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PARA DIRIMIR DÚVIDAS

Com cerca de 100 participantes, todos assessores parlamentares da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi apresentado, no chamado
Plenarinho daquela Casa, de 16 a 20 de novembro de 1981, o II PAINEL SOBRE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO INAMPS.

A promoção, uma iniciativa conjunta da Superintendência Regional
do INAMPS e da Mesa-Diretora da Assembléia, teve como principal objetivo levar
ao pessoal que presta assessoria direta aos Deputados Estaduais noções básicas so-
bre as atividades e o funcionamento do Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social no contexto de atribuições do Sistema Nacional de Previdên-
cia e Assistência Social - SINPAS.

O 1 PAINEL, apresentado antes, esteve a cargo do INPS e enfocou os
aspectos relacionados com a concessão e manutenção dos benefícios (auxílios fi -
nanceiros ) sob a responsabilidade do órgâo, a reabilitação profissional e ainda ou-
tros temas interdependentes do SINPAS.

A importância esclarecedora desses Painéis é extraordinária, mormen-
te para pessoas que atuam junto a homens públicos ligados diretamente às aspira-
ções da coletividade, como é sem dúvida o caso dos parlamentares. Afinal, a prá-
tica do dia-a-dia tem patenteado uma verdâde: deputado não pede nada para si mes-
mo. É sempre veículo de reivindicação ou aflição de terceiros.

Assim, o bom conhecimento das atividades setoriais do SINPAS, que
têm reflexos diretos e indiretos sobre toda a população do País, constituindo-se,
mesmo, num dos mais fortes pilares da segurança nacional, é fundamental para o
melhor desempenho de qualquer assessoria. E muito especialmente da parlamentar.

Além disso, a descentralização ocorrida na Previdência Social em
1977, com o desmembramento do INPS e a conseqüente criação do lAPAS e do
INAMPS, trouxe e ainda tem trazido muitas dúvidas na opinião pública, porque
a própria imprensa até hoje não assimilou bem as funções de cada órgão do SINPAS.
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Nâb raro, o INPS é citado como responsável por uma falha de atendi-
mento médico, atribuição do INAMPS, e até por solução de problema afeto ao
lAPAS. Outras vezes o INAMPS é questionado por fraudes em pensões e aposenta-
dor/as, área de atuação do INPS. E assim por diante.

O II PAINEL SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL na Assembléia Legis-
lativa, pela forma simples de apresentação, por certo dirimiu dúvidas e explicitou
as atividades de cada árgao integrante do S/NPAS, com destaque para o INAMPS,
certamente complementando os pontos abordados pela Superintendência Regio-
naldo INPS no IPAINEL.

Os participantes do II PAINEL foram divididos em dois grupos
(manhã e tarde) e o Ternário constou do seguinte:

Tóma 1	Evolução da Assistência Médica na Previdência Social do
Brasil
Expositor: Dr. JOSÉ LUIZ DE VASCONCELOS BARROS

Superintendente Regional do INAMPS

Tema II	INAMPS - objetivos e estrutura. Níveis de Direção
Expositor: FRANCISCO VIANNA FURQUIM WERNECK

Coordenador Regional de Modernização
Administrativa

Tema III Os beneficiários do INAMPS: Segurados e Dependentes
Habilitação à Assistência:
A. Área Urbana
Expositoras: MA RL Y A L BERNAZ MORA ES

Chefe do Setor de Matrícula
MÁRCIA STAINO COSTA
Chefe da Seção de Designação

8. Área Rural
Expositora: MARIA DAS MERCÊS SETTE 8/CALHO

Chefe da Seção de Controle de Serviços do
Grupamento de Programas Rurais

Tema IV Assistência Médica à clientela urbana
A. Na Capital
Expositor: Dr. ARGEMIRO MAGALHÃES NETTO

Assistente do Diretor da Divisão Local de
Medicina Social
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8. No Interior
Expositor: Dr. MARCÍLIO JOSÉ STORTINI

Médico da Secretaria Regional de Medicina
Social

Tema V	Assistência Médica à clientela rural
Expositor: Dr. ROBERVAL JUNQUE/RÃ FRANCO

Chefe do Grupamento de Programas Rurais

Tema VI O Convénio PIASS - sua abrangência e seu alcance social
Expositor: Dr. NIVIO BRAZ DE LIMA

Gerente do Convênio SES/INAMPS/PIASS

A abertura do II PAINEL SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL, realizada
na manhá' do dia 16/11/81, foi presidida pelo Deputado Nilson Gon ti/o, i q Secretá-
rio da Assembléia Legislativa e veterano previdenciário, condiçâb que fez questio de
enfatizar.

A exposiçifo inaugural foi feita pelo Dr. José Luiz de Vasconcelos Bar-
ros, Superintendente Regional do INAMPS em Minas Gerais, conforme o Ternário.

Os demais temas, apresentados nos dias subseqüentes por profissionais
e técnicos especializados do INAMPS, ensejaram debates e perguntas, com os devi-
dos esclarecimentos de cada expositor.

Este volume contém a síntese de todas as exposições e palestras profe-
ridas no //PAINEL SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Como se trata do ponto básico de cada tema apresentado, aconselha-
se sua leitura pelos participantes do II PAINEL e por quantos se interessam pela
problemática da Previdência Social brasileira.

S. C.
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Evolução da Assistência Médica na Previdência Social
do Brasil

E xpositor: DR. JOSÉ LUIZ DE VASCONCELOS BARROS
Superintendente Regional do INAMPS

Desvanece-me a honrosa incumbência de, na qualidade de Superinten-
dente Regional do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social em
Minas Gerais, proferir esta palestra na sessão de instalação do II Painel sobre Previ-
dência Social, em boa hora acordado entre o INAMPS e a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Não sem temor e preocupação, consciente da magnitude da empresa,
acedi em fazê-lo, estimulado todavia pela gratificante oportunidade de, através deste
contato, poder estreitar ainda mais a aproximação, o bom relacionamento e o conví-
vio entre a entidade que dirijo em Minas Gerais e sua Assembléia Legislativa, seus
Deputados, dirigentes e servidores.

Este Painel objetiva levar a todos os seus participantes despretensiosa
orientação e noções básicas sobre as atividades do INAMPS e de sua atuação no con-
texto do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social.

Os nossos funcionários, e em especial a Equipe responsável pela orga-
nização deste Painel - aos quais manifesto agora de público os meus agradecimentos
- desenvolveram árduos esforços no sentido de oferecer-lhes estas noções de maneira
prática e objetiva. Como ficará patente no desenvolver dos trabalhos e à medida
que os diversos painelistas fizerem as suas exposições, estamos certos de que estes
objetivos serão plenamente alcançados, conhecedor que sou do brilho, da capacidade,
da dedicação e do interesse por todos demonstrado em colaborar.

A denominação Previdência Social, tal como a entendemos hoje, traz
no seu bojo todo um complexo contexto de aspirações, temores, preocupações, espe-
ranças e responsabilidades de uma decidida ação individual, coletiva e estatal, que se
somam e se completam para oferecer ao homem e à sua família, mormente no ocaso
da vida, e em todas as circunstâncias adversas que os atingirem, uma condição de
segurança e tranqüilidade, ensejando-lhes uma subsistência livre de preocupação e
compat(vel com os precípuos padrões de dignidade humana.
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Prever para Prover

A grande verdade e o grande alcance desta máxima só começaram a
tornar-se uma precupação para os povos de todo o mundo quando, em fins do
século XIX, o advento da industrialização trouxe também a preocupação com o
desemprego, o acidente do trabalho e a miséria, conseqüentes ao desamparo e à
imprevidência, o que não ocorria quando a força laborativa da maioria era absor-
vida pelas tarefas agrícolas.

Pressionado por essa ameaça, voltou-se o homem para a economia,
mas a economia no sentido coletivo. Subordinada esta a uma metodologia baseada
na Lei dos Grandes Números e probabilidades, foram criadas as Tabelas de Previsões
e a teoria dos circuitos monetários, base da criação do primeiro seguro social em
1883, na Alemanha de Bismarck. Assim nasceu o embrião de uma fórmula mágica
capaz de devolver ao homem e à comunidade a tranqüilidade que nascia do conhe-
cimento de que, agora, ele havia encontrado um dispositivo e uma arma que o prote-
geriam do fantasma da fome, da miséria e do desemprego.

