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RESUMO 
 

Este estudo buscou conhecer a prática gerencial, atual, do 

enfermeiro de Unidade Básica de Saúde (UBS), da Área de Planejamento 

5.3 da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, 

considerando a avaliação do processo de trabalho, enfatizando o uso de 

indicadores como informação básica. Os objetivos foram: identificar os meios 

e instrumentos utilizados pelos enfermeiros-gerentes no gerenciamento de 

UBS; analisar os principais indicadores selecionados, pelos enfermeiros, na 

tomada de decisões da prática gerencial para o monitoramento e avaliação 

das ações desenvolvidas e, avaliar o processo de trabalho dos enfermeiros 

na gerência de UBS, na formulação e decisão política para garantir os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). O cenário foi constituído por 

sete UBS gerenciadas por enfermeiros e os dados foram coletados através 

de um formulário especifico, que permitiu realizar uma análise quanti-

qualitativa, à luz do referencial teórico do tema em questão. O estudo 

evidenciou que os enfermeiros, independente do tempo de profissão, 

capacitação profissional e exercício do gerenciamento, revelaram uma certa 

convergência nas concepções acerca do processo de trabalho gerencial e 

ao uso de indicadores, na formulação e na decisão política das ações em 

saúde, no estabelecimento de uma efetiva relação entre o objeto(clientela) e 

a finalidade do seu processo de trabalho.   

 

DESCRITORES: Enfermagem, Gerenciamento, Processo de Trabalho, 

Indicadores, Unidade Básica de Saúde. 

 

 

 



  

Passos JP. A utilização de indicadores na prática gerencial do enfermeiro 

em Unidades Básicas de Saúde. [tese] São Paulo (SP): Escola de 

Enfermagem da USP; 2004. 

 

ABSTRACT 
 

This study aimed to know the currrent management practice 

developed by nurses at Basic Health Units (UBS) from the programatic area 

5.3 of the Municipal Health Secretary of the city of Rio de Janeiro, 

emphasizing the use of indicators as basic information in their working 

process. The objectives were: to identify the means and instruments used by 

the nurses in the UBS management; to analyze the main indicators selected 

by the nurses in their management decision making to monitore and to 

evaluate the developed actions and, to evaluate the nurses working process 

in the management of UBS, the formulation and decision making politics to 

guarantee the principles of the Health System (SUS). The scenarium was 

constituted by seven UBS managed by nurses and the data were collected 

through a specific form, that allowed to carry out a quanti-qualitative analysis, 

in the light of the theoretical referential of the subject in question. The study 

evidenced that the nurses, independently of the time of profession, 

professional qualifications and management practice, have a certain 

convergence in their conceptions concerning the management of the working 

process and in the use of indicators, in the formulation and in the politic 

decision making  related to health actions and, in the establishment of an 

effective relationship between the object (clientele) and the purpose of their 

working process.   

 

DESCRIBERS: Nursing, Management, Working Process, Indicators, Basic 

Health Unit. 
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1- INTRODUÇÃO 

1.1- Foco da investigação 

 
   O eixo básico para discussão da gestão de serviços de saúde 

perpassa pela formulação e a implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Os princípios preconizados pelo Movimento da Reforma Sanitária 

foram consagrados na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 

março de 1986; envolviam um conceito abrangente de saúde, seu 

reconhecimento como direito de cidadania e dever do Estado e a unificação 

do sistema, entre outros aspectos. Essas diretrizes passaram a fundamentar 

e orientar as ações no campo da saúde (1).  

 

   Desse modo, a saúde tem um expressivo reconhecimento na 

atual Constituição Federal (2), promulgada em outubro de 1988, criando o 

SUS e proclamando, no art.196, que “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.  

 

   Para Almeida, Castro, Lisboa (3), ”isso significa que o objeto do 

sistema de saúde deve ser entendido como as condições de saúde das 

populações e seus determinantes, ou seja, o seu processo saúde-doença, 

visando produzir progressivamente melhores estados e níveis de saúde dos 
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indivíduos e das coletividades, atuando articulada e integralmente nas 

prevenções primária, secundária e terciária, com redução dos riscos de 

doença, seqüelas e óbito”. 

 

   O SUS tem como proposta a implantação dos sistemas de 

saúde municipal articulados regionalmente, ou seja, sistemas regionalizados, 

com base municipal, num processo de negociação permanente e dinâmica 

entre os níveis de governo municipal, estadual e federal, visando assegurar 

melhor atenção à saúde da população (4).  

    

   A organização institucional do SUS prevê como políticas de 

descentralização a criação dos distritos de saúde e/ou a municipalização dos 

serviços de saúde, mediante a Lei 8.080, de setembro de 1990. A 

municipalização se aplica aos níveis menores do sistema como é o caso da 

Unidade Básica de Saúde (UBS), que deve exercer as atribuições de 

autoridade sanitária na sua área de atuação (5).  

 

  A municipalização da saúde pressupõe e conduz ao aumento 

do poder de operação e decisões em âmbito local. Realiza transformações 

nos serviços e mudanças efetivas nas ações de saúde, fundamentadas nos 

princípios de universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde e 

nas diretrizes de regionalização e hierarquização da oferta da assistência e 

descentralização político-administrativa. 
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  De acordo com Almeida, Castro, Lisboa (3), a atenção básica de 

saúde, além de ser um nível de atenção no sistema de saúde regional, 

compreende uma estratégia para alcançar um aumento da cobertura das 

ações de saúde na população.  A atenção básica é oferecida pelas Unidades 

Básicas de Saúde ou Centros de Saúde, as quais correspondem à “porta de 

entrada” do usuário ao sistema e devem se destinar a um determinado grupo 

populacional que mora ou trabalha na área geográfica de sua abrangência.  

 

   Os referidos autores sustentam que, no Programa de Trabalho 

a ser desenvolvido na atenção básica de saúde, além das ações para a 

atenção à saúde das pessoas no que for definido e priorizado, deverão estar 

incluídas, as ações de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária. Os 

Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programa de 

Saúde da Família (PSF) são estratégias e táticas importantes para 

construção de um novo modelo de atenção (3).  

 

   Para o gerenciamento das ações e dos serviços de saúde, os 

gerentes necessitam planejar e avaliar as ações de saúde programadas no 

nível de atenção estabelecido em sua área de abrangência, com vistas a 

intervenções eficientes, eficazes e efetivas no setor saúde. 

 

   Essas ações de saúde, quando organizadas por nível de 

complexidade, permitem ao gerente ou gestor melhorar a resolutividade (em 
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sua unidade ou em seu território) e reduzir a necessidade de 

encaminhamentos a serviços mais complexos, localizados fora de sua área. 

    

Em consonância com a Norma Operacional Básica – 

SUS/1996 (NOB 96), entendemos gerência como sendo a administração de 

uma unidade ou órgão de saúde (ambulatório, hospital, instituto, fundação, 

etc.), que se caracteriza como prestador de serviços ao Sistema (6).  

 

   Para Tancredi, Barrios, Ferreira (7), “gerenciar é a função 

administrativa da mais alta importância – é o processo de tomar decisões 

que afetam a estrutura, os processos de produção e o produto de um 

sistema. Implica coordenar os esforços das várias partes desse sistema, 

controlar os processos e o rendimento das partes e avaliar os produtos finais 

e resultados. Numa organização, o gerente se responsabiliza pelo uso 

efetivo e eficiente dos insumos, de forma a traduzi-los em produtos 

(serviços, por exemplo) que levam a organização a atingir os resultados que 

se esperam dela”. 

 

Leitão (8) entende que gerenciar significa experimentar 

mudanças com os problemas associados e repensar que as pessoas são 

diferentes, apresentam problemas e soluções diferentes e necessitam de 

ambiente favorável para se tornarem cooperativas, manifestarem confiança 

e respeito na relação interpessoal. 
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   Assim, concordarmos com Fracolli, Egry (9), quando diz que o 

processo de trabalho de gerência em UBS envolve um duplo movimento: de 

um lado, a execução de práticas gerenciais que tomam como seu campo de 

ação o território de formulação e decisão política e, de outro lado, o território 

de práticas gerenciais que enfrentam, o fabricar “bens” do trabalho em 

saúde. O que condiz com o ponto de vista de Merhy apud Fracolli, Egry (9) 

que o processo de trabalho de gerência em UBS torna-se o lugar de 

possíveis intervenções impactantes sobre a política e o modelo de atenção à 

saúde. 

 

No processo de trabalho gerencial, é necessário adotar 

determinados mecanismos que venham propiciar o desenvolvimento da 

execução de práticas gerenciais, dentre estes destacamos o planejamento, 

visto como um dos instrumentos político-administrativos inerentes ao 

funcionamento do sistema de serviços de saúde.  

 

Planejar é a “arte de elaborar o plano de um processo de 

mudança. Compreende um conjunto de conhecimentos práticos e teóricos 

ordenados de modo a possibilitar interagir com a realidade, programar as 

estratégia e ações necessárias, e tudo o mais que seja delas decorrente, no 

sentido de tornar possível alcançar os objetivos e metas desejados e nele 

preestabelecidos” (7).  
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A programação em saúde abrange a determinação de 

prioridades, o estabelecimento de objetivos e metas a serem cumpridas, 

ações a serem desenvolvidas, estratégias a serem utilizadas e recursos para 

execução. E, para programar é necessário determinar normas e parâmetros 

que constituem a base para o cálculo de metas e recursos. Os mais 

comumente utilizados são a concentração de atividades, o rendimento dos 

recursos e os indicadores epidemiológicos, como incidência, prevalência, 

mortalidade, etc. Igualmente válido para facilitar a programação, e essencial 

para a operação dos serviços, é a padronização de medicamentos, material, 

equipamentos, técnicas, procedimentos, condutas terapêuticas e outras (10).  

 

Dentre os elementos necessários à programação, ressaltamos 

a importância da seleção dos indicadores para avaliação, visto que 

permitirão acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas, em função do 

cumprimento dos objetivos e metas preestabelecidos. Permitem, também, 

subsidiar a montagem do sistema de informação, já que a eleição dos 

indicadores delimita os dados a serem coletados, evitando excessos que 

não serão de utilidade na avaliação. 

 

Vale dizer que a informação constitui-se em suporte básico 

para toda atividade humana e que todo nosso cotidiano é um processo 

permanente de informação. As informações possibilitam conhecer os 

problemas das instituições, empresas e organizações, buscar alternativas 

para solucioná-los, atingir metas e cumprir objetivos. Por isso, pode-se dizer 
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que há um consenso de que não é possível exercer gerência em nenhum 

setor se não houver um sistema de apoio à decisão que se sustente na 

informação (11).  

 

Desta forma, a informação em saúde deve ser entendida como 

um instrumento de apoio decisório para o conhecimento da realidade sócio-

econômica, demográfica e epidemiológica, para o planejamento, gestão, 

organização e avaliação nos vários níveis que constituem o SUS (11).  

 

Para Carvalho, Eduardo (11), na gerência de serviços de saúde, 

é básica a necessidade de cadastro de pacientes, cadastro da população, 

cadastro de estabelecimentos, produção das atividades de saúde, 

conhecimento do perfil de doenças atendidas, da mortalidade, número de 

profissionais de saúde, número de consultórios, leitos, medicamentos 

utilizados, gastos efetuados e tantas outras informações. Pois, estas 

permitem ter um panorama da real situação de saúde e de bens e serviços 

ofertados na área de atuação. 

 

Podemos dizer que os sistemas de informação relacionados à 

condição do usuário, de sua vida, do meio ambiente e de outros fatores que 

interferem no processo saúde-doença; além da produção das atividades que 

constituem os sistemas de informação em saúde compõem obrigatoriamente 

os sistemas de gerência em saúde. 
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Para se desenhar um sistema de informação em saúde, se faz 

necessário a definição dos indicadores mais apropriados que permitam a 

mensuração ou conhecimento do que se quer avaliar ou monitorar.  

 

Entendemos que “indicadores de saúde são formas numéricas 

ou não, obtidas a partir dos Sistemas de Informação, como saídas a partir 

dos dados coletados, utilizados para se mensurar as atividades realizadas, 

ou o grau de risco de um evento ou agravo à saúde e, para atribuir valor a 

dados ou aspectos da realidade que se deseja conhecer, quantitativa ou 

qualitativamente e, a partir desse conhecimento intervir para alcançar metas 

e objetivos” (11). 

 

Afirma a Organização Mundial de Saúde (OMS) apud 

Carvalho, Eduardo (11), que é necessário, ao proceder a avaliações em 

saúde, um número mínimo básico de indicadores para que se possa 

conhecer os principais aspectos de situação de saúde da população e das 

práticas de saúde.    

 

De acordo com mesmo autor “avaliação em saúde é o ato de 

apreensão das relações entre as necessidades de saúde e as práticas e 

técnicas de saúde, visando verificar a capacidade dessas práticas ou 

técnicas em responder às necessidades geradas no processo saúde-

doença” (11).  
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   Para o gerenciamento de uma UBS, o gerente necessita 

dominar uma gama de conhecimentos e habilidades das áreas de saúde e 

de administração, bem como ter uma visão geral no contexto em que elas 

estão inseridas e revelar compromisso social.  Em suma, o gerente de uma 

UBS tem como atividade precípua a organização da produção de bens e 

serviços de saúde ao indivíduo ou à coletividade. 

 

Para produção de bens e serviços de saúde se faz necessária 

a formulação e decisão política de ações que viabilizem possíveis 

intervenções impactantes no processo de trabalho. 

 

No processo de trabalho, o gerente, para estabelecer a 

programação das ações em saúde, deverá adotar normas e parâmetros que 

servirão de base para o cálculo de metas e recursos necessários ao 

desenvolvimento das ações. Além disso, deve se valer de um sistema de 

informação que permita selecionar indicadores que irão subsidiar o 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas. 

 

Nos últimos anos, temos observado que um número 

significativo de enfermeiros vem assumindo a função de gerente/direção de 

UBS, na Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, o que 

lhes permite ocupar posições estratégicas no processo de tomada de 

decisão e responder pela formulação e implementação das políticas de 

saúde a nível local. 
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Desta forma, este estudo propõe uma busca de um 

conhecimento atual em relação à prática gerencial do enfermeiro de UBS. 

No contexto sócio-histórico-político, o enfermeiro-gerente vem exibindo 

reflexões sobre a atenção à saúde da população, e a sua idealização se 

projeta no modo que organiza o trabalho para produção de bens e serviços. 

Este pode ser de natureza técnica e/ou política, podendo influenciar e ser 

influenciado por diferentes atores sociais, além de direcionar o atendimento 

das necessidades geradas por uma determinada sociedade. 

 

Diante do exposto, surge o interesse em realizar um estudo 

que tem como objeto a avaliação do processo de trabalho gerencial, com 

ênfase no uso dos indicadores como informação básica na formulação e na 

tomada de decisão política-administrativa do enfermeiro-gerente de uma 

UBS, preservando a garantia dos princípios do SUS. 

 

1.2- Origens e institucionalização do Sistema Único de Saúde no 
Brasil 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) representa o modelo vigente 

de política de saúde no Brasil, com o qual deve estar articulado o conjunto 

das ações governamentais no setor. Significa um importante avanço na luta 

por direitos de cidadania e, embora o marco jurídico-legal desta conquista 

tenha sido a Assembléia Constituinte de 1988, é necessário que lancemos 
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um olhar sobre a história, o movimento de forças políticas e de idéias que 

levaram à sua formulação. 

 

“A concepção de um sistema sanitário unificado, de caráter 

nacional e de cobertura universal, centrado no Estado e em suas 

instituições, remonta ao próprio processo de redemocratização política do 

Brasil” (12).  

  

Na Nova Republica, no setor saúde, diferentes medidas foram 

propostas no intuito de alterar as políticas e o modelo que privilegiavam a 

assistência privatizante em detrimento das ações do setor público (13).  

 

  Em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde foram 

estabelecidos os fundamentos básicos do modelo de política sanitária a ser 

definido pela Constituinte. Os fundamentos básicos são a universalidade, a 

integralidade, enfim, abertura de uma arena política em defesa do exercício 

dos direitos da cidadania (12, 13). 

 

   E ampliou-se o conceito de saúde, definindo-o como um direito 

dos cidadãos e um dever do Estado.  

“A saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, 

educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 

lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de 

saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de 



 

 

12 

organização social da produção, as quais podem gerar grandes 

desigualdades nos níveis de vida” (14).  

 

Partindo das conclusões da 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

com a concepção de um Sistema Único de Saúde, o Estado se antecipou 

criando por decreto o Sistema Unificado Descentralizado de Saúde (SUDS), 

tendo como diretrizes a universalização e a equidade do acesso aos 

serviços; a integralidade dos cuidados assistenciais; a regionalização e a 

integração dos serviços; a descentralização das ações de saúde; e o 

desenvolvimento de uma política de recursos humanos (15). Que “incluía a 

redução da máquina previdenciária do nível estadual, a transferência dos 

serviços para os estados e municípios e o estabelecimento de um gestor 

único da saúde em cada esfera do governo. Além disso, a implementação do 

SUDS dependia do grau de compromisso dos governantes” (13).  

 

Segundo Escorel apud Bertollozzi, Greco (13), “o processo de 

mobilização da sociedade teve continuidade nos trabalhos de elaboração da 

constituição democrática que culminou com a aprovação de um capítulo 

inédito da Constituição que versava sobre a saúde, no qual se refletia, em 

parte, o pensamento e a luta do movimento sanitário”. 

 

Na Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 

1988, está descrito todo o arcabouço jurídico institucional do SUS.  Destaca 

os parâmetros fundamentais que norteiam a política do setor saúde.Sob o 



 

 

13 

pressupostos de a “Saúde é direito de todos e dever do Estado”, seus 

princípios e diretrizes devem garantir o acesso igualitário e democrático de 

todos os brasileiros às ações e serviços da promoção, proteção e 

recuperação da saúde. “As necessidades individuais e coletivas passam a 

ser consideradas de interesse publico; a assistência médico-sanitária 

integral vem a ter caráter universal, com acesso igualitário dos usuários aos 

serviços” (12). O município passa a ser entendido como a unidade 

fundamental da federação. 

 

A Carta Constitucional de 1988, em seu art. 198, ao 

estabelecer a criação do SUS, integra todos os serviços públicos em uma 

rede regionalizada e hierarquizada, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

I. Descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; 

II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III. Participação da comunidade (3).  

 

A normatização que orienta a operacionalização do SUS é 

expressa nas Leis 8.080 de 1990, e 8.142 de 1990, conhecidas como Leis 

Orgânicas da Saúde (LOS). Elias (16) ressalta que essa legislação “trata das 

competências das três esferas de governo, condensadas a seguir em seus 

traços mais marcantes Assim, à esfera federal compete a formulação de 
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políticas nacionais, o planejamento, a normalização, a avaliação e o controle 

do Sistema de abrangência nacional; à esfera estadual compete a 

formulação da política estadual de saúde, e a coordenação  e o 

planejamento do Sistema de abrangência estadual; à esfera municipal 

compete a formulação da política municipal de saúde, a provisão das ações 

e serviços de saúde”. 

 

A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre “as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências” (4). Regulamenta o SUS, que é responsável, ainda que sem 

exclusividade, pela concretização dos princípios constitucionais do direito à 

saúde. O SUS congrega todos os serviços públicos (da esfera federal, 

estadual e municipal) e os serviços privados, quando credenciados por 

contrato ou convênio (17).  

 

O art. 7 desta Lei dispõe que “as ações e serviços públicos de 

saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 

os níveis de assistência; 

II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
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curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral; 

IV. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie; 

V. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde; 

VI. Divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e sua utilização pelo usuário; 

VII. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática; 

VIII. Participação da comunidade; 

IX. Descentralização político-administrativa, com direção única 

em cada esfera de governo; 

X. Ênfase na descentralização dos serviços para os 

municípios; 

XI. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio 

ambiente e saneamento básico; 

XII. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos da União, dos Estados do Distrito 

Federal e dos Municípios na prestação dos serviços de 

assistência à saúde da população; 
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XIII. Organização dos serviços públicos de modo a evitar 

duplicidade de meios para fins idênticos” (4). 

 

De acordo com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

do Rio de Janeiro (COSEMS-RJ) (12) esta Lei “busca definir os papéis 

institucionais de cada esfera do governamental no plano da gestão, a 

estrutura de financiamento e as regras de transferência de recursos entre os 

diferentes níveis do Sistema, em sua esfera de competência”. 

 

Apesar de todo processo de mobilização para sua aprovação 

(Lei 8.080) o texto sofreu nove vetos do Presidente Collor que foram 

negociados e recuperados na Lei Nº 8.142. “Os vetos mais importantes 

foram: o que instituía as conferências e os conselhos de saúde como 

instâncias colegiadas e representativas para formular e propor estratégias, 

além de exercer controle sobre a execução das políticas de saúde; a não 

extinção dos escritórios regionais do Instituto Nacional de Assistência 

Médica de Previdência Social (INAMPS); a transferência da verba direta 

para os Estados e Municípios; a obrigatoriedade de planos de carreiras, de 

cargos e salários para o SUS em cada esfera e a fixação de pisos nacionais 

de salário” (13).  

 

A Lei 8.142, promulgada em 28 de dezembro de 1990, “dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
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na área da saúde e dá outras providências” (18). Cria e atribui aos conselhos 

de saúde, em cada esfera governamental, o poder deliberativo sobre a 

formulação de estratégias e o controle da execução de política de saúde em 

seu âmbito, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros (17, 19). Esta Lei 

recupera a transferência automática de recursos, porém, não faz menção à 

carreira, mantendo o Sistema com diferenciados vínculos empregatícios nos 

serviços de saúde (12, 13).  

 

Esta legislação tem sido operacionalizada por meio de diversas 

Portarias do Ministério da Saúde, particularmente as que originaram as 

Normas Operacionais Básicas (NOB) - SUS de 1991, 1993 e 1996. 

 

No sentido de ordenar a transferência de recursos, o Ministério 

da Saúde emite a NOB – SUS 01/91, criando a figura do Município e do 

Estado habilitado e estipulando incentivos financeiros. Para o 

enquadramento, estes deveriam cumprir determinados pré-requisitos, tais 

como hierarquização da rede sanitária, criação de fundos e conselhos de 

saúde. A adesão à NOB – SUS 01/91 foi lenta e os incentivos financeiros 

inconstantes. Na prática, as transferências SUS e os estímulos previstos 

pela norma eram de pequena monta e não regulares, não gerando maiores 

conseqüências, apesar do recebimento dos recursos financeiros pelos 

Estados e Municípios não habilitados (12).  
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A NOB – SUS 01/93 estabelece normas e procedimentos 

reguladores do processo de descentralização da gestão das ações e 

serviços de saúde na perspectiva de construção do SUS. O gerenciamento 

do processo de descentralização no SUS tem como eixo à prática do 

planejamento integrado em cada esfera do governo e como foro de 

negociações as comissões intergestoras e os conselhos de saúde (12).  

 

No âmbito nacional, a Comissão Intergestora Tripartite tem por 

finalidade assistir o Ministério da Saúde na elaboração de propostas para 

implantação e operacionalização do SUS, submetendo-se ao poder 

deliberativo e fiscalizador do Conselho Nacional de Saúde. É integrada 

paritariamente por representantes do Ministério da Saúde e dos órgãos de 

representação do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde / CONASS e 

do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde / CONASEMS (12).  

 

Segundo a NOB – SUS 01/93 (12) no âmbito estadual, a 

Comissão Intergestora Bipartite integrada paritariamente por dirigentes da 

Secretaria Estadual de Saúde e pelo órgão de representação dos 

Secretários Municipais de Saúde do Estado, deverá ser criada e formalizada 

através de Portaria do Secretário Estadual de Saúde, sendo a instância 

privilegiada de negociação e decisão quanto os aspectos operacionais no 

SUS. 
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E, no âmbito Municipal o Conselho Municipal de Saúde – 

instância permanente e deliberativa, atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da Política Municipal de Saúde, com composição e 

atribuições previstas em lei municipal, observado o disposto na Lei 8.142, de 

1990. 

 

Tendo sido elaborada em um contexto político de 

fortalecimento da municipalização, previu o enquadramento de Estados e 

Municípios em gestão semiplena, a qual valeu mais efetivamente para os 

Municípios. Com esta norma, a descentralização prevista na Constituição 

Federal passa a ser observada, tornando mais claras as responsabilidades 

de cada nível de governo. 

 

A NOB – SUS 01/96, publicada em 06 de novembro de 1996, 

mantém a definição de papéis diferenciados entre União, Estado e 

Município. Cria um mecanismo de programação, a Programação Pactuada e 

Integrada (PPI), que compreende três campos de custeio da assistência do 

SUS (assistência hospitalar e ambulatorial; vigilância sanitária; epidemiologia 

e controle de doenças). São definidas responsabilidades, requisitos e 

prerrogativas para as condições de gestão nos níveis municipal e estadual. 

