílias da classe pobre, ou seja, aquelas que não têm recursos para enfrentar 

situações econômicas as mais diversas. 

É a mãe o familiar mais próximo da criança doente. É ela quem codifica os sintomas 

como sendo doença com a preocupação, o choro ou o desespero, e comunica à criança uma 

medida de gravidade. É ela quem cuida da criança, quando esta fica doente.
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Seja porque houve um alargamento progressivo da função matema perante as crianças, 
como defendem alguns historiadores, seja porque a relação afetiva mais importante para todas 

as crianças tem sido sempre a matema, como defendem outros estudiosos, o pai aparece na 

assistência à criança doente quase sempre de forma indireta.>.fNão é ele quem a leva para o 

hospital; antes, sua função é apoiar e incentivar as decisões matemas, agindo sobre a criança 

através da mãe. 

ã À medida que os pais vão obtendo informações sobre a doença e cuidados, 

desenvolvem uma nova interpretação de seu papel. Portanto, é muito importante que a 

comunicação entre a equipe, família e criança seja estabelecida de forma positiva. O papel da 
equipe interprofissional é esclarecer as dúvidas dos pais e ajudá-los. 

Preocupados em melhorar as relações entre equipe e familiares, beneficiando, 

conseqüentemente, a criança, os autores discutem formas possíveis de se lidar com os pais e 

que papel eles devem exercer no hospital. A grande maioria deles salienta a importância da 
informação. O médico deve dizer aos pais tudo que sabe sobre a, criança e tudo o que pretende 
fazer. As informações devem ser repetidas, pois sempre que a mãe entender o motivo da 

adoção de certas atitudes, toma-se mais cooperativa e menos preocupada. 

ZlEGLER(1977) delimita três linguagens concorrentes e complementares no universo 

hospitalar: a do médico, a da enfermagem, a da família e do paciente. 

A linguagem médica é, geralmente, ininteligível para o paciente e sua família: 

"0 encontro médico-paciente é na 

realidade um encontro do médico com seu 
próprio discurso, sob a máscara de um 
diálogo, é um monólogo que se instaura" 

(JORGE M.,l983: 12).
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"É em função da imagem social 

que traça sobre 0 doente, que o médico 

definirá suas estratégias de ação, visando, 

embora em diferentes graus, fazer-lhe 

reconhecer a autoridade do médico e aceitar 

sua vontade toda-poderosa, desapropriando-o 

de sua doença e até mesmo de certo modo, de 

seu corpo e sensações" (BOLTANSKI, 
1983: 52). 

Assim, o médico divide os seus pacientes em categoüas tais como a que inclui os 
menos inteligentes, que não sabem se expressar, e a que se constitui daqueles que se utilizam, 

ainda que raramente, da linguagem médica. Devido a esta situação, os doentes desprovidos de 

inteligência pertencerão às classes populares, enquanto os que possuem alguns conhecimentos, 

ainda que esparços do saber médico, encontram-se nas classes médias. 

5 Independentemente da classe social a que o indivíduo pertença, o discurso médico 

tratará de subjugá-lo; acredita-se, também, que esta diferença se acentue à medida que 

aumenta a distância social. 

" Há uma barreira lingüística que 
separa o médico do doente pertencente às 

classes populares, barreira que se deve tanto à 

utilização de um vocabulário médico 

especializado quanto às diferenças que 

separam a língua das classes cultas daquela 

das classes populares" (BOLTANSKL1979: 
53).
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¿Constata-se na Divisão de Pediatria, que esta percepção influi, várias vezes, na 

reintemação das crianças, pois a maioria dos pais tem dificuldades de interpretar a linguagem 

médica, assim prejudicando o tratamento da criança. 

SUCUPIRA( 1981) analisando a relação médico-paciente no Brasil, através de estudo 

comparativo entre segmentos privilegiados da população, no que se refere ao atendimento 

médico, observou que esta relação assume características que configuram uma relação de 
poder. Esta por sua vez, apresenta-se sobre a forma de dominação autoritária, quando se trata 

de clientela atendida em centros de saúde e no INAMPS, ou seja, segmentos populacionais 
excluídos do mercado de bens e serviços.. 

Outro fator que contribui para dificultar a relação médico-paciente, é a utilização do 

discurso técnico como forma de defesa, frente aos sentimentos que a situação de doença 

mobiliza. Segundo RANNA (1987: 23), ao observar a transrnissão de informações em grupos 
de pais, constatou que quanto maior a gravidade da doença, mais sofisticada era a linguagem 

que o médico utilizava para se comunicar com os familiares. 

Conforme CLAVREUL (1983:28), o médico é submetido a uma redução, colocando- 
se essenciahnente enquanto porta-voz da instituição médica, cujos conceitos e legitimidade é 

obrigado e convencido a defender. Esta instituição. tem suas leis e seus estatutos pré-definidos, 

bem como seus mecanismos de controle e fiscalização; é esta ordem que deve ser apresentada 

e reafinnada ao paciente. Deste ponto de vista, a relação médico-paciente toma-se, na 

realidade, a relação entre a instituição médica e a doença, não existindo espaço para a presença 

subjetiva, isto é, para o sujeito do médico e sujeito do paciente. 

A expressão consagrada por BALIN T (1984), ao descrever o que ocorre na assistência 
médica como um "cor1luio do anonimato" onde a responsabilidade pelas condutas adotadas é 

diluída por encaminhamentos e opiniões de especialistas - fato este amplamente observado nos 

serviços de saúde - poderia ser considerada, na verdade, uma reflexão da realidade.
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Outro aspecto a ser refletido é a questão dos prontuários médicos, cuja função teórica 

seria a de registrar os dados de interesse do paciente. Na prática, entretanto, estes servem 
muito mais como um documento onde o médico presta conta à instituição., relatando-lhe as 
lesões encontradas no exame e as corretas condutas adotadas e, deste modo, defendendo-se 

legal e eticamente de qualquer eventual acusação. Análise semelhante poderia ser feita acerca 

dos receituários dos médicos: não importa se o paciente pode ou não comprar os 

medicamentos, mas apenas que a prescrição esteja tecnicamente correta e salvaguarde, desta
~ forma, a boa reputaçao de seu meio. 

Transpondo as evidências acima relacionadas, características da relação médico e 

paciente, para a situação hospitalar, observa-se que outros elementos devem ser considerados. 

Ela se amplia e atinge um nível mais complexo, uma vez que se incluem nela a família, a 

equipe técnica e administrativa. --Embora na constelaçao hospitalar gravitem outros tantos 

elementos, a palavra do médico é hegemônica, a ordem médica está sempre presente. 

"Não se trata de contestar se 0 

saber médico é verdadeiro ou passível de 

verificação, mas sim de evidenciar sua 

presença e acrescentar-se-ia seus efeitos" 

(CLAVREUL,1983: 28). 

Das três linguagens existentes no universo hospitalar apontadas por ZIEGLER, a 

segunda, das(os) enferrneiras(os), é uma palavra discreta mas importante. No entanto, via de 
regra, a enfermagem se limita a executar os tratamentos prescritos pelo médico, que têm como 

objetivo: "controlar mais o doente do que sua saúde" (ZIEGLER, 1977: 195). 

Pode-se incluir nesse grupo outros profissionais da equipe técnica, que não médicos e 

enfemxeiros. Segundo CLAVREUL (1983:29), "A equipe faz a confirmação da sujeição 

médica ajudando na coisiƒicação do indivíduo".
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O que se pode observar, porém, é que a atuação da enfermagem tem se voltado mais 
para a verificação das diferenças e seus efeitos entre a equipe, o que tem sido fonte de 

mudanças no contexto hospitalar; mas ela ainda é tímida e submetida ao discurso do saber 

médico. 