Rapidamente estas noções se espalharam por todo o continente euro-
peu e pelas Américas.

No Brasil, os primeiros indícios de uma ação securitária incipientes
remontam à época de Dom João VI, com os montepios e montes de socorro dos
funcionários públicos.

Em 1917, foi criada a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Funcio-
nários da Casa da Moeda.

Em 1919, a lei 3.724 institura o primeiro seguro de acidentes do traba-
lho no Brasil.

Em 1920, foram criadas várias caixas de pensões, que chegaram a tota-
lizar 183 na década subseqüente.

Potém, o verdadeiro marco da institucionalização da Previdência So-
cial em termos modernos no Brasil ocorreu realmente em 1923, com o decreto legis-
lativo 4.682, a chamada lei Elói Chaves. Através desse decreto foram criadas as Caixas
de Pensões dos Ferroviários enquadradas na prática de seguridade social tal como
ainda hoje se entende. Tão importante foi esse evento que a data de 24 de janeiro
passou a ser comemorada como o dia da Previdência Social no Brasil.

Em 1930, foram criados os IAPs: primeiro o IAPM. em 33, seguido do
IAPB e do IAPC, em 34, o 1API em 38 e o IAPTEC em 39. A grande importância
deles é que possuíam um caráter nacional e abrangiam a totalidade dos empregados
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de determinado setor e categoria de atividade econômica e profissional. Ampliava-se,
assim, o universo de atendimento aos trabalhadores e facilitavam-se os cálculos atua-
riais de risco e de custeio, aperfeiçoando-se o sistema.

Em 1931, foram unificadas as Caixas, que só em 1960 seriam estrutu-
radas, dando origem ao último dos IAPs, ou seja, o IAPFESP.

Em 1960, foi promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social, que
unificou a legislação dos IAPs.

Em 1966, foi criado o INPS, com a unificação agora administrativa
dos IAPs através do decreto n9 72, regulamentando o amparo apenas ao trabalhador
urbano.

A grande falha da LOPS foi a de não ter previsto uma dotação orça-
mentária própria para a Assistência Médica, dispondo que esta seria prestada na medi-
da das disponibilidades financeiras do sistema e não na medida das necessidades dos
beneficiários como seria de desejar.

Em 1971, foi criada a CEME - Central de Medicamentos - órgão
autônomo e com a finalidade de produzir e repassar medicamentos aos beneficiários
da Previdência e à população carente em geral.

-	Ainda em 1971, a lei complementar n9 11 instituía o Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural.

1972 foi marcado pela inclusão das domésticas na Previdência Social.

Em 1974, ainda, a Previdência garantia o amparo aos maiores de 70
anos e aos inválidos, a chamada Lei dos Velhinhos.

A criação do SINPAS - Sistema Nacional de Previdência e Assistência
Social - deu-se em 1977. Originou-se como uma conseqüência lógica das dificulda-
des administrativas e do gigantismo atingido pelo INPS, tendo, entre outras razões, a
da contratação de servidores públicos pelo regime da CU, com o simulneo e inevi-
tável esvaziamento do IPASE.

O SINPAS trouxe nova estrutura administrativa aos diversos órgãos
da Previdência Social que o compõem, a saber:
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-3 Aitarquias: lAPAS, INPS, INAMPS
- 2 Fundações : a LBA e a FUNABEM
- 1 Empresa Pública: a DATAPREV
- 1 Órgão Autônomo: a CEME

A partir de então, esses diversos órgãos passaram a se definir pelos
seus objetivos e não mais pelo tipo de clientela, o que, além de descentralizar, trouxe
maior racionalização ao Sistema.

Finalmente, em 1981, mais precisamente no dia 2 de setembro, o
decreto-lei n. 86.329 criou o CONASP - Conselho Consultivo da Administração de
Saúde Previdenciária -, presidido sempre por médico de notório saber e capacidade
administrativa. Compõe-se esse Conselho de representantes de vários Ministêrics e
de confederações de trabalhadores. Cabe-lhe, entre outras atribuições, a de opinar
sobre a organização e o aperfeiçoamento da Assistência Médica da Previdência Social.
Como seu primeiro Presidente foi nomeado o Dr. Aloysio Sailes, que preenche com
vantagens todos os pré- requisitos da lei.

A Previdência Social é, assim, um organismo que, tecnicamente, rea-
liza, através da instituição de um seguro obrigatório e da distribuição de riscos por
uma grande massa de contribuintes, a previsão e a provisão das necessidades indivi-
duais de cada beneficiário. Isto se tornou possível, como dissemos, baseado na
Lei dos Grandes Números, nos cálculos de probabilidades e nas tabelas de bio-esta-
t(sticas.

Não se deve, contudo, confundir Previdência Social com Assistência
Social. A primeira é um mutirão e visa amparar àqueles que formam o seu fundo de
seguridade e contribuem para sua manutenção. A segunda é de responsabilidade do
Estado.

É dever social do homem trabalhar para prover a sua subsistência e a
de seus dependentes. E isto lhe exige o Estado. Em contrapartida, depreende-se ser
dever do Estado amparar aqueles que, por esta ou aquela razão, não podem trabalhar,
dependendo, assim, o seu sustento da coletividade.

A Assistência Social depdende, pois, de um princípio fundamental,
que é a solidariedade humana como base de uma ação social.

Também para a Previdência Social o princípio de solidariedade é de
suma importância e básico para que seus objetivos sejam colimados. Todos devem
12



trabalhar e contribuir para o amparo mútuo. É a velha máxima de um por todos e
todos por um.

Observa-se hoje, em todo mundo, uma grande preocupação com o
bem-estar e a segurança. É sobretudo em função desta preocupação que os gover-
nos se voltam obstiiadamente para a Previdência Social, reconhecendo nela a solução
capaz de evitar inconformismos, reações incontroláveis da massa de trabalhadores,
e até mesmo com o objetivo de prevenir e obstar as convulsões sociais.

Não é nosso propósito, através desta singela exposição e retrospectiva
histórica, quando em rápidas pinceladas tentamos retratar a origem da Previdência
Social e a sua importância na vida dos povos, tecer considerações filosóficas e socio-
lógicas acerca dos reflexos da ação deste sistema sobre o comportamento social e
político do povo brasileiro. Fica todavia lançado o mote, feita a semeadura, desco-
berto o veio de um filão de ouro de grandes proporções e que será tarefa a ser desen-
volvida por alguém com a competência e disposição necessárias para fazê-lo, que não
este modesto expositor que lhes fala. Mas é de justiça e imprescindível que não nos
esqueçamos do papel que a Previdência vem desempenhando entre nós como fator
de equilíbrio social, meio de assistência e amparo oferecido aos brasileiros, principal-
mente se considerarmos as dimensões continentais deste imenso país, sua geografia
e população residente, que concorrem fortemente para tornar mais complexa a opera-
cionalidade do sistema previdenciário. Forçoso é reconhecer tratar-se de um dos mais
avançados e modernos sistemas previdenciários do mundo. Países mais adiantados
que o nosso, com populações bem inferiores e ainda concentradas em áreas equivalen-
tes a um vigésimo ou mais do nosso território, com um perfeito sistema de comunica-
ções, transportes, saúde e educação, não dispõem entretanto de uma moderna le9isla-
ç5o social como a brasileira.

As diretrizes e bases do Presidente João Baptista Figueiredo, postas
em prática pelo Ministro Jair Soares, imprimiram à nossa Previdência Social um sen-
tido universal e uma tal abrangência, que 90% da população tm hoje a garantia de
sua proteção. A grande preocupação do nosso Presidente em tudo fazer para erradi-
car entre nós a pobreza absoluta desenvolveu no espírito do nosso povo a consciência
de que o Governo se preocupa com as suas condições de vida e procura imolantar no
Brasil a verdadeira justiça social.