Para os Estados são criados os níveis de gestão avançada e o de gestão 

plena do sistema estadual; para os Municípios, os níveis de gestão plena da 

atenção básica e plena do sistema municipal; os que não aderirem 
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permaneceram na condição de  prestadores  de serviços ao sistema 

estadual (6, 17).  

 

Além disso, prevê alguma forma de transferência automática 

de recursos fundo a fundo, em qualquer nível de gestão. Para regular a 

transferência propõe parâmetros de combinação de critérios baseados na 

população e na oferta de serviços. A habilitação de Estados e Municípios e a 

definição do volume de transferência financeira continuarão passando pelas 

Comissões Intergestoras e Conselhos de Saúde (6).  

 

“A habilitação em Gestão Plena do Sistema Municipal de 

Saúde (GPSM) pode ser tomada como expressão de maior 

comprometimento da Prefeitura com a gestão local com a saúde e também 

maior capacidade organizacional do município. A habilitação em GPSM 

implica também em maiores atribuições e autonomia ao gestor local em suas 

relações com os provedores de serviços e no recebimento das 

transferências federais na forma de recursos globais repassados fundo a 

fundo. A habilitação em Gestão Plena da Atenção Básica (GPAB) representa 

igualmente um compromisso do gestor local com os aspectos institucionais 

mais importantes da política setorial e assegura o recebimento de recursos 

federais por repasse fundo a fundo, porém, restritos à atenção básica e 

programas sujeitos a incentivos específicos. Representa institucionalização 

da política, porém com menor grau de comprometimento organizacional” (20).  



 

 

21 

 

Em relação ao processo de descentralização pode-se apontar 

outro elemento marcante, o debate acerca da Reforma do Estado. O gestor 

local no exercício da autonomia tem se utilizado de diferentes iniciativas para 

a organização de oferta de serviços, configurando-se, em seu conjunto, em 

inovações institucionais, concentradas em dois pontos básicos: programas 

de saúde e mudanças em políticas de recursos humanos. 

 

“Os programas de saúde têm contado com os estímulos do 

próprio Ministério da Saúde, tanto em termos de convênios quanto de 

mudanças no teto financeiro dos Municípios, como nos casos do Programa 

de Saúde da Família (PSF) e do Programa de Agentes Comunitários 

(PACS). Em termos de recursos humanos, as iniciativas apresentam 

características comuns de alterar formas de contratação e remuneração de 

profissionais, especialmente dos médicos. As medidas mais habituais são o 

estabelecimento de consórcios intermunicipais; o pagamento de tabelas de 

remuneração por procedimentos diferentes da tabelas SUS; repasses de 

recursos financeiros a associações e organizações não governamentais para 

o desenvolvimento de projetos e programas e a formação de cooperativas 

médicas e de profissionais de saúde. Estas inovações alteram os padrões 

vigentes de contratação e remuneração no âmbito do SUS e, muitas vezes 

apresentam sucessos localizados em termos de resolução de problemas 

concretos da rede sanitária” (6).  
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No momento, um dos maiores desafios do SUS reside em 

desenvolver e aperfeiçoar instrumentos de gestão que concorram para o 

alcance das diretrizes emanadas da Norma Operacional da Assistência à 

Saúde / SUS – NOAS - SUS 01/2002, aprovada pela Portaria GM/MS Nº 373 

de 27 de fevereiro de 2002, cessando os efeitos da Portaria GM/MS Nº 95, 

de 26 de janeiro de 2001 – NOAS 01/2001 (21).  

 

A NOAS – SUS 01/2002 amplia as responsabilidades dos 

Municípios na Atenção Básica; estabelece o processo de regionalização 

como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 

maior equidade; cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de 

gestão do SUS e procede à atualização dos critérios de habilitação de 

Estados e Municípios. Resulta do contínuo movimento de pactuação entre 

os três níveis de gestão visando ao aprimoramento do SUS (21).  

 

De acordo com o documento “Controle, Regulação e 

Avaliação”, da Secretaria de Assistência à Saúde cabe ao “Ministério da 

Saúde, o papel fundamental de instrumentalizar os Estados e os Municípios 

para a organização dos sistemas funcionais de saúde que garantam o 

acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários para 

resolução dos seus problemas de saúde, otimizando os recursos disponíveis 

e reorganizando a assistência de modo a favorecer a mudanças do perfil de 

saúde da população brasileira” (19).  
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A NOAS – SUS 01/2002 dispõe no seu Capítulo II.3, como 

premissa básica, que “as funções de controle, regulação e avaliação têm de 

ser coerentes com os processo de planejamento, programação e alocação 

de recursos em saúde, tendo em vista sua importância para a revisão de 

prioridades e diretrizes, contribuindo para o alcance de melhores resultados 

em termos de impacto na saúde da população” (19, 21).  

 

Ainda segundo a NOAS SUS 01/2002, “o fortalecimento das 

funções de controle, regulação e avaliação dos gestores do SUS deve se 

dar, principalmente, atuando na relação com os prestadores de serviços; na 

qualidade da assistência, na aferição do grau de satisfação dos usuários e 

ainda na capacidade de obter resultados que traduzam de forma clara e 

precisa, o impacto sabre a saúde da população” (19, 21).  

 

Assim, a tendência principal do SUS é o avanço no processo 

de municipalização da atenção à saúde, associada a diferenças regionais 

importantes. O modelo de política de saúde projetado pelo SUS está voltado 

para compensar as desigualdades sociais e regionais de um país com 

dimensões do Brasil. Apresentado mediante as Leis Orgânicas da Saúde 

(Lei 8.080 e Lei 8.142) e de Portarias, não obstante contradições, avanços e 

recuos, tornar realidade para a população brasileira uma política de atenção 

de caráter integral, universal e de boa qualidade. 
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1.3- A gerência de uma Unidade Básica de Saúde: um instrumento 
de mudança? 

 

 “Desde da década de 70 o sistema de saúde vem se 

transformando com a redemocratização do Estado Brasileiro. O SUS 

representou um importante passo para o fortalecimento dos sistemas de 

administração locais e regionais. Tal situação tem contribuído para o 

aumento do controle local e para as mudanças no processo de trabalho” (22).  

 

 Este fortalecimento compreende o conjunto de ações 

realizadas nas três esferas de governo para atender às demandas sanitárias 

pessoais e às exigências ambientais. Através do complexo de 

estabelecimento de serviços de saúde, organizados em redes, 

regionalizados e hierarquizados, de forma a garantir o acesso e a 

disponibilidade dos meios para o atendimento integral à população. No que 

se refere a serviços assistenciais, as atividades se dirigem a indivíduos ou 

coletividades, sendo prestadas em centros de atenção ambulatorial, 

hospitalar e domiciliar (17).  

 

Outro ponto central a ser considerado diz respeito ao processo 

de descentralização e democratização na gestão de serviços de saúde. O 

processo de descentralização visa a partilhar o poder entre os diferentes 

níveis gerenciais, de modo a garantir aos sistemas locais atuar sobre o 

planejamento e a execução das ações de saúde. Além de participar das 
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decisões referentes ao sistema de saúde, exigindo maior compromisso e 

responsabilidade dos dirigentes (5).  

 

De acordo com Nemes-Filho (5), “a organização institucional do 

SUS prevê como políticas de descentralização a criação dos distritos de 

saúde e/ou municipalização dos serviços de saúde, mediante a Lei nº 8.080, 

de setembro de 1990, mas deve-se ressaltar que ela se aplica aos níveis 

menores do sistema como é o caso da UBS, que deve exercer as atribuições 

de autoridade sanitária na sua área de atuação”. 

 

Já para Ameida apud Mishima, Villa, Silva, Gomes, Anselmi, 

Pinto et al (23), o “processo de municipalização da saúde, como uma 

estratégia de descentralização para se chegar à efetiva construção do SUS, 

pressupõe o fortalecimento do poder local, dos pontos de vista institucional e 

financeiro, de forma que a instância municipal tenha autonomia para gestão 

de suas políticas sociais, e dentre elas, as políticas de saúde”.  

 

Esta idéia é reforçada por  Muller apud Almeida, Castro,  

Lisboa (3), que entende que a municipalização “representa a articulação, 

união e organização dos municípios brasileiros, em particular dos serviços 

municipais de saúde, através de seus dirigentes e técnicos, na defesa de um 

conjunto de temas e objetivos relacionados à descentralização de recursos, 

de poder e de ações no setor saúde”. 
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Portanto, a municipalização da saúde significa uma estratégia 

fundamental para viabilização do processo de descentralização do setor no 

país, pressupondo a aumento do poder de operação e decisões em âmbito 

local. Propicia aos Municípios assumir e atuar como base de federação, com 

maior agilidade para transformações nos serviços e efetivas mudanças nas 

ações de saúde, demandando princípios ético-políticos, comprometidos com 

a democracia e com a concepção de saúde como direito de cidadania, 

enquanto políticas públicas (3).  

 

Cabe, ainda, ressaltar que, com a formulação da NOB – SUS 

01/96, os municípios passam a ter a responsabilidade dos níveis de gestão 

plena da atenção básica e de gestão plena do sistema municipal. 

 

Para Almeida apud Mishima, Villa, Silva, Gomes, Anselmi, 

Pinto et al (23), a “responsabilidade e a gestão pública municipal da saúde e, 

portanto, uma responsabilidade nova que vários municípios estão 

vivenciando, uns com maiores possibilidades que outros, mas é inegável que 

houve uma ampliação da rede básica pública municipal, distritalização e 

complexidade do atendimento, tanto em relação a uma maior densidade 

tecnológica como em integralidade da assistência, recursos humanos mais 

sofisticados e maior participação da população. Pretende-se com a 

descentralização dos serviços, tornar possível a integração sanitária, ou 

seja, prestar serviços de saúde para a recuperação da saúde individual, bem 
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como organizar medidas de ação coletiva para o controle, promoção e 

prevenção da saúde da população”.   

 

Neste sentido, as ações compreendidas nos níveis de atenção 

à saúde – promoção, proteção e recuperação – devem ser constituídas e 

operacionalizadas de maneira articulada e integrada, de tal forma que 

permitam a ampla cobertura e acesso da população, com maior eficiência 

econômica e social possível. 

 

Deste modo, cabe às UBS, como parte integrante da rede de 

serviços, a prestação do atendimento da atenção primária/básica da saúde. 

Segundo Schraiber, Mendes-Gonçalves (24), compreende “um primeiro 

atendimento, servirá obrigatoriamente de porta de entrada para o sistema de 

assistência. Ao mesmo tempo, porém, constitui no sistema, um nível próprio 

de atendimento e deve ir resolvendo uma dada gama de necessidades que 

extrapolam a esfera de intervenção curativa individual”. Essas necessidades 

são apontadas como “necessidades básicas de saúde”. 

 

Assim, as práticas de saúde devem estar referidas a 

“necessidades sociais” que segundo Mendes-Gonçalves apud Matumoto, 

Mishima, Pinto (25), são aquelas caracterizadas como “sempre necessidades 

de indivíduos, que como são sempre de indivíduos sócio-historicamente 

determinados, isto é, que estão em relações sócio-históricas com outros 

indivíduos, são produzidas por essas relações e para essas relações, sem 
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deixarem nunca de serem individuais”. “Tais práticas comportam uma 

racionalidade com a finalidade concreta, um projeto de ação; criam e 

consolidam um sistema de necessidades, cujo contorno é dado pela 

sociedade mediante valores e normas” (25).  

 

Fica assim evidenciado que as necessidades sociais são 

fortemente influenciadas pelas relações decorrentes do processo de trabalho 

de trabalho. 

 

Segundo Ciosak (26), “o homem, desde o nascimento até a sua 

morte, vive em constante interação com o seu ambiente, influenciando e 

sendo influenciado por ele e é, através do seu trabalho, que ele se torna em 

agente de transformação na sociedade em que vive”. 

 

Para Marx apud Egry (27), o trabalho é “um processo no qual o 

homem transforma a natureza e ao transformá-la acaba por transformar-se a 

si mesmo. O trabalho humano diferencia-se dos demais porque ao seu final 

tem-se um resultado que já estava idealmente no pensamento e é sempre 

um esforço orientado a um fim; portanto, caráter teleológico”. 

 

   Nemes (28) afirma que o “trabalho é sempre ação 

transformadora intencionalmente realizada, que combina, com base nessa 

intenção, seus elementos internos constituintes, que são o objeto, os 

instrumentos materiais e os conhecimentos que permitem operar esses 
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instrumentos. Portanto, o trabalho é sempre técnica que opera no objeto 

uma transformação. Este é exercida pelo agente do trabalho que, para tal, 

possui um saber competente, que organiza e preside a ação, o saber 

operatório do trabalho. Mas se o agente for capaz de articular o objeto a ser 

manipulado com meios (instrumentos e conhecimentos) para a intervenção, 

é porque detém em si, potencialmente, a transformação pretendida. Em 

outros termos, o agente “antevê” o produto do trabalho, que não é um 

produto qualquer, mas sim o que melhor corresponde às necessidades que 

justificam o trabalho”.  

 

   Deste modo, o trabalho pode ser entendido como prática 

social, que, segundo Schraiber apud Silva, Nozawa, Silva, Carmona (22), “se 

completa e se articula aos demais trabalhos em saúde, sempre em resposta 

às necessidades sociais, o que permite enxergar a profunda ligação com a 

economia, história, cultura e a política e compreender os constrangimentos 

estruturais a que está sujeito. Mesmo que alguém possa agir isoladamente, 

o trabalho não é ato individual, sempre faz parte de coletivos (nos quais se 

encaixam, se conectam e se completam) que regulam sua liberdade interna 

de criação”.    

 

   Egry (27) diz que “dada a socialidade e a historicidade ao 

trabalho humano, todo ele deve conter as múltiplas e incontáveis 

necessidades sociais vão elas variando – tanto as necessidades quanto o 

modo de satisfazê-las – de acordo com as formas como os homens 
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estabelecem as relações entre si para a produção de sua existência, o que, 

por sua vez, está intimamente relacionado à propriedade (ou não) dos meios 

de produção e da força de trabalho”... “As duas singularidades do trabalho 

humano – socialidade e historicidade – remetem à compreensão de que “por 

produzir sempre face as necessidades sociais, por relacionar os homens 

através de seus produtos, por relacioná-los conforme o grau de domínio que 

têm (ou deixam de ter) das condições de trabalho, o processo de trabalho 

humano é, antes de tudo o mais, o processo de produção e reprodução do 

homem social, historicamente determinado, através da produção de bens e 

serviços”. 

 

   Todos os processos de trabalho, segundo Nemes (28), têm 

como “finalidade à realização de necessidades humanas. Essas 

necessidades que geram os processos de trabalho não são apenas de um 

sujeito, mas de sujeitos em relação a outros sujeitos, porque é claro os 

homens somente vivem e trabalham em sociedade. Assim, as finalidades de 

todos os processos de trabalho correspondem às necessidades geradas na 

dinâmica de uma dada sociedade; por isso é possível qualificar todas as 

necessidades que sustentam os trabalhos como necessidades sociais. Cada 

forma social de vida produz feixes diversos de necessidades e os processos 

de trabalho estão articulados a elas. Desse modo, as finalidades dos 

trabalhos são correspondentes à construção sociopolítica do modo social de 

viver; a produção através do trabalho é, portanto, uma expressão técnica da 

direção dessa construção”.  
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   Marx apud Egry (27), distingue os “elementos constitutivos do 

processo de trabalho: a finalidade, os meios e os instrumentos e o objeto. A 

Finalidade é a antevisão do Objeto transformado, ou seja, sua idealização, o 

Objeto é a matéria a ser transformada e os Meios e Instrumentos são coisas 

ou complexo de coisas que o trabalhador coloca entre si e o Objeto de 

trabalho. O processo extingue-se no produto e este não é somente 

resultado,mas, ao mesmo tempo, condições do processo de trabalho, pois 

“quando um valor de uso sai do processo de trabalho como produto, outros 

valores de uso, produto de processos anteriores de trabalho, entram nele 

como meio produção, e o mesmo valor de uso constitui-se em produto deste 

trabalho e o meio de produção daquele”. 

 

Mendes-Gonçalves apud Nemes (28), destaca que o “saber 

operatório projeta o modo de organizar o trabalho: realiza relações entre o 

agente, seus instrumentos e seu objeto, na atividade do trabalho, relações 

que são de natureza técnica e que, por meio dessa técnica, realizam 

simultaneamente a natureza ético-política da vida social. É neste sentido 

ampliado – técnico e político ao mesmo tempo – que os diferentes modos de 

organizar o trabalho podem ser entendidos enquanto modelos tecnológicos 

diversos”.  

 

   A partir desta idéia de organizar o trabalho, Mendes-Gonçalves 

apud Egry (27),  aproxima esta “concepção marxista de trabalho ao processo 

de trabalho em saúde – o qual denominou Modelo de Organização 
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Tecnológica do Trabalho – afirma que o saber é uma intelecção anterior ao 

momento do trabalho. Os objetos não são dados, mas pensados pelo saber; 

cada objeto do trabalho contém a necessidade social que gerou o trabalho; 

os agentes, os objetos e os instrumentos do trabalho são momentos de um 

só conjunto que realiza interna e externamente as necessidades de 

reprodução social. E é nesse sentido que é imediatamente social”. 

 

Pelo conceito de organização tecnológica do trabalho, Mendes-

Gonçalves apud Mishima, Villa, Silva, Gomes Anselmi, Pinto et al (23), por 

considerar a “tecnologia como um conjunto de saberes e instrumentos que 

expressa, nos processos de produção de serviço, a rede de relações sociais 

em que seus agentes articulam sua prática em uma totalidade social. Assim, 

dentro do processo de trabalho em saúde, as relações que se estabelecem 

entre o objeto, instrumentos e produto, diante das necessidades colocadas e 

que direcionam a finalidade do mesmo, são dirigidas pela intencionalidade 

do trabalho frente a um certo saber operatório que encaminha os agentes 

para o cumprimento de um certo projeto de vida em sociedade”.   

 

   Assim, podemos dizer que na era do globalismo, no contexto 

atual do mundo do trabalho as relações se tornam mais complexas, dadas 

transformações estruturais impostas pelo capitalismo, exigindo novas formas 

de avaliação deste processo, bem como impondo ao trabalhador a 

especialização, a diversificação nas suas capacidades a fim de atender ao 

“novo” modo de organização do trabalho.   
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   A partir destas concepções teóricas, podemos entender a 

gerência como instrumento do processo de trabalho, já configurado à rede 

básica se serviços de saúde, tendo como por referência o processo de 

municipalização. 

    

   “A gerência em saúde é uma atividade meio, cuja ação central 

está posta na articulação e integração, e que, ao mesmo tempo em que 

possibilita a transformação do processo de trabalho, é também passível de 

transformação mediante as determinações que se fazem presentes no 

cotidiano das organizações de saúde, ou seja, que se transforma diante da 

finalidade colocada para o trabalho” (23).  

 

   Para Campos apud Mishima, Villa, Silva, Gomes Anselmi, Pinto 

et al (23), a gerência é “um instrumento importante para efetivação de 

políticas; ela é ao mesmo tempo, condicionante do e condicionada pelo 

modo que se organiza a produção de serviços. Esta dupla posição – de 

produto de um determinado contexto e de criador deste mesmo contexto – 

torna o processo de gestão permeável à influência dos diferentes sujeitos 

sociais interessados em diversas políticas de saúde”.  

 

   Castanheira (29) diz que “muitas vezes a gerência tem sido 

colocada como área estratégica para transformação das práticas de saúde. 

Pela sua posição intermediária entre as estimativas centrais, com poder de 

definição de diretrizes políticas, e a prestação direta de serviços, onde está 
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imediatamente em contato com o processo de produção e com seus 

usuários, caracteriza-a como um pólo privilegiado para a tradução de 

políticas em formas concretas de organização de ações de saúde”. 

 

   Esta mesma autora menciona as potencialidades e os limites 

da prática gerencial que podem ser indicados pelo cotidiano com aspectos 

de natureza tão diversa. O “primeiro é a existência de mais de um ator na 

cena do trabalho; os usuários, os trabalhadores da saúde e o Estado, que 

tendem, na multiplicidade interna que cada um representa, a mostrar 

interesses e projetos conflitantes. Em segundo lugar, é de se notar que, mais 

“carregadora de piano” do que “atriz principal”, a gerência constitui-se por 

ações técnicas e políticas dirigidas à organização do trabalho-fim de 

assistência à saúde. A contradição advinda da convivência entre distintos 

projetos vivenciada pelos que estão no papel de coordenação institucional 

parece-nos constitutiva deste papel e obriga a gerência o processo contínuo 

de opções ético-políticas” (29).  

 

   Deste modo, concordamos com Almeida apud Mishima, Villa, 

Silva, Gomes Anselmi, Pinto et al (23), quando afirma que os princípios que 

norteiam a atividade gerencial “não são estáticos, neutros e absolutamente 

racionais, ou eminentemente técnicos que se adequam / moldam-se 

imediatamente à resolução de problemas que se apresentam no processo 

de trabalho. A atividade gerencial é sim extremamente dinâmica, dialética, 

onde as dimensões técnicas, política e comunicativa estão em permanente 
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articulação exigindo constante reflexão/tomada de decisão por parte do 

agente executor da mesma”.  

 

   Neste contexto, cabe à gerência um caráter articulador e 

integrativo, ou seja, a ação gerencial é determinada pelo e determinante do 

processo de organização de serviços de saúde e fundamental na efetivação 

de políticas sociais, em especial, as de saúde. No entanto, em algumas 

situações os escassos recursos de ordem organizacional, material, cognitivo 

e, até mesmo ético, fazem que o trabalho gerencial se reduza a controlar e 

executar tarefas destinadas a alcançar o produto e o impacto esperado.  

 

1.4- Indicadores de desempenho na avaliação das ações e 
dos serviços de saúde 

 

Com a implantação do SUS – mais precisamente, com a 

municipalização – os gestores locais anseiam por instrumentos capazes de 

auxiliá-los a avaliar o sistema de saúde de maneira orientada, o que vem 

sendo feito até hoje de modo bastante genérico. Até o momento, as 

metodologias de avaliação disponíveis são muito mais apropriadas para 

responder às características dos serviços de saúde de modo isolado, ou 

aplicáveis a programas em desenvolvimento ou desenvolvidos. Apesar da 

diversidade que cerca o campo da avaliação, a abordagem do sistema de 

saúde costuma ser feita em função de indicadores de saúde da população e 

alguns poucos indicadores de serviços de saúde (30).  
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 A avaliação tenta trazer respostas a perguntas a respeito 

dos resultados esperados de um programa, ação ou serviço. O objeto pode 

ser o impacto ou até os processos. Ambos os focos guardam semelhanças 

com o desenvolvimento do pensamento da qualidade, cujo marco inicial deu-

se via inspeções do produto final, até chegar à avaliação da qualidade dos 

processos. 

 

O fundamental, quando se fala em avaliação, é ter claro que 

ela serve para definir se algo é ou não bom, digno de ser prosseguido ou 

deve ser interrompido. Para isso, deve-se explicitar os critérios utilizados, a 

que necessidades ou interesses esses critérios respondem e quem pode ser 

favorecido ou prejudicado em presença desses resultados (30). 

 

  Donabedian apud Malik, Schiesari (30), desenvolveu um quadro 

conceitual fundamental para o entendimento da avaliação de qualidade em 

saúde, a partir dos conceitos de estrutura, processo e resultado. 

Estrutura - corresponde às características mais estáveis da 

assistência médica ou de saúde: refere-se aos objetivos, recursos físicos, 

humanos, materiais e financeiros.  

 

Envolve desde estrutura física e disponibilidade de 

equipamentos até a capacitação dos indivíduos que prestam assistência, 

passando pela organização dos serviços. 
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Dentro dessa conceituação cabem tanto dados numéricos em 

termos de recursos disponíveis quanto qualificação profissional, qualidade 

do equipamento, existência de manutenção predial e de equipamentos, entre 

outros. 

 

É difícil quantificar a influência ou contribuição exata desse 

componente na qualidade final da assistência prestada, mas é possível falar 

em termos de tendências – estrutura mais adequada aumenta a 

probabilidade de a assistência prestada ser de melhor qualidade. 

 

Processo – abrange, grosso modo, todas as atividades 

desenvolvidas entre os profissionais de saúde e os pacientes. É sobre essas 

relações que se obtém o resultado da assistência. Delas deriva a base para 

valoração da qualidade.  

 

Entre outros fatores, no processo que envolve os profissionais 

de saúde e a clientela aparecem os aspectos éticos. De certa forma, tudo 

que diz respeito ao tratamento diretamente e no mesmo momento em que 

ele está ocorrendo, pode ser considerado como processo. 

 

Existe uma busca constante por uma definição precisa de 

qualidade, mas, por enquanto, ainda dependemos de conceitos genéricos. 