O discurso do paciente e sua família ocupa o último lugar na constelação hospitalar. O 
paciente não é livre para desenvolver o seu próprio discurso sobre a doença, uma vez que suas 

constatações são sempre seguidas do julgamento do médico. Espera-se que aquele seja 

passivo, e que deposite na medicina toda confiança no sentido de que esta lhe tire a doença; e 

para isto transforma-se em objeto, que uma vez curado, pode voltar a ser indivíduo nonnal e 

de boa saúde. 

Segundo BRACKENBURG (1981:29), "O médico espera duas respostas do paciente, 
obediência e confiança". 

A família, por sua vez, é também acometida do mesmo processo de coisificação, de 

perda da identidade, espera-se dela que confie na instituição médica sem contestação. 

Acerca da participação da família no tratamento das crianças, ou de forma mais ampla, 

no processo de hospitalização, encontra-se na literatura muitos estudos referentes às crianças 

tenninais, especificamente àquelas portadoras de leucemias, ou com patologias graves. Nestes 

casos, a família recebe mais atenção, por se tratar de uma situação especial, além de configurar 

para 0 hospital realidade de dificil manejo. Mesmo assim, a instituição falha em lidar 

adequadamente com os familiares. As conclusões de ALVES (1981), em seu estudo com 
famílias de crianças leucêmicas, durante a evolução da doença de seus filhos, vêm ao encontro 

desta afirrnação.
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Em geral, as fanrílias são vistas como um empecilhos ao bom andamento dos serviços 
de assistência. Elas encontram-se, na maioria das vezes, desinformadas acerca do que está 

acontecendo. '

- 

1.3 O MOMENTO DA ALTA 

Por ocasião da alta da criança, o familiar é orientado pela enfermeira sobre a 

medicação, retornos e cuidados em geral a serem dispensados a ela. Quando há disposição de 
medicamentos na própria enfermaria, a enfenneira os providencia para a familia. Caso 

contrário, o familiar procura o Serviço Social, que tenta adquiri-los na farmácia do Hospital 

Universitário; quando estes não estão disponíveis, é feito um encaminhamento à Policlínica de 
Referência do SUS, solicitando-os. 

ai, 
Tanto o Serviço Social como a equipe responsável orientam a família acerca de saúde/ 

doença, hábitos de higiene e formas de se fazer a prevenção de doenças. Mas percebe-se uma 
inocuidade no discurso, porque se nota, muitas vezes, que as famílias não têm condições 

mínimas de tentar prevenir as possíveis doenças, pois, na realidade, não contam com recursos 

para a manutenção da saúde. Este fato é agravado devido à precariedade das políticas públicas 

de atenção à saúde, que são insuficientes para atender os encaminhamentos realizados. 

- Há casos que, mediante a alta, necessitam de acompanhamento domiciliar para verificar 
se a família está seguindo o tratamento e a medicação recomendados. Então, o Serviço Social 

se encarrega de realizar estas visitas e informar a equipe sobre a situação constatada. 

, Através do Serviço Social tenta-se fazer um trabalho após a alta, mas, devido à falta 
de recursos, muitas vezes, o próprio estagiário tem que arcar com as despesas de transporte 

até as comunidades. Se ele não puder fazê-lo por questões econômicas, o acompanhamento 

fica prejudicado. Outro fator é em relação ao trabalho desenvolvido nas comunidades, visto
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que, na maioria das vezes, é realizado por voluntários, sem um local definido e isto dificulta a 

relação do hospital- comunidade. 

Como já foi evidenciado, após a alta das crianças, são marcados os retomos que 
servem para averiguar o tratamento, a medicação, enfim o seu estado de saúde. Em alguns 
casos, as crianças são reintemadas, justamente nestes retomos, porque se observa um 
quadro degradativo na sua saúde, necessitando nova internação. 

Quanto à nutrição, os pais são orientados sobre a prescrição de dietas específicas, ou a 

dieta geral adequada para a criança, considerando sua faixa etária. A nutricionista preocupa- 
se, ainda, em investigar os recursos alimentares de que a família dispõe, utilizando-os na 
orientação.
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Capítufo II 

/'l Reintemação na Tecfiatria 

Conhecida é a relação entre pobreza e doença ou entre saúde e produção. O processo 
de produção condiciona a saúde dos trabalhadores diretamente, através do consumo do 

trabalho e do trabalhador em condições prejudiciais à sua saúde. Assim, a organização e 

rotinas do processo de trabalho, a manipulação de matérias-primas, os riscos de acidente no 

transporte ou no trabalho, a duração da jomada de trabalho, o ritmo de produção podem ser 

elementos danosos à saúde, quando são controlados unicamente pela lógica do capital. Estes 

mesmos elementos do processo de produção podem e devem ser controlados pelos 

trabalhadores, para que sua saúde não seja consumida neste processo. 

Uma produção precária de bens e serviços coletivos e o modelo de acumulação geram 
salários insuficientes que, por sua vez, dão lugar à instrução e educação deficientes, 

alimentação inadequada, habitação insalubre e baixo nível de qualidade de vida. Estes são 

alguns dos fatores fundamentais que predispõem o indivíduo à enfennidade e, 

conseqüentemente, às intemações e à sua reincidência. 

Tais fatores condicionam o homem a um rendimento precário, trazendo como resultado 
baixa produção, gerando, desta forma, um círculo vicioso.
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Para ilustrar o ciclo econômico da doença, apresenta-se, a seguir, o esquema, segundo 

MOLINA e ADRIAZOLA, citado em MARCONDES (1981: 120): 

Figura 2.1 
^ Q CICLO ECONOMICO DA DOENÇA 

Sobrevida Menor 
Menur energia com incapacidade SHIÉYÍUS BHÍXUS 
e capacidade 
humana Mais didenças 

Baixa Inversão em 
Medicina Preventiva 
e Saúde Pública 

T Alimentação, educação 

Pobrem Despesas Elevadas e habitação deficientes 

com Assisçtëncia Médicas 

Ê* A situação de saúde decorre, fundamentalmente, do modelo sócio- econômico 

implantado no país, responsável pela enorme concentração de renda, o que nos dá, certamente, 

o título de país com uma das piores distribuições de renda existentes no mundo. A
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perversidade desse modelo exclui enormes parcelas de nossa população do acesso aos bens e 

serviços, fundamentais para a sobrevivência do ser humano, tais como a alimentação, 

habitação e saneamento. 

Segundo MARCONDES(1981:119), " não pode haver produtividade e produção numa 

população que adoece com freqüência, nem saúde com uma economía estática e que não se 

distribui justamente. " 

Na sociedade capitalista, a saúde expressa claramente as contradições entre as classes 
sociais, através das desigualdades observáveis na: 

- duração e qualidade de vida; 

- gravidade e distribuição das doenças; 

- qualidade dos serviços consumidos e em suas condições de acesso. 

A distribuição desigual da riqueza explica o fato de grande parte da população viver em 
péssimas condições de vida em todos os níveis: nutricional, saúde e lazer. 

0 A reinternação das crianças, no Hospital Universitário de Florianópolis, surge, 

exatamente, nesse contexto de carência em que vive grande parte das crianças e adolescentes 

brasileiros, quando se observa as condições de vida desta parcela da população no tocante aos
~ aspectos básicos de saúde, educaçao e habitação. 

Caracterizando o perfil da estrutura social em que as famílias estão inseridas, pode-se 

definir a relação entre o nível de vida e as condições de saúde, as internações e sua 

reincidência. 

.tz A má qualidade de vida, a rniséria, a falta de infonnações e a educação básica 

constituem pontos principais que sustentam os atuais estados de saúde dos indivíduos. As
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internações e as reintemações, conseqüências destes fatores sociais, merecem atenção 

necessária em busca de possíveis alternativas. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DA REINTERNACÃO 

,Q As sociopatias são doenças que provocam maior índice de reintemações na Divisão de 

Pediatria. Estas são enfermidades provocadas pelos fatores sociais que permeiam o cotidiano 

dos indivíduos e condicionadas pela inserção dos mesmos no sistema produtivo (Tab. 2.1). 