Incomensuráveis são, todavia, as dificuldades que se antepõem à con-
secução desses ideais filosóficos, sobretudo agora, quando a Previdência Social passa
por uma fase conjuntural particularmente difícil, mercê de desajustes econômicos
e financeiros.
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A nova filosofia a ser implantada na Previdência Social, particularmen-
te no INAMPS e ditada pelo CONASP, impondorioridade na utilização dos recursos
próprios, dinamizando e desenvolvendo a total ocupação da capacidade instalada, exi-
girá do MPAS a adoção de uma enérgica política de grandes investimentos na área da
Assistência Médica, reequipando o Sistema, abrindo concursos públicos ( que em
Minas no os temos desde 1976 ) para provimento de cargos médicos, paramédicos e

administrativos. Terá de criar novos hospitais e Postos de Atendimentos Ambulato-
riais em todo o País, senso ao menos nas regiões e cidades consideradas polos.

O INAMPS possui hoje apenas 42 hospitais próprios espalhados por
todo o País, ou seja, somente 1,2% da rede hospitalar brasileira, enquanto que a rede
privada se constitui de aproximadamente 3.400 unidades, isto é, mais de 90% e que
respondem também por iguais coeficientes e índices de internações em todo o País.
Para atender a demanda da clientela, em face de sua pequena capacidade instalada,
o INAMPS vale-se então de uma enormidade de convênios e contratos com esses
organismos privados.

Este expediente onera espetacularmente a prestação de assistência
médica no País.

Da análise apenas deste dado, entre muitos Outros de enorme signi-
ficaço, podemos inferir a grandiosidade da tarefa, a dimensão dos recursos financei-
ros e a força de trabalho exigíveis para que esta disparidade seja corrigida.

Vivemos dias difíceis. Mas conforta-nos a certeza de saber que aque-
les dos quais depende a conduço dos destinos da Instituição acham-se plenamente
conscientizados da importância de que sejam encontradas soluções para os seus
problemas e novas fontes de custeio. Só então se conseguirá preservar este gigantesco
organismo, patrimônio sagrado do povo brasileiro, fator primordial e com grandes
responsabilidades na preservação da paz e manutenção do equilíbrio social no País.

Nunca, porém, será demais lembrar que o seguro social, segundo de-
monstram as modernas teorias de KEYNES e tantos outros, constitui-se comprova-
damente na mais eficaz estratégia da qual se valem os Governos para salvaguarda
das liberdades fundamentais dos povos e para manutenção de uma política de paz
e de progresso econômico e social.
14



INAMPS - objetivos e estrutura. N(veis de Direçio
Expositor: FRANCISCO VIANNA FURQUIM WERNECK

Coordenador Regional de
Modernizaçio Administrativa

CRIAÇÃO DO SINPAS

A Lei nQ 6439, de 01.09.77, instituiu o Sistema Nacional de Previdência
e Assistência Social, subordinado ao Ministério da Previdência e Assistência Social -
MPAS.

Finalidades do SINPAS

/ - Concessio e manutençffo de benefícios, e prestaçffo de serviços;
II - Custeio de atividades e programas;
III - Gestio administrativa, financeira e patrimonial.

Integram o SINPAS as seguintes entidades:

- Instituto Nacional de Previdência Social - INPS
li - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS
Ill — Fundaçio Legião Brasileira de Assistência - LBA
IV—Fundaço Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNABEM
V - Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV
VI—Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social—lAPAS

Integra também o SINPAS, na condição de órgo autônomo da estrutura
do MPAS, a CentrI do Medicamentos - CEME.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS
Concessáo e manutençifo de benefícios e outras prestações em dinheiro.
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INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
INAMPS

Assistência Médica a

- Trabalhadores Urbanos e Rurais
- Servidores do Estado e

programas especiais destinados a atender a população carente, previ-
denciária ou não, mediante convênios com Instituições Públicas
(atualmente mantidos pela Legião Brasileira de Assistência - LBA).

FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA - LBA
Presta çáo de Assistência Social à população carente, independente de

vinculaçifo a outra entidade do S/NPAS.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO BEM—ESTAR DO MENOR - FUNABEM
Compete promover a execução da Política Nacional do Bem-Estar do

Menor

EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DATAPREV

Análise de sistemas, programação e execução de serviço de tratamento
de informação, o processamento de dados através de computa çio eletrônica e ativida-
des corre/atas de interesse da Previdência e Assistência Social.

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL - lAPAS

- Promove a arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições e de-
mais recursos destinados à Previdência e Assistência Social;

• Realiza as aplicações patrimoniais e financeiras aprovadas pela direção
do Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS;

- Distribui às entidades do S/NPAS os recursos que lhes forem destina-
dos em conformidade com o Plano Plurianual de Custeio do SINPAS.

INAMPS

- Programas de Assistência Médica aos trabalhadores urbanos:
serviços de natureza clínica, cirúrgica, farmacêutica, odontológica,
e assistência complementar.

- Programas de Assistência Médica aos servidores do Estado:
serviços de natureza clínica, cirúrgica, farmacêutica e odontológica.

- Programas de Assistência Médica aos rurais:
serviços de saúde e assistência médica

SA
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- Programas especiais de Assistência Médica, abrangendo os serviços
médicos atualmente mantidos pela LBA e pela Fundaçâb Abrigo do
Cristo Redentor - FACR, à populaçâb carente, previdenciária ou
nio, mediante convênios com instituições públicas.

ESTRUTURA DA PRESIDÊNCIA

- Presidência
- Gabnete do Presidente
- Assessoria Especial de Segurança e Informações
- Coordenadoria de Comunicação Social
- Secretaria de Planejamento
- Consultoria Geral
- Secretaria de Administração
- Secretaria de Medicina Social

ESTRUTURA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

- Superintendência Regional no Estado de Minas Gerais
- Gabinete do Superintendente
- Coordenadoria Regional de Comunicação Social
- Secretaria Regional de Planejamento
- Consultoria Jurídica Regional
- Secretaria Regional de Administração
- Secretaria Regional de Medicina Social

As Superintendências Regionais, com sede nas Capitais dos Estados e
no Distrito Federal, têm por finalidade desempenhar as atividades do Instituto den-
tro de uma região geo-econômica definida por ato do Presidente da Entidade, con-
forme se dispuser em Regimento Interno.

SECRETARIA REGIONAL DE PLANEJAMENTO

- Promover a política de atua çffo, diretrizes, objetivos e metas esta-
belecidas pela Direçio Geral

- Coordenar e integrar os sistemas vinculados de Planejamento de
Saúde, Orçamento-Programa, Modernízaçio Administrativa e Informática

- Elaborar proposta de orçamento-programa regional
• Distribuir dotações orçamentárias
- Realizar, a nível regional, levantamentos, estudos e pesquisas

de fatores sócio-econômicos, culturais de saúde e institucionais, para subsidiar
a fixa çio de índice, parâmetros e indicadores influentes na programa çio

- Promover estudos referentes a racionaliza çio do trabalho, com
a análise de fluxos, rotinas, quantidade e qualidade do trabalho, adequa çio dos
fatores físicos, através da aplicação de Programas de Simplificação do Trabalho.
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CONSULTORIA JURÍDICA REGIONAL

Tem por fina/idade zelar pela observancia da Constituição da Re-
pública e das Leis e Atos emanados dos Poderes Públicos, indicar a orientação
jurídica a ser seguida pelo INAMPS, elaborar contratos e outros instrumentos
legais e atender às consultas dos órgSos nos aspectos relacionados com o direito.

SECRETARIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tem por finalidade orientar e controlar a Administração de Pessoal,
mantendo suficientemente provida a força de trabalho em termos de quantitati -
vos e qualitativos, bem como desenvolver a administração de meios, visando as-
segurar o controle contábil e financeiro e os recursos relacionados com material,
instalações, documentação, transportes e serviços industriais.

SECRETARIA REGIONAL DE MEDICINA SOCIAL

Tem por finalidade programar, desenvolver, implantar e acompanhar
as atividades de promoção da Saúde Individual, zelar pela eficiência dos serviços e
administrar a rede assistencial própria, assegurando a sua integração na rede comu-
nitária de prestação de serviços assistênciais, e, ainda, em conjunto com a Secreta-
ria de Planejamento, elaborar os planos globais de o&idade do INAMPS.

SERVIÇO DE MEDICINA SOCIAL

Ao Serviço de Medicina Social nas Agências cabe desenvolver atí vida-
des administrativas de implementação da prestação de serviços módico-assistenciais
próprios e de terceiros, a nível hospitalar e ambulatorial e, especificamente, realizar
atividades de análise técnica e administrativa de contas módicas n go vinculadas ao
sistema, em âmbito local, e em relação a reembolso de despesas médicas, analisar
pedidos e providenciar os respectivos pagamentos.

SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DO INAMPS EM MG

BELO HORIZONTE

Hospitais:
- Hospital Alberto Cavalcanti

Rua Camilo de Brito, 636 - Progresso
- Hospital Júlia Kubitschek

Av. Albatroz, s/ n9 - Barreiro de Cima
- Maternidade Odete Valadares

Av. do Contorno, 9.494 - Prado
Postos de Assistência Médica:
- Posto de Assistência Médica Sagrada Família

Rua Joaquim Felício, 101 —Sagrada Família
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- Posto de Assistência Médica Carijós
Rua dos Carijós, 528 - Centro

- Posto de Assistência Médica Saudade
Rua Juramento, 1.464 -Saudade

- Posto de Assistência Médica Padre Eustáquio
Rua Padre Eustáquio, 1951 - Pe. Eustáquio

- Posto de Assistência Médica - Psiquiatria
Rua Pe. Eustáquio, 1875 - Pe. Eustáquio

- Posto de Assistência Médica Campos Sales
Rua Campos Sales, 472 - Gameieira

Outros Serviços:
- Serviço de Urgências Clínicas e Cirúrgicas

Santa Casa - SUCC Santa Casa
Av, Francisco Sales, si n?

- Serviço de Patologia Clínica
Rua dos Caetés, 331

- Setor de Órtese e Prótese
Rua São Paulo, 900 - 19 andar— centro

- Plano Especial de Pediatria - P.E.P.
Rua Gonçalves Dias, 3430 - Prado

- Plano de Ação Conjunta - P.A.C.
Rua dos Caetés, 331

A Previdência Social conta com 67 Agências no interior do Estado.
Em cada uma delas existe um Serviço de Medicina Social para resolver ou encami-
nhar os problemas de assistência médica dos beneficiários.

Nem todas as Agências da Previdência Social dispõem de Postos de
Assistência Médica, como é o caso de João Monlevade, Timóteo, Pará de Minas,
Barão de Cocais, Pedro Leopoldo, Visconde do Rio Branco, Congonhas, Araguari,
Caxambu, São Lourenço, São Sebastião do Paraiso, Aifenas (por instalar), Araxá,
Dores do indai ( por instalar ), Guaxupé, Januária, Nanuque, Oliveira, Patos de
Minas e Três Corações.

Mas as seguintes Agências da Previdência Social são dotadas de
Postos de Assistência Médica devidamente estruturados:

Juiz de Fora, Uberaba, Barbacena, Cataguases, Curveio, Divinópo-
iis, itabirito, itajubá, itaúna, São João Dei Rei, São João Nepomuceno, Lavras,
Sabará, Uberiándia, Governador Valadares, Montes Claros, Sete Lagoas, Contagem
Conselheiro Lafaiete, Leopoldina, Ponte Nova, Ouro Preto, Varginha, Poços de
Caldas, Passos, Teófiio Otoni, Itabira, Além Paraíba, Coronel Fabriciano, Ipatinga,
Brumadinho, Nova Lima, Pirapora, Carangoia, Diamantina, Formiga, Ubá, Pouso
Alegre, Aimorés, Caratinga, Corinto, ituiutaba, Manhuaçu, Muriaó, Santos
Dumont, Patrocínio, Viçosa.
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Os beneficiários do INAMPS: Segurados e Dependentes
Habilitaçffo á Assistência - Área Urbana
Expositoras: MAR LY ALBE RNAZ MORAES

Chefe do Setor de Matrícula
MÁRCIA STAINO COSTA
Chefe da Seção de Designaço

O Cartão de Matrícula à assistência médica é o documento que abre as
portas do INAMPS aos segurados e seus dependentes.

Com esse Cartão, conhecido na Instituição como SAM-61, qualquer
pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar do Brasil, recebe atendimento médico e
hospitalar.

O Cartão de Matrícula é a identidade do beneficiário habilitando-o den-
tro da Previdência Social.

Aconselha-se a todos, portanto, que procurem ter sempre consigo o
Cartão de Matrícula.

O Setor de Matrícula, em Belo Horizonte, funciona na Av. Amazonas,
276— Térreo - telefone 226-1144.

CONCEITUAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

Segurado - é o contribuinte da Previdência Social

Beneficiários - são os segurados e seus dependentes

Dependentes - são aqueles que dependem economicamente do segura-
do

Tipos de segurados:

1 - Autônomo
2 - Empregador
3 - Empregado
4 - Doméstico
5 - Aposentado
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Autônomo - aquele que, trabalhando por conta própria, contribui para
a Previdência Social através de carnê bancáiío.

Empregador - aquele que mantém firma com C.G.C., contribuindo
através de carnê bancário.

Empregado - aquele que trabalha e tem sua CTPS assinada pala firma.

D omêstico - aquele que, trabalhando em residência, tem sua Carteira
assinada e contribui através de carnê bancário.

Aposentado - aquele que, por tempo de serviço, ou por idade, ou por
invalidez, ou acidente de trabalho recebe benefício vitalício do INPS,
através de carnê ou conta bancária.

DEPENDENTES

Certas pessoas da família do segurado sustentadas por ele são conside-
radas como seus dependentes e têm direito à assistência médica.

Sio dependentes do segurado:
a) esposa, o marido inválido, a companheira, os filhos menores de 18

anos ou inválidos e as filhas solteiras menores de 21 anos ou inváli-
das,'

b) o pai (inválido ou maior de 60 anos, e que nio tenha outro tipo de
previdência), e a mie;

c) pessoa designada (se do sexo masculino, menor de 18 anos ou maior
de 60 anos, ou inválidos e que nio tenham outros tipos de previdên-
cia).

Equiparam-se aos filhos mediante declaração do segurado:

1) o enteado
2) o menor sob guarda
3) o menor tutelado (que não possua bens suficientes para o seu

sustento)

Documentaçâb à Matr(ula

AUTÓNOMO E EMPREGADOR

Segurado (a)
a) carnê e inscrição de contribuinte
b) documento de órgio oficial titulo de eleitor, carteira de identidade

ou Carteira Profissional (CTPS)
c) um retrato 3x4 recente
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a) certidão de casamento
b) documento de árgio oficial
c) um retrato 3x4
d) carnê e inscrição do contribuinte (marido)

Filho

a) certidão de nascimento
b) um retrato 3x4, quando maior de 10 anos
c) um documento de identidade, mesmo que seja carteira escolar, quan-

do maior de 16 anos
d) carnê e inscrição do contribuinte (pai)

EMPREGADO

Segurado (a)

a) Carteira Profissional atualizada
b) um retrato 3x4

Esposa

a) certidão de casamento
b) documento de órgffo oficial
c) Carteira Profissional (marido) atualízada
d) um retrato 3x4 recente

Filho

a) certidão de nascimento
b) documento de identidade, mesmo que seja carreira escolar, quando

maior de 16 anos
c) um retrato 3x4 recente (maior de 10 anos)

DOMÉSTICO

Segurado (a)

a) Carteira Profissional assinada
b) carnê de contribuinte e inscrição
c) um retrato 3x4 recente

Esposa

a) certidão de casamento
b) documento de órgão oficia! (título de eleitpr, carteira de identidade

ou CTPS)
c) um retrato 3x4 recente
d) Carteira Profissional e carnê do contribuinte
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Filho

a) certidio de nascimento
b) documento de identidade mesmo que seja carteira escolar, quando

maior de 16 anos.
c) um retrato 3x4 recente (maior de 10 anos)

d) Carteira Profissional e carnê do contribuinte

APOSENTADO

Segurado (a)
a) documento de órgio oficial (título de eleitor, carteira de identidade

ou Carteira Profissional)
b) um retrato 3x4 recente
c) carnê da aposentadoria ou declaração do Posto de Benefícios do

INPS onde foi requerida

Esposa
a) certidão de casamento
b) documento de órgão oficial
c) um retrato 3x4
d) carnê da aposentadoria ou declaração do Posto do INPS onde foi

requerida

Filho
a) certidão de nascimento
b) documento de identidade, mesmo que seja carteira escolar

(maiores de 16 anos)
c) um retrato 3x4 (maiores de 10 anos)
d) carnê da aposentadoria ou declaração do Posto onde foi requerida

pelo pai ou mãe.