Assim, até o momento, o resultado da assistência se restringe às mudanças 
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observadas no estado de saúde do paciente, que podem ser atribuídas à 

assistência médica. 

 

Donabedian (31), analisa as vantagens da utilização de 

resultados, como indicadores de qualidade dos processos, ao fornecer 

dados concretos, equacionando a questão da viabilidade dos resultados. 

Ressalta que esta análise do processo e resultados não significa uma 

separação entre meios e fins, mas, sim uma “cadeia interrupta de meios 

antecedentes, seguida de fins intermediários ao que, por sua vez, são meios 

para outros fins”; estabelecendo assim uma das primeiras definições do 

processo assistencial como um contínuo.    

 

Em outro modelo, Donabedian ampliou o conceito de qualidade 

em saúde, utilizando o que chamou de “sete pilares da qualidade”: eficácia, 

efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. 

 

• Eficácia – se aplica na avaliação da qualidade da 

assistência à saúde, ou seja, capacidade de produzir 

melhorias na saúde e no bem-estar. Indica a utilidade ou o 

benefício, por exemplo, de um procedimento clínico quando 

aplicado em condições controladas. Para ser eficaz, o 

procedimento deve ser capaz de produzir o efeito desejado, 

em situações “ideais de uso”. 
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• Efetividade – melhoria na saúde, alcançada ou alcançável 

nas condições usuais da prática cotidiana. A efetividade diz 

respeito à utilidade ou ao benefício de um produto ou 

procedimento, quando usado pela população. Trata-se de 

uma característica dos serviços de saúde, embora não 

imutável, visto que uns são mais efetivos do que outros em 

utilizar um produto ou procedimento reconhecidamente 

eficaz. 

 

• Eficiência – é a medida do custo com o qual uma dada 

melhoria na saúde é alcançada. Reside no balanceamento 

entre os “ganhos” alcançados e os “custos” da produção, 

medidos estes últimos em recursos humanos, materiais e 

financeiros, advindos de sua colocação à disposição da 

população. Se duas estratégias de cuidado são igualmente 

eficazes e efetivas, a mais eficiente é a de menor custo. 

 

• Otimização – torna-se relevante à medida que os efeitos do 

cuidado da saúde não são avaliados em forma absoluta, 

mas relativamente aos custos numa curva ideal. O processo 

de adicionar benefícios pode ser tão desproporcional aos 

custos acrescidos que tais “adições” úteis perdem a razão 

de ser. 
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• Aceitabilidade – sinônimo de adaptação do cuidado aos 

desejos, expectativas e valores dos pacientes e de suas 

famílias. Depende da efetividade, eficiência e otimização 

além da acessibilidade do cuidado, das características da 

relação médico-paciente e das amenidades do cuidado. 

 

• Legitimidade – aceitabilidade do cuidado da forma que é 

visto pela comunidade ou sociedade em geral. 

 

• Equidade – princípio pelo qual se determina o que é justo 

ou razoável na distribuição do cuidado e de seus benefícios 

entre os membros de uma população. A equidade é parte 

daquilo que torna o cuidado aceitável para os indivíduos e 

legítimo para a sociedade (30, 31, 32).  

 

Segundo a NOAS - SUS 01/2002 (19, 21), caberá ao gestor 

municipal controlar, regular e avaliar a qualidade, eficiência e eficácia dos 

serviços públicos e privados existentes em seu território, na garantia de 

atendimento de qualidade à população.  

 

Nos municípios habilitados nos níveis de gestão plena da 

atenção básica e de gestão plena do sistema municipal, a avaliação dos 

resultados das ações e dos serviços de saúde prestados deve ser 

sistematicamente realizada. Criando mecanismos que garantam a 
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participação do usuário na avaliação do sistema, de forma a contribuir para 

melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. As ações atribuídas 

à avaliação compreendem: 

• Avaliação da relação entre programação / produção / 

faturamento: o gestor público deve ser dotado de 

Instrumentos que lhe permitam acompanhar os prestadores 

na execução dos recursos programados; 

 

• Avaliação da qualidade e satisfação dos usuários do 

sistema: deve-se buscar a implementação de indicadores 

objetivos, baseados em critérios técnicos, mas incluir a 

avaliação dos usuários quanto a acessibilidades, 

resolubilidade e qualidade dos serviços; 

 

• Avaliação de resultados e impacto das ações e serviços no 

perfil epidemiológico da população: deve envolver o 

acompanhamento dos resultados alcançados em função 

dos objetivos, indicadores e metas apontadas, no plano de 

saúde (19).  

 

Em síntese, a avaliação é parte fundamental no planejamento 

e gestão do sistema de saúde. Um efetivo sistema de avaliação permite 

reordenar a execução das ações e serviços, redimensionando-os de forma a 
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contemplar a necessidade dos usuários, proporcionando maior racionalidade 

no uso de recursos. 

 

“Uma importante inovação política desenvolvida pelo SUS foi a 

definição de um conjunto de indicadores de desempenho da atenção básica 

estabelecido em comum acordo entre o Ministério da Saúde e as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde. Neste sentido, em termos institucionais a 

avaliação da qualidade dos serviços envolve os Indicadores do Pacto da 

Atenção Básica (...) A obtenção destes números em escala municipal, 

estadual e nacional, depende do funcionamento adequado dos sistemas de 

informação do SUS e do compromisso dos gestores locais com a qualidade 

desta informação” (20).  

 

Indicadores de saúde “são parâmetros utilizados 

internacionalmente com o objetivo de avaliar, sob o ponto de vista sanitário, 

a higidez de agregados humanos, bem como fornecer subsídio aos 

planejadores de saúde, permitindo o acompanhamento das flutuações e 

tendências históricas do padrão sanitário de diferentes coletividades 

consideradas à mesma época ou da mesma coletividade em diversos 

períodos de tempo” (33).   

 

A utilização de indicadores de saúde permite o estabelecimento 

de padrões, bem como o acompanhamento de sua evolução ao longo dos 

anos. Entretanto, o uso de um só indicador isoladamente não possibilita o 
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conhecimento da complexidade da realidade social, sendo necessária a 

associação de vários, a comparação entre diferentes indicadores de distintas 

localidades, com vistas a facilitar sua compreensão (30).  

 

Tendo em vista as inúmeras definições de saúde e a 

dificuldade de mensurá-la, os indicadores de saúde mais empregados têm 

sido aqueles referentes à ausência de saúde, por exemplo, coeficiente geral 

de mortalidade, coeficiente de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade 

por doenças específicas, esperança de vida ao nascer, razão de mortalidade 

proporcional e outros (30, 33).  

 

Segundo Malik, Schiesari (30), os indicadores podem e devem 

ser utilizados como ferramentas para auxiliar o gerenciamento da qualidade. 

Ainda hoje, determinações precisas da qualidade da assistência carecem de 

revisões sistemáticas, tanto de processos quanto de resultados. Conceitos 

como os de boa prática, por mais clara que seja sua compreensão, são 

interpretados de formas diferentes. Há mais de uma boa prática possível e 

não se pode esquecer que o emprego da boa prática não garante resultados 

adequados/satisfatórios.  

 

Para Laurenti apud Malik, Schiesari (30), na construção e 

seleção de indicadores existem pré-requisitos a serem observados: 

• Existência e disponibilidade de dados; 
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• Definições e procedimentos empregados para construir 

esses indicadores devem ser conhecidos, de modo a 

possibilitar comparação entre localidades ou organizações 

diferentes, ou na mesma, em períodos distintos; 

 

• Construção fácil, interpretação simples; 

 

• Reflexo do maior número possível de fatores que 

reconhecidamente influem no estado de saúde; 

 

• Poder discriminatório, possibilitando comparações. 

 

O indicador deve ser selecionado de modo a apontar 

problemas de qualidade relevantes para os tomadores de decisão ou para 

os envolvidos na situação em estudo, bem como, apresentar alta 

sensibilidade e alta especificidade, por exemplo, alta rotatividade de 

profissionais num determinado serviço de saúde (30).  

 

De acordo com Malik, Schiesari (30), os indicadores avaliam 

estrutura, processo e resultados da assistência, conforme abaixo descritos: 

 

1 – Os indicadores de estrutura contemplam a avaliação 

tecnológica em saúde e a avaliação da capacidade instalada. 
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• A avaliação tecnológica em saúde tem sua origem na 

racionalização do uso das tecnologias, dados os crescentes 

custos e recursos escassos. É preciso assim combinar os 

objetivos, os recursos econômicos disponíveis e as 

necessidades. A responsabilidade por esse tipo de 

avaliação poderá ser atribuída a todos os tomadores de 

decisão envolvidos direta ou indiretamente no setor saúde, 

em diferentes níveis, através de ações coordenadas e 

integradas. 

 

• A avaliação da capacidade instalada consiste em 

diagnosticar o potencial de estrutura com o qual se conta 

numa localidade ou serviço. É utilizada tanto para calcular a 

produtividade potencial quanto as possibilidades de 

aumento ou de instalação de novos programas. Costuma 

ser aferida em termos de check-lists; nos quais se contam o 

número de salas, leitos, unidades, equipamentos, etc. Com 

freqüência, essa análise desconsidera alguns elementos 

críticos, como horário de funcionamento, basicamente 

dependente do pessoal contratado para a realização dos 

trabalhos. 
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2 – Os indicadores de processo compreendem os processos 

administrativos e as diretrizes clínicas: 

 
• Nos processos administrativos, de um modo geral, 

podem ser estabelecidas normas a serem seguidas a partir 

do estudo da racionalidade dos processos, isto é, 

considerando-se a maneira mais adequada de se fazer 

algo, desde a recepção do paciente em um serviço de 

saúde, por exemplo, até o momento de sua alta, passando 

pela melhor maneira de se realizar todos os processos 

desenvolvidos nesse período de atendimento. Pode 

envolver normas para administração de pessoal, de 

materiais, contábil, etc. 

 

• As diretrizes clínicas são protocolos desenvolvidos 

sistematicamente para apoiar a decisão profissional e do 

paciente sobre o cuidado médico apropriado para lidar com 

determinada situação clínica. Assim, essas diretrizes 

acabam por fornecer as diferentes alternativas em termos 

terapêuticos, com o objetivo de proporcionar o melhor 

desempenho possível. 

 

3 – Os indicadores de resultados retratam a satisfação e 

avaliação do usuário em relação a oferta dos serviços de saúde:  
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• A satisfação do usuário surge a partir da preocupação da 

indústria com a satisfação dos clientes, com relação a seus 

produtos. Na saúde vem ganhando importância crescente, 

não apenas devido à competitividade verificada no setor 

privado, mas também e principalmente à tomada de 

consciência a respeito da condição de cidadãos e à luta 

constante pelo exercício da cidadania. Falar em qualidade 

no setor da saúde não é coisa simples, e falar em satisfação 

do usuário no setor público parece tarefa desafiadora. Em 

nossa realidade a oferta de serviços não se dá de forma 

homogênea, inclusive quando se consideram serviços 

especializados e complexos, em que prevalece a falta de 

opção. Cliente ou usuário pode ser definido como alguém 

para quem é efetuado um trabalho ou aquele que recebe 

benefício de determinado trabalho. 

 

• Em relação à avaliação dos usuários constata-se que 

muitos são os serviços hoje preocupados em ampliar os 

canais de comunicação com os seus usuários pelas mais 

diversas razões. Uma delas diz respeito ao fato de que 

socialmente se considera inaceitável não demonstrar essa 

preocupação, mesmo que ela seja apenas cosmética, numa 

sociedade em que a opinião pública considera fundamental 

que o usuário/cidadão seja ouvido tanto pelos canais 
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oficiais e políticos quanto pelas organizações cujos produtos 

e serviços utiliza. Por outro lado, há instâncias que se dão 

conta da necessidade de ouvir o usuário na tomada de 

decisões, pois sua opinião pode ter papel crucial nos 

destinos das organizações. 
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2- OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1. Identificar os meios e instrumentos utilizados pelos enfermeiros no 

gerenciamento de UBS; 

 

2. Analisar os principais indicadores selecionados, pelos enfermeiros, 

na tomada de decisões da prática gerencial para o monitoramento 

e avaliação das ações desenvolvidas; 

 

3. Avaliar o processo de trabalho dos enfermeiros na gerência de 

UBS, na formulação e decisão política para garantir os princípios 

do SUS. 
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3 - MATERIAL E MÉTODO 

   

Na busca de um conhecimento que permita a compreensão da 

percepção dos enfermeiros gerentes em relação ao processo de trabalho, 

optamos por uma pesquisa descritiva, que teve como propósito observar, 

descrever e explorar aspectos inerentes à avaliação de produção de bens e 

serviços ofertados em UBS. 

 

 O estudo descritivo tem como principal objetivo o retrato 

preciso das características de indivíduos, situações ou grupos, e da 

freqüência com que ocorrem determinados fenômenos (34).  

 

  Para Gil (35, 36), a pesquisa descritiva tem como “objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

 

  Salomon apud Santos, Clos (37), classifica a investigação 

descritiva como um delineamento da realidade, uma vez que descreve, 

registra, analisa e interpreta a natureza atual ou processos dos fenômenos. 

 

  Neste estudo, realizou-se trabalho de campo visando à coleta 

de informações da realidade do processo de trabalho gerencial do 

enfermeiro, em Unidade Básica de Saúde. 
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3.1- Cenário de estudo 

O estudo foi desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde, da 

Área de Planejamento 5.3, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro. Com o intuito de bem caracterizar a cidade, consideramos 

importante mencionar alguns fatos. 

 

A cidade do Rio de Janeiro, fundada em 1565 pelo português 

Estácio de Sá com o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, foi capital 

do governo do sul do Brasil entre 1572 e 1577.  

 

Em 1763, tornou-se a capital do Brasil, e após a independência 

(1822), a sede da monarquia.  Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca 

expulsou a família imperial e proclamou a República do Brasil, com capital 

no Rio de Janeiro (38).  

 

Quando a capital do país foi transferida para Brasília, em 1960, 

a cidade do Rio de Janeiro – sede do Governo Federal foi transformada no 

Estado da Guanabara. Já nessa época se pensava em juntá-la ao então 

Estado do Rio de Janeiro, mas isso só se concretizou em 15 de março de 

1975. O novo Estado manteve a denominação de Rio de Janeiro e passou a 

ter como capital a cidade do Rio de Janeiro (39).  
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Os 44.268 km2 do Estado do Rio de Janeiro limitam-se com 

Minas Gerais ao norte, Espírito Santo a nordeste, a São Paulo a oeste e 

Oceano Atlântico a leste e sul (39).  A Figura 1 mostra sua localização em 

relação aos demais Estados do Brasil (40).   

 

Segundo o censo 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o município do Rio de Janeiro compreende uma área 

territorial de 1.261 km2, com uma população residente de 5.857.904, dos 

quais 2.748.143 são homens e 3.109.761, mulheres (41). A Figura 2 

demonstra a localização e posição do município do Rio de Janeiro (42).  

 

O município, conforme demonstra as Figuras 3 e 4, divide-se 

em Áreas de Planejamento (AP), Regiões Administrativas (RA) e Bairros. As 

Áreas de Planejamento são áreas da cidade divididas em Regiões 

Administrativas e Bairros que, a Prefeitura considera suas vocações e 

peculiaridades do uso do solo para planejamento e implementação das 

políticas públicas (40).  

 

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, para 

gestão de sua política, conta com as Coordenações de Saúde das Áreas de 

Planejamento (CAPs), perfazendo um total de 10 Coordenações. 
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Fonte: Anuário Estatístico da Cidade do Rio de Janeiro – 1995/1997 

Figura 1- Mapa da localização geográfica do Estado do Rio de Janeiro em relação aos demais Estados do Brasil 
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Fonte: Anuário Estatístico da Cidade do Rio de Janeiro - 1998 

Figura 2- Mapa da localização e posição do Município do Rio de Janeiro 
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Fonte: Anuário Estatístico da Cidade do Rio de Janeiro – 1995/1997 

Figura 3- Mapa da Divisão do Município do Rio de Janeiro em  Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas  
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Fonte: Anuário Estatístico da Cidade do Rio de Janeiro – 1995/1997 

Figura 4- Mapa da Divisão do Município do Rio de Janeiro em Bairros 
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A Rede Municipal de Saúde dispõe de 137 Unidades Públicas 

para o atendimento das necessidades de saúde da população, em seus 

diferentes níveis de complexidade, obedecendo à seguinte classificação: 

• Unidade Ambulatorial presta assistência à saúde de forma 

programada a uma população determinada, pelo menos nas 

quatro especialidades básicas - Clínica Geral, Pediatria, 

Ginecologia e Obstetrícia. 

 

• Unidade Ambulatorial Especializada presta assistência a 

doentes que dependem de acompanhamento ambulatorial 

em uma especialidade e/ou de controle de programa de 

saúde específico. 

 

• Unidade Mista (com ou sem internação de pacientes), 

presta assistência a doentes, com ou sem risco de vida, 

cujos agravos à saúde necessitam de atendimento imediato. 

Podem funcionar durante 24 horas e dispor de leito de 

internação ou de observação. Desenvolve, também, 

programas de saúde e atividades básicas. 

 

• Unidade Hospitalar presta assistência em regime de 

internação decorrente de atendimento de emergência ou de 

uma determinada clientela de ambulatório. Neste grupo 

estão: 
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1. Hospitais de Emergência – Pronto-Socorros; 

2. Institutos e Hospitais que oferecem atendimento geral e 

especializado; 

3. Unidades que prestam assistência materno-infantil – 

Maternidades (43).  

 

A seleção das Unidades para cenário de estudo obedeceu ao 

critério estabelecido, ou seja, ter enfermeiro exercendo a função de 

gerente/direção de UBS, da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio 

de Janeiro. 

 

Este estudo teve como cenário as Unidades Básicas de Saúde 

localizadas na Área de Planejamento 5.3, da XIX Região Administrativa, 

compreendendo os bairros de Paciência e Santa Cruz (Figura 5); 

prestadoras da assistência primária à saúde de uma população determinada, 

mediante desenvolvimentos de programas de saúde e de atividades básicas.  

 

Além de apresentarem diferentes estruturas organizacionais e 

de possuírem um contingente significativo de enfermeiros ocupando diversos 

níveis de função gerencial/administrativa, tais como: Coordenação de Saúde 

de Área de Planejamento, Direção de Unidades, como também 

Coordenação de Programas. 
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 Das 14 Unidades Básicas de Saúde da Coordenação de 

Saúde da Área de Planejamento 5.3 existentes, conforme apresenta o 

Quadro 1, fizeram parte do cenário: um Centro Municipal de Saúde (CMS), 

cinco Postos de Saúde (PS) e uma Unidade Auxiliar de Cuidados Primários 

de Saúde (UACPS), perfazendo um total de sete Unidades de Saúde. 

 

Quadro 1 – Demonstrativo do quantitativo de Unidades 
Básicas de Saúde por Áreas de Planejamento 

 

Áreas  

de 
Planejamento 

CMS PS UACPS 
Total 
 de 

Unidades 

AP 1 04 02 --- 06 

AP 2.1 03 --- 02 05 

AP 2.2 02 --- 02 04 

AP 3.1 02 04 --- 06 

AP 3.2 02 03 --- 05 

AP 3.3 01 03 01 05 

AP 4 01 01 01 03 

AP 5.1 01 05 01 07 

AP 5.2 01 06 07 14 

AP 5.3 01 11 02 14 

TOTAL 18 35 16 69 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, RJ, outubro, 2002. 
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Fonte: Anuário Estatístico da Cidade do Rio de Janeiro – 1998 

 

Figura 5 - Mapa das Áreas de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros do Município do Rio de 
Janeiro 
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3.2- População 

Para o desenvolvimento deste estudo participaram sete 

enfermeiros pertencentes ao quadro de pessoal efetivo da SMS-RJ; os quais 

exerciam a função de gerência/direção de UBS, independentemente do 

tempo do exercício na função e de possuírem cursos na área de gerência ou 

de administração; lotados em CMS, PS, UACPS da AP 5.3. 

 

3.3- Instrumentos 

Para a realização desta pesquisa foram empregados dois 

instrumentos: formulário estruturado e documento oficial. 

  

Define-se formulário como sendo uma coleção de questões 

destinada à coleta de dados, cujo preenchimento é feito pelo próprio 

investigador, à medida que recebem as respostas numa situação face a face 

com outra pessoa. 

 

Portanto, o que caracteriza o formulário é o contato face a face 

entre pesquisador e informante. E ser o roteiro de perguntas preenchido pelo 

entrevistador, no momento da entrevista (44). 

 

O formulário estruturado (anexo 1) acompanhado do termo de 

consentimento livre e esclarecido (anexo 2), permitiu obter informações 
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diretamente do entrevistado, em relação ao processo de trabalho gerencial 

exercido pelo enfermeiro, em Unidades Básicas de Saúde.  

 

O formulário continha 26 questões abertas e fechadas, com o 

objetivo de coletar informações sobre dados da prática gerencial do 

enfermeiro, identificando os principais indicadores utilizados como 

informação básica na tomada de decisão do processo gerencial.  

 

O instrumento foi elaborado a partir dos conceitos de: 

estrutura, processo e resultado desenvolvidos por Donabedian para 

avaliação da qualidade em saúde, citados anteriormente. 

 

Em relação à estrutura o formulário permitiu caracterizar a 

população estudada no tocante ao exercício profissional e gerencial, e 

identificar, de acordo com a opinião dos entrevistados, os recursos físicos, 

humanos e materiais necessários à prestação da assistência à saúde, ou 

seja, os recursos ou insumos. 

 

No que tange ao processo a análise sob o ponto de vista 

técnico e/ou administrativo, facilitou verificar como realmente o sistema 

funciona, possibilitando inserir as atividades ou procedimentos empregados 

para transformar recursos em resultados. 
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E, quanto ao resultado, produto final da ação gerencial 

realizada, o formulário estabeleceu as considerações advindas dos sujeitos 

da pesquisa em relação aos aspectos referentes à prestação de bens e 

serviços oferecidos à clientela (indicadores), bem como à satisfação de 

expectativas pelos usuários (necessidades), visando à garantia dos 

princípios do SUS. 

 

  O documento oficial utilizado foi Boletim Mensal de Apuração 

de Índice de Desempenho e Produtividade – BMAIDP (anexo 3) referente ao 

ano de 2002, das respectivas UBS que constituíram o cenário de estudo.  

 

  Segundo Gil (36), a pesquisa documental “vale-se de materiais 

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

reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa, os documentos 

constituem fonte rica e estável de dados”. Na pesquisa documental os 

objetivos são mais específicos, geralmente, visam à obtenção de dados em 

resposta a determinado problema. 

 

  Para Lakatos, Marconi (44), o que caracteriza a pesquisa 

documental é a fonte de coleta de dados, restrita a documentos escritos, ou 

não, e pode ser realizada no momento ou após em que o fenômeno ou fato 

ocorreu. 
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  As autoras afirmam ainda que, como fonte, “os documentos 

oficiais constituem geralmente a fonte mais fidedigna de dados. Podem dizer 

respeito a atos individuais, ou, ao contrário, a atos da vida política, ou, de 

alcance municipal, estadual ou nacional. O cuidado do pesquisador diz 

respeito ao fato de que não exerce controle sobre a forma como os 

documentos foram criados. Assim, deve-se não só selecionar o que lhe 

interessa, como também, interpretar e comparar o material para torná-lo 

utilizável”. 

 

  De acordo com Ludke, Meda (45), os “documentos constituem 

também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que 

fundamentam afirmações e declarações do pesquisador. Representa um 

fonte “natural” de informação. Não são apenas uma fonte de informação 

contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem 

informações sobre esse mesmo contexto”. 

 

3.4- Coleta de dados 

  A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora, mediante a 

técnica de entrevista estruturada ou padronizada, após aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo – EEUSP (anexo 4) e da autorização da Coordenação de Saúde da 

Área de Planejamento 5.3, da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do 

Rio de Janeiro (anexo 5). 
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  A entrevista é o “procedimento mais usual no trabalho de 

campo. Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala 

dos atores sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, 

uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos 

atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma 

determinada realidade que está sendo focalizada” (46).  

 

  Assim, a entrevista pode ser compreendida como fonte de 

informação que fornece dados secundários e primários, referentes, segundo 

Jahoda apud Minayo (47), a “fatos; idéias, crenças, maneiras de atuar; 

conduta ou comportamento presente ou futuro; razões conscientes ou 

inconscientes de determinadas crenças, sentimentos, maneiras de atuar ou 

comportamentos”. 

 

  De acordo com Sousa (48), a entrevista é de um modo geral 

classificada na pesquisa em estruturada e não-estruturada. A diferença é 

que na estruturada se quer determinar freqüências de algo que o 

pesquisador acredita que acontece; e na entrevista não-estruturada busca 

saber o como e o porquê de uma ocorrência através de informações, 

conversações e descrições. 