Tabela - 2.1 

NÚMERO DE INTERNAÇÕES/ REDTTERNAÇÕES 

NUMERO DE NUNIERO DE 
ANO 

INTERNAÇÃO RE1NTERNAÇÃo
F 

1992 3 S6 66 

1993 495 46 

1994 289 34 

FONTE: Serviço Social da Divisão de Pediatria/HU 

Das 66 reintemações em 1992, 8 crianças foram reintemadas por síndrome diarréico 

aguda (SDA), 8 por pneumonia (PN), 8 por broncopneumonia (BPN). Em 1993, de 46 
reintemações a broncopneumonia atingiu 11 crianças, seguida pela pneumonia que foi a causa 

de reintemação de 8 crianças. Até junho de 1994, de 34 reintemações, 8 crianças 

apresentaram pneumonia, seguidas por 6 crianças com broncopneumonia.
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Ú Nota-se, através desses dados, que a pneumonia sempre está presente nas reintemações 

hospitalares da Divisão de Pediatria. Ela é a principal causa de óbito entre as infecções 

respiratórias. Sua identificação e tratamento precoces são imprescindíveis na estratégias de 

controle. Assim, embora a criança com infecção respiratória aguda possa apresentar vários e 

diferentes sinais e sintomas, os mais importantes por serem prevalentes, são a tosse e a 

dificuldade respiratória ( Ministério da Saúde). 

0 A pneumonia é mais freqüente em crianças desnutridas, que têm facilidade para adquirir 
sociopatias. Ela é provocada, também, por falta de cuidados com a criança (roupas 

inadequadas, banhos com água fiia no inverno, casas frias, exposição ao vento) e pelo contato 
íntimo desta com grande número de adultos (estes trazem bactéria para casa, sem manifestar a 

doença). 

O maior risco de ocorrência das internações por doença respiratória encontra-se nos 
primeiros anos de vida. Dados estes observados na incidência de internação, distribuída por 

faixa etária. 

As reintemações por penumonia e broncopneumonia, de 1992 a 1994, revelam que 19 

crianças foram reintemadas na faixa etária de O a 1 ano de idade. A tabela a 2.2, a seguir, 
revela a faixa etária na reincidência de internações por BPN e PN nos anos de 1992 a 1994. 

Os lactentes menores de dois meses têm características especiais que também devem 

ser consideradas na classificação de infecções respiratórias agudas. Estes pacientes 

apresentam maior risco de morrer de infecções bacterianas graves. Quando doentes com 

freqüência, apresentam dificuldade para se alimentar, distensão abdominal, febre ou 

hipotermia.
`
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Tabela 2.2 

FAIXA ETÁRIA/ REINTERNAÇÃO - BPN/PN 

FAIXA ETÁRIA N° REINTERNAÇÕES - BPN/PN 
O-la 
2a-3a 

4a-Sa 

5a-6a 

6a-10a 

+10a 

19 

13

6

3

4

3 

Fonte: Serviço Social da Divisão de Pediatria/HU 

"A estratificação sócio-econômica da 

incidência de internações por doença 

respiratória revela que para as pneumonias o 

risco de internações se eleva intensamente 

com a deterioração do nível sócio-econômico 

da população; no extrato familiar de pior 

nível sócio-econômico, a taxa de internações 

por pneumonia é cercalde 20 vezes superior à 

taxa observada no extrato de melhor nível" 

(REVISTA SAÚDE PÚBLICA, 1987). 

v A segunda doença com maior freqüência obsewada nas reinternações é a síndrome 
diarréico(SD), que pode ser assim definida: 

"É uma doença caracterizada pela 

perda de água e eletrólitos, que resulta no
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aumento do volume e da fiequência das 

evacuações e diminuição da consistência das 

fezes, apresentando algumas vezes muco e 

sangue(desintería). A maioria dos episódios 
de diarréia aguda é provocada por um agente 
infeccioso e dura menos de duas semanas" 

(MINISTÉRIO DA sAÚDI‹:,1993z 10). 

*' Muitas vezes, a síndrome diarréico pode ser um sinal de uma infestação de parasitas 
que contaminam acidentalmente os homens, relacionados às más condições higiênicas de 

moradia, saneamento básico e alimentação. Alguns adquiridos através da água não tratada, 

não fervida, ou não filtrada, alimentos não lavados ou crus. Outros, através das fezes, quando 

estas não têm destino adequado, e pela falta do hábito de lavar as mãos, tomar banho e lavar as 

roupas. ` 

Apesar de comum na infância, a síndrome diarréico geralmente é autolimitada nas 
crianças sadias. Porém nas crianças de baixo nível sócio- econômico, que geralmente têm 

desnutrição primária (pela falta de alimentação adequada), a síndrome diarréico tem tendência 

a prolongar-se. f A desnutrição impede o desenvolvimento da imunidade do organismo, 

ficando este mais suscetível às sociopatias. 

” A alta incidência da síndrome diarréico nas crianças reflete as condições de vida das 
populações mais carentes; falta de saneamento básico ~ água e esgoto - e práticas higiênicas 

inadequadas, baixos níveis educacionais e de acesso aos serviços de saúde. 

” Diante desse quadro, as intemações assumem números crescentes na rede hospitalar. 

A criança é atendida pela equipe de saúde, que recebe tratamento adequado e medicação, 
permanecendo no hospital até a sua recuperação. Após a alta, ela volta para o seu meio e 

encontra novamente as condições para a sociopatia, onde tende a readquiri-la. Devido a este
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processo hospital/meio/casa, na maioria das vezes, as crianças são reintemadas com os 

mesmos sintomas. 

Quanto à distribuição etán`a da freqüência de episódios, verifica-se os seguintes 

números, na tabela a seguir. 

Tabela 2.3 

FAIXA ETÁRIA/ REINTERNAÇÕES - SDA 

FAIXA ETÁRIA N. DE REINTERNAÇÕES - SDA 
O-la 12 

2a-3a 3 

4a-Sa 2 

+5a 1 

Fonte: Serviço Social da Divisão de Pediatria da Pediatria/HU 

A distribuição etária da doença diarréica decorre fimdamentalmente da interação entre 
o grau de exposição ao meio ambiente e aquisição da imunidade através de infecções repetidas. 

Com relação aos casos de diarréia que demandam intemações hospitalares, verifica-se 
que estes ocorrem mais freqüentemente em crianças menores de dois anos. 

"A estratificação social da freqüência da 

doença diarréica mostra de modo irrefutável a 

heterogênia repartição de riscos de adoecer 

entre os diferentes extratos sociais do
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município, conseqüência da imensa 

desigualdade que caracteriza o acesso destes 

extratos às condições materiais necessárias 

para assegurar aos indivíduos uma adequada 
qzzzzzzdzzâz de vzdzz" ( REVISTA SAÚDE 
PÚBLICA, 1937). 

; O período em que as crianças permanecem reintemadas na Divisão de Pediatria, varia 
de acordo com a gravidade da doença. O tempo médio das reintemações é de 14 a 17,5 dias. 
Porém, observou-se um caso de reintemação, que 0 tempo médio foi ultrapassado. Trata-se da 
criança (J .P. - 5 anos) reintemada duas vezes, que apresentou o tempo médio de 32 dias, haja 

vista que na primeira reintemação apresentava pneumonia, permanecendo 13 dias no hospital; 

e na segunda reintemação, além desta, estava com tuberculose, ficando mais 51 dias intemada 

no Hospital Universitário. 

