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RESUMO
CAMPOS, Luciana Spínpolo. Organização da Atenção Básica à Saúde e Sistema de
Avaliação de Desempenho Econômico: Estudo de Caso das Unidades Básicas de Saúde
vinculadas a Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto-USP. 2009. 246. f. Dissertação
(Mestrado em Administração de Organizações) – Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) respondem a um modelo assistencial do governo que
busca unificar todos os elementos dos serviços de saúde, tendo por base as necessidades de
saúde da população. Assim a Atenção Básica à saúde constitui o primeiro contato com os
pacientes, e tem como finalidade promover a saúde, prevenir agravos, além de tratar e
reabilitar a população. A administração de organizações de saúde adquiriu maior evidência
nas questões sanitárias, políticas socioculturais e associadas ao crescente custo da atenção à
saúde. A gestão dessas organizações é complexa, pois cada unidade possui características e
necessidades específicas. Para o alcance de um bom nível de gestão e desempenho, a
organização deve contemplar em seu plano diretor ferramentas de planejamento e controle de
todos os seus recursos para um melhor processo de tomada de decisão. Medir o desempenho
econômico dessas instituições é uma das ferramentas de gestão e torna-se importante para que
os gestores possam entender a instituição e conseqüentemente melhorar a sua eficiência por
meio de ações direcionadas à saúde. Os sistemas de avaliação de desempenho econômico
tornaram-se ferramentas importantes para que as organizações atingissem níveis mais
elevados de eficiência operacional e na qualidade do atendimento. Burocracia, nível
tecnológico, sistemas de informação, recursos humanos, estilo de gestão são entraves comuns
em organizações públicas e tendem a diminuir o desempenho econômico das organizações
públicas em geral. Nesse sentido, o presente estudo investigou quais os fatores que
influenciam para a implantação de um sistema de avaliação de desempenho econômico em
unidades básicas de saúde. Para tanto foi realizado um estudo de casos múltiplos em três
UBS´s da cidade de Ribeirão Preto: UBS José Sampaio, UBS Maria Casagrande e CSE
Sumarezinho e teve como base o modelo de avaliação de desempenho econômico GECON.
Com base na teoria e nas informações obtidas em campo, concluiu-se que os modelos de
gestão adotados por estas unidades não contemplam um sistema de avaliação de desempenho
econômico. A descrição das unidades e o do estilo de administração demonstraram que
existem dificuldades para a implantação deste sistema, tais aspectos estão ligados às
informações geradas e gerenciadas; ao grau de autonomia por parte dos gestores; à
ineficiência no sistema de informação de saúde (disponível para os gestores) e, por fim a
inexistência de políticas de qualidade e desempenho voltados para gestão econômica. Nesse
sentido o trabalho contribui por levantar questões que poderiam ser melhoradas para que a
saúde tenha um melhor aproveitamento dos recursos advindos das três esferas
governamentais.
Palavras-chave: Avaliação de Desempenho Econômico. Organizações de Saúde. Sistema de
Informação em Saúde. Atenção Básica à Saúde.

ABSTRACT
CAMPOS, Luciana Spínpolo. Primary Health Care Organization and Economic
Performance Assessment System: Primary Health Units linked to São Paulo University –
Ribeirão Preto Case Study. 2009. 246. f. Dissertation (Master´s Degree in Administration of
Organizations) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.
The Primary Units of Health (PUH) respond to the government health care model which that
attempts to unify all the elements of the health services, based on population´s health needs.
Thus, the Primary Health Care is the first contact with the patients, and it aims to promote
health, prevent diseases as well as to treat and rehabilitate the population. The administration
of health care organizations acquired greater evidence on sanitaries issues, social policies and
associated by the enlargement of health care cost. The management of these organizations is
complex, because each unit has specific characteristics and necessities. In order to reach a
good level of management and performance and also enhance the decision-making process,
the organization must take into consideration instruments of planning and control of all its
resources while making its director plans. The measurement of economic performance of
these institutions is one of management tool and it is important for managers to understand the
institution and therefore improve their efficiency through actions directed to the health sector.
The economic performance assessment system have become important tools for organizations
to reach higher levels of operational efficiency and quality of care. Bureaucracy,
technological level, information systems, human resources and management style are
common obstacles in public organizations in general and tend to reduce their economic
performance. In this sense, the present study investigated the factors that influence the
introduction of economic performance assessment system in Primary Health Care. A multiple
case study based on the model for economic performance assessment GECON has been
undertaken in three PUH's in the city of Ribeirão Preto: PUH José Sampaio, PUH Maria
Casagrande and CSE Sumarezinho. Based on theory and field research it was concluded that
the management models adopted by these units do not include an evaluation system of
economic performance. The description of the units and their administration style have shown
that there are difficulties for the implementation of this system, .These aspects are linked to
the generation and management of information; the autonomy degree of some managers, the
inefficiency of the health information system (available for managers) and finally the lack of
quality and performance policies toward economic management. In this way the work
contributes by raising issues that could be improved so as to allow the Health Sector to
achieve a better use of the resources coming from the three spheres of the government.
Key-words: Economic Performance Assessment. Health Organization. Information System of
Health. Primary Health Care.
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1

INTRODUÇÃO

A administração de organizações de saúde adquiriu maior evidência quando ligada às
questões sanitárias, políticas socioculturais e associadas ao crescente custo da atenção à
saúde. Os administradores das organizações de saúde, cada vez mais, buscam ferramentas de
mensuração de desempenho e controle dos recursos da organização. Junto com este
movimento, as teorias de gestão estão em constante mudança, passando da mensuração de
lucros e rentabilidade para uma gestão voltada à criação de riqueza
Os sistemas de avaliação de desempenho econômico tornaram-se ferramentas
importantes para que as organizações atingissem níveis mais elevados de eficiência
operacional e na qualidade do atendimento a clientes. Possuir sistemas com informações
integradas possibilita ao gestor analisar e controlar os recursos disponíveis e aplicados, além
de fornecer dados concretos para seu melhor gerenciamento. A gestão de resultados
econômicos possibilita a avaliação e o acompanhamento dos diferentes serviços auxiliando no
planejamento e controle das atividades da instituição e na melhoria das tomadas de decisão
(PEREIRA, 2001).
Em um sistema de gestão econômica é necessário que os gestores possuam
conhecimento dos custos dos bens e serviços que influenciam nos gastos para cada
especialidade da organização. O monitoramento e o controle desses custos asseguram se os
processos estão sob controle e se a utilização dos recursos está sendo realizada de maneira
racional e econômica para a sociedade.
As informações contidas no sistema de avaliação de desempenho econômico geram
indicadores de desempenho das atividades de uma organização de saúde que auxiliam nas
tomadas de decisão para cumprir a missão da instituição mais eficientemente. No caso da
saúde pública, quanto maior for o nível de eficiência no atendimento melhor o resultado
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obtido pela organização, pois os recursos sociais devem ter melhor desempenho na sua
utilização.
O setor de saúde apresenta organizações com quantidade substancial de
especialidades operacionais e gerenciais, que justificam a necessidade de possuir um sistema
de informações voltado para o seu gerenciamento de desempenho. As organizações de saúde
lidam com atividades complexas e necessitam de uma rede de interatividade em vários níveis,
onde transitam informações de diversas naturezas e necessitam de diferentes formas de
tratamentos de informações.
Fundamentado em Araújo e Assaf (2004), a viabilização econômica de investimentos
para a criação de negócios se baseava principalmente no aumento de preços de produtos e
serviços oferecidos à comunidade. Segundo os autores, tal cenário foi alterado e novas
exigências dos grupos de interesses se deram, principalmente com relação à gestão de custos e
da qualidade de produtos e serviços oferecidos. Na gestão pública a prestação de contas é
feita para a sociedade. Historicamente, o Brasil tem intensificado as mudanças na gestão
pública, as quais são incentivadas por exigências sociais que solicitam maior eficiência,
transparência e eficácia na aplicação dos recursos públicos (BONACIM, 2006).
Anteriormente, conforme Barbosa (1996), os instrumentos contratuais que
estabeleçam claramente as prerrogativas não existiam. Eram inexistentes também as
obrigações, as metas e os critérios de avaliação do desempenho das políticas de saúde pública
e de prestação de contas. De acordo com Souza et al (2008) a partir de 1998 os gestores
públicos começaram a se preocupar com a necessidade de avaliação de desempenho. A
Emenda Constitucional nº 19/1998, que dispõe sobre princípios e normas de gestão pública e
exige o controle das finanças a fim de direcionar os gestores públicos para a busca da
eficiência e eficácia gerencial. Tal emenda é amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar nº 101/2000), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
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responsabilidade na gestão. Esse modelo de gestão implica em ação planejada e transparente,
mediante