MARIDO INVÁLIDO

a) certidão de casamento
b) documento de identidade oficial do marido
c) um retrato 3x4
d) Carteira Profissional da segurada
e) perícia médica comprovando invalidez, se menor de 65 anos (emitida

pelo INAMPS)

COMPANHEIRA
Será considerada companheira aquela que, designada pelo segurado, es-

teja sob sua dependência econômica por prazo superior a 5 anos ou que tenham filhos
em comum.
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a) declara çlo de designação feita à rua Rupiriambás, 361 - térreo, se na
Capital. (No interior, o segurado deverá dirigir-se à Agência da Previ -
dência Social na localidade em que reside ou da zona de influência).

b) declara çffo de dependência econômica (assinada pelo próprio
segurado)

c) um retrato 3x4
d) Carteira Profissional do segurado

Filho (a) maior inválido

a) certidio de nascimento do filho (se a mie a declarante, deverá apre-
sentara certidão de casamento dos pais)

b) documento de identidade oficial do filho
cl perícia médica comprovando invalidez (emitida pelo INAMPS)
d) um retrato 3x4
e) Carteira Profissional do segurado

Pai

a) declaração de dependência econômica (assinada pelo próprio se-
gurado)

b) documento de identidade oficial do pai
c) um retrato 3x4
d) perícia médica comprovando invalidez, se menor de 60 anos (emiti-

da pelo INAMPS)
e) Carteira Profissional do segurado

Me

a) declaração de dependência econômica (assinada pelo próprio segu-
rado)

b) documento de identidade oficial da mie
e) um retrato 3x4
d) Carteira Profissional do segurado

Pessoa designada
Não existindo dependentes preferenciais (esposa e filhos), o segurado

poderá efetuar a designação de uma outra pessoa, desde que comprove que esta viva
sob sua dependência econômica.

a) declaração de designação feita á rue Tupinambás, 361 - térreo, se na
Capital

b) declaração de dependência econômica (assinada pelo segurado)
e) documento oficial de identidade
d) um retrato 3x4
e) Carteira Profissional do segurado
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Enteado
a) declara çáo de designa çio feita à rua Tupinambás, 361 - térreo, se na

Capital
b) certidffo de casamento dos pais
c) certidffo de nascimento do dependente
d) um retrato 3x4, para os maiores de 10 anos
e) identidade do dependente maior de 16 anos
f) Carteira Profissional do segurado

Menor sob guarda
a) declara çáb de designa çio feita à rua Tupinambís, 361 - térreo, se na

Capital
b) termo de guarda
c) certidffo de nascimento
d) um retrato 3x4, para os maiores de 10 anos
e) identidade, para os maiores de 16 anos
f) Carteira Profissional do segurado

Tutelado

a) declara çio de designa çSo feita à rua Tupinamb4s, 361 - térreo, se na
Capital

b) certidio de tutela
c) certidâ'o de nascimento
d) um retrato 3x4, para os maiores de 10 anos
e) identidade, para maiores de 16 anos
f) Carteira Profissional do segurado

SEGURADOS E DEPENDENTES DO EX—IPASE

Segurado
a) documento de identidade
b) atestado funcional da repartiçáo ou Ministério de origem
c) um retrato 3x4 recente
d) se aposentado, contra-cheque, que dispensa o atestado funcional

Esposa
a) atestado funcional
b) documento de identidade
c) certidão de Casamento
cl) retrato 3x4 recente
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Filho
a) atestado funcional
b) documento de identidade (maiores de 16 anos)
c) certidão de nascimento
d) um retrato 3x4 (maiores de 10 anos)

PENSIONISTAS

Viúva
a) documento de identidade
b) retrato 3x4 recente
c) declaração de dependente do Posto de Benefícios onde foi

requerida a pensão

Filho
a) certidão de nascimento
b) documento de identidade (maiores de 16 anos)
c) um retrato 3x4 (maiores de 10 anos)
d) declaração de dependente do Posto de Benefícios onde foi

requerida a pensão

Outros

a) documento de identidade
b) um retrato 3x4 recente
c) declaração do Posto de Benefícios do INPS onde foi requerida

a pensão
o
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Os beneficiários do INAMPS: Segurados e Dependentes
Habilitaçâo Assistência - Área Rural
Expositora : MARIA DAS MERCÊS SETTE BICA LHO

Chefe da Seção de Controle de Serviços do
Grupamento de Programas Rurais

O homem do campo passou a ser amparado pela Previdência Social
a partir de 1971, através da Lei Complementar n9 11, que instituiu o " Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural - PRO RURAL ", posteriormente alterada pela
Lei Complementar ri? 16. de 30 de outubro de 1973.

São beneficiários da Previdência Social Rural:
- NA QUALIDADE DETRABALHOR RURAL

a) Trabalhador Rural Assalariado - TRA
b) Trabalhador Rural Produtor - TRP - aquele que, proprietário

ou nâ'o, sem empregados, exerce atividade rural, em regime
de subsistência, ou seja, em regime de economia familiar;

c) Pescador - aquele que, sem vínculo empregatício e na condi-
çffo de pequeno produtor, trabalhando individualmente ou
em regime de economia familiar, faça da pesca sua profissão
habitual ou meio principal de vida e esteja matriculado na re-
parti çio competente;

d) Garimpeiro Autônomo - assim entendido o trabalhador que,
em caráter individual e por conta própria, exerça as ativida-
des de garimpagem, faisca çio e cata e esteja matriculado no
6rgso competente da Secretaria da Receita Federal.

li - NA QUALIDADE DE EMPREGADOR RURAL
a) a pessoa física que, tendo empregado, empreende, a qualquer

título, atividade econômica rural;

b) quem, proprietário ou nâ'o, mesmo sem empregado contrata-
do formalmente, mas utilizando trabalho de terceiros, explo-
re, em regime de economia familiar, imóvel rural que lhe
absorva toda a força de trabalho e lhe garanta subsistência,
em área igual ou superior á dimensio do módulo rural da res-
pectiva regiSo;
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c) o proprietário de mais de um imóvel rural, desde que a soma
de suas áreas seja igual ou superior â dimens'o do módulo
rural da região.

III - DEPENDENTE
considera-se dependente, tanto do trabalhador como do empre-
gador rural, o definido como tal, nos termos e condições estabe-
lecidas no RBPS, em relação aos segurados do sistema geral da
Previdência Social, ou seja:

a) a esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais
de 5 anos, os filhos de qualquer condição, menores de 18
anos ou inválidos e as filhas solteiras de qualquer condição,
menores de 21 anos ou inválidas,

b) a pessoa designada que, se de sexo masculino, só pode ser me-
nor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou inválida,

ci o pai inválido e a mãe;

di os irmãos de qualquer condição, menores de 18 anos ou invá-
lidos e as irmãs solteiras de qualquer condicio, menores de
21 anos ou inválidas.

IV— HABILITAÇÃO

a) A identificação do trabalhador rural assalariado é feita com a
apresentação de um dos seguintes documentos, em ordem
preferencial:
Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Sindical,
declaração do patrão, declaração de autoridade municipal;

b) Do trabalhador rural produtor - com a apresentação do
Cartão de Cadastramento do INCRA constando a sigla TI?;

c) Do empregador rural - com a apresentação do carnê de contri-
buição quitado ou do CISSA, fornecido pelo Representante
Local.

Observação A Portaria n9 2.576, de 22.07.81, do Ministro da Previ-
dência e Assistência Social, determinou o fornecimento
aos beneficiários rurais -segurados e dependentes -de urr
Cartão de Identificação, que corresponde ao SAM-61 da
clientela urbana, o qual será o único documento hábil
para comprovação do direito à assistência médico-hospi-
talar. Tal medida impedirá que pessoas estranhas à clien-
tela rural usufruam dos serviços que lhe são destinados,
como freqüentemente ocorre.
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Assistência Médica à clientela urbana
Na Capital

Expositor: DA. ARGEMIRO MAGALHÂES NETTO
Assistente do Diretor da Divisão Local de
Medicina Social

-INTRODUÇÃO

Belo Horizonte representa o maior centro médico do Estado e
os recursos assistenciais aqui disponíveis exercem uma atração natural para os bene-
ficiários, não só da Capital, mas também do interior, e mesmo de outros Estados,
que para aqui se dirigem em busca de tratamento médico.