2.2 CONSEQÚÊNCIAS ECONÔMICAS DA INTERNAÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO 

z A reintemação hospitalar está diretamente relacionada com o organismo humano, o 

meio onde vive, a resistência a agentes etiológicos e a fatores econômicos da instituiçao 

encarregada da terapêutica. Assim, cada nova intemação tem seu custo financeiro, e este pesa 

no orçamento destinado à saúde. - 

O custeio das internações hospitalares é pago através da Autorização Intemações 
Hospitalares (AIH). As AIH's funcionam como um cheque em branco, emitido pelo Ministério 
da Saúde, sob controle dos Estados, que deveriam repassar 80% destas AIH's para a gestão 

dos Municípios. Contudo, como nenhum Estado cumpriu ainda a Norma Operacional Básica 

(NOB), em relação a este aspecto, os Estados gerenciam o total das cotas de AH-I's, que 

correspondem a 10% das intemações de sua população, por ano, divididas por cotas mensais.



Ocorre que esse controle é apenas do número de AII-I's_, cujos procedimentos são 

pagos de acordo com uma tabela nacional, mas não há limites para os valores globais gastos 
em cada Estado. Este fato levou a um crescimento assustador do custo médio real de cada 
intemação no país, como mostra a tabela e gráfico a seguir: 

Tabela - 2.4 

EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM IN TERNAÇÕES HOSPITALARES 
BRASIL - 1984 a ABRIL/ 1992 

ANO 
(em mil US$) ** (em US$) 

NÚMERO DE AIH VALOR GASTO CUSTO POR AIH 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 ** 4.972.273 l,594,56l **Ê* 

9.616.587 

8.482.190 

8.894.626 

10.275.806 

11.927.361 

12.193.633 

12.562.830 

14.412.454 

840,504 

741,109 

899,762 

1,507,228 

1,912,185 

2,800,263 

2,905,711 

3,497,281 

87,40 

87,37 

100,03 

146,68 

160,32 

229,65 

23 1,29 

242,66 

320,69 

Fonte: Dataprev 
* Primeiro quadrimestre; 
** Valores ligeiramente superestimados devido ao atraso no pagamento da ordem de 45 a 

*** Valor superestimado devido ao pagamento da segunda quinzena de setembro, outubro, 
novembro e dezembro em 1992 . 

60 dias;
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Figura 2.2 

EVOLUÇÃO DO CUSTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 
BRASIL - s4 zz ABRIL/92 
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Apesar da superestimação dos valores, que em tennos relativos ocorrerá em todos os 

anos, verifica-se um crescimento ininternipto do custo médio real das internações hospitalares 
no Brasil. A tabela 2.5 mostra a evolução destes custos, por Estado da Federação. 

Cabe perguntar qual O motivo que levou a este custo real crescente das internações 

hospitalares no Brasil. Certamente, não há justificativa para este crescimento, se levarmos em 
consideração que os recursos tecnológicos incorporados certamente, não cresceram nesta 

proporção. 

O que estes dados nos levam a concluir é que há um enorme descontrole neste sistema 
de pagamento, permitindo que sejam criadas distorções e fraudes monumentais, enquanto os 

prestadores de serviços reclamam incessantemente do baixo valor das tabelas de remuneração 

das intemações hospitalares.



Tabela - 2.5 
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RECURSOS GASTOS COM PAGAMENTO DE AIH ( CUSTEIO HOSPITALAR) - 

BRASIL- 1986 a 1991 

ESTADOS VALORES EM MIL US$ 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 

ACRE 
AMAPÁ 

RONDÔNIA 
RORAIMA 
TOCANTINS 
MARANHÃO 
MATO GROSSO 

PARÁ 
PIAUÍ 

ALAGOAS 
PARAÍBA 
BAHIA 

ESP. SANTO 
GOIÁS 
MG. SUL 

R. G. NORTE 
PERNAMBUCO 

SERGIPE 
D. FEDERAL 
CEARÁ 

M.GERAIS 
PARANÁ 
R. G. SUL 

S. CATARINA 
R. DE JANEIRO 

S. PAULO 
BRASIL 

309 433 489 667 

9,665 

6,397 

10,313 

8,493 

10,940 

22,482 

30,868 

9,334 

39,010 

6,992 

8,643 

25,778 

8,372 

910 

21,781 

121,291 

77,557 

83,610 

36,920 

91,281 

267,162 

26,278 

13,470 

15,580 

22,159 

17,691 

34,282 

53,832 

23,342 

64,533 

13,163 

13,318 

48,030 

12,404 

1,743 

44,338 

191,869 

122,627 

130,352 

56,441 

144,315 

452,916 

61 

44,178 

18,046 

20,395 

31,039 

23,634 

43,276 

63,288 

36,506 

80,804 

23,307 

20,193 

57,964 

14,838 

2,386 

60,818 

234,398 

147,832 

177,698 

68,061 

183,439 

554,671 

661 

3,378 

78,700 

33,016 

35,156 

52,772 

42,214 

76,384 

90,526 

47,68 

122,855 

32,628 

25,867 

92,892 

22,106 

5,043 

88,425 

333,326 

215,371 

261,051 

98,531 

264,296 

769,446 

1,010 

947 

9,439 

88,718 

36,236 

39,656 

53,213 

48,487 

79,602 

101,598 

48,706 

122,149 

35,265 

27,402 

104,467 

24,071 

10,871 

83,231 

363,125 

210,350 

268,019 

101,654 

270,066 

759,867 

899,762 1,507,228 1,912,185 2,800,263 2,905,711 

2,823 

2,823 

9,234 

1,972 

17,340 

110,196 

46,635 

51,816 

60,779 

63,556 

108,24 

147,873 

52,732 

120,039 

41,531 

45,242 

160,075 

26,980 

32,403 

139,568 

396,771 

241,786 

293,309 

113,290 

338,068 

857,102 

3,497,281 

Fonte: Revista Saúde em Debate, março de 1993
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Outra observação importante a ser feita, diz respeito ao custo médio das AIH's públicas 

e privadas. As primeiras apresentam um custo médio cerca de 20% superior àquele do setor 
privado. Contudo, de um total de 14.412.454 AIH's distribuídas no país no ano de 1991, 
apenas 18,8% foram para o setor público (SAÚDE EM DEBATE, março 1993). 

No Hospital Universitário , na Divisão de Pediatria, podemos observar o custo médio 

de intemação por paciente/dia, ressaltando que estes custos não incluem a mão-de-obra dos 

profissionais responsáveis pela assistência médica. Estes custos gerais referem-se ao periodo 

de fevereiro a julho de 1994 e estão expressos em reais. 

FIGURA 2.3 
CUSTO INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA/HU 

Pacienteldia - 1994 
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Fonte: Setor de Finanças do HU 

v Através destes dados, percebe-se que as reintemações causam um prejuízo à 

instituição. Elas poderiam ser evitadas com programas básicos específicos em saúde, 

esclarecendo a população sobre os beneficios e problemas de saúde/doença.
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O tempo médio das reintemações é de 17,5 dias como foi citado anteriormente. E, por 
exemplo, de uma criança reintemada em julho de 1994, seu custo médio seria de: R$ 649,60 
(menos a mão- de -obra dos médicos, enfermeiras, funcionários responsáveis pela limpeza, 

etc). 

i Evidencia-se face a esse montante, do custo médio de uma internação, de R$ 649,60 a 

urgência de se estabelecer alternativas de ação, que combatam de forma mais eficaz as causas 

de reintemação. Sabe-se que tais medidas são frutos da articulação da sociedade civil e do 

Estado, o que aponta para ações junto a mesma, no sentido de pressionar o poder público a 

adotar tais medidas. 

Paralelamente a essas medidas, cumpre refletir sobre o próprio processo de alta,

~ definindo-se , também, ações que possam contribuir para evitar a reinternaçao. 

2.3 - O COTIDIANO FAMILLÀR DAS CRIANÇAS REDITERNADAS 

6 Sabe-se que a saúde ou a doença não constituem apenas um fenômeno biológico, mas 
também social. O modelo de acumulação social permite estratificar a população e, de acordo 
com a posição que o indivíduo ocupa nesta escala, terá diferentes acessos às oportunidades 

que a sociedade lhe apresenta. Entre estas, por exemplo, a possibilidade da criança sobreviver, 

quando acometida por alguma enfermidade, e o acesso aos serviços de saúde, que estao na 

dependência direta da posição que ela ocupa na estrutura social. 