 

A entrevista estruturada é aquela em que o entrevistador segue 

um roteiro estabelecido. Inclui perguntas aberto-fechadas que permitem aos 

sujeitos responder com suas próprias palavras. Desenvolve-se a partir de 
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uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem 

invariável para todos os entrevistados. Portanto, não há liberdade de 

alteração dos tópicos e nem se faz a inclusão de questões frente às 

situações (34, 35, 44, 48, 49). 

 

  Segundo Lodi apud Lakatos, Marconi (44), o motivo da 

padronização é obter, dos entrevistados, respostas às mesmas perguntas, 

permitindo que todas elas sejam comparadas com o mesmo conjunto de 

perguntas, e que as diferenças devem refletir diferenças entre os 

respondentes e não diferenças nas perguntas. 

 

  Gil (35) diz que dentre as vantagens da entrevista estruturada é 

de possibilitar a análise estatística dos dados, já que as respostas obtidas 

são padronizadas. 

   

Para Lakatos, Marconi (44), a entrevista estruturada se realiza 

de acordo com um formulário elaborado e é efetuada de preferência com 

pessoas selecionadas de acordo com um plano. 

   

  Com a entrevista estruturada a pesquisadora obteve dados 

relativos à prática gerencial do enfermeiro, identificando os principais 

indicadores utilizados como informação básica na tomada de decisão do 

processo gerencial. 
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3.4.1– A trajetória da coleta de dados 

 Com aprovação ético-legal ao Projeto de Tese foi agendado 

um encontro com a Coordenação de Saúde da Área de Planejamento 5.3, 

quando o projeto foi apresentado e solicitada  autorização para entrevistar os 

enfermeiros gerentes das UBS.  

 

 Após autorização, verificamos que, em sete das 14 UBS 

existentes da AP 5.3, o profissional enfermeiro exercia a função de 

gerente/diretor da Unidade de Saúde. 

 

 Em seguida, com a ajuda da Coordenação da CAP 5.3 foi 

estabelecido contato prévio com os enfermeiros-gerentes, com o objetivo de 

estabelecer um roteiro de visitas para o desenvolvimento das entrevistas.  

 

 As entrevistas estruturadas ocorreram na segunda quinzena do 

mês de setembro de 2003. Cabe ressaltar que, para ter acesso a 

determinadas UBS do cenário de estudo, se fez necessário dependendo da 

localização da Unidade a ser visitada, o acompanhamento do próprio 

gerente ou de um profissional da própria Unidade. Algumas das Unidades 

visitadas encontravam-se em áreas de difícil acesso, como também em 

áreas de “risco”, ou seja, controladas pelo tráfico de drogas. 

  

No decorrer da visita a duas UBS, fomos surpreendida por dois 

imprevistos: o primeiro, a estrada que dá acesso à Unidade estava 
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bloqueada pelo pessoal do tráfico, o que impossibilitou a realização da 

entrevista naquela ocasião.  E, no segundo, a visita foi interrompida pela 

presença de policiais à procura de “marginal” baleado, sendo necessário que 

nos retirássemos da Unidade, pois, o local estava sendo “vasculhado” pelos 

policiais, o que significava um risco eminente. Portanto, estas visitas foram 

remarcadas e efetivadas em outro momento. 

 

 Na sede da CAP 5.3, com a autorização do Coordenador de 

Saúde, foi realizado o levantamento de dados relativos ao Índice de 

Desempenho e Produtividade (IDP) referentes às UBS do estudo, no ano de 

2002, mediante o Boletim Mensal de Apuração do Índice de Desempenho e 

Produtividade – BMAIDP. A escolha do ano de 2002 justifica-se por constituir 

uma série temporal, portanto, permitindo visualizar a produção de serviços 

ofertados num determinado período de tempo do calendário oficial, numa 

determinada Unidade. 

 

3.5 – Aspectos éticos da pesquisa 

Em atendimento ao disposto na Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS (50), o Projeto apresentado foi avaliado e 

aprovado nos aspectos ético-legal pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

EEUSP. 

A análise da validade ética das pesquisas se concretiza nos 

Comitês de Ética das Instituições. Portanto, toda pesquisa que envolve seres 
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humanos deve ser submetida a “uma reflexão ética no sentido de assegurar 

o respeito pela identidade, integridade e dignidade da pessoa humana e a 

prática da solidariedade e da justiça social” (51). 

 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

EEUSP, foi solicitada à Coordenação de Saúde da Área de Planejamento 

5.3, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro autorização para 

entrevistar os enfermeiros-gerentes e realizar levantamento de dados, 

relativos às UBS pertencentes ao cenário de estudo.  

 

O instrumento para coleta de dados foi acompanhado do termo 

de consentimento livre e esclarecido, em cumprimento ao disposto no art. 4º, 

da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (50): 

“O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se 

processe após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, 

indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais 

manifestem a sua anuência à participação na pesquisa”.  

 

Vale salientar que esta Resolução “incorpora, sob a ótica do 

indivíduo e das coletividades os quatro referenciais básicos da bioética: 

autonomia, não maleficiência, beneficiência e justiça, entre outros, e visa 

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito a comunidades científica, 

aos sujeitos da pesquisa e ao Estado” (50). 
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3.6 - Análise dos dados 

De acordo com a definição de Polit, Hungler (34) a análise 

quantitativa é a “manipulação dos dados numéricos, através de 

procedimentos estatísticos, com o propósito de descrever fenômenos ou 

avaliar a magnitude e a confiabilidade das relações entre eles”. Enquanto a 

análise qualitativa é a “organização e a interpretação de dados narrativos, 

não numéricos com o propósito de descobrir dimensões e padrões 

importantes de relações”. 

 

Conforme se lê nas referências alguns autores acreditam que  

muitas áreas de investigação podem ser enriquecidas, através da mistura 

criteriosa de dados qualitativos e quantitativos. E que eles são 

complementares, representando palavras e números, as duas linguagens 

fundamentais da comunicação humana. 

 

Por outro lado, segundo Franco apud Ciosak (26), no processo 

de coleta de dados, o pesquisador pode optar por saber a quantidade ou a 

freqüência com que um fenômeno ocorre em uma determinada realidade. 

Evidentemente, seus resultados serão expressos em número, porém, se 

contextualizados e interpretados à luz da dinâmica social mais ampla, sua 

análise será eminentemente qualitativa. 

 

E ainda diz que “a orientação metodológica da investigação 

não se restringe à descrição quantitativa ou qualitativa, mesmo porque a 
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quantificação dos dados não se constitui em si mesmo como um 

procedimento acrítico, pois, especialmente nas pesquisas descritivas, os 

números cumprem importante função para fortalecer argumentos, para 

demonstrar tendências predominantes e destacar as divergências. O 

pesquisador deve tentar encontrar meios para compreender o significado 

manifesto e latente no comportamento dos sujeitos da pesquisa, ao mesmo 

tempo em que procura manter sua visão objetiva do fenômeno” (26). 

 

A partir das concepções acima citadas, as informações 

contidas nos formulários foram analisadas pelo método quanti-qualitativo à 

luz do referencial teórico do estudo em questão. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Neste capítulo, apresentamos os dados coletados, visando 

análise descritiva, na perspectiva de ampliar o entendimento dos resultados 

encontrados. 

 

  Os resultados das entrevistas estão organizados e 

sistematizados em quatro partes, a fim de facilitar a apresentação do 

resultado das respostas obtidas e a sua compreensão. 

 

  Na primeira parte, é caracterizada a população estudada por 

tempo de exercício profissional, de função de gerência e capacitação / 

qualificação profissional.  

 

  Na segunda parte, são enfocados a organização e o 

funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do cenário de estudo, 

no que tange aos turnos de atendimento, ao fluxo da clientela, à prestação 

de serviços, aos recursos ou insumos disponíveis para atenção em saúde da 

população. 

 

  Na terceira parte, os resultados obtidos remetem à 

compreensão dos enfermeiros-gerentes em relação a seu processo de 

trabalho, à utilização dos indicadores na avaliação de bens e produtos 

ofertados aos usuários e os princípios do SUS, garantidos no exercício da 

função gerencial. 
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  E, na quarta e última parte são relacionadas as ações  e 

atividades inerentes à prática gerencial. 

 

4.1 - Caracterização da população estudada 

Os sujeitos foram sete enfermeiros que exerciam a função de 

gerência / direção, independente do tempo de exercício na função e de 

possuírem cursos na área de gerência ou de administração.  Pertenciam ao 

quadro de pessoal efetivo e estavam lotados em UBS da Área de 

Planejamento 5.3 da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de 

Janeiro. 
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Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 1 – Enfermeiros-gerentes por tempo de exercício profissional, 

Rio de Janeiro, 2003 
 
 

No Gráfico 1 destaca-se o predomínio da população estudada 

na faixa compreendida entre 16 a 20 anos de exercício profissional, 

correspondendo a 57% dos investigados; observa-se, ainda que 6 anos é o 
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tempo mínimo no exercício da profissão, revelando, portanto, uma 

considerável experiência profissional. 
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Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 

Gráfico 2 – Enfermeiros-gerentes por tempo de exercício de gerência, 
Rio de Janeiro, 2003 

 
 

O Gráfico 2 mostra que apenas 1 (14%) enfermeiro-gerente entrevistado 

exerce a função de gerência há menos de um ano, os demais (86%) se 

dividem nas faixas de 1 a 5 anos e de 6 a 10 anos, respectivamente.  

 

Verifica-se que, apesar da grande experiência profissional do grupo, o 

tempo na atividade gerencial se limita ao máximo de 10 anos. 

 

Esta distribuição de freqüência denota que quase a totalidade da 

população estudada é possuidora de algum período de experiência na 

função de gerência de UBS, foco da presente investigação. 
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Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 3 – Enfermeiros-gerentes segundo capacitação / 

qualificação profissional, Rio de Janeiro, 2003 
 

Para este estudo, a capacitação / qualificação para gerência 

em UBS foi considerada como a realização de cursos e/ou programas na 

área gestão em saúde, administrativa e organizacional, com enfoque 

específico para atenção básica em saúde. 

 

Com esta compreensão de capacitação / qualificação para 

gerência em UBS, na população estudada encontramos o resultado 

apresentado no Gráfico 3, onde observamos que 3 (42%) não possuíam 

nenhum curso; 2 (29%) com capacitação não específica; 2 (29%) com 

capacitação específica. 

 

Dos 3 (42%) entrevistados sem nenhuma capacitação para 

exercer a gerência, um já iniciou o curso  “Master  Business Administration”  

(MBA) – Gestão em Saúde. 
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Os 2 (29%) com capacitação não específica para o 

gerenciamento de UBS realizaram os cursos: Epidemiologia (EPI INFO) e 

Administração Hospitalar, não estando, no momento, em processo de 

capacitação específica para prática gerencial. 

 

De acordo com descrição acima, observa-se que dos 2 (29 %) 

enfermeiros-gerentes entrevistados, com capacitação específica para o 

gerenciamento de UBS, realizaram o curso GERUS – Gerência de Unidade 

de Saúde, sendo que um deles, no momento, está cursando o MBA – 

Gestão em Saúde. 

 

Diante dos resultados apresentados, verifica-se que, apesar de 

os enfermeiros-gerentes possuírem experiência profissional e a grande 

maioria exercer há algum tempo a função de gerente de UBS, a capacitação/ 

qualificação profissional não é uma prerrogativa para o exercício desta, 

tampouco uma prioridade na política de gestão de pessoal. 

 

 Sob essa lógica, pode-se pensar que a capacitação / 

qualificação profissional para gerência em UBS está relacionada ao 

interesse, à disponibilidade de acesso e ao fator facilitador administração 

superior. 
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4.2 - A organização e o funcionamento das Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) 

 
 

Quadro 2 – Turnos de atendimento oferecido aos usuários nas UBS, 
Rio de Janeiro, 2003 

 
Turnos 

 de 
 atendimento 

UBS 
1 

UBS 
2 

UBS 
3 

UBS 
4 

UBS 
5 

UBS 
6 

UBS 
7 

De 2ª a 6ª feira das 7:00 
às 20:00 h e aos sábados 
das 7:00 às 17:00 h 

       

De 2ª a sábado das 7:00 
às 17:00 h 
 

       

De 2ª feira a sábado das 
7:00 às 19:00 h 
 

       

Serviço de Pronto 
Atendimento – SPA 
(24 horas) 

       

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

 

 

O Quadro 2 mostra que 5 (71%) das UBS pertencentes ao 

cenário de estudo prestam atendimento à população em dois turnos, 

correspondendo ao período de funcionamento de 2ª feira a sábado das 

07:00 às 19:00 horas, perfazendo um total de 10 horas/dia.  

 

A assistência prestada pela UBS 1, totaliza três turnos de 

atendimento, ou seja, de 2ª a 6ª feira, no horário das 07:00 às 20:00 horas e 

aos sábados dois turnos, no período das 07:00 às 17:00 horas. A gerência 

desta Unidade de Saúde, na entrevista, acrescentou que o atendimento no 

3º turno se faz necessário pela demanda da clientela e pelos serviços 
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ofertados, além de propiciar o acesso àqueles que não dispõem da manhã e 

da tarde para “cuidar” de sua saúde. 

 

Já a UBS 7 oferece aos usuários dois tipos de atendimento: o 

de atenção básica (ambulatorial) em três turnos: de 2 ª feira a sábado das 

07:00 às 19:00 horas e SPA – Serviço de Pronto Atendimento (urgência) por 

24 horas. No decorrer da entrevista, a gerência informou que a ocorrência 

das atividades em três turnos de funcionamento da atenção básica, decorre 

dos mesmos motivos já descritos pelo gerente da UBS1.  

 

O SPA na área da UBS 7 se deve pela inexistência de 

atendimento de urgência público no bairro em que está localizada a 

Unidade. Embora a região da AP 5.3 possua alta densidade demográfica e 

na sua extensão territorial, dispondo de um único Hospital da Rede Estadual 

de Saúde. Além disso, por se tratar de “território neutro” em relação à 

“violência e ao tráfico de drogas” existente na área, há possibilidade de 

“livre” acesso dos usuários para o atendimento das suas necessidades de 

saúde. 

 

No Gráfico 4, verificamos, quanto ao fluxo da clientela, que a 

prestação da assistência à saúde se dá pelos diferentes modelos de atenção 

ou modelos assistenciais: 1 (14%) com oferta organizada na UBS 6; 2 

(29%) com demanda espontânea, quando o cliente procura diretamente a 

Unidade, nas UBS 2 e 3; 4 (57%) com demanda espontânea e clientela 
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referenciada, quando a Unidade presta o atendimento mediante 

encaminhamento, nas UBS 1, 4, 5 e 7. 
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Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 4 – Fluxo da clientela nas Unidades Básicas de Saúde, 

Rio de Janeiro, 2003 
 

 

  Paim apud Palha, Villa (52) entende por modelos “as 

combinações tecnológicas que são estruturadas em decorrência de 

problemas de saúde (danos e riscos) que definem o perfil epidemiológico de 

uma população e as necessidades sociais de saúde historicamente 

definidas”. 

 

De acordo com o depoimento da Gerência da UBS 6, o fluxo 

da clientela de forma de oferta organizada se deve à implantação do modelo 
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de Programa de Saúde à Família (PSF), uma vez que a área de atuação da 

Unidade foi dividida em cinco “núcleos”, sendo a responsabilidade dos 

cuidados sanitários atribuídas a cada equipe do PSF. 

 

A oferta organizada, como modelo de atenção à saúde, 

“constitui um novo modo de compor o trabalho coletivo no serviço de saúde, 

tendo como finalidade organizar o trabalho em saúde, fundamentado no 

ideal de integração sanitária, ou seja, a articulação de ações médicas com 

ações coletivas, inspirando-se em tecnologias de base epidemiológica” (52).

   

O PSF, como “eixo estruturante na atenção básica de saúde, 

vem reorientando o modelo assistencial, tomando como foco a família no 

seu espaço físico e social, proporcionando à equipe de saúde uma 

compreensão ampliada do processo saúde-doença, que permite 

intervenções para além das práticas curativas” (53). 

 

Por ocasião da entrevista, a Gerência da UBS 6 mencionou 

ainda que, ao adotar o modelo assistencial PSF, solucionou o problema 

relacionado a recursos humanos, pois se tornou possível, reduzir 

significativamente a necessidade quantitativa de pessoal. 

   

  Como se pôde constatar, na mesma entrevista, ao ser 

implantado o modelo de PSF na UBS 6, a preocupação residia no 

gerenciamento de pessoal. Portanto, não objetivava a implantação do 
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programa como uma estratégia e tática, importante para construção de um 

novo modelo e um eixo fundamental para prestação da atenção básica de 

saúde à população.  

   

  O fluxo de clientela pela demanda espontânea, referenciado 

pelos gerentes das UBS 2 e 3, caracteriza o modelo organizado somente 

pelas ações de saúde para uma determinada oferta de atendimento, sem a 

preocupação de adstringir a clientela e sem o compromisso de obter 

impactos sobre o nível de saúde da população (52). 

 

Observamos que o atendimento à clientela referenciada, 

mencionada por alguns dos gerentes entrevistados, relaciona-se ao 

encaminhamento do usuário por outra Unidade de Saúde pertencente à 

mesma AP, pela falta de profissional específico na  atenção em saúde. 

 

Esta concepção de clientela referenciada por parte de alguns 

dos entrevistados, denota equivoco, pois, a denominação de clientela 

referenciada refere-se ao encaminhamento do usuário à rede hierarquizada 

de serviços. Entretanto, tal procedimento mesmo que de forma não explícita, 

garante ao indivíduo a universalidade de acesso, integralidade e igualdade 

da assistência à saúde, princípios estes preconizados pelo SUS – Lei nº 

8.080 de 19 de setembro de 1990 (4). 
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  A seguir, para análise dos serviços / atividades oferecidas aos 

usuários pelas UBS do estudo, consideramos importante tecer algumas 

considerações, as quais traduzem o resgate da estrutura organizacional da 

SMS-RJ, na ocasião em que ocupava a função de Diretora da Divisão de 

Enfermagem, do Departamento Geral de Saúde Pública da mesma 

Secretaria. 

 

  Na metade da década de 80, coexistiam UACPS, PS e CMS. 

As UACPS – Unidades Auxiliares de Cuidados Primários de Saúde da SMS 

– RJ, objetivavam a prestação da assistência à saúde de determinada 

população, atuando no nível da atenção primária, utilizando procedimentos 

mais simplificados, praticamente sem incorporação de equipamentos, com 

recursos humanos restritos a médicos e a auxiliares de enfermagem para o 

atendimento a saúde. A estrutura organizacional compreendia uma Chefia 

de Serviço (Gerência da Unidade), uma Chefia de Seção de Enfermagem e 

uma Chefia de Seção de Administração. 

 

  Enquanto, que ao serem implantados os PS – Postos de Saúde 

na Rede de Serviços Básicos de Saúde da SMS – RJ, apresentam Unidade 

mais complexa que a UACPS; para o atendimento da atenção primária, já 

ocorria pequeníssima incorporação de equipamentos e de atenção de 

profissionais de nível universitário (por exemplo, médicos, enfermeiros e 

dentistas), voltados para atenção à saúde da mulher, do adulto e da criança. 
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  Ao passo que os CMS – Centros Municipais de Saúde 

correspondiam à Unidade mais complexa da Rede Básica de Saúde, 

responsável pela prestação da assistência à saúde da população de uma 

determinada Região Administrativa, havia recursos humanos com maior 

qualificação, médicos para atendimento nas diversas áreas, enfermeiros, 

dentistas, assistentes sociais e outros. Além da atenção básica de saúde, 

prestava-se atendimento em diversos programas DST, Hanseníase, 

Tuberculose, Diabetes e Hipertensão Arterial. 

  

  No decorrer dos anos com a efetiva necessidade de implantar o 

SUS – Sistema Único de Saúde, para atender aos princípios e as diretrizes 

propostas, a Rede Básica de Saúde do Município do Rio de Janeiro vem 

sofrendo significativas mudanças destinadas a suprir as necessidades 

sociais e de saúde da população. Para tanto, serviços e programas são 

incorporados às diferentes estruturas organizacionais, apesar da 

manutenção da denominação da classificação das Unidades de Saúde – 

UACPS, PS e CMS. 

 

Como se pode observar no Quadro 3, referente aos tipos de 

atendimentos prestados segundo especialidade médica, a atenção básica de 

saúde – gineco-obstetrícia, pediatria e clínica médica - que é ofertada pela 

maioria (71%) das UBS, exceto pelas UBS 5 e 6, que não oferecem o 

serviço de gineco-obstetrícia. 
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Quadro 3 – Tipos de atendimentos prestados à clientela nas UBS 

por especialidade médica, Rio de Janeiro, 2003 
 

Atendimentos 
por 

 especialidade médica 

UBS 
1 

UBS 
2 

UBS 
 3 

UBS 
4 

UBS 
5 

UBS 
6 

UBS 
7 

Cardiologia        

Clínica Médica        

Dermatologia        

Endocrinologia        

Gineco-Obstetrícia        

Ginecologia        

Homeopatia        

Infectologia         

Neurologia        

Oftalmologia        

Otorrinolaringologia        

Pediatria        

Pneumologia        

Psiquiatria        

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

  Cabe ressaltar que a UBS 4, além dos serviços de atenção 

básica, oferece o atendimento em cardiologia; a UBS 7, o de dermatologia e, 

a UBS 1 oferta inúmeros serviços especializados, diferentemente do 

preconizado para atenção primária e das demais Unidades de Saúde da 

área. De acordo com os gerentes entrevistados, esta diversificação dos tipos 

de atendimentos prestados se justifica pelas necessidades de saúde dos 

usuários das referidas UBS. 
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Quadro 4 – Tipos de atendimentos prestados à clientela nas UBS 
por categoria profissional, Rio de Janeiro, 2003 

 
Atendimentos 

 por 
 categoria profissional 

UBS 
1 

UBS 
2 

UBS 
3 

UBS 
4 

UBS 
5 

UBS 
6 

UBS 
7 

Enfermagem        

Fisioterapia        

Fonoaudiologia        

Nutrição        

Odontologia        

Psicologia        

Serviço Social        

Terapia Ocupacional        

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

 

  O Quadro 4 mostra que todas UBS do cenário de estudo 

oferecem várias modalidades de atendimento, sendo constante o de 

enfermagem e de odontologia. Apenas a UBS 1 dispõe da terapia 

ocupacional na prestação de serviços à população.  

 

Quadro 5 – Atenção à saúde da criança oferecida nas UBS, 
Rio de Janeiro, 2003 

 
 

Atenção à saúde 
da criança 

 

 
UBS 

1 

 
UBS 

2 

 
UBS 

3 

 
UBS 

4 

 
UBS 

5 

 
UBS 

6 

 
UBS 

7 

Acompanhamento e 
assistência pediátrica 

       

Programa da atenção 
integral à saúde da criança 

       

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
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Conforme o Quadro 5, constatamos que todas as UBS 

oferecem programas  / atividades relacionadas à saúde da criança, exceto a 

UBS 6, que presta apenas o acompanhamento e assistência pediátrica, 

decorrente da mudança no modelo assistencial implantado, o PSF. 

 

 

Quadro 6 – Atenção à saúde ao adolescente oferecida nas UBS, 
Rio de Janeiro, 2003 

 
 

Atenção à saúde 
do adolescente 

 

 
UBS 

1 

 
UBS 

2 

 
UBS 

3 

 
UBS 

4 

 
UBS 

5 

 
UBS 

6 

 
UBS 

7 

Atendimento 
especializado 
 

       

Atenção ao 
adolescente 
 

       

 
Grupo de adolescente 

 

 
 

      

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

 

  Como se pode observar no Quadro 6, o Programa de Atenção 

ao Adolescente não é referenciado na UBS 6 pelos motivos já mencionados, 

ou seja, o modelo assistencial de PSF não contempla programas 

específicos, porém, presta atendimento especializado e atividades de grupo 

de adolescentes. 
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Quadro 7 – Atenção à saúde da mulher oferecida nas UBS, 

Rio de Janeiro, 2003 
 

 
Atenção à saúde 

da mulher 
 

 
UBS 

1 

 
UBS 

2 

 
UBS 

3 

 
UBS 

4 

 
UBS 

5 

 
UBS 

6 

 
UBS 

7 

Acompanhamento clínico 
ginecológico 

       

Prevenção contra câncer de 
mama e útero 

       

Pré-Natal 
 

       

Grupo de gestantes 
 

       

Grupo de amamentação 
 

       

Grupo de aleitamento 
 

       

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

  Verificamos no Quadro 7 que 100% das UBS oferecem 

prevenção contra câncer de mama e útero, apesar de não terem o 

acompanhamento clínico ginecológico na totalidade das Unidades. Cabe 

ressaltar ainda que o Pré-Natal não é oferecido pelas UBS 5 e 6, por não 

disporem de profissional médico obstetra. 