Esta particularidade traz conseqüentemente uma sobrecarga aos
serviços médicos previdenciários na Capital, gerando maior demanda em relação à
oferta.

O INAMPS segue uma estratégia política de aproveitamento de
todos os recursos já existentes na localidade, independentemente de sua origem, se-
ja de natureza pública ou privada, mediante a celebração de contratos e convênios
em suas mais diferentes formas, praticamente com todas as instituições.

Assim, o INAMPS criou na Capital o seu dispositivo de recursos
médico-assistenciais de uma forma bastante abrangente, que tem como objetivo
prestar assistência médico-hospitalar à população previdenciária necessitada.

A assistência médica é prestada aos beneficiários na medida dos
recursos disponíveis e obedecendo às normas próprias que regulamentam a atuação
do INAMPS, buscando o pleno rendimento da sua capacidade instalada e a humani-
zação do atendimento à clientela.

Em síntese, o INAMPS na Capital dispõe de serviços próprios,
contratados e conveniados e presta assistência médico-hospitalar em todos os níveis.
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II - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

É aquele prestado em regime de não -interna ção.

1. Atendimento ambulatorial de urgência

Constitui-se de serviços instalados para prestar atendimentos
de urgências clínicas, cirúrgicas e psiquiátricas aos segurados
da Previdência Social e seus dependentes, funcionando duran-
te as 24 horas do dia, inclusive aos sábados, domingos e
feriados.

1.1 Serviços Próprios
O SUCC Santa Casa é o único serviço próprio do
INAMPS destinado ao atendimento ambulatorial de ur-
gências clínicas..e cirúrgicas na Capital.
Funciona anexo à Santa Casa de Misericórdia, na praça
Hugo Werneck.
Conta com cerca de 150 médicos, que ali trabalham em
regime de plantões semanais, apresentando uma média
mensal em torno de 35.000 atendimentos.

12 Serviços Contratados
A relação abaixo mostra os hospitais e/ou serviços con-
tratados para atendimento de urgências ambulatoriais,
com os respectivos endereços e discriminação por espe-
cialidades.

a) Urgências Clínicas e Cirúrgicas

CLÍNICA MÉDICA

1. Hospital Antônio Moreira	 Rua Pará de Minas, 1015
Pe. Eustdquio
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2. Hospital Maria de Lourdes Drumond
3. Hospital e Maternidade Monte Cristo

4. Hospital e Matem. Santa Rita

S. Hospital e Matem. Sebastião D'Assumpço

6. Hospital Migul Couto

7. Hospital Francisco de Assis

Av. Silva Lobo, 1718 - Grajaú
Av. Maria da Glória
Bairro Amazonas
Av. Tito Fulgêncio, 1045
Barreiro de Baixo
Rua Pará de Minas, 295
Pe. Eustáquio
Rua Ouro Preto, 1.102
Santo Agostinho
Rua Itapagipe, 762 - Concórdia

PEDIATRIA

1. Hospital Infantil Padre Anchieta

2. Hospital Infantil Sta. Terezinha

3. Hospital Infantil Santos Anjos

4. Hospital Infantil So Domingos Sávio

5. Hospital Urgência São Paulo

6. Hospital São Tarcísio

Av. Major Delfino de Paiva,
2.356 - São Francisco
Rua Viam go, 510 - Barroca

Rua Brito de Meio, 341
Gutierrez
Rua Timbiras, 2.674
Santo Agostinho
Rua Visc. de lbituruna, 79
Barreiro de Baixo
Rua Gonçalves Dias, 1.608
Funcionários

b) Urgências Psiquiátricas

PUP—Galba Veloso
	 Rua Conde Pereira Carneiro ,364

A média mensal da demanda ambulatorial de urgência nos hospitais
e/ou serviços contratados está em torno de 90.000 atendimentos/mês, prestados por
cerca de 300 profissionais médicos.

Acrescente-se que o atendimento de urgências ambulatoriais de nature-
za cirúrgica e traumatológica é também em grande parte prestado pela rede hospita-
lar contratada para internações, apesar de a Instituição não manter contratos espec( -
ficos para a modalidade de atendimento com esses hospitais.
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2. Atendimento ambulatorial programado
Este atendimento é realizado preferencialmente nos próprios do
INAMPS.
2.1 Serviços Próprios

A Capital conta com seis Postos de Atendimento Médico (PAM),
destinados ao atendim.nto ambulatorial programado:
PAM—Sagrada Família	Rua Joaquim Feudo, 101

Padre Eustáquio	Rua Padre Eustáquio, 1951
Campos Sales	Rua Campos Sales, 472
Saudade	Rua Juramento, 1464
Carlos Prates	Rua Padre Eustáquio, 1875
Pré-Natal	funciona nas Maternidades contra-

tadas.

Esses Postos contam com recursos e atendimento de consultas
praticamente em todas as especialidades médicas, dispondo ainda de ser.
viços complementares de terapia e diagnóstico. Neles estão lotados cer-
ca de 520 médicos, produzindo uma média de 125.000 consultas mês,
em 212 consultórios.

Para o atendimento odontológico, o INAMPS conta com o
PA—Carijós, que apresenta uma prestação média mensal de cerca de
60.000 serviços odontológicos, contando com 66 odontológos do
Quadro,

Existe ainda o Laboratório Central, localizado na rua Caetés,
331, destinado a exames de patologia clínica, com a produção mensal
de 120.000 exames.

2.2 Serviços Contratados
O INAMPS conta com serviços e/ou profissionais credenciados

para o atendimento em suas instalações particulares, para assistir o ex-
cedente da clientela não absorvida pelos serviços próprios, seja pela
sobrecarga da demanda, seja pela inexistência, nos próprios da Insti-
tuição. do recurso requerido naqueles casos de maior complexidade
técnica.

Cerca de 3.000 profissionais e/ou serviços credenciados aten-
dem beneficiários 2ncaminhados pelos PAMs, nas situações acima
expostas.

III - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
1. Hospitais Próprios

Sffo três os hospitais próprios do INAMPS em Belo Horizon-
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te: o Hospital Júlia Kubitscheck, especializado em pneumo-
logia clínica e cirúrgica, com cerca de 400 leitos; o Hospital
Alberto Cavalcanti, que é um hospital geral, com cerca de
120 leitos; e a Maternidade Odete Valadares, para o atendi-
mento da gestante-carente, com 114 leitos.

2. Hospitais Contratados
O INAMPS mantém contrato com 71 Hospitais, que repre-
sentam praticamente quase toda a rede privada da Capital,
dando uma cobertura hospitalar em todas as especialidades
médicas e perfazendo um total de 6.506 leitos, distribuídos
nas seguintes especialidades:

Clínica Médica ........... 1.384 leitos
Pediatria................ 1.078
Obstetrícia .............. 510
Cirurgia ................ 1.314
Psiquiatria ............... 1.800
Tisiologia ............... 320
Geriatria ................ 100

3. Serviços Conveniados

Com o objetivo da obtençâb de melhor e maior descentrali-
zação do atendimento médico, o INAMPS mantém convê-
nios assistenciais específicos com as mais variadas institui-
ções, tais como empresas, sindicatos, associações, universi-
dades, entidades públicas, estadual e municipal, perfazendo
cerca de 150 convênios, com um total de 75.000 atendimen-
tos/mês.
Dentre esses, merece destaque especial o convênio com o
Hospital das Cl (nicas e o convênio com a Secretaria de Esta-
do da Saúde, para o atendimento da sua clientela urbana na
rede de Postos e Centros de Saúde da Capital.
Nesse último convênio, o INAMPS repassa cerca de 80 mi-
lhões de cruzeiros mensais pela contraprestação de serviços.

IV - CONCLUSÃO

Inegavelmente, patenteia-se pelo exposto, sem sombra de contestação,
que a Previdência Social, através dos serviços prestados pelo INAMPS, desempenha
um papel ponderável de equilíbrio, trazendo tranqüilidade e segurança á sociedade.