A estratificação social pode ser definida, portanto, como 0 processo pelo qual os 

elementos que formam uma comunidade se distribuem de acordo com seus níveis sociais, 

econômicos, de classe, ou outras variáveis que os diferenciam.
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"No Brasil, mais da metade da população infanto- juvenil- 58,2% são pobres" 

(IBGE, 1991: 11). 

Isso se deve à má distribuição de renda e à estagnação econômica. As conseqüências 

deste processo atingiram de forma bastante grave a população, principalmente as crianças e 

adolescentes. flOs resultados nocivos desta situaçao de pobreza têm efeito direto sobre a vida 

das crianças nos seu aspectos mais fundamentais: saúde, nutrição e educação. 

As estratégias de sobrevivência utilizadas pelas famílias para aliviar a fome de seus 

filhos deixam evidente a miséria que enfrentam. Mr angústia faz parte do dia-a-dia das famílias, 

pois as mães sabem que com a alta da criança, ela adoecerá novamente, uma vez que as 
condições de vida permanecem as mesmas. 

"Na década de 90, o Brasil apresenta um 
dos piores desempenhos entre os países pobres 

do Terceiro Mundo no que diz respeito à 

pobreza e distribuição de renda. Estudos 

recentes têm constantemente registrado que 

desde as décadas de 60 e 70 o país passa por 

um processo de contínua deterioração na 

distribuição de renda. A década de 80 não 
fugiu a este padrão, qualquer que seja a ótica 

adotada" (TOLOSA, 1991: 14). 

A importância do nível de renda na determinação do estado de saúde do indivíduo é 

óbvia. Ela decorre do amplo comando que a renda exerce sobre a possibilidade de aquisição e 

utilização de bens e serviços, essenciais à manutenção do estado de saúde, incluindo 

alimentação, moradia, vestuário e saneamento.
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- ,A partir do estudo realizado com as mães das crianças reintemadas, verificou-se que 
estas apresentam problemas de grande ressonância sócio-econômica. Compõem a classe da 
pobreza, sobrevivendo em condições miseráveis, até mesmo desumanas. A maioria das famílias 
das crianças reinternadas ganha menos que um salário mínimo; trabalha em subempregos como 
serventes de pedreiro, pintor, vigias, etc., e as mulheres ajudam nas despesas da casa, fazendo 

faxinas e trabalhos domésticos. 

"Este mês o dinheiro só deu para a comida, os passes de ônibus, luz, água; dá na 

estica" (Mãe de R.A., reintemado cinco vezes no Hospital Universitário). 

r Observando o cotidiano dessas famílias, percebe-se que as condições precárias de vida 

acabam refletindo na saúde das pessoas, principalmente de crianças que, não tendo um aporte 
proteico ideal em função da sua alimentação, etc., acabam intemadas no hospital para

~ tratamento e recuperaçao de seu estado de saúde. 

f Estabelecidos os padrões normais de saúde da criança, ela volta para casa e novamente 

enfrenta os mesmos problemas sociais e educacionais, o que acaba provocando sua nova 

intemação, tomando-se um círculo vicioso. 

E, muitas vezes, as próprias mães não querem que as crianças recebam alta, porque no 

ambiente hospitalar, estas são alimentadas, cuidadas, ao contrário de casa. Nesta, a mãe vai 

trabalhar, as crianças ficam aos cuidados das vizinhas, ou até mesmo sozinhas; ou, ainda, na 
companhia de irmãos mais velhos, sem alimentação devida, sem higiene, enfim, sem suas 

necessidades básicas fundamentais, acarretando-lhes graves problemas. 

Com o cotidiano de fome e miséria, subemprego, baixa remuneração, baixo nível de 
escolaridade, o processo de doença através de causas sociais fica facilitado, sabendo-se que a 

saúde depende diretamente das condições de vida das pessoas.

I
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Assim, a saúde não tem relação apenas com o atendimento médico, mas ela vai além; é 

o produto da relação capital/trabalho. A saúde não fica a nível puramente biológico e
~ individual, mas situa se no interior da organização da produçao. 

Segundo as estimativas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNDA): 

"Em 1990, 53% das crianças e 

adolescentes brasileiros viviam em famílias 
cuja renda mensal per capita não ultrapassava 

1/2 salário mínimo. Em números absolutos 

este percentual corresponderia a quase 32 

milhões de pessoas, enquanto no início da 

década, 0 número de pessoas , vivendo nesta 

faixa de renda, era de aproximadamente 30 

milhões" (IBGE,1993: 10). 

A tabela 2.6 possibilita observarmos no município de Florianópolis a percentagem com 
relação ao nivel de renda e à taxa de analfabetismo. 

Tabela - 2.6 

RENDA/ANALFABETISMO 

Município Domicílios até 1 salário até 2 salários com chefe com renda de 11 até 14 com mais de 
particulares mínimo mínimos com renda até 2 salário anos de ida 15 anos de 

até lsalário mínimos idade 

F lorianópolis 68,673 14,6 31,0 4 

Fonte: IBGE - 1991 

Á› de criança A› de criança % de chefes % de chefes de 0 até 6 de O a 6 anos Taxa de Taxa de 
Total de de domicílios de domicílio anos em em domicílio nalfabetism nalfabetismo 

A 

Chefes de com renda com renda domicílio com chefe da população da população 

mínimo 
1 1,3 3 1, 2,3 6,1



41 

00 nível de escolaridade dos familiares das crianças reintemadas é muito baixo, não 
ultrapassando o primário. Das 34 reinternações em 1994, podemos observar na tabela 2.7 o 

grau de escolaridade dessas famílias. 

Tabela - 2.7 

ESCOLARIDADE 

ANO ANALFABETO SEMI- PRIMÁRIO TOTAL 
ANALFABETO 

1994 11 

Fonte: Serviço Social da Divisão de Pediatria /HU 

V Essa questão é preocupante à medida que é fácil verificar que um maior nível de 
escolaridade dos pais leva a um melhor atendimento e enfrentamento das doenças infantis e a 

uma maior eficácia nos cuidados higiênicos das crianças. 

A atuação do nível de escolaridade na determinação do estado de saúde, pode dar-se de 
forma direta ou indireta. A atuação direta da escolaridade decorre de sua contribuição a 

eficiência do comportamento do indivíduo na sociedade, interessando neste comportamento as 

formas de interação com o ambiente, com os outros indivíduos e com as instituições em geral. 
A atuação indireta da escolaridade se dá na medida em que ela esteja relacionada às 

oportunidades de emprego do indivíduo e, conseqüentemente, a seus niveis de salário. 

A tabela 2.8 indica o grau de instrução em Florianópolis.
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Tabela - 2.8 

GRAU DE 1NsTRUÇÃo 

% de crianças % de crianças 
Total de chefes Total de chefes Total de chefes de 0 a 6 anos de 0 a 6 anos 

Município de domicílio de domicílio de domicílio em domicílios em domicílios 
com menos de homens com mulheres com com chefe com chefe 
1 ano de estudo menos de 1 ano menos de 1 ano homem com mulher com 

de estudo de estudo menos de 1 ano menos de 1 ano 
de estudo de estudo 

Florianó › lis 4.184 2.766 1.418 6,0 1,5 

Fonte: IBGE 

Evidencia-se que o baixo nível de escolaridade e as condições de vida influem 

diretamente em como as mães percebem a situação de saúde de seus filhos. Nota-se esta 
questão por meio de alguns depoimentos em que as mães explicam de diversas maneiras as 

doenças de seus filhos reintemados: 

"Meu filho é muito fiaco, desde os seis meses, ele tem pnemonia" (T.A). 

"Uma vez uando a crian a era muito e uena, fomos ao sítio, ela e ou uma fria emP 

muito grande, acho que foi isto..." (MJ). 