 

Quadro 8 – Atenção à saúde ao adulto oferecida nas UBS, 
Rio de Janeiro, 2003 

 
 

Atenção à saúde 
ao adulto 

 

 
UBS 

1 

 
UBS 

2 

 
UBS 

3 

 
UBS 

4 

 
UBS 

5 

 
UBS 

6 

 
UBS 

7 

Clínica geral para adulto 
 

       

Atenção ao adulto 
 

       

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
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Conforme demonstrado no Quadro 8, a UBS 6 não realiza o 

Programa de Atenção à Saúde ao Adulto, prestando somente assistência 

clínica para o referido grupo de usuários. 

 

 

Quadro 9 – Atenção à saúde ao idoso oferecida nas UBS, 
Rio de Janeiro, 2003 

 
 

Atenção à saúde 
ao idoso 

 

 
UBS 

1 

 
UBS 

2 

 
UBS 

3 

 
UBS 

4 

 
UBS 

5 

 
UBS 

6 

 
UBS 

7 

 
Clínica geral para idoso 
 

       

 
Atenção ao idoso 
 

       

 
Atividades de grupo para 
idosos 

       

Hidroginástica para idosos  
(parceia com CIEP) 
 

       

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

 

No Quadro 9, observamos que o Programa de Atenção à 

Saúde ao Idoso é prestado pelas UBS 1, 2 e 4; as demais assistem os 

idosos mediante atividades diversas, dependendo das suas necessidades de 

saúde, mas sem haver uma atenção especial, exceto as UBS 5 e 7, que não 

revelam nenhum tipo de atendimento ou assistência a esse grupo específico.  
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Quadro 10 – Atenção à saúde bucal oferecida ao usuário nas UBS, 
Rio de Janeiro, 2003 

 

 
Atenção à 

saúde bucal 
 

 
UBS 

1 

 
UBS 

2 

 
UBS 

3 

 
UBS 

4 

 
UBS 

5 

 
UBS 

6 

 
UBS 

7 

Prevenção e tratamento da 
cárie 

       

Programa de saúde bucal 
 

       

Dente escola 
 

       

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
   

Constatamos, no Quadro 10, que todas as UBS dispõem da 

atividade de prevenção e tratamento da cárie. A UBS 6 não implementa o 

Programa de Saúde Bucal.  E, 5 (71%) das UBS se inserem ao Projeto 

Dente Escola, parceria saúde e educação. 

 

Quadro 11 – Atenção à saúde mental oferecida ao usuário nas UBS,  
Rio de Janeiro, 2003 

 
 

Atenção à  
saúde mental 

 

 
UBS 

1 

 
UBS 

2 

 
UBS 

3 

 
UBS 

4 

 
UBS 

5 

 
UBS 

6 

 
UBS 

7 

Atendimento em grupo 
 

       

Consulta clínica em saúde 
mental 

       

Atenção à saúde mental 
 

       

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

No Quadro 11, observamos em relação ao programa / 

atividades de saúde mental, que apenas a UBS 1 oferece esse tipo de 
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assistência à população, sendo referência para todas as outras Unidades de 

Saúde da área. 

 

Quadro 12 – Programas / atividades de saúde  oferecidas ao usuário 
nas UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 
 

Programas de saúde 
 

UBS 
1 

UBS 
2 

UBS 
3 

UBS 
4 

UBS 
5 

UBS 
6 

UBS 
7 

Doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) 

       

Imunização 
 

       

Vacinação de campanha 
 

       

Planejamento familiar 
 

       

Suplementação alimentar 
para risco nutricional 

       

Diabetes 
 

       

Hipertensão arterial 
 

       

Pé diabético 
 

       

Hanseníase 
 

       

Tuberculose 
 

       

Diabetes insulino -
dependentes (pólo) 

       

AIDS 
 

       

Vigilância epidemiológica 
 

       

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

 

O Quadro 12 mostra que a totalidade (100%) das UBS 

disponibilizam inúmeros programas / atividades a população, a saber: DST – 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, Imunização, Vacinação de 
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Campanha, Planejamento Familiar e Suplementação Alimentar para Risco 

Nutricional.  

 

Os programas de Diabetes e Hipertensão Arterial são 

implementados por 86% das UBS de cenário de estudo, apenas UBS6 não 

oferece estes programas, que é atribuído por ter o modelo assistencial 

voltado para o Programa do PSF. Enquanto que outros programas como, o 

de Tuberculose 2 (29%), Hanseníase  3 (43%) e Pé Diabético 4 (57%) são 

desenvolvidos por algumas Unidades. Os demais programas e atividades 

relacionadas ao Quadro acima, somente são oferecidos pela UBS 1. 

 

O Quadro 12 permite a visualização dos programas e 

atividades oferecidas à atenção da saúde da população e demonstra que a 

implantação e/ou implementação das atividades / programas referidos 

independem da classificação estrutural e organizacional da Unidade, ou 

seja, UACPS, PS e CMS. 

 

De acordo com o Quadro 13, constatamos que as atividades 

de curativo e de terapia alternativa - ginástica são oferecidas aos usuários 

em todas as UBS. Quanto ao Serviço de Pronto Atendimento em Pediatria e 

Clínica Médica, somente a UBS 7 dispõe deste atendimento.  

 

As demais atividades oferecidas estão, principalmente, 

relacionadas a disponibilidade de profissionais lotados nas Unidades e as 
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necessidades de saúde e sociais dos usuários, conforme relatado nas 

entrevistas. 

 

Quadro 13 – Outras atividades oferecidas ao usuário nas UBS, 
Rio de Janeiro, 2003 

 
 

Outras atividades 
 

UBS 
1 

UBS 
2 

UBS 
3 

UBS 
4 

UBS 
5 

UBS 
6 

UBS 
7 

Curativo 
 

       

Terapia alternativa ginástica 
 

       

Terapia alternativa 
massagem 

       

Acupuntura 
 

       

Medicina geral comunitária 
 

       

GT de convivência 
 

       

GT família em risco social 
 

       

GT de nutrição 
 

       

Reflexologia 
 

       

SPA em pediatria 
 

       

SPA em clínica médica 
 

       

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

Para Dussault (54), no “processo de produção de serviços de 

saúde combinam-se vários recursos para produzir bens e serviços 

destinados a criar um impacto sobre o nível de saúde dos indivíduos. Esses 

recursos são de tipo cognitivo (saber, tecnologia), físico (edifícios, materiais, 

suprimentos, equipamentos, etc.), financeiro e humano”. 
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Das UBS do cenário de estudo, 6 (86%) dos gerentes 

afirmaram que a planta física não atende as necessidades dos serviços 

oferecidos à clientela e  1 (14%) gerente disse que atende em parte, 

havendo necessidade de adaptações e de mudanças no modelo 

assistencial. 

 

Quadro 14 – Opinião dos gerentes quanto à adequação da planta física 
aos serviços oferecidos nas UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade 

de 
saúde 

Opinião 

 dos 
gerentes 

Justificativa  

 
UBS 1 

 
Não 

Defasada em relação ao “grande” número 
de atendimento/dia e de serviços oferecidos, 
com o “porte” de policlínica. 

UBS 2 Em parte 
Necessidade de adaptações e de mudança 
do modelo assistencial. 

UBS 3 Não Consultórios insuficientes, instalações 
precárias. 

UBS 4 Não Consultórios insuficientes para a 
implantação de programas. 

 
UBS 5 

 
Não 

Reduzido número de salas, sem ventilação 
apropriada; desinfecção de alguns locais 
prejudicados pela estrutura. 

UBS 6 Não 
Farmácia e almoxarifado pequenos; 
salas/consultórios quentes, sem ventilação 
apropriada. 

UBS 7 Não Unidade pequena, falta salas em virtude do 
aumento da demanda da clientela. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

  Nos depoimentos apresentados no Quadro 14, os consultórios 

insuficientes e as instalações precárias, são apontados como sendo os 

principais motivos pelos quais a planta física não atende as necessidades de 

serviços ofertados à clientela. 
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  Outra questão é a gestão de recursos humanos, que pode ser 

entendida por “todas as atividades administrativas relacionadas com o 

trabalho das pessoas em uma organização... Essa dimensão da gestão 

refere-se às ações que favorecem a criação de condições de trabalho que 

ajudem os prestadores de serviços e seus auxiliares a produzirem serviços 

de qualidade” (54). 

 
Quadro 15 – Opinião dos gerentes quanto ao recurso de pessoal para 

atendimento da saúde da população nas UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 

Unidade 
de 

saúde 

Opinião 
dos 

gerentes 

Medidas e/ou providências para resolução do 
problema 

 
UBS 1 

 
Não 

Quadro incompleto; alta rotatividade de profissional 
de saúde falta de atrativo para se fixar na área. 
Solicita contrato à cooperativa. 

 
UBS 2 

 
Não 

Dificuldade de lotação de profissional médico. 
Remanejamento de pessoal auxiliar de enfermagem 
para área administrativa. 

 
UBS 3 

 
Não 

Quando falta profissional encaminho a outra Unidade 
de Saúde. No caso de clínica especializada, guia de 
referência. 

UBS 4 Não Falta de médico, recurso humano deficiente em 
relação à demanda. Solicita contrato à cooperativa. 

 
UBS 5 

 
Não 

Utilização de cooperativa só que trabalhar em área 
considerada de risco, torna-se difícil à lotação de 
pessoal. 

UBS 6 Sim 

O déficit de profissional de saúde foi parcialmente 
solucionado pela mudança do modelo de assistência 
para PSF, com isto reduz a necessidade de recursos 
humanos. Apoio administrativo suficiente. 

UBS 7 Não Com o quantitativo de pessoal não tem crescimento 
na oferta de serviço, 1 profissional/dia. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

  O Quadro 15 mostra que apenas 1 (14%) gerente da UBS 6, 

considera o quadro de pessoal existente ideal para o atendimento de saúde 

da população. Ao passo que os demais gerentes consideram o quadro de 



 

 

95 

pessoal existente insuficiente para o atendimento da demanda, atribuem a 

deficiência a alta rotatividade, falta de “atrativo” para trabalhar em área 

considerada de “risco”.  

 

Os gerentes das UBS 1, 3 e 5 assinalam  a solicitação de 

contratação de pessoal à cooperativa como uma das medidas e/ou 

providências tomadas para resolução do problema. Esta medida adotada 

denota o pouco avanço do SUS em relação às políticas de recursos 

humanos. 

 

Segundo Nogueira apud Machado, Trindade (55), o fator que 

mais contribuiu para precarização do trabalho em saúde é a terceirização, ou 

seja, contratação de serviços clínicos por meio de empresas privadas, 

cooperativas gerenciais e de cooperativas de profissionais.  

 

Para o mesmo autor, “o descuido com a área de recursos 

humanos está relacionado a três tipos de desequilíbrio: o primeiro, entre o 

direito à saúde da Constituição de 88 e os direitos sociais e clássicos do 

trabalhador, por meio do qual muitos gestores, seguindo a lógica de 

contenção de gastos, privilegiaram a expansão do sistema de saúde em 

detrimento dos direitos mais antigos de proteção do trabalhador, como o 13º 

salário e as férias; o segundo entre as noções de eficiência e legalidade, 

tentando se fazer mais coisas com menos recursos; e o terceiro entre a 

autonomia do gestor e a gestão participativa. Tais desequilíbrios fizeram 
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avançar o processo de flexibilização e precarização do trabalho, muito mais 

do que a lei de Responsabilidade Fiscal” (55). 

 

Desta forma, podemos dizer que a solicitação de contratação 

de profissionais à cooperativa, fortalece o processo de precarização do 

trabalho em saúde e apresenta uma pseudo-resolução do problema na rede 

básica de saúde. Portanto, urge a necessidade de uma política concreta de 

recursos humanos em todas as esferas governamentais. 

 

Quadro 16 – Opinião dos gerentes em relação ao suprimento de 
material e equipamentos nas UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 

Unidade 
 de 

 saúde 

Opinião  
dos 

gerentes 

Medidas e/ou providências 
 para  

suprir as necessidades 

UBS 1 Sim Razoável, quase bom. 
UBS 2 Sim Não fez comentários. 

UBS 3 Não 
Ocorre com uma certa freqüência, na falta 
adquire-se através do fundo rotativo. 

UBS 4 Não 
Suprimento de material de consumo se dá 
de forma descontínua. Demora 
tramitação/licitação. 

UBS 5 Sim Não fez comentários. 

UBS 6 Não 
Reduzido o nº de equipamentos para 
desenvolvimento das ações/atividades. 

UBS 7 Não Não fez comentários. 
Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 

 

  De acordo com o Quadro 16, pode-se visualizar que 4 (57%) 

dos gerentes consideram insuficiente o suprimento de material e 

equipamentos para o desenvolvimento das ações/ atividades da Unidade.  
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Apenas o gerente da UBS 3, comentou que se utiliza do fundo 

rotativo, como uma das medidas e/ou providências administrativas tomadas, 

para suprir as necessidades operacionais para o funcionamento da Unidade. 

Os demais gerentes não fizeram menção a esta medida apesar de também, 

receberem o referido fundo.  

 

O fundo rotativo, medida mencionada, trata-se do recebimento 

de uma verba fixa, trimestral para suprir as necessidades relacionadas a 

materiais. O valor recebido está de acordo com classificação da Unidade 

(UACPS, PS CMS), não necessita de licitação para utilização da verba, 

apenas comprovação de nota fiscal e a justificativa para aquisição. 

 

Quadro 17 – Opinião dos gerentes quanto ao suprimento de 
medicamentos e vacinas nas UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade  

de 
 saúde 

Opinião  
dos 

gerentes 

Medidas e/ou providências  
para  

suprir as necessidades 

UBS 1 Sim Não fez comentários. 
UBS 2 Sim Não fez comentários. 

UBS 3 Não 

Às vezes os medicamentos não atendem a 
quantidade prescrita – falta / ou a indicação 
somente pode ser utilizada em um 
determinado programa. 

UBS 4 Não Não fez comentários. 

UBS 5 Sim Não fez comentários. 
UBS 6 Em parte Demora na entrega de medicamentos. 
UBS 7 Sim Não fez comentários. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
   

O Quadro 17 mostra que 4 (57%) dos gerentes consideram 

que o suprimento de medicamentos e vacinas atendem a necessidade da 

demanda. Dentre as dificuldades de suprimento apontadas pelos demais 
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gerentes estão o quantitativo, a indicação específica para determinado 

programa e a demora na entrega de medicamentos, não sendo focalizada há 

falta ou deficiência na distribuição de vacinas.  

 

  Dentre aqueles 3 (43%) que mencionaram dificuldades no 

suprimento de medicamentos e de vacinas, os mesmos não relataram as 

medidas e/ou providências tomadas para resolução do problema. 

 
4.3 - O processo de trabalho, a utilização de indicadores e os princípios 
do SUS na prática gerencial. 
 

Para a análise do processo de trabalho gerencial, 

consideramos importante destacar alguns referenciais teóricos citados 

anteriormente, pois, acreditamos que estes nortearam a discussão. 

 

Quadro 18 – Visão dos gerentes quanto ao objeto do processo de 
trabalho nas UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade  

De 
 saúde 

Objeto 

UBS 1 Satisfação da clientela. 
UBS 2 Clientela. 
UBS 3 Gerenciar, supervisionar, orientar. 
UBS 4 Clientela. 
UBS 5 Clientela, profissionais. 
UBS 6 Estrutural -infra-estrutura; supervisão PSF. 
UBS 7 Clientela, profissionais, pessoas. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

  A definição de Nemes (28) sobre o trabalho “é sempre técnica 

que opera no objeto uma transformação, exercida pelo agente do trabalho 
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que, para tal, possui um saber competente, que organiza e preside a ação, o 

saber operatório do trabalho”. Os objetos “não são dados, mas pensados 

pelo saber; cada objeto do trabalho contém a necessidade social que gerou 

o trabalho” (27). 

  

 Tais afirmativas nos leva a refletir que o gerente deverá 

direcionar as suas ações administrativas / gerenciais, para o atendimento 

das necessidades básicas de saúde e sociais da clientela, de modo a 

transformá-las (necessidades) em melhores condições e de qualidade de 

vida. Neste contexto, identificamos que 5 (71%), ou seja, a maioria dos 

enfermeiros gerentes atribui à clientela, o objeto do seu processo de trabalho 

gerencial. 

 

Quadro 19 – Visão dos gerentes quanto à finalidade do processo de 
trabalho nas UBS, Rio de Janeiro, 2003 

   
Unidade  

de  
saúde 

Finalidade 

UBS 1 Oferta de serviço de qualidade com o envolvimento de 
todos. 

UBS 2 Prestação de todos serviços básicos de saúde com 
rapidez e eficiência. 

UBS 3 

Responsabilidade; elo de ligação da SMS (CAP) e o 
funcionário (US); transmissão de orientação; fazer valer a 
cobrança das atividades afins; dar assistência adequada 
à comunidade. 

UBS 4 Ampliação do atendimento de saúde à clientela. 

UBS 5 Organização da Unidade; prestação da assistência com 
qualidade à clientela. 

UBS 6 Alcance / melhora nos indicadores de saúde. 

UBS 7 Atendimento à clientela, prestação de serviços com 
qualidade de forma humanizada. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
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Todos os processos de trabalho segundo Nemes (28) têm como 

“finalidade à realização de necessidades humanas”.  Ao considerarmos a 

finalidade como sendo “a antevisão do objeto transformado, ou seja, sua 

idealização” (27), o estudo aponta uma estreita e efetiva relação entre o 

objeto (clientela) e a finalidade, com vistas ao atendimento das 

necessidades de saúde e sociais dos usuários. 

 
 

Pelo Quadro 19, esta relação é evidenciada nas citações dos 

enfermeiros-gerentes, as quais destacamos: a oferta de serviços de 

qualidade e eficiência, a assistência adequada, a ampliação de atendimento 

e o alcance dos indicadores de saúde, como finalidade do processo de 

trabalho gerencial. 

 
 

Para compreensão dos meios e instrumentos, como elementos 

constitutivos do processo de trabalho, os dados obtidos foram analisados 

simultaneamente, visto que são “momentos de um só conjunto que realiza 

interna e externamente as necessidades de reprodução social” (27). Além 

disso, os meios e instrumentos são fatos que o gerente coloca entre si e o 

objeto de trabalho. 

 

Assim, podemos dizer que os meios e instrumentos: força de 

trabalho em saúde (trabalho coletivo), conhecimentos, materiais específicos 

e o local de trabalho, possibilitam a articulação e a manipulação do objeto 
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pelo sujeito, com vista a transformar um determinado objeto em produto 

final. 

 
 

Quadro 20 – Visão dos gerentes quanto aos meios e instrumentos do 
processo de trabalho nas UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade 

de 
saúde 

Meios Instrumentos 

UBS 1 

Informação; articulação c/os 
profissionais; ouvir a 
comunidade e os profissionais 
envolvidos; vivência – 
observação, compromisso, 
visão. 

Reunião c/ a equipe dos 
setores; capacitação 
profissional; ofícios; relatórios; 
estatísticas. 

UBS 2 
Gerência participativa, 
envolvendo todos profissionais. 

Dinâmica de trabalho de 
grupo; memo circular; 
reuniões; quadro de aviso. 

UBS 3 Supervisão, observação, 
orientação. 

Rotinas; normas; formulários; 
reuniões. 

UBS 4 
Recursos humanos; construção 
de parcerias c/ a comunidade; 
Capacitação profissional. 

GTs; discussão conjunta; 
memo; reunião semanal com 
equipe específica. 

UBS 5 
Reuniões de equipe com a 
comunidade; implantação de 
novos serviços. 

Fluxograma; documentos 
oficiais / memo; rotina de 
setores; quadro de aviso. 

UBS 6 

Atividades intersetorial (escolas, 
creches, secretaria) que 
contemplem a 
interdisciplinaridade; busca de 
novas estratégias. 

Estatísticas; reuniões de 
equipe; motivação; coleta de 
dados, análise. 

UBS 7 

Diálogo; manter confiança 
direção/equipe; estimular o 
funcionário “padrão”; realizar 
festas de confraternização. 

Dialogo; memo; quadro de 
aviso. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

 
Partindo destas afirmativas, verificamos no Quadro 20 a 

predominância das atividades de articulação e reuniões com os profissionais 

e a comunidade como meios e instrumentos utilizados pelos gerentes, para 

obtenção do produto final do seu processo de trabalho. 
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Quadro 21 – Visão dos gerentes quanto ao produto final do processo 
de trabalho nas UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade  

de  
saúde 

Produto final 

UBS 1 Satisfação da clientela e qualidade do atendimento. 
UBS 2 Satisfação da clientela e qualidade da assistência. 
UBS 3 Consolidação; relatório geral. 
UBS 4 Melhorar a qualidade de atendimento. 
UBS 5 Assistência à clientela com qualidade. 
UBS 6 Qualidade de saúde da população. 

UBS 7 
Satisfação da clientela e qualidade dos serviços 
prestados; uma saída para alcance dos resultados foi à 
implantação do modelo assistencial voltado para o SPA. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 
 

   

Quanto ao produto final do processo de trabalho, o Quadro 21 

aponta nos depoimentos da maioria dos enfermeiros-gerentes, a satisfação 

da clientela e qualidade no atendimento, como resultado idealmente 

pensado, para realização da sua efetiva prática gerencial. 

 

 Em relação ao produto final, observamos que o gerente articula 

a sua prática em uma totalidade social, uma vez que ao identificar as 

necessidades colocadas pela clientela, direciona a finalidade do processo de 

trabalho mediante as relações que se estabelecem entre o objeto, os 

instrumentos e o produto final.  
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Quadro 22 – Indicadores utilizados na prática gerencial de UBS, 
Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade 

de 
saúde 

Indicadores Finalidade Fonte 

Agendamento. 
 

SPA – facilitar a organização.  Documentação 
médica. 

IDP Adesão plena % favorável Dados estatísticos. 
Absenteísmo. Recursos / oferta de serviço. Dados estatísticos. 
Abrangência 
populacional. 

Capacidade de serviços 
adequada à população. 

IBGE. 
UBS 1 

Diversificação de 
serviços ofertados.  

Atendimento da demanda / 
necessidades >>>>>>> 

UBS 2 SIGAB. Atendimento dos índices. Registro da produção 
de serviços. 

UBS 3 SIGAB. Concentra dados, 
procedimentos efetuados. 

Diversos relatórios 
emitido, glosa, etc. 

UBS 4 IDP Avaliação. Registro da produção 
da Unidade. 

Programas – SIGAB. 
 

Avaliação quanti-qualitativa 
da assistência. 

Mapa estatístico. 

IDP Avaliação quanti-qualitativa 
da assistência. 

SIGAB, estatística de 
programas. 

SISVAN 
 

Monitoramento e avaliação do 
estado nutricional. 

Estatística do 
programa. 

UBS 5 

Avaliação de porta de 
entrada 

Observação da demanda 
reprimida, fluxo dentro e fora 
da Unidade, melhoria da 
assistência. 

Mapa de porta de 
entrada. 

Mortalidade infantil Verificar assistência pré-natal 
/ recém-nato. 

PSF - impressos dos 
agentes comunitários 

Cobertura vacinal 
 

Diminuição das doenças. Impressos dos 
agentes comunitários 

Condições de saúde 
bucal 
 

Diagnóstico / educação em 
saúde. 

Ficha-cadastramento 
adaptado. 

Diagnóstico de risco 
familiar 
 
 

Detectar casos de alcoolismo, 
violência doméstica, idoso só, 
prostituição, marginalidade, 5 
ou mais dependentes, renda 
menor que meio salário, 
analfabetismo 

Questionário UBS 6 

Abandono de 
hipertensos. 

Aderência >>>>>>> 

UBS 7 IDP (pré-estabelecido 
pela CAP/SMS). 

Nortear e avaliar os 
programas. 

Registro da produção 
da Unidade. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
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  Em relação aos indicadores utilizados na prática gerencial, os 

resultados obtidos nas entrevistas foram consolidados e dispostos em um 

único quadro, a fim de facilitar a apresentação e sua análise. 

   

O Quadro 22 mostra que o SIGAB – Sistema de 

Gerenciamento de Unidade Ambulatorial Básica e o IDP – Índice de 

Desempenho e Produtividade foram os indicadores apontados pela maioria 

dos gerentes utilizados na sua prática para a implementação das ações de 

saúde. 

 

O SIGAB oferece ao gerente da Unidade de Saúde, a qualquer 

momento, informações sobre o atendimento clínico, odontológico, 

imunizações e serviços complementares, mediante tecnologia leitura óptica 

de marcas, garantindo a integridade e a rápida captação de todos os dados 

dos atendimentos realizados. Além de fornecer informações estratificadas de 

endemias e morbidade relativas à população atendida pela Unidade, 

permitindo a realização de estudos epidemiológicos (11).  