cumprimento

de

metas

que

deverão

ser

constantemente

mensuradas

economicamente.
Em complementação a necessidade de se avaliar o desempenho economicamente
uma organização pública conforme Viacava et al (2004) está baseada na verificação dos graus
de efetivação da saúde como direito de todos e os graus de implementação dos princípios e
diretrizes do SUS. Ainda é importante na tomada de decisão e como elemento norteador do
financiamento.
Assim, o foco deste estudo está voltado para a análise da eficiência das organizações
públicas de saúde, mais especificamente as organizações de Atenção Básica de saúde.
Segundo Ferreira (2004), o processo de descentralização dos serviços de saúde tem
demonstrado a necessidade da autonomia na gestão das unidades básicas de saúde. Ao
considerar a multiplicação desses serviços procura-se equacionar o quê e o como fazer, tomar
decisões, orientar processos de produção e avaliar resultados.
Além das limitações práticas, financeiras e daquelas ligadas à legislação municipal,
existem as intersubjetividades que permeiam as relações de poder advindas da área políticopartidária, que têm importantes reflexos na gestão das Unidades Básicas de Saúde (ANDRÈ;
CIAMPONE, 2007).
O processo de reestruturação do setor de saúde tem como desafio a implementação
de mudanças que permitam enfrentar, de maneira eficaz, os problemas da gestão da saúde
(FERREIRA, 2004). Neste cenário, tanto na gestão quanto na realidade de saúde da
população; a atividade de avaliação ganha nova dimensão e importância.
De acordo com Ferreira (2004), a avaliação deve constituir um instrumento para a
gerência. Uma ferramenta ágil e facilitadora das mudanças que, incorporada sistematicamente
aos serviços, mostrará se as atividades desenvolvidas são adequadas e compatíveis em relação
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ao perfil epidemiológico da comunidade na qual está inserida e ainda avaliar qual o seu
impacto sobre o nível de saúde da população. Tais avaliações necessitam de uma estruturação
de informações. Entretanto, pondera o referido autor que é preciso reconhecer que, na
realidade brasileira, é recente e incipiente a estruturação das informações no setor da saúde e
que ainda necessita de confiabilidade em sua maior parte.
Considerando características informacionais e econômicas distintas e com base nas
atividades desenvolvidas em unidades básicas de saúde pública ligadas ao Sistema Único de
Saúde Brasileiro, pergunta-se: quais os fatores que influenciam para a implantação de um
sistema de avaliação de desempenho econômico em unidades básicas de saúde?
Assim, diante do problema exposto se faz necessário a investigação das necessidades
de estruturação das informações e o conhecimento da realidade da saúde pública, bem como
as características organizacionais de unidades básicas de saúde.

1.1

Objetivo e Desenvolvimento da Pesquisa

Em consonância com o problema de pesquisa, o objetivo geral deste trabalho é
investigar as características organizacionais e de informações que afetam a implantação de um
sistema de avaliação de desempenho econômico em unidades básicas de saúde.
Para alcançar o objetivo geral proposto, espera-se que seja possível investigar o papel
das unidades básicas de saúde no âmbito do SUS e da sociedade; que se possa analisar as
características de um sistema de informação em saúde; que se estude a avaliação de
desempenho econômico para organizações de saúde; que seja possível identificar a teoria
GECON como ferramenta para avaliação de desempenho econômico; investigar como deveria
ser o sistema de avaliação de desempenho econômico baseado na teoria GECON; deve se
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caracterizar o Sistema de Informação disponível em unidades básicas de saúde; além de
verificar ferramentas de mensuração de desempenho.
Assim o desenvolvimento da pesquisa relatada está delineado em etapas desde a
definição do tema e do planejamento da pesquisa. A seguir foram levantadas as referências
bibliográficas e posteriormente o desenvolvimento da teoria, o que gerou uma revisão teórica.
A partir da revisão e da proposição do estudo evidenciou-se a escolha do método de pesquisa.
Após foi elaborado o protocolo de pesquisa e foi efetuada a seleção dos casos e os
procedimentos da coleta de dados. A partir de então se definiu o projeto de pesquisa. Como
uma particularidade da área da saúde o projeto teve que ser aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, após esta etapa iniciou-se a pesquisa de campo por meio de entrevistas, observação
e dados secundários de cada caso.
Cada estudo de caso em particular é composto de um estudo em profundidade, no
qual se procuram evidências convergentes com respeito aos fatos e às conclusões para o
estudo. Então foi gerado um resumo para cada caso individual. A triangulação dos dados e o
encadeamento de evidências entre os casos individuais formam a etapa da análise crítica e
comparativa, que gerou um relatório final com a análise da síntese obtida. Dessa maneira as
etapas são: definição do tema; planejamento da pesquisa; revisão teórica preliminar; definição
do método de pesquisa; revisão teórica; protocolo de pesquisa; seleção dos casos; definição do
projeto de pesquisa; aprovação no Comitê de Ética; pesquisa de campo; entrevistas;
observações; coleta de dados secundários; relatório individual de cada caso; análise crítica e
comparativa a partir do modelo teórico concebido e por fim relatório final.
Este estudo está divido em sete capítulos. O primeiro está a apresentação da pesquisa
e um relato sobre a atualidade da gestão pública em saúde. O segundo trata de sistemas de
informações em saúde e procurou fazer uma retomada das características das organizações de
saúde, especificamente públicas brasileiras, e da formação e finalidade da Atenção Básica no
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contexto da saúde municipal. Aliado a estes conceitos estão as teorias sobre a importância de
sistemas de informações voltados para a saúde e suas características particulares para este
setor econômico.
No terceiro capítulo está delineada a importância de um sistema de avaliação de
desempenho econômico para organizações de saúde e suas principais necessidades de
implantação, bem como seu processo de gestão. Salienta-se neste capitulo a necessidade de
avaliação em organizações de atenção básica de saúde e as diferenças de informações sobre
eficiência, eficácia e qualidade.
Em seguida apresenta-se a metodologia apropriada para o estudo em questão e a
maneira como este foi delineado e concebido, bem como as etapas fundamentais no processo
de planejamento e execução da pesquisa. Também apresenta a divisão e as relações que foram
realizadas nas etapas de análise e relatório final da pesquisa.
No quinto capítulo é retratado o ambiente externo às unidades básicas de saúde que
foram pesquisadas e as características organizacionais e de informação de cada caso estudado.
Além disso, apresenta-se a visão dos gestores sobre o papel da unidade e da avaliação de
desempenho econômico. A seguir analisa-se os casos estudados de maneira comparativa entre
eles e com a teoria apresentada. Neste capítulo retoma-se os elementos que envolvem uma
implantação de sistema de avaliação de desempenho econômico.
Por fim, apresentam-se as considerações finais, onde são reunidas as informações
pesquisadas com as teóricas e a partir dos pressupostos do estudo descreve-se os fatores que
influenciam a implantação de um sistema de avaliação de desempenho econômico. Também
são apresentadas as limitações do estudo e algumas sugestões para estudos futuros
relacionados ao tema em questão.
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2

SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE
Na presente seção dessa dissertação, está delineada uma revisão conceitual. Serão

discutidos temas relacionados a Sistema de Informação em Organização de Saúde. Para se
estabelecer um sistema de informação é necessário se compreender como as organizações são
formadas, gerenciadas e como elas funcionam. Cada organização apresenta diferentes
características organizacionais, conflitos e gestão (ALMEIDA, 2004).
De acordo com Guimarães e Évora (2004), o estudo da estrutura da organização
permite conhecer o processo de comunicação formal e informal dos indivíduos na
organização e como eles se relacionam. Na organização, valores são agregados à informação,
transformando-a em matéria-prima para o desenvolvimento da instituição. Seu objetivo
principal é a busca da tomada de decisão certa, no momento oportuno, com as pessoas
apropriadas, a partir da informação adequada, com o menor custo possível.
Neste capítulo buscou-se definir os principais conceitos de organizações e suas
relações com o setor de saúde. Para o entendimento das análises de gestão e da questão da
eficiência na saúde é necessário uma conceitualização das organizações, para se obter uma
melhor fundamentação teórica. Em seguida, são discutidas as organizações públicas de saúde
e apresenta-se o Sistema Único de Saúde, para uma melhor explanação dos motivos e fatos a
respeito do arcabouço ideológico, do que é um sistema de saúde brasileiro e como tal sistema
é gerido. Posteriormente, a atenção básica à saúde, como figura estratégica do atendimento e
serviço de saúde no país.
Também serão apresentados os sistemas de informação (SI) e sua relação com o
ambiente da prestação de serviço de saúde pública. Para tanto, é preciso entender alguns
conceitos ligados aos sistemas de informação, como o Enterprise Resources Planning (ERP),
as informações geradas nas organizações de saúde e a estrutura dos sistemas de informação na
saúde.
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2.1