"Meus filhos nasceram prematuros - sete e oito meses - por isso, são muito fraquinhos" 

(B.G). 

"Quando o J .P. era pequeno, ele era muito doente. Eu sou pobre e não tenho condições 

de dar as coisas boas pra ele. Eu morava longe da cidade, quando ele ficava ruim, eu ia na 

prefeitura para conseguir o carro para ir no hospital" ( Z.D.P.).
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"O A.C. tem pneumonia desde criança. Eu levei muito no posto, gastei um monte de 
remédios, mas ele é muito fraquinho, por isso, vem muito pra cá" (M.L.C). 

Constata-se, através destes depoimentos, que a grande maioria das mães não tem 

percepção correta da questão de saúde/doença; aquela é manifestada através do senso- 

comum das mesmas. 

â Nas entrevistas realizadas com as famílias das crianças reintemadas, e pelas visitas 

domiciliares que se desenvolveram ao longo do estágio, evidenciou-se a questão da educação 

em saúde. Tal questão assume papel importantíssimo, uma vez que somada às condições 

sócio-econômicas da família, define as condições que levam a sucessivas internações. 

"A educação em saúde vem sendo 

entendida por muitos como uma maneira de 

fazer as pessoas do povo mudarem alguns 

comportamentos prejudiciais à saúde. Seria 

por exemplo, ensinar a lavar as mãos antes 

das refeições, a usar a privada para defecar 

etc. Não é esta educação em saúde a que se 

pretende referir. A falta de higiene e não 
seguimento de muitas recomendações médicas 

por parte da população tem causas muito mais 

profundas que apenas a falta de conhecimento 

e a falta de motivação pessoal. Elas se 

"explicam muito mais pela intensa carência a 

que estão submetidas. Educar para a saúde é 

ajudar na busca da compreensão das raízes 

destes problemas e de suas soluções " 

(VASCONCELOS,1991).
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A maioria da população usuária dos serviços de saúde pública, tipicamente, é 

caracterizada por uma situação sócio-conômica precária e, principalmente, pelo 

desconhecimento das condições sócio-sanitárias, de produção da doença. Torna-se evidente o 

seu direito de conquista a um projeto pedagógico que lhe proporcione o conhecimento dos 
principais problemas de saúde, tanto a nível individual quanto coletivo, para que possa, a partir 

deste conhecimento, adotar e inserir medidas de prevenção e controle destes agravos. 

E os postos de saúde poderiam ser um rico espaço “da educação popular em saúde, pois 
é nestes que os profissionais convivem mais de perto com os problemas das classes populares. 

Mas com os baixos salários dos profissionais e a escassez de recursos a eles destinados, 

tomou-se esta prática limitada. Desta forma, os postos de saúde existentes hoje estão vazios, 

porque a população recorre primeiramente aos hospitais, em vez de procurar um posto de 
saúde próximo a sua casa. 

A explicação dada pela maioria das famílias das crianças reintemadas em relação a esse 
atendimento é que: 

-"Em posto não adianta, pois não atendem direito" (M.S, mãe de R.S, reintemada três 

vezes na Divisão de Pediatria do Hospital Universitário). 

~ "O posto nunca tem rringuém" (T.A, mãe de R.A, reintemado cinco vezes na Divisão 

de Pediatria do Hospital Universitário). 

- "O médico do posto nem toca na gente" (C,R, mãe de J .G, reintemado duas vezes na 

Divisão de Pediatria do Hospital Universitário). 

Os programas educacionais dependem de recursos financeiros, porém, muito mais da 

vontade de informar das pessoas esclarecedoras, para que venham contribuir dentro da 

dimensão das condições sócio-econômicas das farnílias brasileiras. 

U Uma vez que o nosso Estado não proporciona melhor nivel de renda à população, e de 
serviços de saúde que satisfaçam as atuais necessidades, seria muito mais válido investir em
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programas educacionais para que a população pudesse fazer a sua parte, dentro de sua 

realidade, a fim de evitar doenças, internações e reintemações hospitalares. 

Uma compreensão perfeita de doença requer uma ampla definição de ambiente para 
incluir o conjunto de todas as condições extemas e as influências que afetam a vida e o 

desenvolvimento humano e a sociedade. 

Os componentes genéticos e hereditários inerentes à criança, ao nascer, não são defesas 

suficientes para resistir à agressividade do ambiente fisico e biológico que a circunda. É o 

meio social e cultural, dentro do qual ela nasce e se desenvolve, que proporciona os elementos 

necessários ao estabelecimento de um nível de equilíbrio dinâmico, indispensável; seja através 
de ações que modifiquem a agressividade do meio(e, desta maneira, protegendo o indivíduo, 

evitando seu contato com aquele, protegendo suas defesas naturais), seja recuperando-o, se 
este equilíbrio tiver sido seriamente afetado. 

A criança, nos seus aspectos biológicos, cognitivo, afetivo e psicomotor, é o resultado, 
portanto, da interação de sua herança genética com os diversos fatores do seu ambiente de 
vida. O seu crescimento e desenvolvimento só se fará no grau máximo de suas potencialidades 
genéticas, quando as condições do meio-ambiente são favoráveis, não permitindo que o padrão 

genético se manifeste na sua integralidade. 

A traduçao gráfica dessa interaçao pode ser representada conforme a figura 2.4, a 

seguir, citada em MARCONDES (1981: 118):

\ \



46 

Figura 2.4 

INTEGRAÇÃO DA HERANÇA GENÉTICA COM OS FATORES AMBIENTAIS 
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Na realidade, a qualidade de vida deriva desse contínuo intercâmbio e inter- 

relacionamento dos seres humanos com seu ambiente, num verdadeiro metabolismo social de 

que participam todos os fatores, os quais são introduzidos e produzidos pelo homem e pela 
natureza. 

'l Através das visitas domiciliares realizadas, constatou-se a influência que o meio 

ambiente exerce sobre o estado de saúde das pessoas. Um aspecto importante observado é 

U ¡°
1
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~ com relaçao ao número de cômodos das casas, pois o grande número de pessoas em pequeno 

espaço fisico dificulta as condições de higiene doméstica, como também compromete o seu 

relacionamento e a sua saúde. 

A tabela abaixo indica o número de peças das casas das crianças reinternadas: 

Tabela - 2.9 

NÚMERO DE PEÇAS DAS CASAS 

ANO UMA DUAS TRÊS DADOS NÃo ToTAL 
PEÇA PEÇAS PEÇAS DISPONÍVEIS 

1992 6 6 13 41 66 

1993 4 3 16 23 46 

1994 5 4 19 6 34 

Fonte: Serviço Social da Divisão de Pediatria/HU 

Há uma incongruência entre os dados obtidos nas entrevistas e os da visita domiciliar. 

Embora haja referência do número de peças, em sua grande maioria 3 peças; efetivamente 

predominam as casas com 2 peças; sendo estas quarto e banheiro. O quarto serve como espaço 
de cozinha, ambiente de estar e dormitório. 