 

Os Índices de Desempenho e Produtividade foram 

estabelecidos pela SMS-RJ através da Resolução SMS nº 573 de 24 de 

maio de 1996 que “implanta a utilização do BMAIDP – Boletim Mensal de 

Apuração do Índice de Desempenho e Produtividade”, perfazendo um total 

de 13 (treze) indicadores. E ainda, estabelece a meta, o nível zero da escala 

de pontuação e a pontuação máxima para cada um dos indicadores.  
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  Dentre as finalidades referidas para utilização de indicadores 

na prática gerencial, destacamos a avaliação quanti-qualitativa da 

assistência prestada, por entendermos que avaliação é um dos recursos 

imprescindível para nortear as ações / atividades a serem realizadas, com 

vistas ao atendimento e qualidade dos serviços ofertados. E ainda, o Quadro 

22 sinaliza os registros da produção de serviços, dados estatísticos como 

fonte para o IDP e o SIGAB. 

 

 Cabe ressaltar que dentre alguns indicadores citados pelos 

gerentes, como programas, cobertura vacinal, condições de saúde bucal, 

abandono de hipertensos, integram o conjunto de indicadores do IDP 

estabelecidos pela SMS-RJ. 

 

  Para estabelecimento do IDP os gerentes utilizam o SIGAB que 

tem por objetivo automatizar a coleta de dados sobre os procedimentos 

executados, permitindo a avaliação do atendimento e da produtividade da 

Unidade de Saúde para posterior cálculo conforme preconizado pela 

Resolução acima mencionada. 

 

 Diante da proposta do estudo e do entendimento da 

importância da utilização dos indicadores como instrumento do 

gerenciamento das ações em saúde, sentimos a necessidades de 

apresentar e discutir uma série temporal dos IDP através da escala de 

pontuação em percentual (%) por cada Unidade do estudo, no ano de 2002. 
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  Indicador 1 – Taxa de atraso no Programa de Imunizações 

em menores de 1 ano (%) – percentual do nº de crianças aprazadas para 

vacinação que não comparecem a Unidade de Saúde nos 60 dias após o 

mês agendado em relação ao nº de crianças agendadas no mês. 

• Meta – 15%. 

• Nível zero da escala de pontuação – 30%. 

• Pontuação máxima – 09 pontos. 
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Fonte: CAP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 5 – Indicador de Desempenho e Produtividade Nº 01, 

Taxa de atraso no Programa de Imunizações em menores de 1 ano (%),  
Rio de Janeiro, 2002 

 

   

O Gráfico 5 mostra que a UBS 2 só alcançou a meta estipulada 

em 15%, pontuação máxima 09 pontos, para este Indicador nos meses de 

janeiro (13%), abril (14%) e agosto (12%) de 2002. Segundo justificativa da 
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gerência, relatado no BMAIDP para o baixo desempenho e produtividade 

nos demais meses, se deve por problemas de segurança na área e ao fato 

da maioria dos faltosos residirem na área de risco (lideradas pelo tráfico de 

drogas), dificultando ou impedindo a realização da visita domiciliar, atividade 

esta que poderia o índice. 

 

  A UBS 4 não obteve a meta nos meses janeiro (21%), fevereiro 

(20%), abril (19%), maio (18%), junho (24%), julho (17%). Nos registros do 

BMAIDP a justificativa do elevado índice na taxa de atraso se dá pelas 

interrupções e paralisações das atividades na Unidade por aumento do risco 

social (violência e tráfico de drogas). E, atribui a melhora no índice em 

função da revisão dos arquivos e a busca ativa dos faltosos. 

 

  Na UBS 6 apenas no mês de outubro (30%) não obteve um 

bom IDP no Indicador 1 - Taxa de atraso no Programa de Imunizações em 

menores de 1 ano, não foi registrado a justificativa para o fato. 

 

As demais UBS alcançaram a meta prevista de 15%, ou seja, 

obtiveram a pontuação máxima de 9 pontos, para o IDP no referido 

Indicador. 

 

Portanto, podemos considerar que num contexto geral a 

maioria das UBS alcançou a meta prevista de 15% para o Indicador 1 – Taxa 

de atraso no Programa de Imunizações em menores de 1 ano (%), obtendo 
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um bom IDP no ano de 2002, conforme meta prevista pela Resolução SMS 

nº 573/96.  

 

O não cumprimento das metas para o indicador 1 pelas 

Unidades está, em grande parte, reconhecida pelos gerentes pelas forças 

externas, tais como: problemas de risco e segurança na localidade das 

Unidades, conseqüentemente, estas forças interfere no gerenciamento das 

ações em saúde pretendidas. 

 

  Indicador 2 – Taxa de abandono do Programa de 

Hipertensão Arterial (%) – percentual do total de clientes inscritos no 

programa que não comparecem a Unidade de saúde após 30 dias da data 

agendada para o retorno em relação ao total de inscritos no Programa. 

• Meta – 40%. 

• Nível zero da escala de pontuação – 50%. 

• Pontuação máxima – 10 pontos. 

 
No gráfico 6 pode-se visualizar que a UBS 1 nos meses de 

setembro a dezembro; a UBS 2 nos meses de outubro a dezembro; a UBS  

3 nos meses de setembro e dezembro; a UBS 4 nos meses de janeiro a 

agosto no ano de 2002, não atingiram o IDP estabelecido para o Indicador 2 

– Taxa de abandono do Programa de Hipertensão Arterial (%), estimado em 

40%.  
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Fonte: CAP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 6 – Indicador de Desempenho e Produtividade Nº 02, 
Taxa de abandono do programa de hipertensão arterial (%), 

Rio de Janeiro, 2002 
 
 
 

Dentre as principais justificativas registradas no BMAIDP pelo 

baixo IDP, encontramos as mais variadas, as quais relatamos a seguir:   

UBS 2 – a ocorrência da falha de totalização dos pacientes em abandono, 

detectado após orientação da Gerência de Doenças Crônicas da SMS;   

UBS 3 – em setembro, a transferência do profissional médico para outra 

Unidade de Saúde, em dezembro diminuição na procura de atendimento 

pelas festas de final de ano; UBS 4 – a interrupção das atividades com 

paralisação da Unidade pela situação de risco social (violência, liberdade de 

acesso condicionada à comunidade, pela vontade da liderança do tráfico de 

drogas), solicitações de transferência, por parte dos usuários, para outra 
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Unidade, cuja localidade é considerada “neutra” não havendo, portanto, o 

risco social eminente. 

 

E ainda, nos registros de justificativa do baixo IDP, o gerente 

da UBS 4 relaciona as medidas a serem implementadas para melhoria do 

referido índice, através da reordenação do fluxo; atualização de registros em 

arquivos do Programa a fim de resgatar os faltosos; realização de atividades 

lúdicas e terapêuticas com os grupos de hipertensos na Unidade e extra-

muros.  

 

As demais UBS atingiram a meta prevista de 40%, alcançando 

a pontuação máxima de 10 pontos para o IDP do Indicador 2 – Taxa de 

abandono do Programa de Hipertensão Arterial (%), conforme estabelecido 

pela Resolução SMS nº 573/96. 

 

O baixo desempenho e produtividade obtidos pelas UBS 2 e 4, 

conforme citado pelos gerentes, alguns estão vinculados a questões internas 

do processo de trabalho gerencial, tais como: falha na detecção de casos de 

abandono e registros desatualizados, denotando ausência de monitoramento 

das ações pela gerência, bem como, pela coordenação responsável do 

programa. Tais fatos nos levam refletir sobre a importância do 

acompanhamento das ações em saúde, com vistas às reais informações a 

fim de gerar dados significativos sobre a prestação da atenção à saúde.  
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  Indicador 3 – Taxa de Desnutridos até 5 anos (%) refere-se 

percentual de crianças de zero a 05 anos abaixo de percentil 10 de peso 

para idade em relação ao total de atendimentos à crianças de zero a 5 anos. 

• Meta – 8%. 

• Nível zero da escala de pontuação – 4%. 

• Pontuação máxima – 08 pontos. 
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   Fonte: CAP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 7 – Indicador de Desempenho e Produtividade Nº 03, 

Taxa de Desnutridos até 05 anos (%), 
Rio de Janeiro, 2002 

 
 

  Conforme o Gráfico 7,  verificamos elevado IDP do Indicador 3 

– Taxa de Desnutridos até 5 anos (%), o alcance da meta prevista de 8% por 

todas as UBS, obtendo a pontuação máxima de 8 pontos. 

  

As justificativas descrita pelos gerentes para o baixo IDP do 

Indicador 3 ocorrido nas UBS 1 em março e UBS 2 em abril, foram pela falta 
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do profissional médico pediatra e na UBS4 em maio pela paralisação 

funcionamento da Unidade atribuído ao risco social, já comentado 

anteriormente.  

 

Diante dos resultados apresentados pelo conjunto das UBS do 

estudo, permite sinalizar para o Indicador 3 o efetivo gerenciamento das 

ações para descoberta de casos de crianças desnutridas até 5 anos de 

idade.  

 

  Indicador 4 – Taxa de captação de gestantes no 1º 

trimestre da gravidez (%) – percentual de consultas de 1ª vez de gestantes 

no 1º trimestre da gravidez em relação ao total de consultas de 1ª vez de 

gestantes (Pré-Natal). 

• Meta – 40%. 

• Nível zero da escala de pontuação – 20%. 

• Pontuação máxima – 10 pontos. 

 

Para análise e discussão deste item não houve registro da 

UBS 6 dado ao fato desta Unidade não oferecer à clientela a assistência 

Pré-Natal. 

 

De acordo com o Gráfico 8, verificamos o baixo desempenho 

do IDP das UBS, exceto a UBS 5 que em todo ano de 2002 atingiu e 

ultrapassou a meta prevista de 40%, obtendo a pontuação máxima 10 
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pontos, para Indicador 4 – Taxa de captação de gestantes no 1º trimestre da 

gravidez (%). 
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Fonte: CAP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 8 – Indicador de Desempenho e Produtividade Nº 04, 

Taxa de captação de gestantes no 1º trimestre da gravidez (%), 
Rio de Janeiro, 2002 

 
 

As causas apontadas pelos gerentes, no registro do BMAIDP, 

para o baixo IDP no Indicador 4, referem-se a diminuição da demanda 

espontânea, a falta de insumos para o TIG – Teste Imunológico de Gravidez, 

a carência de recursos humanos, falta e/ou redução do profissional 

cooperativado (médico obstetra), acrescido da falta de segurança e risco 

social de algumas áreas. 

 

Quanto à oscilação do alcance da meta esperada de 40% para 

o IDP do Indicador 4, este esteve relacionado, principalmente, a falta de 

insumos e de pessoal, e não diretamente a prática gerencial/administrativa 

das Unidades. 
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  Indicador 5 – Taxa de diabéticos em relação ao total de 

atendimentos (%) – percentual do total de consultas de Diabete Mellitus 

(DM) em relação ao total de consultas na Assistência Clínica. 

• Meta – 8%. 

• Nível zero da escala de pontuação – 4%. 

• Pontuação máxima – 09 pontos. 
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Fonte: CAP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 9 – Indicador de Desempenho e Produtividade Nº 05, 
Taxa de diabéticos em relação ao total de atendimentos (%), 

Rio de Janeiro, 2002 
 

 Verificamos que no decorrer do ano de 2002, a maioria das 

UBS que ofereceu o atendimento à clientela no Programa de Diabete 

Mellitus, alcançaram ou superaram a meta prevista de 8%, com pontuação 

máxima de 09 pontos para o indicador 5, isto denota que os profissionais 

envolvidos no programa vem realizando a captação de pacientes portadores 

de Diabete Mellitus. 
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 Nos meses que ocorreu a baixa de captação desta clientela, 

segundo informações obtidas pelos gerentes no BMAIDP, se deve a 

ausência e/ou redução no quadro de pessoal (médico clínico), pelas razões 

anteriormente mencionada quanto à dificuldade de contratação e alta 

rotatividade de pessoal na área, interferindo significativamente na prestação 

da assistência à população. 

 

  Indicador 6 – Taxa de exames preventivos realizados em 

mulheres com idade igual ou maior que 40 anos (%) – percentual de 

exames preventivos realizados em mulheres com idade igual ou superior a 

40 anos em relação ao total de preventivos realizados nas consultas em 

Ginecologia. 

• Meta – 40%. 

• Nível zero da escala de pontuação – 30%. 

• Pontuação máxima – 09 pontos. 

 
Nas UBS que oferecem exames preventivos para mulheres, 

conforme apresentado no Gráfico 10, mostram uma concentração do IDP 

para o Indicador 6 na faixa de 20 a 50%, representando um percentual 

baixíssimo em relação meta prevista de 90%, preconizada pela Resolução 

SMS nº 573/96. 

 

As justificativas apresentadas pelos gerentes, no BMAIDP para 

este resultado, estão relacionadas à diminuição da demanda espontânea, ou 

seja, de mulheres com 40 anos ou mais de idade a procura do atendimento. 
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  Entretanto, ainda nos registros dos gerentes verifica-se um 

significativo número de mulheres, na faixa etária inferior a 40 anos, inclusive 

mulheres jovens, na busca deste atendimento nas Unidades, as quais não 

se incluem no cálculo para IDP deste indicador. 
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Fonte: CAP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 10 – Indicador de Desempenho e Produtividade Nº 06, 

Taxa de exames preventivos realizados em mulheres 
com idade ≥≥≥≥ 40 anos (%), Rio de Janeiro, 2002 

 
   

Diante dos resultados, apresentados no Gráfico 10, podemos 

sinalizar a necessidade dos gerentes das Unidades e das equipes 

responsáveis por esta atividade, em estabelecer estratégias educativas 

enfocando a importância da realização de exames preventivos a fim de 

mobilizar e/ou captar maior número de mulheres com idade igual ou superior 

a 40 anos.  
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  Indicador 7 – Taxa de produção de consultas médicas em 

relação ao potencial existente (%) percentual do nº de consultas médicas 

produzidas em relação ao nº total de consultas médicas possíveis. 

• Meta – 90%. 

• Nível zero da escala de pontuação – 70%. 

• Pontuação máxima – 10 pontos. 

 

O potencial de produção é o somatório da capacidade 

máxima de produção das clínicas básicas e especializadas, segundo os 

parâmetros: 

a) Clínicas Básicas (Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia, 

Obstetrícia): 

� 16 consultas x 20 dias / médico – mês. 

� 320 consultas / médico – mês. 

b) Clínicas Especializadas (todas as demais): 

� 12 consultas x 20 dias / médico – mês. 

� 240 consultas / médico – mês. 

 

O IDP para o indicador 7 - taxa de produção de consultas 

médicas em relação ao potencial existente prevê uma meta de 90%. O 

Gráfico 11 mostra que as UBS 1 e 6, mediante critérios citados acima, 

alcançaram a meta igual ou superior pré-fixada, com pontuação máxima de 

10 pontos.  Nas demais Unidades percebemos uma oscilação da meta do 

IDP em igual, maior ou menor ao previsto pela Resolução nº 573/96. 
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Fonte: CAP 5.3, SMS – RJ 

Gráfico 11 – Indicador de Desempenho e Produtividade Nº 07, 
Taxa de produção de consultas médicas em relação ao 

potencial existente (%), Rio de Janeiro, 2002 
 

 

Quanto às justificativas para este baixo IDP, ou seja, inferiores 

a 90%, os gerentes foram unânimes em apontar ausência e/ou redução de 

carga horária dos médicos da Clínica Médica e/ou Pediatria, este indicador 

influencia no IDP da Unidade. E ainda, acresce a carência de recursos 

humanos, a dificuldade da cooperativa prestadora de serviços em lotar o 

profissional em determinadas Unidades. 

 

Considerando as justificativas mencionadas acima, podemos 

dizer que o alcance da meta proposta de 90%, independe da tomada de 

decisão do gerente, pois, visto que apesar de solicitarem substituição do 
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quadro dos profissionais, a lotação de pessoal torna-se difícil, dado aos 

problemas de segurança e risco social, imposto em algumas áreas onde se 

localizam as UBS, já anteriormente mencionado.  

 

  Indicador 8 – Taxa de exames de mama em relação às 

consultas G.O, inclusive estímulo ao auto-exame (%) – percentual do 

total de exames de mama e estímulo ao auto-exame em consultas 

referentes a matrículas novas mais consultas de 1ª vez. 

• Meta – 100%. 

• Nível zero da escala de pontuação – 70%. 

• Pontuação máxima – 09 pontos. 

 

Para análise e discussão deste item não houve registro  da 

UBS 6 pelo fato desta Unidade não oferecer à clientela, a assistência em 

gineco-obstetrícia. 

 

O Gráfico 12 mostra que as UBS 1 e 3 no ano 2002, não 

atingiram a meta proposta de 100% no IDP para indicador 8 – taxa de 

exames de mama em relação as consultas na gineco-obsterícia, inclusive 

estímulo ao auto-exame (%). 

 

No BMAIDP, as justificativas referenciadas pelo gerente para 

este baixo IDP, retratam a falta de registro do procedimento pelos 

profissionais e a dificuldade quanto ao registro do estímulo realizado, 
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denotando problemas operacionais no desenvolvimento da atividade, ou 

seja, o não cumprimento das normas. 
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Fonte: CAP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 12 – Indicador de Desempenho e Produtividade Nº 08, 

Taxa de exames de mama em relação as consultas na G.O., inclusive 
estímulo ao auto-exame (%), Rio de Janeiro, 2002 

 

  Observamos no instrutivo da SMS-RJ há indicação de que o 

procedimento deverá ser obrigatoriamente registrado no prontuário do 

paciente, sendo necessário criar instrumento de registro para apuração do 

indicador de desempenho e produtividade, ainda que nenhum movimento 

neste sentido tenha sido realizado. 

 

  Indicador 9 – Taxa de abandono em relação ao total de 

pacientes em tratamento de Hanseníase (%) – percentual do total de 

pacientes paucibalcilares em registro após 9 meses mais total de pacientes 

multibacilares em registro após 3 anos em relação ao total de pacientes 

paucibacilares inscritos mais total de pacientes multibacilares inscritos. 
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• Meta – 15%. 

• Nível zero da escala de pontuação – 30%. 

• Pontuação máxima – 09 pontos. 
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Fonte: CAP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 13 – Indicador de Desempenho e Produtividade Nº 09, 

Taxa de abandono em relação ao total de pacientes em 
tratamento de hanseníase (%), Rio de Janeiro, 2002 

 
   

Dentre as Unidades de Saúde do estudo, as UBS 1 e 7 são as 

que oferecerem o atendimento aos clientes portadores de Hanseníase. 

 

  O Gráfico 13 mostra um excelente desempenho e 

produtividade nas ações programáticas nas UBS que implementam o 

Programa de Assistência à Hanseníase. O IDP zero % significa que não 

ocorreu abandono dos pacientes inscritos no Programa, ultrapassando a 

meta estabelecida de 15%, obtendo 9 pontos de pontuação máxima. 
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  Indicador 10 – Taxa de tratamentos completados de 

tuberculose em 6 meses (%) – percentual do nº de pacientes curados em 

relação ao nº total de pacientes inscritos para tratamento de 6 meses. 

• Meta – 80%. 

• Nível zero da escala de pontuação – 70%. 

• Pontuação máxima – 09 pontos. 
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Fonte: CAP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 14 – Indicador de Desempenho e Produtividade Nº 10 

Taxa de tratamentos completados de tuberculose em 6 meses (%), 
Rio de Janeiro, 2002 

 

Em relação ao indicador 10 - taxa de tratamentos completados 

de Tuberculose em 6 meses (%), é visível o baixíssimo IDP, cuja meta 

prevista é de 80%. Cabe ressaltar que as UBS 1 e 2 são as únicas Unidades 

que oferecem tal atendimento. 

 

  No registro das justificativas pelo gerente da UBS 2, no 

BMAIDP, há indicação que este baixo IDP está relacionado ao pequeno 
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quantitativo de pacientes inscritos no Programa de Tuberculose, 

conseqüentemente, qualquer intercorrência faz oscilar este indicador. 

 

  Os resultados apresentados no Gráfico 14 são preocupantes, 

pois, permitem algumas indagações para reflexão como: Há falência de 

tratamento ao esquema de 6 meses? Os registros estão sendo feitos de 

forma adequada? Problemas socioeconômicos impedem o comparecimento 

dos pacientes a consulta, com isto dificultando o tratamento? Há falta de 

medicamentos, os pacientes não recebem a medicação regularmente? Há 

carência de profissionais? Apesar das inúmeras indagações, não houve 

maiores manifestações pelos respondentes, assim como não foram 

averiguadas, por não ser objeto do presente estudo, entretanto, alertamos a 

importância de novo estudo, que possa investigar as questões acima 

descritas.  

 

  Indicador 11 – Avaliação de procedimentos odontológicos 

preventivos individuais – relação entre total de procedimentos 

odontológicos preventivos individuais (P.I.) e o nº total de turnos trabalhados 

em procedimentos individuais por mês multiplicado pela duração em horas 

de cada turno, multiplicado por 2, menos o nº de faltas ao agendamento 

(máximo de 10% do total do nº de pacientes agendados em P.I.). 

• Meta – igual ou maior que 2. 

• Nível zero da escala de pontuação – menor que 1,7. 

• Pontuação máxima – 05 pontos. 
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Fonte: CAP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 15 – Indicador de Desempenho e Produtividade Nº 11, 

Avaliação de procedimentos odontológicos preventivos individuais, 
Rio de Janeiro, 2002 

 

  O Gráfico 15 mostra que a maioria das Unidades alcançaram a 

meta estipulada de igual ou maior que 2 para o Indicador 11 – avaliação de 

procedimentos odontológicos preventivos individuais, com 5 pontos de 

pontuação máxima, com exceção da UBS 4. 

 

  Segundo justificativa registrada pelo gerente da UBS 4 no 

BMAIDP, o não alcance da meta do IDP para o Indicador 11 se deve a 

pequena demanda espontânea, a ausência e/ou falha nos registros dos 

procedimentos odontológicos e a falta de insumos. Entretanto, as medidas 

de otimização de registros, atividades educativas entre outras foram 

apontadas, pela gerência, como providências a serem tomadas objetivando 

melhoria do desempenho e produtividade do referido Indicador. 
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  Indicador 12 – Avaliação de procedimentos odontológicos 

conclusivos – relação entre total de procedimentos odontológicos 

conclusivos e o nº total de turnos trabalhados em procedimentos individuais 

conclusivos por mês multiplicado pela duração em horas de cada turno, 

multiplicado por 2, menos o nº de faltas ao agendamento (máximo de 10% 

do total do nº de pacientes agendados em P.I.). 

• Meta – igual ou maior que 1. 

• Nível zero da escala de pontuação – 0,7. 

• Pontuação máxima – 06 pontos. 
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Fonte: CAP 5.3, SMS – RJ 
Gráfico 16 – Indicador de Desempenho e Produtividade Nº 12, 

Avaliação de procedimentos odontológicos conclusivos, 
Rio de Janeiro, 2002 

 

No Gráfico 16, no contexto geral, pode-se observar que todas 

as UBS do estudo alcançaram a meta proposta igual ou maior que 1 e a 

pontuação máxima de 6 pontos no IDP para os procedimentos odontológicos 

conclusivos, demonstrando efetividade nas ações. 
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  Indicador 13 – Relatório de atividades do Centro de 

Estudos.  

• Meta – entrega do relatório. 

• Nível zero da escala de pontuação – relatório não entregue. 

• Pontuação máxima – 03 pontos. 

 

Para este estudo não foi considerado o indicador 13, pois, na 

estrutura organizacional das UBS da SMS-RJ, somente os Centros de 

Saúde que dispõe de Centro de Estudos na estrutura. 

 

A seguir, passaremos a análise e discussão dos princípios do 

SUS priorizados pelos enfermeiros no seu processo de trabalho gerencial. 

 

Quadro 23 – Princípios do SUS priorizados no atendimento de saúde da 
população segundo os gerentes de UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 

Unidade 
 de 

 saúde 
Princípios do SUS priorizados na prática gerencial 

UBS 1 Equidade; direito da assistência; livre acesso; direito de ir e vir. 

UBS 2 Universalidade; integralidade (dificuldade retorno da 
referência); equidade; controle social. 

UBS 3 Garantir assistência igualitária à comunidade, entre outros. 
UBS 4 Equidade. 
UBS 5 Universalidade. 
UBS 6 Equidade; integralidade. 
UBS 7 Universalidade; equidade. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

  Para consolidação e análise dos resultados apresentados no 

Quadro 23, neste estudo foi adotado o significado de igualdade para 
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expressão equidade, visto que no Dicionário Brasileiro  da Língua 

Portuguesa (56) a palavra equidade refere-se a justiça natural, que faz com 

que se reconheça imparcialmente o direito de cada um; igualdade. Embora, 

saibamos que a equidade não compõe o conjunto de princípios 

preconizados pelo SUS. E ainda, cabe ressaltar que equidade do acesso 

aos serviços constitui uma das diretrizes estabelecidas no SUDS – Sistema 

Unificado Descentralizado de Saúde.  