Organização da Saúde
As organizações constituem a resposta para problemas sociais, sistemas produtivos,

apoio comunitário, atividade econômica, dentre outros. Tem impactos para indivíduos e
comunidades. Substancialmente ao ambiente em que está inserida, elas atendem aos interesses
de indivíduos ou grupos. São os controladores da estrutura organizacional que atendem aos
interesses dos dirigentes corporativos. Entretanto, há interligações entre estes grupos, o que
pode torná-las mais eficientes, promovendo interesses mais amplos (HALL, 2004).
Segundo Cury (2006) as organizações caracterizam-se por:
•

divisão do trabalho, do poder e das responsabilidades de comunicação
(deliberadamente planejada para favorecer determinados objetivos);

•

presença de um ou mais centros de poder que controlam o desempenho da
organização e os direcionam até seus objetivos, aumentando sua eficiência;

•

substituição dos recursos humanos, ou seja, quando eles se tornam ineficientes
ou desnecessárias podem ser substituídas

Desta forma, a organização possui várias possibilidades de funcionamento. Pode ter
um fluxo do poder formal hierarquizado (o modelo de organograma), identificando a estrutura
e demonstrando a divisão do trabalho. Um outro formato, a organização como rede de fluxos
regulamentados, que são capazes de controlar os fluxos dos processos dos núcleos
operacionais por meio de sistemas de informações gerenciais (MINTZBERG, 1995).
Neste sentido, as organizações se diferem com relação a seus tipos, ou classificações.
Entretanto, esta classificação deve levar em consideração a variedade de condições externas,
as ações e interações dentro da organização. Assim, como fonte de pesquisa e assunto
direcionador do presente estudo, identificou-se a importância da contextualização da
organização de saúde.
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As organizações de saúde se diferem dos demais tipos de organização, em virtude de
seus objetivos estarem intimamente ligados com o bem-estar social dos indivíduos de uma
sociedade. Este tipo de organização tem gestão e direção específicas. De acordo com a Lei
Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), as ações e serviços de saúde devem ser executados pelo
SUS, sendo organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade
crescente, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada
(BRASIL, 1990).
Com os avanços nos processos decisórios no âmbito do SUS, incluiu-se a
implantação de etapas decisivas nas instâncias intergovernamentais (as Comissões
Intergestores Tripartite e Bipartite, e os Conselhos de Saúde nas três esferas de governo). Esta
implementação é feita por meio da normatização federal, em razão dos repasses de recursos
que são, com diferentes graus, dirigidos aos objetivos específicos.
Neste sentido, a Emenda Constitucional nº 291, aprovada em setembro de 2000,
corroborou isto, pois vinculou receitas das três esferas de governo para os gastos em ações e
serviços de saúde, consolidando o co-financiamento na política de saúde. Os novos
dispositivos constitucionais trazem em si, portanto, a possibilidade de ganhos de autonomia
para estados e municípios, por meio de aumentos no aporte de recursos não necessariamente
regidos pelas regras federais (FAVERET, 2003).
Apesar dos esforços para que esta emenda fosse regulamentada, após sete anos de
sua aprovação pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal, estima-se que mais R$ 7
bilhões sejam acrescidos ao orçamento da saúde anualmente. Em 2005, esse orçamento era de
R$ 80 bilhões. Segundo o relator da regulamentação, são estabelecidas normas de cálculo do
montante mínimo a ser aplicado anualmente pela União em ações e serviços públicos de

1

Emenda Constitucional 29 determinou que o orçamento da saúde seja sempre maior a cada ano, devendo ser
corrigido de acordo com a inflação, mais a variação do PIB – Produto Interno Bruto. O problema é que existem
brechas na Lei para que esses recursos sejam desviados para outros setores, como saneamento e para programas
como Fome Zero e Bolsa Família.
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saúde e se consegue avaliar e controlar as despesas com saúde em todas as esferas públicas
(CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DA SAÚDE - CONASS, 2007).
De acordo com Lourenço da Agência Brasil (2007), a regulamentação da Emenda 29
foi aprovada depois que o governo decidiu repassar, nos próximos quatro anos, mais R$ 24
bilhões para a Saúde. Sendo R$ 4 bilhões em 2008, R$ 5 bilhões em 2009, R$ 6 bilhões em
2010 e R$ 9 bilhões em 2011. A proposta anterior do governo era de liberar mais R$ 23
bilhões para o setor nos próximos quatro anos, de forma escalonada. Com isso, em 2008, a
União repassaria R$ 47 bilhões já previstos no Orçamento, mais os R$ 4 bilhões, que são
fruto do acordo.
A organização da rede de serviços de saúde, tanto em termos quantitativos como
qualitativos, representa um processo fundamental na reforma do setor de saúde, mas é
fortemente subordinada à performance gerencial, considerando as variações em termos de
resultados e impactos na saúde da população (BODSTEIN, 2002).
Segundo Campos (1985), a formação das organizações de saúde está vinculada à
cultura profissional dos médicos e com isso é estabelecida uma ação política na saúde. Estes
médicos utilizam os meios tecnológicos, sem considerarem os custos de oportunidade,
colocando o modelo cultural médico em incompatibilidade com o modelo de gestão
profissional, que obedece a uma disciplina de grupo, chamada de consenso2.
Em uma organização de saúde, geralmente formada de especialistas, dificilmente se
impõe um modelo ou uma padronização de trabalho, como normalmente é encontrado nos
demais tipos de organização. Neste sentido, o consenso é um meio pelo qual os profissionais
de saúde se baseiam para nortear suas atividades. Assim, há a necessidade de uma estrutura

2

Consenso na saúde significa uma sistemática desenvolvida sob uma forma de um conjunto de normas
elaborados a partir de evidências cientificas e de vivências que auxiliam no processo decisório.
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apoiada em metas, que indiquem as expectativas da direção para cada especialidade, muito
semelhante ao que em administração se chama teoria dos sistemas3.
Uma estrutura apoiada em metas sugere o planejamento estratégico da organização e
assim o estabelecimento de indicadores de desempenho realistas passiveis de alcance e que
estejam focados na eficácia e nas necessidades de atendimento de seus consumidores, no caso
o saúde são os usuários.
Para Porter (1999) na maioria das organizações, os consumidores têm a decisão de
compra e arcam com os custos de produtos e serviços. Entretanto, nos serviços de assistência
à saúde, segregam a decisão de compra, o pagamento e o recebimento destes serviços.
Segundo Boaden e Zolkiewski (1998) os pacientes se transformaram em clientes.
Consumidores de ações e serviços de saúde, zelosos de seus direitos de consumidor, exigindo
ações e serviços de melhor qualidade.
No caso dos serviços públicos de saúde os consumidores, ou seja, os usuários não
decidem quando usar os serviços, visto a imprevisibilidade do setor. Entretanto, mesmo nos
serviços públicos de saúde os usuários cobram melhor qualidade e resolutividade no
atendimento. Na próxima seção, serão abordadas, especificamente, as organizações públicas
de saúde, pois o foco do presente trabalho está direcionado às instituições públicas de saúde.

3

Teoria dos Sistemas é constituída das etapas de entrada (insumos), processo de transformação, saída (bens e
serviços transformados), retroalimentação quando há divergências entre a saída e a meta desejada.
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2.2

Organizações Públicas de Saúde
A gestão da saúde, independente das esferas do governo, enfrenta vários tipos de

desafios, um deles está ligado às nomenclaturas designadas à saúde que são consideradas pelo
SUS, o outro está direcionado ao regionalismo. Cada região brasileira possui suas
peculiaridades, as quais estão ligadas aos usuários e equipes, à capacidade de atendimento,
aos recursos financeiros, à organização social, aos conflitos e à cultura local. Sendo assim, as
estratégias devem levar em consideração os itens acima, e deverão analisar qual a melhor
gestão da saúde.
De acordo com o MS os gestores devem buscar soluções para viabilizar o
planejamento, a melhor alocação dos recursos, além da melhor coordenação de suas equipes,
de acordo com os princípios do SUS. A intenção do MS é que o gestor consiga estabelecer a
construção de um sistema de organização que contemple a ampla participação social e a cogestão4. Desta forma, a construção de um Plano Municipal de Saúde (PMS), faz parte da
gestão deste tipo de organização e estabelece claramente as responsabilidades de cada um na
efetivação do projeto de saúde. A organização precisa ser transparente, além de divulgar para
a comunidade suas ações, de maneira que todos possam participar e auxiliar nas melhorias do
atendimento à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
De acordo com o CONASS (2007a) as organizações de saúde estão divididas em
cinco blocos principais:
I. Atenção Básica: possui algumas estratégias – Saúde da Família, Agentes
Comunitários de Saúde, Saúde Bucal, Compensação de Especificidades Regionais,
Fator de Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas, Incentivo para Atenção
à Saúde no Sistema Penitenciário, Incentivo para Atenção Integral à Saúde do