Todavia, em que pese a soma incalculável de serviços até aqui presta-
dos, caberá a todos os que participam nas lides previdenciárias transformar as benes-
ses dessas realizações em estímulo constante, para buscar sempre soluções novas para
os grandes problemas que estão constantemente a desafiar a Previdência Social.
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Assistência Médica à clientela urbana
No Interior

Expositor: DR. MARCI 'LIO JOSÉ STORTINI
Médico da Secretaria Regional de
Medicina Social

A Previdência Social, através do INAMPS, presta hoje assistência
médico-hospitalar a 85% da população brasileira.

Esta prestação de serviços, specialmente no interior do Estado de Mi-
nas Gerais, é feita através de um sistema que basicamente se compõe, ou melhor,
se estrutura do seguinte modo:

- Assistência Ambulatorial
- Assistência Hospitalar
- Assistência ao Rur(cola

A Assistência prestada ao homem do campo, feita através do
FUNRURAL, no será objeto de comentários aqui, pois é tema de uma das palestras
deste Painel.

A Assistência Ambulatorial Urbana é prestada em três n(veis:

1. Assistência Ambulatorial através de recursos próprios, ou seja, nos
Postos de Assistência Médica (PAM) existentes em algumas cidades,
geralmente nas de maior densidade populacional.
Nesses PAMs, além da consulta médica propriamente dita, os segu-
rados contam com recursos auxiliares de diagnóstico, tais como
exames de laboratório, exames radiológicos, exames eletrocar-
diográficos etc.
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2. Assistência Anibulatorial através de convênios com profissionais
médicos, para atendimento de consultas.

Os recursos auxiliares, neste caso, serão encontrados em serviços
diversos, também através de convênio para a realização de exames
laboratoriais, radiológicos e outros.

3. Assistência Ambulatorial através de convênios hospitalares, ou
seja, o oferecimento de recursos médicos prestados em ambulató-
rio hospitalar que mantém convênio com o INAMPS, e geralmente
para o atendimento das urgências, quer sejam estas clínicas, cirúr-
gicas ou trau mato lógicas. Os recursos auxiliares de diagnóstico,
nestes casos, são aqueles do próprio hospital conveniado e que
servem a sua própria infra-estrutura.

A Assistência Hospitalar é prestada a nível clínico ou cirúrgico, sendo
que, no primeiro caso, o atendimento é de urgência, e, no segundo, o atendimento
cirúrgico pode ser prestado tanto a nível eletivo quanto a nível de urgência.

Resta mencionar, aqui, a Assistência Médica Fora do Domicilio. Este
tipo de prestação de serviços visa o encaminhamento de segurados a outras localida-
des, quando em seu local de domicílio não existem recursos médicos, ou mesmo
quando os recursos existentes não são suficientes para a cobertura das necessidades
do paciente.

Para a prestação desse tipo de assistência, o segurado ou beneficiário
deverá procurar o Agente ou o Representante Local da Previdência Social e solicitar
os recursos necessários para seu deslocamento para o local recomendado, recebendo
então passagem e hospedagem pelo prazo previsto para seu tratamento.

Outros tipos de assistência médico . hospitalar que a Previdência presta
aos segurados são feitos através de convênios com

- Sindicatos
- Empresas
- Universidades
- Prefeituras

Nestes casos, o órgão convenente recebe um subsídio mensal fixo, de
acordo com o número de associados que são acobertados e se obrigam a manter local
e pessoal adequados ao atendimento a ser prestado.
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Assistência Médica à clientela rural

Expositor: DA. ROBERVALJUNQUEIRA FRANCO
Chefe do Grupamento de Programas Rurais

A Assistência Médica ao Trabalhador Rural iniciou-se palidamente
por volta de 1968 e só em 1971, através da Lei Complementar nQ 11, a Presidência
da República instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
(PRO RURAL).

Dai para cá, a Assistência Médica ao Trabalhador foi ganhando dimen-
sões através de doações e novos convênios.

Em 19.12.74, um novo e importante passo na prestação da Assistên-
cia Médica ao Trabalhador Rural foi dado através da assinatura da Lei nÇ 6.195,
atribuindo ao FUNRURAL a concessão de prestações por Acidente do Trabalho.
Em 01 .05.80, através da OS/INAMPS/MPAS-42.1 1/80, foram estabelecidos para a
clientela rural os mesmos critérios em vigor na área urbana no que se refere ao Aci-
dente do Trabalho.

A Assistência Médica ao T.R. é feita de uma maneira hierarquizada,
da seguinte forma:

Ambulatório - Hospital Local - Hospital Regional - Hospital de
maior porte da Capital.

Se esta hierarquização fosse seguida à risca por segurados e convenen-
tes, o atendimento médico do FUNAURAL poderia ser considerado um modelo.

Mesmo com as falhas existentes no atual programa de assistência ao
T. R., pode-se afirmar seguramente que este foi, sem dúvida, o maior Programa Social
do Governo Federal nos últimos tempos e, para isto, veja-se a magnitude do progra-
ma em Minas Gerais, revelada em número de convênios existentes para assistência
médica ao Trabalhador Rural:
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HOSPITALAR
	

AMBULATORIAL

Hospitais Locais
	333	 Com Sindicatos e Hospitais

	284
Hospitais Regionais

	47	 Fundação Municipal de Saúde 165
Lanchas
	 2

Unidade Móvel de Assistência
	

8

	

ACIDENTES DO TRABALHO 1	ODONTOLÓGICOS

	

Hospitais conveniados 275	1	Com diversas entidades	376

EMPREGADOR RURAL

Em 06.1 1.75, o Presidente da República ampliou ainda mais a assis-
tência médica ao rurícola, ao sancionar a Lei nQ 6.260, que estendeu os benefícios
da Previdência e Assistência Social aos empregadores rurais e seus dependentes.

Nesta modalidade de assistência, a remuneração é feita à base de " ato
médico " e não com o subsídio fixo mensal, como é feito com os convénios destina-
dos a atender ao trabalhador rural.

Para atender ao P. R., mantêm-se em Minas os seguintes convênios:

	

HOSPITALARES	-	280

	

AMBULATORIAIS -	459

Além destes convênios específicos para atendimento ao trabalhador
ou empregador rural, a clientela rural dispõe ainda de convênios onde não existe
distinção de clientela.

Atendem indistintamente a área urbana e rural assim:

P1 ASS
Unidades Mistas	FSESP	06

	
Centros Regionais	17

Unidades Sanitárias FSESP	14
	

Centros de Saúde
	519

Postos de Saúde
	830

TOTAL
	

1386
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O Convénio PIASS - sua abrangéncia e seu alcance social
Expositor: NíVIO BRAZ DE LIMA

Gerente do Convénio SES/INAMPS/PIASS

O Convênio SES/INAMPS/PIASS já vem funcionando há mais de três
anos, com cerca de 54 Centros e 180 Postos de Saúde na região de Montes Claros, no
Norte de Minas.

Em face do que permite o próprio convênio e, ainda, do que preceitua a
Lei 84.219, de 14 de dezembro de 1979, houve a assinatura, pelos srs. Secretário de
Estado da Saúde e Superintendente Regional do INAMPS em Minas Gerais, de um
aditivo ao referido convênio, expandindo a área de sua atuação para todas as regiões
do Estado de Minas Gerais. Incorporaram-se ao Programa, de imediato, os 17 Centros
Regionais de Saúde da SES, com 519 Centros de Saúde e 830 Postos de Saúde, per-
fazendo, atualmente, um total de 1349 Unidades. Outras serão ativadas progressiva-
mente, de maneira a atingir aproximadamente 1500 Unidades até o final do ano.

Para a ativação de todas as unidades, vinha o INAMPS repassando à
Secretaria de Estado da Saúde, desde o mês de outubro/80, a importância mensal de
Cr$ 64.129.500,00, que foi atualizada em junho de 1981 para Cr$ 86.004.916,00 e
que deverá passar, em janeiro de 1982, para Cr$ 114.300.336,00.