 

O controle social não é um dos princípios do SUS, este é 

referido na Lei nº 8.142/90, a qual dispõe sobre “participação da comunidade 

na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providencias” (4). 

 

Portanto, o controle social é o “controle que a sociedade tem 

com o poder público, quando participa do estabelecimento das políticas de 

saúde e controla a execução dessas políticas, discutindo as prioridades e 

fiscalizando a utilização do dinheiro público destinado para a saúde. Os 

conselhos e as conferências de saúde são os instrumentos de controle” (57). 

 

  Conforme o Quadro 23, observamos que para o gerenciamento 

das ações em saúde, alguns dos princípios estabelecidos pelo SUS são 

priorizados pelos gerentes das UBS do estudo, e os resultados serão 

apresentados em percentual, entre parêntesis, a seguir: 
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  Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie (86%); 

 

 Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 

os níveis de assistência (43%); 

 

 Integralidade da assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema (29%). 

 

4.4 - As ações e as atividades da prática gerencial 

 
Os dados relativos a UBS 4, não foram analisados e discutidos, 

em virtude do compromisso ético assumido por ocasião do preenchimento 

do formulário de consentimento livre e esclarecido, que dava a liberdade, a 

qualquer momento, ao entrevistado em não responder as questões, pois 

devido as influências político-sociais local, foi impossibilitado de continuar 

participando no processo de entrevista. 

 

Para discussão e análise dos dados relativos as ações e 

atividades da prática gerencial do enfermeiro-gerente de UBS, os dados 

obtidos nas entrevistas foram consolidados e apresentados, em forma de 

quadros, e analisados a luz do referencial teórico específico.  
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Quadro 24 – Atividades desenvolvidas na prática gerencial de UBS 
segundo os entrevistados, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade 

de 
 saúde 

Atividades desenvolvidas na prática gerencial 

UBS 1 Planejamento; acompanhamento; execução; avaliação. 
UBS 2 Planejamento; treinamento da equipe; supervisão. 

UBS 3 
Descentralização do gerenciamento, distribuição de tarefas, 
supervisão; treinamento; reuniões periódicas – rotineiras com 
equipe multiprofissional. 

UBS 5 
Elaboração e avaliação dos dados estatísticos; elaboração de 
normas e procedimentos; realização e supervisão dos 
serviços; participação e realização de reuniões para informes. 

UBS 6 

Supervisão das equipes do PSF; reunião com a equipe – 
agentes comunitários; responder todas as solicitações 
(faturamento, produção, estatística); contato com as 
instituições locais (Creche, Centro Social Urbano – CSU, 
Associação de Moradores, outras) 

UBS 7 

Faturamento; estatísticas dos programas, avaliação dos 
indicadores de saúde; responder processos, documentos, 
controle de material; ajuste de cota de medicamentos; 
treinamento; encaminhamento para curso; informes; 
descentralização das informações, valorização do pessoal. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

Dentre as atividades relacionadas, desenvolvidas na prática 

gerencial, destacamos a supervisão e o treinamento. Estas atividades foram 

as mais citadas pelos enfermeiros gerentes. Será que tal preocupação com 

estas atividades se deve ao fato de ser os gerentes enfermeiros? 

Acreditamos que sim, pois pela própria formação acadêmica do profissional 

enfermeiro, este adquire conhecimentos relativos a administração e a 

gerência. 

 

Para o gerenciamento de UBS, o enfermeiro tem como 

atividade precípua, a organização de produção de bens e serviços de saúde 

ao indivíduo e à coletividade. 
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No desenvolvimento desta organização, muitas das vezes, o 

enfermeiro-gerente se vale da supervisão (acompanhamento) e do 

treinamento (educação continuada). 

 

A supervisão, pelo processo educativo e contínuo, permite 

detectar problemas que constituam obstáculos para operacionalização das 

ações e estabelecer meios para solucioná-los, como também, assegurar a 

qualidade dos serviços ofertados à clientela. 

 

Segundo Bezerra (58) o termo “educação continuada pode ser 

empregado para uma abordagem mais ampla, conforme pode incorporar as 

noções de treinamento, capacitação, aperfeiçoamento, dependendo da 

perspectiva, do objetivo específico ou dos aspectos a serem focalizados no 

processo educativo”. 

 

Atualmente, de acordo com a mesma autora, a “educação 

continuada tem sido vista como fundamental para a qualidade da assistência 

à saúde, é fenômeno vital, uma qualificação de vida de uma população, aos 

que prestam assistência como aos que são assistidos. Para a enfermagem, 

representa um esteio que assegura a boa qualidade da assistência” (58). 

 

Portanto, a supervisão e o treinamento são elementos 

importantes no gerenciamento das ações, representam a interface entre o 
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processo educativo e o trabalho em saúde, gerando segurança e estímulo 

para atenção com qualidade, produtividade e satisfação. 

 

No Quadro 24 verificamos, ainda que, o planejamento, a 

avaliação dos dados estatísticos, a promoção de reuniões periódicas com a 

equipe, o responder as solicitações (faturamento, processo) foram as 

atividades em seqüência relacionadas pelos entrevistados na sua prática 

gerencial. Podemos, assim dizer que estas constituem, basicamente, o 

cotidiano do gerente no desempenho de sua função. 

 

  Observamos, ainda no Quadro 24 que o controle de material, o 

ajuste de cota de medicamentos e o contato com outras instituições locais, 

compõem também o elenco de atividades exercidas pelos gerentes de UBS.  

 

O Quadro 25 mostra que planejamento, reuniões periódicas, 

assistência prestada a clientela, avaliação do produto final e a capacitação 

profissional são atividades de maior importância, atribuída pelos 

enfermeiros- gerentes, entrevistados.  

 

Cabe ressaltar que apenas um gerente referiu que as 

atividades que demandam faturamento podem ser consideradas de menor 

importância, ainda os meios de comunicação vem enfatizando que a relação 

custo-benefício, deva ser uma preocupação dos profissionais de saúde, 

tendo em vista o custo elevado dos insumos (material, medicamentos, 
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procedimentos, etc.) e os avanços da tecnologia aplicada disponível na área 

de saúde. 

 

Quadro 25 – Visão dos gerentes quanto à importância das atividades 
gerenciais / administrativas exercidas em UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 

Unidade 
de 

 saúde 

Fundamental 

importância 

Menor 

importância  

UBS 1 Planejamento e avaliação dos 
resultados dos serviços 
executados; estabelecer 
diretrizes / prioridades. 

Todas são importantes. 

UBS 2 Todas devido ao pouco tempo 
de gerência, ainda formando a 
equipe gerencial; estabelecer 
uma proposta diferenciada. 

Todas são importantes. 

UBS 3 

Descentralização dar 
autonomia aos outros chefes; 
reuniões periódicas; 
assistência à comunidade 
integral. 

Todas são importantes. 

UBS 5 
Gerenciamento de recursos 
humanos; assistência 
prestada. 

Todas são importantes. 

UBS 6 
Reuniões com a equipe; 
organização; fluxo das 
atividades; objetivos. 

Algumas atividades que 
demandam faturamento. 

UBS 7 
Faturamento; treinamento; 
cobrança de produção; 
capacitação do pessoal. 

Todas são importantes. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

 

  Estas atividades gerenciais explicitadas pelos gerentes de 

fundamental importância se interligam e mantém coerência com os 

elementos constitutivos do processo de trabalho por eles estabelecidos.  
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Quadro 26 – Visão dos gerentes quanto à dificuldade das atividades 
gerenciais / administrativas exercidas em UBS, Rio de Janeiro, 2003 
 
Unidade 

de 
 saúde 

Maior 
dificuldade 

Menor 

dificuldade 

UBS 1 

Fazer todo o planejado; 
conquistar grupos p/ alcançar 
objetivos (adesão); 
consecução das atividades. 

Não mencionou. 

UBS 2 

Estruturada centralizada 
(manutenção, fornecimento, 
compras); fornecedores de 
serviços terceirizados. 

Não mencionou. 

UBS 3 

Lotação de pessoas 
especializadas via 
cooperativa; distribuição de 
horário, violência da área. 

Fazer-me entender (exercer 
“poder”); cooperação mútua 
com equipe profissional. 

UBS 5 
Gerenciamento de recursos 
humanos, lotação. Enfermeiro 
em cargo de chefia. 

Realização das atividades 
burocráticas administrativas, 
por exemplo, memo. 

UBS 6 

As próprias reuniões; 
articulação; resolução de 
problemas detectados, por 
exemplo, referência. 

Dividir responsabilidades, 
compromisso, processo de 
decisão. 

UBS 7 
Gestão de pessoal, valores 
diferentes. 

Acesso de comunicação com 
CAP/SMS através da 
informatização, rádio. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 

 

No Quadro 26 observamos as atividades administrativas / 

gerenciais que os enfermeiros gerentes relatam de maior dificuldade, sendo 

o gerenciamento de recursos humanos a mais expressiva. As demais se 

relacionam a própria estrutura centralizada e serviços terceirizados, estas 

atividades apontadas sinalizam as atividades do dia-a-dia, ou seja, o 

cotidiano da prática gerencial.  
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Quanto às atividades designadas de menor dificuldades, estas 

foram diversificadas, não havendo predominância de uma específica. 

 

A análise dos Quadros 25 e 26 permitiu, verificarmos que as 

atividades gerenciais / administrativas exercidas pelos enfermeiros gerentes 

de UBS estão relacionadas à experiência e vivência do próprio gerente; aos 

valores por eles atribuídos as ações; o compromisso com a instituição e com 

as políticas sociais. Este pressuposto denota que o exercício da gerência 

não é uma “receita de bolo” e sim o potencial político – ético – social e 

técnico do indivíduo que a esta exercendo.  

 
 

Quadro 27 – Importância do planejamento no desempenho da prática 
gerencial segundo opinião dos gerentes de UBS, Rio de Janeiro, 2003 
 

Unidade 
 de 

 saúde 
Justificativa da importância do planejamento 

UBS 1 Nortear e objetivar as ações. 

UBS 2 Alcançar objetivos; necessidade de alcançar êxito em cada 
etapa; condições para avaliar. 

UBS 3 O planejamento facilita abordagem, preparo e 
funcionamento das metas previstas. 

UBS 5 Além do planejamento geral, é importante o diário a fim de 
distribuir melhor o tempo. 

UBS 6 Alcance dos objetivos; atendimento das demandas; permite 
percepção das necessidades. 

UBS 7 Direcionar as ações. 
Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 

 

De acordo com o Quadro 27, observamos que os entrevistados 

consideram o planejamento como uma atividade importante no desempenho 

do exercício da gerência. Além de permitir estabelecer os objetivos, metas a 

serem alcançadas e o direcionamento das ações em saúde. 
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  Estas considerações, apontadas no Quadro 27, corroboram 

com a concepção de Levey e Loomba apud Tancredi, Barrios, Ferreira (7) 

acerca do planejamento – “é o processo de analisar e entender um sistema, 

avaliar a sua capacidade, formular suas metas e objetivos, avaliar a 

efetividade dessas ações ou planos, escolher o(s) plano(s) prioritário(s), 

iniciar as ações necessárias para sua implantação e estabelecer um 

monitoramento contínuo do sistema, a fim de atingir um nível ótimo de 

relacionamento entre o plano e o sistema”. 

 

Nas justificativas da importância do planejamento observa-se 

uma desvinculação com a historicidade dos atores envolvidos e com a 

produção de políticas na sociedade, dado ao seu caráter prescritivo e 

normatizador. 

 

Os resultados obtidos no Quadro 28, reafirmam a proposição 

acima da concepção normativa de planejamento, visto que as etapas 

consistem em: a) diagnóstico; b) programação das prioridades, objetivos, 

metas, recursos; c) discussão e decisão; d) execução da ação; e) avaliação 

e revisão. 

 

Observa-se que no momento de utilização do planejamento no 

desempenho da gerência, a programação tende a ser calculada e 

racionalizadora. Deste modo, permite ao gerente a resolução de problemas 

e das dificuldades inerentes às atividades administrativas e gerenciais 
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mediante a reorganização da Unidade; programa, fluxo e assistência; 

utilização de recursos de forma sistematizada. 

 
 

Quadro 28 – Visão dos gerentes quanto ao planejamento no 
desempenho da gerência de UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 
 
Unidade 

de 
saúde 

Momento de utilização Etapas consideradas 
Atividades 
planejadas 

UBS 1 Todo tempo. Metas de curto, médio e 
longo prazo. 

Todas. 

UBS 2 
Reorganização da 
Unidade; implantação de 
programas. 

Diagnóstico; 
estabelecimento de 
prioridades; ação. 

Todas; programas. 

UBS 3 

Programa, fluxo e 
assistência. 

Prioridades; objetivos; 
forma de implantação; 
resultados. 

Implantação de novos 
programas; 
treinamento; rotinas; 
atendimento ao fluxo; 
demanda livre; etc. 

UBS 5 

Tempo todo. Priorização das ações; 
objetivos; metas a ser 
utilizadas; avaliação; 
resultado final. 

Rotineiras 
(cotidianas); 
implantação de 
determinado 
programa. 

UBS 6 

Percepção das 
necessidades 

Necessidades; 
objetivos. 

Atividades de forma 
organizacional, por 
exemplo, imunização; 
curativo; odontologia; 
farmácia. 

UBS 7 

Utilização de recursos de 
forma sistematizada; data 
pré-definida; planejamento 
circunstancial – avaliação 
das necessidades de 
serviço. 

Idéia; recursos pessoal 
e material. 

Várias. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

   

  Os gerentes, para obtenção dos resultados satisfatórios nas 

atividades planejadas, necessitam do diagnóstico, de técnicos e 

racionalização, conforme as citações de implantação de programas, 

treinamento, atividade de forma organizacional. 
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Quadro 29– Solicitação de ajuda pelos gerentes de UBS para realização 
do planejamento, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade 

de 
saúde 

Solicitação 
de ajuda 

A quem solicita Justificativa da solicitação 

UBS 1 Sim De todos. Toda fonte de 
informação é bem vida. 

UBS 2 Sim Coordenação de 
programas. 

Gerência participativa. 

UBS 3 Sim 

Coordenação de 
programas, enfermagem 
e administração. 

Facilita a forma em que 
será desenvolvido; 
assimilação das 
pessoas. 

UBS 5 Sim 

Equipe que estiver 
envolvida; coordenação 
de programa; profissional 
sem cargo de chefia. 

Não justificou. 

UBS 6 Sim Chefias; equipes. Mais de uma pessoa 
tem soluções melhores. 

UBS 7 Sim Chefias de enfermagem; 
técnicos (profissionais). 

Planejamento 
participativo. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
   

No Quadro 29 verificamos que 100% dos entrevistados 

solicitam ajuda das coordenações de programas, de chefias e de 

profissionais envolvidos para realização do planejamento, com vistas a 

informação, desenvolvimento e resolução de problemas.  

 

  Neste sentido, essa forma de pensar e trabalhar são contrárias 

à inovação, pois, se desenvolve por elaborações sucessivas de uma mesma 

problemática original, pela busca de precisão no solucionamento das partes 

constitutivas de sua problemática. Além de enquadrar toda a realidade numa 

única estrutura, esse modo de pensar e agir constitui a opção do modelo de 
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planejamento normativo para o desempenho do processo de trabalho 

gerencial, existentes até o presente. 

 

Quadro 30 – Importância atribuída pelos gerentes de UBS ao 
acompanhamento das atividades desenvolvidas, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade 

de 
 saúde 

Justificativa – acompanhamento das atividades desenvolvidas 

UBS 1 Manter ou reformular as atividades planejadas. 
UBS 2 Avaliar a qualidade das atividades prestadas. 
UBS 3 Para possível correção ou acréscimo de orientações, omitidas 

ou não apresentadas. 
UBS 5 Para que não haja desvio do objetivo final. 
UBS 6 Reuniões com as equipes do PSF são importantes para o 

acompanhamento das atividades. 
UBS 7 Forma de estímulo; controle. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

 
  Como observamos, no Quadro 30, de acordo com gerentes 

entrevistados, a importância do acompanhamento das atividades 

desenvolvida é relacionada à manutenção, reformulação e avaliação da 

atenção planejada e prestada, com vistas ao objetivo proposto.  Apenas um 

dos entrevistados mencionou, que o acompanhamento é importante para o 

controle das ações realizadas. 

 

  O acompanhamento ou monitoramento das ações executadas 

é um dos meios pelos quais o gerente deve se utilizar na sua prática 

gerencial. Pois, através do acompanhamento permite direcionar as ações e 

recursos necessários a consecução da assistência, visando a qualidade da 

prestação dos serviços ofertados e a satisfação das necessidades de saúde 

dos usuários.  
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Quadro 31 – Acompanhamento das atividades segundo informações 
dos gerentes de UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 

 
Unidade 

de 
saúde 

Em que 
situações 

Periodicidade 
Quem  

realiza 

Instrumento 
próprio 

UBS 1 

Repasse de 
informes, dados; 
delegação de 
atividades; 
encaminhamento 
das atividades; 
avaliação das 
etapas planejadas. 

SOS, sempre 
que necessário; 
depende da 
demanda; 
exigência da 
situação 
conduzida. 

Equipe da 
direção. 

Porta de 
entrada; 
instrumento de 
avaliação; 
dados 
estatísticos. 

UBS 2 
Todas. Pontual. Diretor. Não existe 

instrumento 
próprio. 

UBS 3 

Apresentação de 
projetos; 
planejamento; 
coleta de dados; 
preenchimento de 
questionários. 

Contínuo. Direção e 
chefias. 

Supervisão; 
consolidados; 
relatórios. 

UBS 5 

Exemplo – estudo 
para adequação da 
cota de 
medicamentos; 
material cirúrgico; 
etc. 

No caso do 
exemplo, 
trimestral. 

Diretor, 
enfermeiro, 
coordenador 
de 
programas, 
farmacêutico
. 

Mapas 
estatísticos – 
instrumento 
próprio 
elaborado e 
fornecido pela 
CAP 5.3 

UBS 6 

Desempenho das 
equipes; relatório 
das atividades. 

Uma vez por 
semana. 

Diretor e 
coordenador 
de 
programas. 

Relatórios. 

UBS 7 

Relação 
atendimento / 
produção; 
atendimento / 
clientela / setores. 

Diário. Próprias 
chefias. 

Estatísticas; 
relatórios. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

 

No Quadro 31, verificamos que as situações relatadas pelos 

gerentes/diretores de UBS para o acompanhamento das atividades 

desenvolvidas, são as mais diversificadas, porém, assinalamos aquelas que 
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consideramos de importância no monitoramento das ações, a saber: a 

repasse de informes, delegação de atividades, planejamento, produção, 

relatório de atividades e avaliação da produção de bens e serviços prestados 

à clientela. 

 

Em relação a periodicidade do monitoramento, observamos 

que depende da atividade realizada, ficando a cargo do próprio 

gerente/diretor ou outro elemento a quem for confiada a execução da ação. 

 

E ainda, para o acompanhamento das atividades 

desenvolvidas não há instrumento próprio, as equipes / atividades são 

avaliadas indiretamente através relatórios, consolidados de dados 

estatísticos, justificado pelas inúmeras atividades realizadas, as quais 

possuem instrumento específico para ação. 

 

De acordo com o quadro 32, percebemos que todos gerentes 

realizam avaliação do desempenho das atividades desenvolvidas, 

justificadas para o alcance dos objetivos, metas previstas e análise dos 

dados, com uma periodicidade mensal. 

 

Porém, não há uma preocupação com a avaliação de 

desempenho das atividades desenvolvidas, pois os elementos apontados 

como justificativas para avaliação do desempenho, estão contidos no 

BMAIDP – Boletim Mensal de Apuração do Índice de Desempenho e 
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Produtividade estabelecido pela SMS, já discutidos anteriormente. Portanto, 

não usam nenhum outro instrumento como forma de avaliação de 

desempenho, ou seja, o processo de avaliação é meramente uma 

reprodução de normas determinadas pelos órgãos superiores, não havendo 

a construção de um instrumento que retrate a realidade local da produção de 

serviços oferecidos à comunidade.  

 

 

Quadro 32 – Visão dos gerentes de UBS quanto à avaliação de 
desempenho das atividades desenvolvidas, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade 

de 
saúde 

Justificativa Periodicidade Instrumento 

UBS 1 

Realiza a fim de 
verificar o alcance 
dos objetivos / 
metas propostas. 

Uma vez por mês dos 
dados das semanas 
enviando através do 
programa SIGAB. 

BMAIDP e SIGAB.  

UBS 2 Realiza, não fez 
justificativa. 

Em branco. Caixa de 
sugestões. 

UBS 3 
Realiza para corrigir 
e atualizar possíveis 
falhas. 

Duas a três vezes ao 
ano. 

Questionário. 

UBS 5 

Realiza com vista 
avaliar e observar o 
atendimento do 
objetivo. 

Mensal ou trimestral. BMAIDP com 
metas 
estabelecidas pela 
SMS e MS. 

UBS 6 

Solicita análise dos 
relatórios realizados 
pelas equipes. 

Mensal. Análise da 
produção através 
de indicadores de 
qualidade. 

UBS 7 
Realiza, não fez 
justificativa. 

Mensal, trimestral, 
anual. 

BMAIDP; SIGAB e 
indicadores de 
qualidade. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
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Entretanto, cabe ressaltar que a UBS 3 justifica a avaliação do 

desempenho das atividades para corrigir e atualizar possíveis falhas, que tal 

ação é realizada duas a três vezes ao ano, mediante aplicação de 

questionário. Com esta forma de agir demonstra um comprometimento com 

o objeto, a finalidade e o produto do seu processo de trabalho gerencial. 

 

Quadro 33 – Opinião dos gerentes quanto a importância da avaliação 
da satisfação dos usuários de UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade 

de 
saúde 

Justificativa da importância Resultado da avaliação 

UBS 1 

Importante, pois, serve de 
termômetro da qualidade. 

Em dez/2002 pelos usuários 
inscritos nas atividades de 
grupo, não mencionou o 
resultado. Em fase de 
elaboração um instrumento 
que permita avaliar a 
satisfação do usuário. 

UBS 2 Deve ser utilizada como 
termômetro de cada etapa. 

Não respondeu. 

UBS 3 

Importante para correção de 
possíveis falhas. 

Satisfação no atendimento 
específico (médico), não 
mencionou o período, em que 
ocorreu avaliação. 

UBS 5 

Nossas atividades são voltadas 
a assistência a clientela e ela 
serve como termômetro para 
mudanças e adequação das 
ações. 

Caixa de sugestões – com 
elogios e reclamações dos 
serviços oferecidos à clientela. 
Contato direto através da 
porta de entrada. Ouvidoria. 

UBS 6 

Permite contato direto com a 
comunidade, iniciado um 
trabalho através de caixa de 
sugestões. 

Em processo de 
sistematização. 

UBS 7 
Importante para o atendimento 
das necessidades, porém, 
atividade informal não funciona. 

Não respondeu. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
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O Quadro 33 mostra que os enfermeiros-gerentes 

entrevistados consideram importante a avaliação da satisfação do usuário 

em relação às ações desenvolvidas. Porém, a importância atribuída à 

avaliação é sinalizada por diversas visões, tais como: 

    mudança e adequação das ações;  

    contato direto com a comunidade;  

    atendimento das necessidades; 

    “termômetro” da qualidade prestada. 

 

Entretanto, quanto ao resultado da avaliação não obtivemos 

nenhum dado concreto daqueles que responderam. E ainda, apontam que o 

instrumento para avaliação dos usuários encontra-se em processo de 

sistematização. 

 

  Apesar dos gerentes atribuírem a importância da satisfação dos 

usuários como “termômetro” da qualidade prestada, não atende no todo o 

disposto na NOAS – SUS 01/2002 (19, 21) a qual faz referência a avaliação 

dos resultados das ações e dos serviços prestados, através da criação de 

mecanismos que garantam a participação do usuário na avaliação do 

sistema, no que diz respeito à acessibilidade, resolubilidade e qualidade dos 

serviços, realizada sistematicamente de forma a contribuir para melhoria 

contínua da qualidade dos serviços prestados. 
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Quadro 34 – Opinião dos gerentes quanto a importância da avaliação 
da satisfação dos funcionários da UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 

Unidade 
de 

saúde 

Justificativa da 

importância 

Resultado da 

avaliação 

UBS 1 

Importante uma vez que permite 
verificar o envolvimento ou não 
compromisso. 

Realizada em reuniões, não 
mencionou o resultado. Em 
formulação de uma avaliação 
para funcionários. 

UBS 2 
Importante por estabelecer o 
relacionamento de pessoal e a 
técnica. 

Não realizada pelo pouco 
tempo no exercício da 
gerência. 