4

Um processo de co-gestão no qual se pactue a responsabilidade sanitária de cada um, que deve se expressar no
compromisso estabelecido entre os entes no processo de enfrentamento dos problemas de saúde, na garantia da
atenção às necessidades de saúde da população, em territórios definidos mediante a organização dos serviços e
da gestão do sistema
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Adolescente em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação
Provisória, e outros que venham a ser incluídos por meio de ato normativo
específico.
II. Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar: possui
algumas subdivisões – Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador, Adesão à Contratualização dos Hospitais de Ensino, dos Hospitais de
Pequeno

Porte,

dos

Hospitais

Filantrópicos,

Fator

de

Incentivo

ao

Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa Universitária em Saúde (FIDEPS),
Programa de Incentivo de Assistência à População Indígena (IAPI), Incentivo de
Integração do SUS (INTEGRASUS), e outros que venham a ser instituídos por
meio de ato normativo.
III. Vigilância em Saúde: subdivide-se em – Subsistema de Vigilância Epidemiológica
em Âmbito Hospitalar, Laboratórios de Saúde Pública, Atividade de Promoção à
Saúde, Registro de Câncer de Base Populacional, Serviço de Verificação de Óbito,
Campanhas de Vacinação, Monitoramento de Resistência a Inseticidas para o
Aedes Aegypti, Contratação dos Agentes de Campo, DST/Aids, e outros que
venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico.
IV. Assistência Farmacêutica: está constituído por três componentes – Componente
Básico da Assistência Farmacêutica, Componente Estratégico da Assistência
Farmacêutica e Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional.
V. Gestão do SUS: está constituído de dois componentes – Componente para a
Qualificação da Gestão do SUS e Componente para a Implantação de Ações e
Serviços de Saúde.
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Segundo o Ministério da Saúde (2005) é essencial a estruturação e a conservação de
uma sistematização permanente de avaliação de desempenho que colabore para um redesenho
das estratégias, quando necessário. E, ainda, que possibilite ao gestor verificar se está
alcançando os resultados pretendidos, no que se refere à melhoria das condições de saúde dos
seus munícipes.
De acordo com Schraiber et al (1999) o gestor de organização de saúde, deve
otimizar a produtividade, lidar com problemas e conflitos inerentes da prestação de serviço e
deve envolver todas as questões de eficácia/eficiência empresarial, ainda que empreendimento
estatal.
Assim, a incorporação da prática de avaliação bem como a construção de indicadores
cumprem os objetivos básicos de subsidiar o planejamento e instrumentalizar a administração
dos serviços de saúde (FERREIRA, 2004). A gestão de organização de saúde está diretamente
ligada ao SUS e, em conseqüência, à história do SUS no Brasil, a ser apresentada na próxima
seção.
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2.3

O Sistema Único de Saúde
Durante a década de 1980 ocorreram transformações no sistema brasileiro de saúde,

que estavam relacionadas com as mudanças ocorridas no âmbito político-institucional.
Também foi um período marcado pelo processo de redemocratização e crise econômicofinanceira. No final daquela década sucederam reformas no Sistema Único de Saúde (SUS)
que permitiram redesenhar o modelo de prestação de serviços de saúde e redefinir as funções,
de acordo com cada nível de governo.
A reforma visou à transferência da gestão do setor público e privado aos governos
locais, para que houvesse benefício ao sistema de saúde brasileiro, por meio da
“municipalização” da gestão dos serviços de saúde e da prestação de serviços básicos de
atendimento médico. Desta maneira, o governo federal desempenharia apenas funções de
financiamento.
O Governo transferiu aos municípios a responsabilidade em atendimento básico de
saúde e, aos estados e municípios, o papel das atividades de vigilância sanitária e
epidemiológica. Até o final da década de 1980, o sistema de saúde apresentava um modelo
centralizado, o qual operava sem o princípio da universalização, mas com uma política dual e
seletiva dos serviços caracterizada por uma forte centralização decisória e operacional. Os
usuários do SUS deveriam obrigatoriamente, naquela época, apresentar o comprovante de
vínculo contributivo com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
A VIII Conferência Nacional da Saúde, realizada em março de 1986, considerada um
marco histórico, consagra os princípios do Movimento da Reforma Sanitária, aprovando a
constituição de um “Sistema Único de Saúde”. Tal sistema seria comandado apenas por um
ministério e teria por base a descentralização, a integração, a regionalização, a hierarquização
e a universalização dos serviços. Em 1987, é implementado o Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde (SUDS). A Constituição de 1988 estabelece a saúde como um
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direito universal, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário aos serviços
de saúde pública (COHN, 2003).
O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 - regulamentada em 1990 pelas
Leis nº. 8.080 (Lei Orgânica da Saúde) e nº. 8.142 - com o objetivo de reduzir a desigualdade
na assistência à saúde da população e, assim, garantir o atendimento público a qualquer
cidadão, sendo proibidas cobranças de qualquer natureza. O SUS constitui o modelo oficial
público de atenção à saúde em todo o país.
Os princípios fundamentais do SUS caracterizam-se pela distribuição de funções, de
acordo com cada esfera governamental. A formulação e a condução da Política Nacional de
Saúde competem ao governo federal. Aos estados, a administração do conjunto de funções de
gestão, de coordenação, de controle e elaboração e de prestação de alguns serviços de saúde
em coordenação com os demais níveis. E, finalmente, aos municípios, compete o
planejamento, a gestão, a coordenação do plano municipal de saúde, a execução de serviços e
as ações básicas. Estas ações são financiadas com recursos de impostos e contribuições
sociais pagos pela sociedade, e compõem gastos do governo federal, estadual e municipal.
O SUS é o responsável por promover ações preventivas e democratizar as
informações para que toda a população possa ter acesso, tendo conhecimento dos seus direitos
e dos riscos à sua saúde. É, também, responsável pelo controle da ocorrência, do aumento e da
propagação das doenças. O controle da qualidade dos remédios, de exames, dos alimentos, da
higiene e da adequação de instalações que atendam ao público, está sob a responsabilidade da
Vigilância Sanitária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
A direção do SUS é única, sendo exercida em âmbito nacional pelo Ministério da
Saúde, e nos âmbitos Estadual, Distrito Federal ou Municipal pela respectiva Secretaria de
Saúde ou órgão equivalente.
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No que tange especificadamente à saúde, o artigo 199 da Constituição Federal
estabelece que o SUS deve estar configurado em um sistema integrado, regionalizado e
hierarquizado nas ações e nos serviços públicos e privados. Tal sistema deve ser
regulamentado por contratos de direito público e/ ou por meio de convênios com o Poder
Público. De acordo com Arretche (2000, p. 203):
A Constituição de 1988 estabeleceu as regras para a institucionalização de um novo
modelo de saúde. Estabeleceu-se, por regra constitucional, que o Sistema Nacional
de Saúde deveria ser universal, hierarquizado, público e com comando único em
cada esfera de governo. Além disto, a unificação dos órgãos públicos de saúde dos
três níveis de governo, em um sistema nacional hierarquizado, bem como a decisão
de que a atuação do setor privado seja complementar à cobertura ofertada pelo setor
público, implicaram profundo redesenho dos mecanismos operacionais até então
vigentes. Desde então, um conjunto – às vezes, errático – de leis, normas
operacionais e portarias ministeriais vem regulamentando um longo processo –
ainda em curso – de institucionalização de regras e procedimentos deste sistema
integrado e hierarquizado de prestação de serviços.

No entanto, paralelamente às decisões constitucionais e diante do impacto da
redemocratização e das forças políticas existentes, já vinham sendo implantadas medidas para
a descentralização e a unificação do sistema de saúde. Entre os anos 80 e 90, foram definidas
as regras que os níveis governamentais deveriam desempenhar em suas funções. Portanto,
neste momento, surgiu o conteúdo da reforma da saúde propriamente dita (BRASIL, 1986).
Assim, a instituição das Ações Integradas em Saúde (AIS), em 1984, foi uma
tentativa de gerir os problemas do sistema (o qual apresentava superposição de funções e
recursos), marcando-se o primeiro passo em direção à descentralização. Porém, tal
descentralização tomou impulso com a implantação do SUDS em 1987. Por meio de
convênios, os Estados incorporaram as funções das diretorias regionais do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).
Contudo, a Secretaria de Saúde de cada estado tinha a responsabilidade de gerir a
unificação das unidades da rede pública e estabelecer uma reforma administrativa estadual, a
fim de viabilizar a realização das novas funções.
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As Secretarias Estaduais administravam a rede própria do INAMPS e parte da rede
privada conveniada, de forma a retirar do INAMPS grande parte dos recursos organizacionais
que permitiriam a centralização do poder decisório. Assim, foi realizado pelo Estado o
processo de municipalização, via estabelecimento de convênios e repasse para os municípios.
Para uma melhor visualização de como se estabelece os vínculos entre os órgãos
dentro do Ministério da Saúde a figura 1 apresenta uma sistemática do organograma da saúde.