Com relação ao tipo de casa das crianças reinternadas, e ao número de pessoas na casa 
constata-se o seguinte:
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Tabela - 2.10 

coNsTRUÇÃo/cAsAs 

ANO CASA/ CASA/ DADOS NÃo TOTAL 
MADEIRA ALVENARIA DISPONÍVEIS 

1992 21 8 37 66 

1993 22 5 19 46 

1994 20 8 6 34 

Fonte: Serviço Social da Divisão de Pediatria/HU 

Tabela - 2.11 

NÚMERO DE PESSOAS/cAsAs 

TRÊS QUATRO CINCO SEIS MAIS DE DADOS NÃO TOTAL 
ANO PESSOAS PESSOAS PESSOAS PESSOAS SEIS DISPONÍVEIS 

PESSOAS 
1992 3 4 4 1 6 48 66 

1993 4 3 2 4 7 26 46 

1 994 1 1 6 - 2 24 34 

Fonte: Serviço Social da Divisão de Pediatria/HU 

A maioria das famílias se concentra nas favelas; encontra-se mal servidas ou totalmente 
desassistidas com relação aos serviços de saneamento básico(abastecimento de água e esgoto 

sanitário) e à parte dos programas oficiais de habitação.
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É notória a influência que as condições de saneamento básico têm sobre a saúde da 

população. Constata-se nas famílias das crianças reintemadas, em relação à rede de esgoto, 
banheiro e água tratada, os seguintes números: 

Tabela - 2.12 

REDE DE ESGOTO 

ANO COM REDE DE SEM REDE DADOS NÃO 
ESGOTO DE ESGOTO DISPONÍVEIS 

TOTAL 

1992 13 10 43 

1993 12 10 24 

1994 11 07 16 

66 

46 

34 

Fonte: Serviço Social da Divisão de Pediatria/HU 

Tabela - 2.13 

CASAS/BANHEIRO 

ANO COM SEM DADOS NÃO 
BANHEIRO BANHEIRO DISPONÍVEIS 

TOTAL 

1992 4 7 55 

1993 5 5 36 

1994 9 4 21 

66 

46 

34 

Fonte: Serviço Social da Divisão de Pediatria/HU



Tabela - 2.14 

cAsAs/ ÁGUA TRATADA 
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ANO coM ÁGUA sEM ÁGUA DADOS NÃo ToTAL 
TRATADA TRATADA D1s1>oN1'vE1s 

1992 
1993 
1994 

11 6 49 66 
10 4 32 46 
11 2 21 34 

Fonte: Serviço Social da Divisão de PediatriafHU

O 
Quando se consideram como adequados somente os domicílios que têm abastecimento 

de água ligado à rede geral com canalização intema, e instalação sanitária ligada à rede geral 

ou à fossa séptica, verifica-se que são muito poucos aqueles que têm estas condições. Menos 

(IBGE,1991) 

da metade da população infanto-juvenil - 45,1% - vive em domicílios com estas características 

A tabela seguinte registra o abastecimento de água e esgoto sanitário inadequado no 
município de Florianópolis: 

Tabela - 2.15 

ÁGUA/EsGoTo 

Município 

% de 
Domicílios domicílios 

particulares urbanos com 
permanentes abastecimento 

urbanos de água 

inadequado 

% de crianças 
de O a 6 anos 

em domicílios 
urbanos com 
abastecimento 

da água 

inadequada 

% de 
domicílios 

urbanos com 
esgotamento 

sanitário 

inadequado 

% de 
crianças de 0 

a 6 anos em 
domicílios 

urbanos com 
esgotamento 

sanitário 

inadequado 

% de 
domicílios 

urbanos com 
tratamento 

inadequado 

do lixo 

Florianópolis 66.576 6,8 10,7 39,0 47, 

Fonte: IBGE 
3 4,9
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As ações e técnicas de saneamento destinam-se a higienizar ou salubrificar ambientes 

que se tinham tomado nocivos à saúde humana, ao se contaminarem, expondo-se diretamente 

à atividade morbígena de agentes fisicos, químicos ou biológicos, freqüentemente 

microscópicos, invisíveis a olho nu. Portanto, é o saneamento que combate esses agentes 

contaminadores de ambientes. 

Como prática de saneamento básico, o tratamento adequado da água e dos esgotos 
costuma traduzir~se por uma sensível elevação no nível de saúde das comunidades 

beneficiadas. Já a falta ou precariedade do saneamento básico é catastrófica, conforme 

DIXON (1981:26): "As doenças transmitidas pela água causam milhões de óbito 

anualmente e a OMS estima que o ônus da doença no mundo poderia ser reduzida se todos 
tivessem acesso à água potável ". 

E o mesmo autor continua: "A saúde de uma comunidade depende mais de 

saneamento do que de médico ". 

Um artigo publicado no Diário Catarinense, em 12 de julho deste ano, revela que o 

esgoto em Santa Catarina é privilégio de poucos; e segue com o seguinte subtítulo: "catálogo 
divulgado em todo país enfatiza que catarinense está vulnerável a doenças de veiculação 
hídrica quanto nordestinos". 

"Santa Catarina tem apenas 6,12% de sua população urbana servida por redes de 

esgoto. Trata-se de uma das piores performances do Brasil, indica o catálogo de Engenharia 

Sanitária Ambiental". 

A figura 2.5, na página seguinte, indica a porcentagem em relação à população urbana 
servida por esgoto.
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Num país de 152 milhões e 300 mil habitantes, apenas 30,89% têm acesso aos serviços 
de esgotamento sanitário, ou seja, cerca de 35 milhões contam com este privilégio, enquanto 

outros 117 milhões estão expostos às inúmeras doenças de veiculação hídrica. 

Com a cobertura em apenas alguns pontos percentuais superior à do Pará, a solução 
para Santa Catarina, de acordo com LABONOWSKI (Presidente da Seccional Catarinense da 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES), é elaborar um plano 
quadrienal, compromentendo-se a investir 200 milhões de dólares por ano para atender 50% 

de sua população com rede de esgoto e 90% dela com água tratada. 

Conclui-se, portanto, que no Brasil, a questão do saneamento ainda está associada 

intimamente à renda da população. À medida em que a renda sobe, melhoram as condições de 
saneamento dos domicílios. Dessa forma, o acesso às boas condições de saneamento, que 

deveriam ser garantidas pelo Estado a todas as crianças, é privilégio daquelas que vivem em 

famílias com renda mais elevada. 

Falta ao poder público o mínimo interesse em preservar a saúde da imensa multidão de 

carentes, garantindo-lhes acesso aos serviços de saneamento básico. Por isso resta aos 

próprios carentes a alternativa de aliar-se aos outros segmentos da sociedade brasileira, para 

reivindicar, como inerentes ao direito à saúde, os serviços de saneamento básico. A conquista 
das condições de saúde somente estará completa, quando a esmagadora maioria dos pobres 

tiver acesso aos beneficios de saneamento ambiental. 

"As endemias perpetuam-se por falta de 

saneamento. Mas o poder público consente 
com a deficiência e, por conseguinte, com a 

contínua reprodução dos agentes biológicos, 

físicos e químicos das enfermidades mais 

freqüentes. O poder público consente com o
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infaticídio revelado pela alta incidência da 

mortalidade infantil, ao omitir-se da 

obrigação de ampliar 0 sistema de 

saneamento básico, que evita uma das 

principais causas de óbito entre criança com 

idade inferior a um ano: as doenças 

diarréicas" ( MOURA, 1989: 145).
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Considerações Tinais 

' Neste trabalho comprovou-se, através dos dados empíricos coletados, que a situação 

das farnílias que reinternam seus filhos na Divisão de Pediatria do HU, é de pobreza. 

"Pobreza é destituição, marginalidade e 

desproteção: destituição dos meios de 

sobrevivência física; marginalização no 

usufruto dos benefícios do progresso e no 

acesso às oportunidades de emprego e renda; 

desproteção por falta de amparo público 

adequado e inoperáncia dos direitos básicos 

de cidadania que incluem garantias à 

subsistência e ao bem-estar" 

( ABRANCHES,1985). 

As causas que levam» à reintemação das crianças, na maioria das vezes, são decorrentes 

da situação da vida e do próprio ambiente, o qual apresenta deficiências importantes de 

saneamento e moradia, baixos níveis de renda familiar , excessivo número de pessoas por 

cômodo, além de alto índice de famílias vivendo em favelas, com alimentação deficiente, 

desnutrição, e alta exposição a doenças infecciosas e parasitárias.
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As famílias enfrentam no seu cotidiano os problemas mencionados anteriorrnente. E 
como poderão ter saúde, se esta implica no conjunto das determinações citadas? 