UBS 3 

Considera importante, não 
justificou. 

Necessidade de treinamento e 
atualização. Necessidade de 
melhorar o atendimento. Não 
fez menção ao resultado. 

UBS 5 

Importante, eles são também 
instrumentos para se chegar a 
ponta (clientela) e atingir a 
sonhada assistência com 
qualidade. 

Há três meses, na reunião 
para implantação do PSF na 
Unidade. Não fez menção ao 
resultado. 

UBS 6 
Importante, realiza através de 
conversa, não há avaliação por 
escrito. 

Não mencionou. 

UBS 7 

Importante avaliação das 
dificuldades apontadas pelos 
profissionais para entrosamento 
e socialização das equipes.  

Não mencionou. Informa que 
está em via de processamento 
um instrumento próprio. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 
   

De acordo com o Quadro 34, observamos a importância 

atribuída, pelos entrevistados, a avaliação da satisfação dos funcionários 

quanto às atividades desenvolvidas, refere-se ao fato de permitir a 

verificação do envolvimento/compromisso com a atividade / instituição e do 

relacionamento de pessoal e a técnica. 
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  Segundo os entrevistados, diferentes meios são utilizados para 

avaliar a satisfação dos funcionários, os meios mencionados foram: reuniões 

e conversa, não havendo um instrumento próprio. 

 

  Deste modo, constata-se que dos resultados obtidos citados 

prevalece a visão micro de gerência; estes voltados para treinamento, 

atualização e “melhora” do atendimento, sem haver uma contextualização 

com o todo. Assim, podemos dizer que a avaliação realizada é feita 

empiricamente, sem nenhum referencial teórico-metodológico. 

 

Quadro 35 – Instrumentos utilizados pelos gerentes de UBS na 
comunicação com os funcionários, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade 

de 
 saúde 

Instrumento(s) Em que situação 

UBS 1 Reuniões, informes, quadro de 
avisos, diálogo. 

Não respondeu. 

UBS 2 Memo interno, circulares, 
reuniões, quadro de aviso. 

Não respondeu. 

UBS 3 Memo. Não respondeu. 
UBS 5 Reuniões, circulares internas. Não respondeu. 
UBS 6 Memo, reuniões. De acordo com a necessidade. 

UBS 7 
Diálogo, memo, quadro de 
aviso. Informa que não utiliza 
instrumento específico. 

Não respondeu. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

Conforme podemos observar, no Quadro 35, não há um 

instrumento específico para comunicação com funcionários, os utilizados são 

convencionados na prática administrativa. 
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  Em relação em que situação se efetiva a comunicação, apenas 

um dos entrevistados faz referência ao investigado, relatando que a 

comunicação se dá conforme a necessidade.  

 
 

Quadro 36– Participação em órgãos institucionais e/ou de grupos da 
comunidade de acordo com as informações dos gerentes de UBS, 

Rio de Janeiro, 2003 
 
Unidade 

de 
 saúde 

Participação 

UBS 1 Conselho Distrital de Saúde, ONG – Viva Rio, Escolas 
Municipais, Atividades da comunidade, etc. 

UBS 2 Conselho Distrital de Saúde. 
UBS 3 Conselho Distrital de Saúde. 
UBS 5 Conselho Distrital de Saúde.  

UBS 6 Conselho Distrital de Saúde, Conselho Comunitário da Área, 
Escolas. 

UBS 7 Conselho Distrital de Saúde, Associação de Moradores. 
Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 

 
 

 
  O Quadro 36 mostra que todos os enfermeiros-gerentes 

participam do Conselho Distrital de Saúde, tal participação é preconizada 

pela Lei nº 8.142/90 (17, 19), a qual cria e atribui aos Conselhos de Saúde, em 

cada esfera governamental, o poder deliberativo sobre a formulação de 

estratégias e o controle da execução de política de saúde em seu âmbito. 

 

  Assinala, ainda que a metade dos entrevistados participa em 

outros órgãos e/ou entidades da comunidade, dentre eles Escolas 

Municipais, Conselho Comunitário da Área, ONG – Viva Rio e Associação de 

Moradores. 
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Quadro 37– Justificativas dos gerentes quanto à(s) atividade(s) não 
realizada(s) em sua prática gerencial de UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade 

de 
saúde 

Atividade 

não realizada 
Justificativa 

UBS 1 Não respondeu. Ter maior disponibilidade para planejar e 
avaliar, não há avaliação sem execução. 

UBS 2 
Montar toda 
equipe. 

Tendo uma estrutura definida poderia se 
trabalhar com uma série de instrumentos 
para alcance dos objetivos. 

UBS 3 Não respondeu. Não respondeu. 
UBS 5 Não respondeu. Não respondeu. 
UBS 6 Não respondeu. Não respondeu. 

UBS 7 

Não respondeu. Sem estrutura de chefias, impede e 
sobrecarrega a realização de várias 
atividades, por exemplo, avaliação das 
necessidades, da satisfação dos usuários e 
do desempenho da Unidade. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

 
 

Observa-se no Quadro 37 que a maioria dos gerentes não 

relatou nenhuma atividade que gostaria ter realizado, porém, no único 

registro, verificamos o interesse em constituir equipes para desenvolvimento 

das ações em saúde junto à clientela. Entretanto, nas justificativas dos que 

não apontaram, identificamos a estrutura inadequada como um dos 

obstáculos para consecução dos objetivos propostos. 

 

  Ao indagarmos sobre a suficiência do seu conhecimento para o 

exercício da função gerencial, verificamos no Quadro 38 a divisão de opinião 

entre os enfermeiros-gerentes entrevistados, ou seja, 50% consideram 
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suficiente e 50% insuficiente seu conhecimento para exercício da prática de 

gerência. 

 
 

Quadro 38 – Opinião dos gerentes quanto ao conhecimento necessário 
ao exercício da gerência de UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade 

de 
 saúde 

Suficiente Justificativa 

UBS 1 Sim Porém, se faz necessário buscar mais 
informações, por exemplo, NOAS. 

UBS 2 Não Não tenho experiência gerencial, este é o primeiro 
desafio. 

UBS 3 Sim Necessita de treinamento específico. 
UBS 5 Não Há necessidade de atualização constante. 

UBS 6 Não 

Deveria ter um curso de formação gerencial e 
instrumentos específicos; dado que as atividades 
são realizadas através do conhecimento técnico-
intuitivo. 

UBS 7 Sim Não justificou. 
Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 

 
 
 

Porém, nas suas justificativas, mesmo aqueles que afirmaram 

ter o conhecimento suficiente e os dos demais investigados, mencionaram 

que há necessidade de obter maiores informações, terem treinamento 

específico, de atualização constante e realização de cursos de capacitação 

gerencial, para o exercício da gerência.  

 

O Quadro 39 mostra que 100% dos enfermeiros-gerentes 

entrevistados têm interesse em realizar curso(s) de capacitação gerencial. 
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Dentre os cursos sinalizados pelos gerentes destacamos o 

MBA - Gestão em Saúde, este eleito por todos investigados, porém, nem 

todos justificaram o interesse da realização, apenas um que fez menção em 

estabelecer diretrizes para o desenvolvimento das ações gerenciais. 

 

 
Quadro 39 – Interesse demonstrado pelos gerentes de UBS quanto à 

capacitação profissional / gerencial, Rio de Janeiro, 2003 
 
Unidade 

de  
saúde 

Curso Justificativa 

UBS 1 MBA – Gestão em Saúde. Estabelecer diretrizes. 

UBS 2 
MBA – Gestão em Saúde 
(cursando), Mestrado em 
Administração Pública. 

Não justificou. 

UBS 3 MBA – Gestão em Saúde, GERUS – 
Gerência em Unidade de Saúde. 

Não justificou. 

UBS 5 Informática, Gerenciamento na Área 
de Saúde. Não justificou. 

UBS 6 
Gerenciamento em Saúde, 
Administração Básica, Matemática 
Financeira, Processo Licitário. 

Não justificou. 

UBS 7 Curso de Gestão em Saúde. Não justificou. 
Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 

 

 

Cabe ressaltar, que os Quadros 38 e 39 apontam a importância 

de atualização e de realização de cursos na área de gerenciamento em 

saúde, portanto, denotando em seus depoimentos a necessidade de 

aprimoramento na sua prática gerencial. 
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Quadro 40 – Comentários e sugestões dos gerentes entrevistados de 
UBS, Rio de Janeiro, 2003 

 
Unidade 

de 
saúde 

Comentários Sugestões 

UBS 1 

O peso da responsabilidade do gerente é 
muito grande. Salienta a importância da 
articulação com os demais profissionais a fim 
de alcançar os objetivos propostos. 

Não respondeu. 

UBS 2 
Enfatiza a necessidade de fazer parcerias 
com vistas à melhoria do atendimento da 
atenção à saúde da população. 

Não respondeu. 

UBS 3 Não respondeu. Não respondeu. 
UBS 5 Não respondeu. Não respondeu. 

UBS 6 Comenta sua experiência gerencial, ressalta 
que pouco se discute o papel do gerente. 

Não respondeu. 

UBS 7 

Verbaliza a importância do gerente enxergar 
toda rede de saúde. Focaliza a necessidade 
de integração educação/saúde, 
ética/responsabilidade. 

Não respondeu. 

Fonte: UBS da AP 5.3, SMS – RJ 
 

 

Ao ser solicitado aos enfermeiros-gerentes comentários e 

sugestões ao final da entrevista, conforme apresentado no Quadro 40, 

percebemos que os comentários emitidos revelaram a importância de se 

discutir o papel do gerente e suas responsabilidades em UBS. Além de 

focalizar a necessidade de articulação e integração da gerência com os 

demais profissionais, a fim de alcançar os objetivos esperados e de 

estabelecer parcerias com vista à melhoria do atendimento à saúde da 

população. 
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5- CONCLUSÕES 

O estudo realizado com sete enfermeiros-gerentes de 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Área de Planejamento 5.3 da 

Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, com estrutura 

organizacional diferenciada, revelou que, apesar de os mesmos terem 

diferentes tempos de exercício profissional e de gerência, além de 

diversificação quanto à capacitação profissional, as concepções acerca do 

processo de trabalho gerencial e o uso de indicadores, para tomada de 

decisão e monitoramento, convergem para uma certa tendência, permitindo-

nos as conclusões que se seguem. 

 

 Os meios e instrumentos apontados pelos enfermeiros-

gerentes no gerenciamento de UBS contemplam as atividades de articulação 

com os profissionais e comunidade; planejamento das ações; 

acompanhamento e monitoramento das atividades; reuniões periódicas com 

a equipe setorial; avaliação do desempenho e produtividade, utilizando-se de 

relatórios de atividades e de dados estatísticos de produção de serviços 

ofertados. 

 

Os principais indicadores selecionados pelos enfermeiros 

foram os Índices de Desempenho e Produtividade estabelecidos pela 

Resolução SMS nº 573/96 da SMS-RJ, adotados como ferramenta do 

processo de trabalho gerencial, com vistas à tomada de decisões, 
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monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas nos serviços ofertados 

à população, a saber: 

 Indicador 1 – Taxa de atraso no programa de imunizações 

em menores de 1 ano (%); 

 Indicador 2 – Taxa de abandono do programa de 

hipertensão arterial (%); 

   Indicador 3 – Taxa de desnutridos até 05 anos (%); 

 Indicador 4 – Taxa de captação de gestantes no 1º trimestre 

da gravidez (%); 

 Indicador 5 – Taxa de diabéticos em relação ao total de 

atendimentos (%); 

 Indicador 6 – Taxa de exames preventivos realizados em 

mulheres com idade igual ou maior que 40 anos (%); 

 Indicador 7 – Taxa de produção de consultas médicas em 

relação ao potencial existente (%); 

 Indicador 8 – Taxa de exames de mama em relação às 

consultas na Ginecologia-Obstetrícia, inclusive estímulo ao 

auto-exame (%); 

 Indicador 9 – Taxa de abandono em relação ao total de 

pacientes em tratamento de hanseníase (%); 

 Indicador 10 – Taxa de tratamentos completados de 

tuberculose em 06 meses (%); 

 Indicador 11 – Avaliação de procedimentos odontológicos 

preventivos individuais; 
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 Indicador 12 – Avaliação de procedimentos odontológicos 

conclusivos. 

 

Os enfermeiros-gerentes de UBS estabeleceram uma efetiva 

relação entre o objeto (a clientela) e a finalidade (oferta de serviços de 

qualidade e eficiência, assistência adequada, ampliação do atendimento e o 

alcance dos indicadores de saúde) no seu processo de trabalho, ou seja, as 

ações gerenciais são direcionadas ao atendimento das necessidades de 

saúde da clientela. 

 

 A satisfação da clientela e assistência com qualidade são os 

resultados esperados na produção de bens e serviços ofertados. 

 

  Portanto, podemos dizer que os enfermeiros-gerentes de UBS, 

na organização das ações dos serviços de saúde, articulam e direcionam a 

finalidade do processo de trabalho, através da relação estabelecida entre o 

objeto, os instrumentos e o produto final.  

 

Garantem, ainda, a igualdade da atenção à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; a universalidade de acesso 

aos serviços de saúde oferecidos; e a integralidade de assistência de saúde 

à clientela, princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, enfatizados 

pelos enfermeiros-gerentes, preservados na formulação e nas tomadas de 

decisão política, do processo de trabalho. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo foi possível observar o “poder” do enfermeiro 

no processo de trabalho gerencial na Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

de Janeiro (SMS-RJ), principalmente na Rede Básica de Saúde, visto que a 

Coordenação de Saúde da Área de Planejamento 5.3 é exercida por 

enfermeiros, assim como por seus assistentes. Das 14 Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) existentes na AP 5.3, sete são gerenciadas pelo profissional 

enfermeiro; em algumas delas a Coordenação de Programas também é 

realizada por enfermeiros. Este panorama de inúmeras funções 

administrativas e gerenciais desempenhadas pelo profissional enfermeiro 

não é prerrogativa desta AP 5.3, ou seja, encontramos o mesmo quadro em 

outras áreas, tanto em âmbito regional como local. 

 

Isto denota a valorização e o reconhecimento do profissional 

enfermeiro para o desempenho da prática gerencial, por parte do gestor em 

saúde do município do Rio de Janeiro, à medida que se pressupõe a 

formulação de política e tomada de decisões no atendimento à saúde do 

indivíduo e coletividade, em âmbito local. 

 

O gerenciar implica tomar decisões que afetam a estrutura, o 

processo de produção e o produto de um sistema, visando ações que 

viabilizem possíveis intervenções impactantes no processo de trabalho. 
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A partir desta compreensão, os resultados obtidos em relação 

ao funcionamento das UBS apontam para diferentes estruturas 

organizacionais, diversificação no horário e no tipo de atendimento, com 

modelos assistenciais diferenciados. Além do número reduzido de 

consultórios e instalações precárias; deficiência e alta rotatividade de 

pessoal; suprimento de material e equipamentos insuficiente; e existem em 

algumas áreas o agravo da violência urbana e o tráfico de drogas. A 

consecução das ações em saúde exige do enfermeiro-gerente competência 

técnica e administrativa e compromisso ético-político-social para atenção à 

saúde da população, pois, as medidas e/ou providências tomadas para 

problemas apresentados são paliativas. Urge, portanto uma real 

necessidade de efetivação das políticas sociais, em especial, as de saúde. 

 

Apesar das dificuldades assinaladas pelos enfermeiros-

gerentes na organização e funcionamento das unidades, a produção de 

bens e serviços de saúde ofertados aos usuários indicam, de um modo 

geral, o alcance das metas estabelecidas, mediante a pontuação e o 

percentual obtidos no índice de desempenho e produtividade, adotado pela 

SMS-RJ, permitindo o acompanhamento e avaliação das ações 

desenvolvidas. 

 

Para o gerenciamento das ações, os enfermeiros-gerentes se 

utilizam de inúmeros meios e instrumentos, objetivando a qualidade da 
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assistência ofertada à clientela, refletindo a adesão a alguns princípios do 

SUS: igualdade, universalidade e integralidade. 

 

Mas percebe-se, no processo de trabalho, um esforço dos 

enfermeiros-gerentes de UBS, na busca de atender às necessidades de 

saúde da clientela nos serviços ofertados. Entretanto, a prática gerencial, por 

eles adotada, restringe-se ao cumprimento das determinações advindas dos 

órgãos superiores, como por exemplo, a operacionalização dos programas 

de atenção à saúde existentes na Unidade. O que leva a um alerta para os 

enfermeiros quanto à importância de implementar transformações nos 

serviços e mudanças efetivas em suas ações gerenciais, fundamentadas no 

conhecimento das condições de saúde da população e seus determinantes 

para garantir a formulação de políticas e o direcionamento dos rumos da 

produção de bens e serviços de sua área de abrangência, tanto em âmbito 

local, regional e central como nas diferentes esferas governamentais. 

  

Diante do exposto, entendendo ainda a informação em saúde e 

os indicadores como instrumentos de apoio decisório para o conhecimento 

da realidade e necessidades de saúde da população, para o planejamento, 

gestão, monitoramento e avaliação das ações no processo de trabalho, 

consideramos importantes novos focos de investigação e inserção desta 

temática, como linha de pesquisa, nos cursos de graduação e nos 

programas de pós-graduação em enfermagem. 
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Anexo 1 – Formulário  
 

 
1- Tempo de exercício profissional: ____________________ 

 

2- Tempo de exerce a função direção/gerência: ________________ 
 

3- Obteve capacitação profissional para o exercício da direção/gerência? 

Em caso afirmativo, especifique: 

 

 

 

 

4- Turno 

 (     ) atendimento somente pela manhã. 

(     ) atendimento somente à tarde. 

(     ) atendimento nos turnos manhã e tarde. 

(     ) atendimento nos turnos manhã, tarde e noite. 

 

5- Fluxo da clientela 

(     ) atendimento da clientela referenciada (quando a unidade atende 
somente cliente encaminhados). 
 

(     ) atendimento da demanda espontânea (quando o cliente procura 
diretamente a unidade). 
 

(     ) atendimento da demanda espontânea e da clientela referenciada.  

 

6- Na sua Unidade que serviços / atividades são oferecidas à clientela: 
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7- Na sua opinião, a planta física da Unidade atende as necessidades dos 
serviços oferecidos a clientela  

(     ) sim                       (     ) não 
 

Em caso negativo, especifique: 
 
 
 
 
 
 
8- Considera o quadro existente de pessoal ideal para o atendimento da 

saúde da população: 
(     ) sim                       (     ) não 

 
Em caso negativo que medidas e/ou providências são tomadas para 
resolução do problema: 

 
 
 
 
 
 
9- Em relação ao material e equipamentos são suficientes para o 

desenvolvimento das ações / atividades: 
(     ) sim                       (     ) não 

 
Em caso negativo que medidas e/ou providências são tomadas para 
suprir as necessidades: 

 
 
 
 
 
 

10-  No tocante a medicamentos e vacinas atendem a necessidade da 
demanda: 

(     ) sim                       (     ) não 
 

Em caso negativo que medidas e/ou providências são tomadas para 
suprir as necessidades: 
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11- Considerando os elementos constitutivos do processo de trabalho 
(objeto, finalidade, meios/instrumentos e produto final), como são 
estabelecidos na sua prática gerencial / direção: 

 
a) Objeto: 

 
 
 

b) Finalidade: 
 
 
 

c) Meios: 
 
 
 

d) Instrumentos: 
 
 
 

e) Produto final: 
 
 
 
12-  No gerenciamento da Unidade você se utiliza indicadores para 

estabelecimentos das ações de saúde: 
(     ) sim                       (     ) não 

 
Em caso afirmativo, relacione os indicadores utilizados descrevendo 
sua finalidade e a fonte. 
 

Indicadores Finalidade Fonte 
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Em caso negativo, justifique: 
 
 
 
 
 
 

13- Que princípios do SUS são priorizados na sua Unidade, enquanto 
prática gerencial, ao atendimento da saúde da população: 

 
 
 
 
 
 
14- Relacione as atividades desenvolvidas na sua prática gerencial. 
 
 
 
 
 
 
 
15- Dentre as atividades gerenciais / administrativas exercidas, mencione 

a atividade considerada de: 
 

a) Fundamental importância. Justifique: 
 
 
 
 

b) Menor importância. Justifique: 
 
 
 
 

c) Maior dificuldade. Justifique: 
 
 
 
 

d) Maior facilidade. Justifique: 
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16- Você considera importante o planejamento no desempenho da sua 
função? Justifique: 

 
 
 

Em caso positivo, na sua prática gerencial: 
 
a) Em que momento(s) você se utiliza do planejamento: 

 
 
 

b) Ao planejar, que etapas são consideradas: 
 
 
 

c) Que atividades são planejadas: 
 
 
 

d) Ao planejar você solicita algum tipo de ajuda? A quem? Por que? 
 
 
 
 
17-  Você considera importante o acompanhamento das atividades 

desenvolvidas? Justifique: 
 
 
 

Em caso positivo: 
 
a) Em que situações? Por que: 

 
 

 
b) Com que periodicidade? 

 
 
 

c) Quem realiza o acompanhamento? 
 
 
 

d) Existe instrumento próprio? Qual? 
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18-  Realiza/solicita avaliação do desempenho das atividades / ações 
desenvolvidas na sua Unidade? Justifique: 

 
 
 
 
 

Em caso positivo: 
 
a) Com que periodicidade? 

 
 
 

b) Existe instrumento próprio? Qual? 
 
 
 
 
 
19-  Considera importante a avaliação da satisfação do usuário em relação 

às atividades/ações desenvolvidas? Por que? 
 

 
 
 

Em caso afirmativo, mencione o resultado e o período da última 
avaliação realizada: 

 
 
 
 
 
 
20-   Quanto aos funcionários a avaliação da satisfação é importante para 

o desempenho das ações/atividades? Por que? 
 
 
 
 

Em caso afirmativo, mencione o resultado e o período da última 
avaliação realizada: 
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21-  Na comunicação com os funcionários, utiliza-se de algum instrumento 
específico? Qual? Em que situação? 

 
 
 
 
 
 
 
22-  Participa de alguma comissão / grupo / núcleo institucional e/ou 

comunidade? Qual? 
 
 
 
 
 
 
 
23-  No exercício da prática gerencial tem alguma atividade que você não 

realiza que gostaria de realizar? Qual? Por que? 
 
 
 
 
 
 
 
24-  Considera seus conhecimentos suficientes para exercer sua função 

de direção/ gerência. Justifique? 
 
 
 
 
 
 
25- Gostaria de realizar algum curso? Qual? Por que? 
 
 
 
 
 
26- Comentários e Sugestões. 
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Anexo 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
Prezado(a) Gerente/Diretor(a). 
 
 

Sou doutoranda da Escola de Enfermagem da USP e docente da Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto da UNIRIO. Estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada – A 

utilização de indicadores na prática gerencial do Enfermeiro em Unidades Básicas de Saúde 

da cidade do Rio de Janeiro. 

Esta pesquisa tem como objetivos: identificar os meios e instrumentos 

utilizados pelos enfermeiros no gerenciamento de UBS; analisar os principais indicadores 

selecionados, pelos enfermeiros, na tomada de decisões da prática gerencial para o 

monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas; avaliar o processo de trabalho dos 

enfermeiros na gerência de UBS, na formulação e decisão política garantindo os princípios 

do SUS. 

Para realização desta pesquisa, os procedimentos para coleta de dados 

utilizados foram ter: a aprovação do Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da USP e a 

autorização da Coordenação de Saúde da Área de Planejamento 5.3 da SMS-RJ. 

Esclareço que todas as informações concedidas serão mantidas sob 

sigilo, e que servirão para conformar o presente estudo. Assim, não serão divulgados os 

nomes dos entrevistados e a qualquer momento poderá optar por não responder as 

questões. 

Além disso, assumo o compromisso ético de garantir a inexistência de 

quaisquer riscos ao entrevistado, caso se recuse em participar ou responder as questões. 

A finalidade desta pesquisa consiste na avaliação da gerência exercida pelo 

enfermeiro em UBS, a partir da análise dos principais indicadores utilizados como 

informação básica, na tomada de decisão do processo de trabalho gerencial, garantindo os 

princípios do SUS. 

Atenciosamente, 

Joanir Pereira Passos 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Eu, _________________________________________________ declaro 

estar ciente da finalidade da pesquisa intitulada - A utilização de indicadores na prática 

gerencial do Enfermeiro em Unidades Básicas de Saúde da cidade do Rio de Janeiro e 

estou de acordo em participar do mesmo. 

 Rio de Janeiro, ___ de ______________ de 2003. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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Anexo 3 – Boletim Mensal de Apuração do Índice de Desempenho e 
Produtividade - BMAIDP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cópia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da EEUSP 
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Cópia 
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Anexo 5 – Autorização da Coordenação de Saúde da Área de 
Planejamento 5.3, da SMS-RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cópia 
 