Figura 1. Organograma do Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde (2008)
Para complementar e aperfeiçoar as ações do SUS foram criadas as Normas
Operacionais do SUS e as Normas Operacionais de Assistência à Saúde.
Em meados de agosto de 1992, surgiu o debate sobre a descentralização e sobre a
municipalização da saúde. O município, por meio de uma política pública de saúde, deveria
assumir e atuar com base na Federação, tendo como objetivo provocar transformações na área
das políticas sociais. Desta forma, a gestão de todo o sistema municipal seria de competência
do poder público e exclusiva desta esfera de governo, em que deveriam ser respeitadas as
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atribuições do respectivo conselho e de outras diferentes instâncias de poder (REZENDE;
PEIXOTO, 1998).
A municipalização estabelecida na Constituição Federal (Artigo 30, VII) e na Lei
Federal 8.080 (artigo 7º, IX, a), transfere aos municípios a responsabilidade total pela gestão
do sistema de saúde em seu território e, também, a descentralização do gerenciamento das
ações do sistema de saúde aos municípios. Desta forma, o poder público municipal torna-se o
responsável imediato (porém não o único) pelas necessidades de saúde de suas localidades
(BRASIL, 1996).
A atividade e a responsabilidade de dirigir um sistema de saúde - seja ele em esfera
municipal, estadual ou nacional - mediante o exercício das funções de coordenação,
articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria, são
de responsabilidade dos gestores do SUS, dos Secretários Municipais e Estaduais de Saúde e,
do Ministério da Saúde, que representam, respectivamente, os governos municipais, estaduais
e federal.
Seguindo a idealização de descentralização e de municipalização do SUS, no que
tange ao plano executivo, atribuíram-se atos normativos e administrativos para contribuir com
a implantação e a operacionalização de saúde. Surgiram, assim, as Normas Operacionais
Básicas do SUS (NOB-SUS) e as Normas Operacionais de Assistência a Saúde (NOAS-SUS).
Uma das normas mais respeitáveis foi emitida pela Portaria nº 545, de 20 de maio de
1993, estabelecendo a NOB – SUS 01/93, definindo as bases da descentralização e o
incentivo a autonomia dos municípios, de forma a estabelecer mecanismos de financiamento e
de transferências de recursos, controle e avaliação. Esta norma foi regulamentada e
estabelecida em virtude de um documento do Conselho Nacional de Saúde de abril de 1993.
Desta forma, a descentralização gerencial e o seu conteúdo básico foram reforçados
na NOB/96. Assim, o município passou a ser o responsável imediato pelo atendimento das
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necessidades da população, competindo à União normatizar e financiar os programas. Ao
município, competiu a gestão e a execução das ações, onde se insere o conjunto de atividades
que caracterizam a Atenção Básica à Saúde.

45

2.4

Atenção Básica à Saúde
A Atenção Básica pode ser entendida como um conjunto articulado de recursos e

conhecimentos, organizado para responder às necessidades de saúde da população, sendo
fundamental para que todos os problemas de saúde possam ser enfrentados (CONASS,
2007b).
Trata-se de uma forma de organização dos serviços de saúde que responde a um
modelo assistencial (com valores, princípios, e elementos próprios), por meio da qual se busca
unificar todos os aspectos desses serviços, tendo por base as necessidades de saúde da
população. Na forma mais ampla, a Atenção Básica é o primeiro contato com o sistema de
saúde e o local responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, de suas
famílias e da população. Busca proporcionar equilíbrio entre as duas metas de um sistema
nacional de saúde: melhorar a saúde da população e proporcionar eqüidade na distribuição de
recursos (STARFIELD, 2002).
De acordo com Bodstein (2002), a Atenção Básica possui programas e políticas
especificamente preocupadas com o primeiro nível de acesso e de contato da população com o
sistema de saúde. Como por exemplo, ações que visam à organização ou reorganização deste
modelo de assistência com o predomínio das ações preventivas e de promoção da saúde em
detrimento das ações curativas (de média e alta complexidade) e hospitalares
Assim, há uma necessidade de amplitude da reflexão no campo da saúde coletiva,
para se debater sobre a descentralização da política de saúde, analisando e sistematizando os
principais questionamentos em torno do atendimento na área da saúde.
Esta é uma concepção de sistema de saúde, uma filosofia que está inserida dentro de
todo este sistema. Tal concepção pode ser caracterizada por: justiça social e eqüidade; autoresponsabilidade; solidariedade internacional e aceitação de um conceito amplo de saúde
(CONASS, 2007a).
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Ainda de acordo com estudos de Starfield (2002), este atendimento é uma porta para
todas as novas necessidades e problemas no âmbito da saúde, pois fornece atenção sobre as
pessoas e não à enfermidade que as aflige. Assim, poderá no decorrer do tempo, fornecer
atenção para as condições do ser humano em questão, com exceção das doenças raras ou
muito incomuns, podendo coordenar ou integrar a atenção fornecida.
Consegue-se abordar problemas mais comuns na comunidade em que se está
inserida, oferecendo serviços de prevenção, cura e reabilitação para elevar ao máximo a saúde
e o bem-estar. Interage mais de um problema que possa estar envolvido no processo de saúdedoença, e ainda vai além, identifica o contexto e as respostas das pessoas aos seus problemas
de saúde (STARFIELD, 2002).
O período, pós-1995, foi marcado pela expansão da Atenção Básica de Saúde. Esta
expansão foi incentivada, em primeiro lugar, pelo Ministério da Saúde e, posteriormente,
pelas secretarias estaduais. Simultaneamente, ocorria um avanço no processo de
municipalização e no estabelecimento de novas sistemáticas para o financiamento das ações e
dos serviços de saúde, especialmente no âmbito da Atenção Básica (MARQUES; MENDES,
2003).
O Ministério da Saúde publicou, em 1999, o Manual para a Organização da Atenção
Básica, com o intuito de ampliar a definição das responsabilidades da atenção básica e, assim,
permitir o acompanhamento da descentralização, descrita pela NOB/96. Neste manual, há
descrições sobre a conceituação da atenção básica, as responsabilidades da gestão municipal,
as ações, as atividades, as orientações sobre repasse, os resultados e os impactos esperados.
Constam ainda, neste manual, as aplicações e as metodologias de acompanhamento para
controles dos recursos financeiros que contemplam o Piso de Atenção Básica.
A estratégia brasileira, para este tipo de atendimento à saúde, pode ser traduzida por
meio da Saúde da Família. Este fato veio a ocorrer no final de 1993, com a criação do
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Programa Saúde da Família (PSF). Assim, agregou à dimensão quantitativa uma dimensão
qualitativa (MENDES, 2002).
O PSF sofreu influências indiretas externas de diferentes modelos de saúde da
família, em especial, os modelos canadense, cubano e inglês. Mas suas origens estão no
Programa de Agentes de Saúde (parte de um programa de emergência de combate à seca),
instituídas pela Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, em 1987. O objetivo da adoção do
PSF, por parte do Ministério da Saúde, foi estabelecer uma estratégia de organização do
sistema de serviços de saúde do país. Estava superada, pelo menos no discurso oficial, a visão
da atenção básica à saúde como um programa de atenção primária seletiva (CORBO;
MOROSINI, 2005).
A pesquisa Saúde da Família no Brasil – Uma análise de indicadores para a atenção
básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) - descreve, comparativamente, no período de 1998
a 2004, a evolução de oito indicadores de saúde, segundo as coberturas da Saúde da Família
no Brasil e considerando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a renda e o porte
populacional dos municípios.
No intuito de melhorar os indicadores de saúde, foi observado o impacto do PSF nos
agrupamentos de municípios com IDH abaixo de 0,7. Esta observação é importante para
traduzir que a estratégia de saúde da família é um fator de geração de eqüidade. Ao
demonstrar melhores resultados, nesse agrupamento de municípios de IDH mais baixo,
conseguiu-se aproximar os indicadores desses aos municípios de renda e IDH mais alto,
reduzindo a lacuna existente entre os dois grupos. (CONASS, 2007a).
Em um estudo realizado pelos pesquisadores Macinko, Guanais e Souza (2006)
foram ponderadas algumas variáveis para arrefecimento da mortalidade infantil. A Saúde da
Família apresentou-se como a segunda variável mais importante, somente causando menor
impacto que os anos de escolaridade materna. O estudo demonstrou que o programa superou o
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acesso à água tratada como fator de redução da mortalidade, além de corroborar que o número
de leitos hospitalares per capita tem um peso pequeno nesse indicador.
Os municípios assumem o processo de descentralização e estabelecem um convênio
de municipalização, por meio da Lei n° 5184, de 27 de novembro de 1987. A rede básica foi
redimensionada e implementada, com a construção de novas unidades. De acordo com a
Política Nacional de Atenção Básica, os fundamentos que orientam a Atenção Básica à Saúde
são:
I. Possibilitar o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde;
com território registrado de forma a permitir o planejamento e a programação
descentralizada, e em consonância com o princípio da eqüidade;
II. Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações
programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde,
prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma
interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços;
III. Desenvolver relações de vínculo e de responsabilização entre as equipes e a população
registrada, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do
cuidado;
IV. Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento
constante de sua formação e capacitação;
V. Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como
parte do processo de planejamento e programação;
VI. Estimular a participação popular e o controle social.
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A Atenção Básica, conforme mencionado anteriormente, constitui uma estratégia de
atendimento inicial à população, além de atender as metas estabelecidas pelo governo, a fim
de melhorar a saúde da população e proporcionar eqüidade na distribuição de recursos.
A organização deste tipo de atendimento segue normas específicas. Devem existir
distritos de saúde, como uma divisão territorial, os chamados Distritos de Saúde. Em cada
distrito existem unidades de atendimento que ficam mais próximas à população, com o
objetivo de proporcionar um melhor atendimento às comunidades, de prevenção de doenças e
de acompanhamento próximo a cada família atendida. Cada unidade básica possui um gestor
que, junto à sua equipe, controlam os materiais utilizados e devem fazer pequenos
planejamentos para ampliar a eficiência e a eficácia dos atendimentos.
O estabelecimento de planejamentos para alcançar eficiência e a eficácia no ambiente
organizacional (privado ou público) parte dos fluxos de informações recebidas e enviadas
pelas equipes de trabalho e, também, pelos gestores de saúde.
Portanto, é importante estabelecer um sistema computacional que consiga transcrever
para os gestores as informações, em vista de um melhor processamento de controle, de
acompanhamento e de possíveis tomadas de decisão.
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2.5