Vale dizer, no entanto, que o aditivo menciona, taxativamente, em uma
de suas cláusulas, que os pagamentos a serem efetuados pelo INAMPS estarão sempre
condicionados ao efetivo funcionamento das referidas unidades, destinando, especifi-
camente, os valores:	

até 06/81
	

06 a 12/81
	

A partir de 12181

Centro de Saúde	101.500,00
	

134.894,00
	

179.274,00
Posto de Saúde	14.500,00

	
19.271,00
	

25.611,00

Mais relevante do que o próprio quantitativo das importâncias repassa-
das está a alta significação que terá para o Estado de Minas Gerais o funcionamento
efetivo de unidades de atendimento médico básico. O funcionamento do convênio
na região de Montes Claros, proporcionou, durante o ano de 1979, 312.722 consultas
médicas urbanas e rurais, e em todo o Estado a cifra subirá seis vezes mais, ou seja,
para 1.800.000 consultas médicas, com repercussão de alta valia, em todos os senti-
dos, para a população mais carente. E haverá acréscimo, no que diz respeito a aten-
dimentos primários e básicos, de 1.267.347, em Montes Claros, em 1979, para segura-
mente 7.200.000 em todo Estado, em 1981.
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Trata-se, na realidade, de convênio que, se satisfatoriamente adminis-
trado, poderá constituir, a médio prazo, a redenção dos cuidados para a saúde da p0-
pulaçio ainda não atingida no Estado de Minas Gerais.

Mas como gerir satisfatoriamente, a médio prazo, milhares de unidades
em todo o Estado? Como saber, com precisão, quais as que estão funcionando ou as
que não estão? Como montar um sistema de informações capaz de assegurar às auto-
ridades do INAMPS condições de saber se as verbas estão sendo convenientemente
aplicadas?

Sem querer desmerecer o órgão conveniado, o que sabemos é que ne-
nhuma instituição - pública, comercial, bancária, hospitalar e mesmo doméstica -
funciona satisfatoriamente sem um sistema de acompanhamento, controle e avaliação.

O fornecimento de verbas com destinação específica, sem um sistema
de acompanhamento adequado, significa, na maioria dos casos, falta de efetivade de
sua destinação.

A única solução será montar, a médio prazo, com os recursos humanos
que a Instituição possui, o referido sistema de acompanhamento, controle e avaliação.

Assim, foi proposto e iniciado o treinamento de três elementos de cada
uma das 67 Agências da Previdência Social no Estado:

- o Agente
- o Coordenador ou Chefe do Serviço de Medicina Social e
- o Chefe Administrativo, como agentes multiplicadores dos ensina-

mentos ministrados em Belo Horizonte, para elementos de todas as regiões do Esta-
do, retreinando:

- 680 representantes do ex—FUNRURAL
- 138 módicos-revisores do ex—FUN RURAL e tantos representantes

da Previdência Social quanto necessários, sempre com a finalidade
de colocá-los a par da maneira mais objetiva possível

- do que é a atual filosofia do Sistema Nacional de Saúde
- do que objetiva em realidade o convênio
- como deverá funcionar o sistema de informações, indispensável a

uma avaliação satisfatória do que está ocorrendo, inclusive forne-
cendo a todos um roteiro de acompanhamento, de avaliação e con-
controle de cada unidade.

A primeira parte do treinamento já foi realizada em Belo Horizonte,
tendo sido treinados 201 elementos do interior, distribuídos em turmas, com o custo
para o INAMPS de, aproximadamente, Cr$ 6.000.000,00, o que pouco representa
para manter a adequada aplicação mensal dos Cr$ 86.004.916,00, sem contar os no-
táveis benefícios médico-sociais decorrentes.

Falta ainda o treinamento de multiplicação, ou seja, a segunda parte,
que atingirá os funcionários que terão a sua atuação junto aos municípios menores
do Estado.
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A seguir, três quadros, que mostram o quantitativo financeiro repassa-
do ao Estado e a extraordinária potencialidade do programa.

QUADRO/

Postos de Saúde
Centros de Saúde
Auxiliares de Saúde

Médicos
Serviços Básicos

Consultas Médicas

Atendimentos
Atendimento p!habt.

830
519

	

830 X	2	=

	

519 X	4	=

	

519 X	1

	

3.736 X	15	-

	

56.040 X	22

	

1.232.880 X	12

	

519 X	12

	

6.228 X	22	=

	

137.016 X	12

	

14.794.560 +	1.644.192	=
16.438.752 + 13.643.886 hab.

1.349 unidades
1.660
2.076	3.736

4.255 Func
56.040 por dia

1.232.880 por mês
14.794.560 por ano

6.228 por dia
137.016 por mis

1.644.192 por ano
16.438.752 por ano
1.20 por habit/ano

NOTA : Todos os cálculos acima foram feitos considerando o mínimo
de pessoal em cada unidade, ou seja:

- 2 auxiliares para cada Posto de Saúde;
- 4 auxiliares para cada Centro de Saúde;
- 1 médico para cada Centro de Saúde e com um mínimo de tarefa exe-

cutada na carga horária
Auxiliares —8 :00 horas - 15 atendimentos
Médico	- 4 :00 horas - 12 atendimentos.

QUADRO li

Posto de Saúde	 830
Centros de Saúde	 519	 =	1.349 unidades
Auxiliares de Saúde	 830 X	2	 1.660

	

519 X	4	=	2.076=3.736
Médicos	 519 X	2 = 1.038 =	1.038 4.774 Func.
Serviços Básicos	 3.736 X	30	=	112.080 por dia

	

112.080 X	22	=	2.465.760 por mês

	

2.465.760 X	12	=	29.589.120 por ano
Consultas Médicas	 1.038 X	16	=	61.608 por dia

	

16.608 X	22	=	365.376 por mês

	

365.376 X	12	=	4.384.512 por ano

Serviços Básicos	29.589.120 + Consultas Médicas	4.384.512 33.973.632

	

33.973.632 + 13.643.886 hab. =	2.49 p1 hab./ano
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NOTA : Os cálculos aqui foram feitos considerando o quantitativo mí-
nimo de pessoal em cada unidade de acordo com as normas da Secretaria, mas com
uma tarefa mais compatível com uma carga horária de 8 : 00 horas para as auxiliares
de saúde, ou seja, 30 atendimentos por dia.

Quanto aos médicos, foram considerados para cada Centro de Saúde,
o que parece muito próximo da realidade do momento, e com uma tarefa de 16
atendimentos por 4 : 00 horas de serviço, tal qual nos Postos do INAMPS.

QUADRO III

REPASSES MENSAIS DO INAMPS À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

JUNHO A DEZEMBRO DE 1981 POR MÊS

Centros de Saúde: Cr$ 134.894,00 X 519 = Cr$ 70,009.986,00

Postos de Saúde : Cr$ 19.271,00 X 830 = Cr$ 15.994.930,00

Cr$ 80.004.916,00

Cr$ 80.004.916,00 X 7 meses	Cr$560.034.412,00

JANEIRO A JUNHO DE 1982 POR MÊS

Centros de Saúde: CrS 179.274,00 X 519 = Cr$ 93.043.206,00
Postos de Saúde:	Cr$ 25.611,00 X 830 = Cr$ 21.257.130,00

Cr$ 114.300.336,00

Cr$ 14.300.336,00 X 6 meses = Cr$ 685.802.016,00

JUNHO DE 1981 A JUNHO DE 1982 (13 meses)

Cr$ 560.034.412,00 + Cr$ 685.802.016,00 = Cr$ 1.245.836.428,00

ALGUNS VALORES MÉDIOS

Cr$ 1.245.836.428,00: 13.643.886 habitantes = Cr$ 92,00 p/hab/ano
Cr$ 1.245.836.428,00: 16.438.752 atendimentos (tempo mínimo -
Quadro 1) = Cr$ 76,00 por atendimento

Cr$ 1.245.836.428,00 : 33.973.632 atendimentos (tempo ideal --
Quadro II) = Cr$ 37,00 por atendimento
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II PAINEL SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO ORGANIZADORA

Do INAMPS

- Argemiro Magalhffes Netto
Assistente do Diretor da Divisão Local de Medicina Social

- Delano Brochado Adjuto
Secretário Regional de Planejamento

- Francisco Vianna Furquim Werneck
Coordenador Regional de Modernização Administrativa

- Jogo Bernardo Ferreira Alhais
Chefe da Equipe de Assistência Médica aos Urbanos

- Marcos Maia Júnior
Secretário Regional de Administração

- Sarnara Santos de Souza
Diretora da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos

- Sertório Canedo
Coordenador Regional de Comunicação Social

Da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
- Darke Baeta da Costa
- Geraldo Fábio Madureira
- José da Silva Araújo
- Lincoin Ferreira de Noronha
- Luiz Gonzaga Borges
- Marcos Melgaço
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