O problema de saúde deve ser relacionado às condições de trabalho e aos salários. 
Quanto menor o salário, mais o trabalhador se verá forçado a prolongar sua jornada de 

trabalho, para aumentar seus rendimentos e atender as suas necessidades básicas. As famílias 

de pior nível sócio-econôrnico são as que se submetem às condições mais insalubres, à saúde
~ de pior qualidade e à alimentaçao mais deficiente, sendo, ao mesmo tempo, as que ostentam o 

maior déficit de crescimento e as mais altas taxas de desnutrição e morbimortalidade. 

As famílias das crianças reinternadas não vêem vantagem alguma em saber que a 

origem de grande parte dos seus problemas de saúde encontra-se nas condições sócio- 

econômicas e culturais de vida, e que a medicina muito pouco pode fazer para tratá-los, a não 

ser mostrar que eles existem. Esta população reivindica soluções práticas que permitam, 

sobretudo, o seu restabelecimento rápido às condições normais de vida de trabalho. O 
intervencionismo médico, ligado a uma tecnologia hospitalar especializada, consiste num forte 

apelo neste sentido.
i 

ze Constatou-se na Divisão de Pediatria do HU, que não é feito um trabalho especial tanto 
~ ~ 

pela instituiçao como pelo serviço social com as crianças reintemadas. Nao existe um 
tratamento diferencial entre as internações e as crianças que reitemam uma ou mais vezes. 

O trabalho desenvolvido pela equipe interprofissional segue os mesmos princípios das 
internações como: esclarecimentos sobre as doenças, explicações sobre hábitos prejudiciais à 

saúde, sobre o uso de medicamentos e alimentação correta, etc. Mas, às vezes, estes se 

perdem; porque, à medida que a criança volta para casa, enfrenta o ambiente social, a escassez 

de recursos e a vida dura a que estão submetidos seus familiares.
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*No trabalho do serviço social, como problemas enfrentados para a execução das 

atividades, destacam-se a falta de recursos, a falta de infra-estrutura institucional e 

comunitária. Falta de recursos comunitários para encaminhar os pacientes após a alta, para 

obterem recursos(medicamentos, passagens, etc.), gerando uma quebra na assistência que se 

pretende dar a eles, pois com seu baixo poder aquisitivo, geralmente, não seguem o tratamento 

recomendado, ocorrendo a sua reintemação. 

Se o govemo desse atenção devida à rede primária de saúde, com programas 

educacionais, preventivos, o índice de intemações e, conseqüentemente, as reintemações 

seriam menores, visto que a população na sua própria comunidade teria este atendimento. Ela 

participaria desses programas, por conseguinte, evitaria as filas, as emergências ocupadas , e 

os hospitais super lotados. Não adianta construir novos hospitais porque há falta de leitos. 

Bastaria investir em programas educacionais, alimentares, habitacionais, etc., para que a 

população tivesse acesso aos serviços básicos de saúde. Uma atenção neste enfoque daria 
resultados positivos e lucrativos na medida que uma redução nos índices de intemação nos 

hospitais resultaria num ganho financeiro considerável para a instituição, já que o custo de uma 

reintemação inclui o gasto de R$649,60. 

"Quando a política de saúde prioriza 

investimentos em ações curativas, destinando, 

portanto, menos recursos para a área de 

prevenção e de saúde pública, tem-se como 

resultado imediato, uma alta freqüência de 

enfermidades e, como conseqüência desta, una 

produção mais baixa. 

Portanto, em planos de desenvolvimento, 

quando se define como meta a melhoria dos 

níveis de saúde, ela deverá ser atingida não só 

por meio de tratamento mais adequado da
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população enferma, mas também, através de 

programas que permitam a prevenção de 

doenças e a promoção da saúde, assim como a 

sua integração com outros programas de 

habitação, objetivando ter-se como resultado 

uma comunidade mais hígida, permitindo e 

facilitando a sua integração num amplo 

processo de desenvolvimento econômico e 

social" (MARCONDES, 1981: 119). 

Levando-se em consideração as condições de carência econômica, social e cultural das 
famílias, e a ausência de um passado coerente e racional no seu relacionamento com os 
recursos médicos, seria necessário um esforço muito maior por parte dos serviços públicos de 
saúde, para acelerar o processo educacional da população, no sentido de contrabalançar as 

influências dos fannacêuticos e de médicos da rede privada, todos eles interessados numa 

supermedicação. 

A educação para a saúde é, portanto, uma forma mais eficiente de agilizar as ações 
preventivas, pois veicula informações e educa o usuário, prorporcionando-lhe a reformulação 

de seus hábitos e valores, levando, assim, à transformação social. 

Diante do quadro social da nação brasileira, percebe-se claramente a realidade em que 
estas pessoas vivem. Nele se reflete a complexidade das doenças e agravos à saúde, colocando, 

lado a lado, problemas já perfeitamente evitáveis e controláveis por vacinas e tratamentos, e 

outros decorrentes do perverso desenvolvimento urbano a agro-industrial. 

"O atual sistema de saúde, iníquo, anárquico e ineficiente está à mercê dos interesses 

mercantilistas da área privada e_ da demagogia govemamental que diz enfatizar o sistema
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público enquanto estes continuam desestmturados e sucateados em sua capacidade 

insialadom' (REVISTA SAÚDE EM DEBATE, 1989). 

É insuficiente a cobertura com ações simples tais como: consultas médica e vacinação, 
ineficazes a medidas de controle das endemias, e vigilância da qualidade dos alimentos e 

medicamentos. Também reduzidos são os investimentos na rede de saneamento básico e, 

praticamente inexistente o controle das atividades que põem em risco as condições do meio 

ambiente. 

O aparato médico-assistencial e de saúde pública já não consegue mais atender às 
necessidades mínimas da população. Ele está totalmente despreparado para enfrentar os 

desafios técnicos e sociais da atualidade. 

A solução a esses problemas da população brasileira não pode se ater, evidentemente, 
aos estreitos limites dos cuidados com saúde e do correspondente aparato assistencial. Eles 

são problemas relacionados igualmente às condições de vida das pessoas; dependem, 

portanto, de direitos sociais concernentes a trabalho,alimentação, habitação, lazer, educação,
~ expressao e exercício de cidadania.. 

2' Infelizmente, apesar de ter sido elevada à condição de questão social, a saúde pública 

nunca esteve entre as prioridades do Govemo. Seria necessário que o Estado assumisse uma 

política de saúde pública não apenas momentânea, mas integrada com os demais políticas 

econômicas e sociais, assegurando meios que permitam efetivá-las. 

"O sistema de saúde brasileiro tem se 

mostrado por demais incompetente no trato 

das questões relativas ao setor, tanto 

internamente, porque não consegue dar conta 

satisfatoriamente dos problemas de saúde
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pública na sua totalidade ou parcialidade; e 

externamente, porque é irracional e 

desintegrado; porque excessivamente 

centralizador; porque não possui dotação 

financeira para desenvolver programas de 

saúde especificos; porque não existe um 
serviço de acompanhamento, avaliação e 

controle das ações; pelo sucateamento dos 

equipamentos; pelo baixo nível de informação 

e participação da população; pelo próprio 

gerenciamento da política de recursos para a 

área... ” ( OLIVElRA,l99l: 75). 

A política de saúde pouco tem contribuído para a melhoria da situação de saúde da 
população. A crise social e o setor de saúde têm raízes no desenvolvimento econômico, que 
privilegia os interesses do capital em detrimento dos interesses de trabalho. 

Constata-se, portanto, que a superlotação dos hospitais é baseada na atual 

desestruturação do sistema de saúde e das más condições de vida da população. Em 
decorrência disto, as intemações e as reintemações atingem números crescentes. Há pois, 
necessidade de se combater, sobretudo, as causas desses problemas. Para que isto se tome 

realidade precisa-se envolver esforços de todos, direcionados ao bem-estar fisico, mental e 

social da população como um todo, principalmente das crianças que são as vítimas indefesas, 
mais freqüentes, do resultado caótico da situação atual de saúde.
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