Sistemas de Informações
De acordo com Laudon e Laudon (2007, p. 4), um SI pode ser definido como “um

conjunto de componentes inter-relacionados (...)” que são necessários para que possa se
coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações para a organização. Sendo
assim, tais processos objetivam facilitar o “(...) planejamento, o controle, a coordenação, a
análise e o processo decisório em empresas e outras organizações (...)”
Os autores também afirmam que o SI contém informações variadas, como:

(...) sobre pessoas, lugares e coisas de interesse, no ambiente ao redor da
organização e dentro da própria organização. Os sistemas de informação
essencialmente transformam a informação em uma forma utilizável para a
coordenação de fluxo de trabalho de uma empresa, ajudando empregados ou
gerentes a tomar decisões, analisar e visualizar assuntos complexos e resolver outros
tipos de problemas (LAUDON; LAUDON, 2007, p. 4).

Ainda, de acordo com os autores, os SIs influenciam algumas estruturas da
organização e, também, são influenciados por elas:
• Organização: estrutura organizacional, tipos de atividades, especialidade da
mão de obra, processos e procedimentos formais;
• Pessoas: cultura, comportamento e habilidades influenciam nas funções e
em como se utiliza o SI;
• Tecnologia: meio de coleta, processamento, transmissão, transformação e
organização de dados e informações.
Em geral, os SIs obtêm dados do ambiente interno e externo à organização e
processam estes dados, transformando-os em informações. Para que o SI funcione, existe a
interação de operações por meio de softwares, que permitem a disponibilização destas
informações na forma de relatórios, permitindo que se estabeleça uma relação “virtual” entre
vários indivíduos dentro da organização e com o SI (RICHIERI, 2001). Para que isto
aconteça, é necessário que a informação seja precisa, completa e recebida com regularidade
(MORAES; SANTOS, 2001).
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De acordo com Guimarães e Évora (2004), os sistemas de informação nos ambientes
organizacionais são estabelecidos a partir do levantamento das necessidades informacionais
dos decisores. Isto se realiza por meio da coleta e obtenção dos dados, da análise dos dados
(transformando-os em informação), da distribuição da informação (de acordo com as
necessidades do decisor), da utilização das informações pela sua incorporação no processo de
trabalho e, finalmente, se realiza por meio da avaliação constante dos resultados obtidos e dos
redirecionamentos no sistema, para atender às demandas e antecipar as necessidades dos
decisores.
Tais autores ainda ressaltam que, no ambiente de saúde, tais SIs são importantes para
o desenvolvimento do processo na prestação de serviços de saúde, no que tange a segurança
para a tomada de decisão, o que resulta em melhor atendimento aos pacientes. Entretanto, vale
ressaltar que a introdução de tecnologias computacionais no ambiente de saúde é
relativamente recente. De acordo com estudo de Évora, Fávero, Trevizan e Melo (2000), na
década de 80 que ocorreram maiores pesquisas e utilizações de tecnologias de informações na
área da saúde.
Segundo Richieri (2001), SIs que trabalham com softwares mais modernos também
permitem a integração dos dados e refletem maior agilidade na análise desses dados, “(...)
transformando-os em informações essenciais para a tomada de decisão”.
Choo (1998) afirma que a tomada de decisão formal é estruturada por regras e
procedimentos que especificam papéis, métodos e normas, e, ainda, estabelecem valores que
influenciam em como a organização enfrenta a escolha e a incerteza. A combinação esperada
entre cultura, comunicação e consenso melhora a eficiência e ajuda a alcançar um nível mais
elevado para as tomadas de decisão, conforme figura 2.
Segundo Anthony (2002), há três níveis de informação: estratégica, gerencial e
operacional. Para cada nível é existe sistemas de informação para suporte, que auxilia o
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processo de tomada de decisão. Conforme Laudon e Laudon (2007) as empresas possuem
necessidades e problemas diferentes. Assim, os sistemas de informações também são
diferentes e possuem funções distintas dentro das organizações. Desta maneira, dentro de uma
organização, podem coexistir diferentes subsistemas, preferencialmente integrados e que,
eventualmente, utilizem a mesma base de dados para evitar conflitos em relatórios e
informações gráficas.

Figura 2. Elementos no Processo de melhor Tomada de Decisão
Fonte: Elaborado pela autora com base em Choo (1998)
Assim, os Sistemas Integrados de Gestão, também conhecidos como ERP são
constituídos, de acordo com Borba et al (2003, p.2), por “pacotes de aplicativos de
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computador que dão suporte à maioria das necessidades de informação de uma empresa (ou
organização não lucrativa, ou universidade ou agência não governamental)”.
De acordo com Almeida (2004), ainda não existe uma definição precisa quanto ao
conceito de ERP, pois se refere a um conceito geral para os sistemas de gestão integrados.
“Esses sistemas são caracterizados por possuírem bases de dados únicas e consistência em
seus fluxos de informações, de forma que cada um dos módulos tenha acesso a dados
capturados por outros.” (ALMEIDA, 2004, p. 12).
Os sistemas de planejamento de recursos empresariais ou enterprise resouce
planning (ERP) são pacotes de software prontos que dão suporte à maioria das
funções-chave das empresas, como o gerenciamento de logística, vendas e finanças.
Esses sistemas são genéricos e as funcionalidades por eles providas podem servir
para uma grande variedade de organizações. A implementação de um sistema ERP
envolve um processo de customização do pacote genérico e seu alinhamento com as
necessidades específicas da organização. O processo de alinhamento define,
simultaneamente, a configuração do software e a solução para o negócio da empresa.
Devido à necessidade de adaptar a empresa ao pacote de software, e não o contrário,
freqüentemente, o resultado é o redesenho dos processos organizacionais. A
realização de customização do software para o aumento da funcionalidade do
sistema , embora não seja desejada, é, algumas vezes, necessária. O alinhamento dos
processos organizacionais, influenciado por vários aspectos do ambiente, como a
existência de sistemas de informações anteriores à implementação do ERP e a
cultura organizacional, possui papel crucial no sucesso da implementação do projeto
de ERP e no futuro das práticas de negócio da organização. (SOFFER;

GOLANY; DORI, 2003, p.673).
A adaptação da organização ao pacote de softwares ocorre quando uma instituição
compra um ERP pronto e há a necessidade de alterações deste pacote para atender as
necessidades da organização. Em caso de ERP “produzidos” especificamente para uma
organização ou um grupo de organizações do mesmo segmento, com características comuns,
este processo de adaptação é reduzido, mas isto não descarta a revisão de processo e a
manutenção do sistema.
Assim, as diversas formas de informatização em organizações de saúde, bem como
outros tipos de empresas, devem ser inseridas em um sistema integrado para que seu potencial
seja aumentado.
Para que haja esta evolução, alguns autores propõem a utilização desta tecnologia
em estrutura que possibilite a modularidade (TOUSSAINT; LODDER, 1998; FERRARA,
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1998). No entanto, os autores Corrêa, Gianesi e Caon (2007) fazem outra relação com a
utilização dos módulos. Geralmente, as organizações que adotam pacotes com módulos
acabam por não utilizar todos os módulos disponíveis. Isto ocorre porque há dificuldades de
adaptação à realidade operacional das atividades e dos departamentos, ou mesmo ao macroambiente legal brasileiro. Dessa forma, os autores relacionam os seguintes módulos gerais que
são comumente comercializados:
1. Módulos relacionados a Operações e Supply Chain Management:
− Previsões/Análises de Vendas (Forecasting/Sales Analysis)
− Lista de Materiais (BOM – Bills of Material)
− Programação-mestre de Produção / Capacidade Aproximada (MPS – Master
Production Scheduling / RCCP – Rough-cut Capacity Planning)
− Planejamento de Materiais (MRP – Material Requirements Planning)
− Planejamento Detalhado de Capcidade (CRP – Capacity Requirements
Planning)
− Compras (Purchasing)
− Controle de Fabricação (SFC – Shop Floor Control)
− Controle de Estoques (Inventory)
− Engenharia (Engineering)
− Distribuição Física (DRP – Distribution Requirements Planning)
− Gerenciamento de Transporte (TM – Transport Management)
− Gerenciamento de Projetos (Project)
− Apoio à Produção Repetitiva
− Apoio à gestão de Produção em Processos
− Apoio à Programação com Capacidade Finita de Produção Discreta
− Configuração de Produtos
2. Módulos Relacionados à Gestão Financeira/Contábil/Fiscal
− Contabilidade Geral
− Custos
− Contas a Pagar
− Contas a Receber
− Faturamento
− Recebimento Fiscal
− Contabilidade Fiscal
− Gestão de Caixa
− Gestão de Ativos
− Gestão de Pedidos
− Definição e Gestão dos Processos de Negócio (Workflow)
3. Módulos Relacionados à Gestão de Recursos Humanos
− Pessoal (Personnel)
− Folha de Pagamentos (Payroll)
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Como pôde ser observado, o conceito de informação é importante para todo o
processo de constituição de um sistema de informação, bem como para os aplicativos e
módulos. Dessa forma, Almeida (2004) estabeleceu distinções quanto à fonte de informações
e suas relações com a organização de saúde:
•

Controle do sistema de Saúde;

•

Origem e uso clínico e,

•

Origem e uso gerencial

As informações utilizadas no controle do sistema de saúde são aquelas que têm
aplicações organizacionais. As informações clínicas são originadas e utilizadas nas atividades
operacionais, ou de gerenciamento, ou de pesquisa. As informações gerenciais abastecem as
atividades de planejamento e controle e, também, têm origem nas atividades operacionais
(não apenas clínicas) e de origem administrativa e de suporte.
Pode-se, assim, dizer que a informação tem uma origem, um processamento,
determinados resultados e a necessidade de retroalimentação, conforme figura 3:

Figura 3. Fluxo de Informações
Fonte: Elaborado pela autora com base em Chiavenato (2004)
A figura 3 se assemelha à teoria dos sistemas de fluxos abertos, proposta por
Chiavenato (2004, p. 519), em que há, na estrutura “entrada ou insumo (input); processamento

56

ou transformador (throughput); saída ou resultado ou produto (output); retroação ou
retroalimentação ou retroinformação (feedback); ambiente (environment)”.
Assim, é importante que se estabeleça uma estrutura de informações básicas no
processo de planejamento ou uma programação de um sistema de informação de saúde,
conforme quadro 1.
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- População

- Situação da Saúde

1 - Diagnóstico
Estrutua (idade, sexo, distribuição geográfica, níveis de ingresso,
outros).
Dinâmica (nascimento, óbitos, migração, crescimento).
Mortalidade (causas, idade, sexo, distribuição geográfica).
Morbidade (causas, idade, sexo, distribuição geográfica).
Outras.

Organização (politicas, estratégicas, instalações, institucional).
Financiamento (fontes, total de despesas).
Despesas de Operação.
Processos de decisão.
Marco legal (organização, políticas, estratégias).
Finaciamento (fontes, total de despesas).
Despesas operacionais.
- Análise instituicional
Despesas com investimentos.
Despesas totais.
Recursos (humanos, físicos, financeiros, outros.
Recursos (humanos, equipamentos, materiais).
Produção.
- Organização e operação
Produtividade.
Custos.
Eficácia.
Eficiência.
- Utilização e distribuiçao
Efetividade.
Todas as áreas de diagnóstico e tratamento.
- Projeções
Problemas prioritários e fatores condicionantes.
- Conclusões diagnósticas
2 - Programação
Lista de políticas.
Objetivos, metas, normas, procedimentos, atividades, recursos
Organizaçao e administração.
- Definição e priorização de politicas
Viabilidade Financeira.
institucionais
Factibilidade (técnica, administrativa, legal, política).
Distribuição de recursos.
Lista de projetos.
Aprovação de projetos, viabilidade (financeira, técnica,
- Seleção e legalização de projetos
administrativa, legal, política).
Distribuição de recursos.
3 - Execução de políticas e projetos
Disponibilidade de recursos intra-setoriais e extra-setoriais.
Tecnologia disponível intra-setorial e extra-setorial.
- Prestação de serviços
Normas de atenção de referência.
Tratamento e resultado.
Disponibilidade e organização dos recursos para a atenção.
- Controle e supervisão
Entrega dos serviços (quantidade, qualidade e oportunidade).
Recursos humanos, materiais, manutenção e orçamento.
- Administração de sistemas
Eficácia, eficiência, competividade.
- Utilização e distribuiçao
Cobertura.
Metas versus desfechos (resultados).
Relatórios de qualidade de atenção e de controle e supervisão da
- Avaliação
atenção.
- Análise setorial

Quadro 1. Informações básicas no processo de planejamento
Fonte: Malagón-London et al (2000, p. 381)

58

Como pode ser observado no quadro 1 as informações são provenientes do ambiente
interno e externo à organização de saúde. Devem existir informações a respeito da população
e seu perfil epidemiológico, das características da organização, produtividade, custos,
orçamentos e metas para se estabelecer um planejamento para a organização.
Vale ressaltar que, conforme teoria de Guimarães e Évora (2004), Malagón-London
et al (2000) e Laudon e Laudon (2007), os ambientes externo e interno influenciam nas
características e nas origens das informações. Valeriano (2005) propõe um “ambiente geral”
onde há a relação entre o ambiente e o SI. Por sua amplitude, tanto pode atuar diretamente
sobre uma organização ou sobre um grupo indistinto de organizações. Propõe, ainda, um
“microambiente”, com atuação direta sobre as organizações. O ambiente organizacional está
no microambiente, o qual absorve o SI, que é o recurso capaz de receber, processar,
classificar, organizar e calcular toda a informação gerada nos ambientes. Tais ambientes
podem ter influência nas decisões estratégicas das empresas, conforme figura 4.

Figura 4. Sistema de Informação
Fonte: adaptado de Laudon e Laudon (2007, p. 8).
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Conforme Laudon e Laudon (2007), o uso de um SI é uma ferramenta para soluções
de organizações e, ainda, ressaltam a necessidade do gestor em conhecer tanto a dimensão de
sua organização quanto o poder de soluções que podem ser apresentadas pelo SI e pela
tecnologia de informação. Assim, os gestores podem reconhecer a ênfase do Sistema de
Informação sobre a natureza organizacional.
Para tanto, o SI deve ser pautado em resultados eficientes e eficazes. De acordo com
Stair e Reynolds (2002, p.24), a “eficiência é resultado do que é produzido, dividido pelo que
é consumido e eficácia é uma medida da extensão em que um sistema alcança suas metas”.
Nas organizações de saúde pública, os SIs devem ter, além das características
delineadas até aqui, um arcabouço de indicadores à disposição para que se possa conhecer e
analisar a situação de saúde da população e a atuação dos serviços de saúde. Segundo Cecílio
(1997) a existência de boas informações são imprescindíveis para a organização de saúde,
pois elas traduzem os indicadores de desempenho de todos os tipos. Eduardo (1990, p.74), em
consonância com a proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS), entende que a
avaliação em saúde possui cinco modalidades de indicadores. A saber:
1- indicadores da política sanitária, englobando o compromisso político de alcançar:
a saúde para todos, a distribuição de recursos suficientes para a atenção primária em
saúde, o grau de eqüidade na distribuição de recursos, o grau de participação da
comunidade na obtenção da saúde, definição de uma estrutura orgânica e
administrativa adequada como estratégia nacional para alcance de saúde para todos e
as manifestações práticas de compromisso político internacional em favor da saúde
para todos;
2- Indicadores sociais e econômicos, como taxa de crescimento da população,
produto nacional bruto (PNB) ou produto interno bruto (PIB), distribuição de
recursos e gastos com saúde, condições de trabalho, índice de alfabetismo de
adultos, condições de habitação e disponibilidade de alimentos energéticos por
habitantes;
3- Indicadores da prestação de atenção de saúde, como disponibilidade,
acessibilidade material, acessibilidade econômica e cultural, utilização dos serviços
e indicadores da qualidade da assistência.
4- Indicadores da cobertura da atenção primária de saúde, como aqueles
relacionados com o nível de ‘alfabetismo sanitário’, disponibilidade de sistemas
adequados de água e esgoto, acesso das mães e crianças à atenção de saúde local,
assistência adequada ao parto, cobertura vacinal adequada das crianças em relação
às principais doenças infecciosas, disponibilidade de medicamentos essenciais
durante todo o ano, acesso aos serviços de referência e relação adequada de
profissionais de saúde por habitante, tanto no nível da atenção primária quanto da
referência.
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5- Indicadores do estado de saúde, como percentagem de recém nascidos com baixo
peso ao nascer, acompanhamento nutricional e psicossocial das crianças, taxa de
mortalidade infantil e taxa de mortalidade nas primeiras idades.

A autora complementa a sua análise, sobre a metodologia da avaliação dos serviços
de saúde, propondo um conjunto mais complexo de indicadores para o sistema básico de
informação de saúde, que envolve três sistemas:

(...) os que deverão subsidiar a avaliação da estrutura organizacional estão
relacionados, basicamente, com o modelo de organização, com os mecanismos de
gestão, funcionamento e desempenho dos serviços (...).
(...) relativos a avaliação das formas de atuação/programas deverão refletir o
processo pelo qual atua a instituição na busca de seus objetivos(...).
Os sistemas que alimentam os resultados/impactos deverão refletir o alcance dos
objetivos dos serviços, ou seja, o estado de saúde da população, e se relacionam
mais diretamente com o processo saúde/doença (EDUARDO, 1990, p.74-76).

Relacionando os conceitos de informação, sistema de informação e ERP, a reflexão
proposta por Eduardo (1990) discorre sobre o modelo de gestão municipal da saúde e a
própria gestão interna nas unidades prestadoras de serviços básicos de saúde e suas
influencias no funcionamento e desempenho das organizações de saúde.
Ao se referir ao processo de resultados e impactos das organizações de saúde, alguns
conceitos devem ser relacionados, tais como informação, desempenho e eficiência.
Alguns autores (MISOCZKY, 1991; DONALÍSIO, 1993) explicitam a necessidade
de se ter os Sistemas de Informações de Saúde no âmbito municipal, para que se alcance bons
desempenhos e eficiência, tanto econômica como de qualidade de atendimento. Donalísio
(1993) dispõe ainda que o SI deve conter:
• Perfil epidemiológico;
• Impacto e a qualidade dos serviços de saúde e
• Investigação da opinião da clientela.
Quanto ao impacto e qualidade dos serviços, o autor destaca a importância das
informações no atendimento e como tais informações podem gerar indicadores de qualidade:
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(...) capacidade resolutiva, rapidez e agilidade no acesso aos serviços, informações
sobre a organização interna das unidades, burocratização, retaguarda de serviços
diagnósticos e terapêuticos (laboratórios, radiologia, farmácia, consultas
especializadas, hospitais, maternidades...), qualidade de prontuários, qualidade das
consultas, compromisso com o seguimento de pacientes crônicos, capacidade de
prevenir formas graves e complicações de doenças, relação equipe-paciente,
integralidade das ações, demanda reprimida, impacto de programas nos padrões de
morbidade e mortalidade municipais (DONALÍSIO, 1993, p.68)

Retomando o processo de origem e influências de informações (conforme figura 3)
as entradas, o processamento, as saídas e a retroalimentação, transitam pela rede básica
pública municipal. Segundo Pinto (2000), isto ocorre por meio de um fluxo elaborado para a
produção da informação, direcionando a origem dos dados (coleta e transmissão) para a
atenção básica, o seu processamento para o nível central da SMS e a tomada de decisão para
os vários níveis do município. O parâmetro da retroalimentação (feedback) é importante para
que se obtenha novas opções de decisões, levando em consideração a necessidade de
(re)direcionar os processos de coleta, análise e tratamento dos dados. O SI, dessa maneira, é
útil quando há uma homogeneidade no tratamento dos dados permitindo que estes sejam
comparados e consolidados (RODRIGUES; GOIHNAN, 1990).
O processo da introdução da tecnologia em organizações de saúde, também, se faz
importante para o entendimento da descentralização promulgada pelo SUS, conforme tópico
específico neste trabalho. Desta maneira, a municipalização da gestão em saúde traz consigo a
necessidade de implantação do Sistema de Informação “(...) o município assume um papel
mais amplo do que um mero coletor de dados, produzindo, organizando e coordenando a
informação em saúde de sua região” (BRANCO, 1996, p.270).

2.5.1 Sistemas de Informações em Saúde Pública
Neste tópico, serão apresentados os sistemas de informações em saúde pública
disponíveis para Atenção Básica no município de Ribeirão Preto.
Os SIS, de base nacional, utilizados na Atenção Básica do município referem-se a:
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•

Sistemas de informações sobre nascidos vivos (SINASC);

•

Sistemas de Informações sobre Mortalidade (SIM);

•

Sistema de Informação de agravos de notificação (SINAN),

•

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos
(HIPERDIA),

•

Sistema de assistência pré-natal (SISPRENATAL);

•

Sistema de Informação em Atenção Básica (SIAB);

•

Sistemas de Informações sobre Serviços e Atendimentos Ambulatoriais do
Sistema Único de Saúde (SIA SUS) e,

•

Hygia Web® (único contratado) (GUEDES, 2007).

O SINASC foi implantado pelo Ministério da Saúde em 1990, com o objetivo de
reunir informações epidemiológicas relativas aos nascimentos no país. No Brasil, a
implantação ocorreu de forma gradual em todos os estados. Este SIS é uma ferramenta de
informação que possibilita a definição de políticas de saúde, pois (por intermédio dos
registros realizados nos municípios) é possível subsidiar as intervenções relacionadas à saúde
da mulher e da criança em todos os níveis de atenção no SUS.
O SIM foi desenvolvido e implantado no Brasil pelo Ministério da Saúde em 1975.
Trata-se de um sistema de vigilância epidemiológica destinado ao país com o objetivo de
captar dados sobre os óbitos do país, a fim de fornecer informações sobre mortalidade para
todas as instâncias do sistema de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).
O SINAN é um sistema que dá suporte e sustentação de dados para a vigilância
epidemiológica e tem, por objetivo, o registro e o processamento dos dados sobre os agravos
de notificação no país. Assim, este sistema fornece dados para estabelecer a análise do perfil
da morbidade e, desta forma, contribuindo para a tomada de decisões nos âmbitos municipal,
estadual e federal (BRASIL, 2006).
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O sistema HIPERDIA é um sistema de informação oficializado e criado pelo
Ministério da Saúde. Este sistema tem como finalidade, o cadastramento e o monitoramento
dos pacientes portadores de hipertensão e/ou diabetes mellitus5, além de disponibilizar este
instrumento para utilização pelos municípios (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

As

informações coletadas pelo sistema devem estar disponíveis a todos os gestores do SUS,
definindo os meios de comunicação entre os municípios e o administrador federal. Por meio
da portaria conjunta n° 112, estabelece que o não cumprimento dos fluxos estabelecidos para
envio de arquivos implicaria no não recebimento dos medicamentos pelo município, no mês
posterior à data fixada para o envio dos arquivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
O SISPRENATAL é o sistema desenvolvido pelo Departamento de Informática do
SUS (DATASUS) e está voltado ao acompanhamento adequado das gestantes inseridas no
Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento. Neste sistema, define-se o elenco
mínimo de procedimentos para uma assistência pré-natal adequada, permitindo o
acompanhamento das gestantes desde o início da gestação até o pós-parto (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2008a).
O SIAB é um sistema de informação implantado em 1998 em substituição ao
Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (SIPACS), pela
coordenação de Saúde da Comunidade/ Secretaria de Assistência à Saúde6, em conjunto com
o Departamento de Informação e Informática do SUS/DATASUS. Tal SIS tem como objetivo
acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas pelas equipes da Estratégia
Saúda da Família (ESF). Seus dados são gerados por profissionais das equipes de saúde da
família, cujo sistema permite o registro de diversas informações relativas ao perfil
5

Diabetes mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os
sistemas de saúde de todo o mundo. O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por
hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos,
rins, nervos, cérebro, coração e vasos sangüíneos. Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina
envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras
de insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros (BRASIL,2006).
6
A coordenação do Saúde da Comunidade/ Secretaria de Assistência à Saúde passou a ser Departamento de
Atenção Básica/Secretaria de Atenção à Saúde
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epidemiológico e acompanhamento das ações desenvolvidas pelas equipes (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2008b).
O SIA-SUS, em abrangência nacional, foi criado a partir da incorporação do
INAMPS pelo Ministério da Saúde, regulamentado pela Resolução nº 228 de agosto de 1990
(DOU 6/8/90 Seção I p.14881) (BRASIL, 1990). O objetivo era acompanhar os programas
físicos e orçamentários, além do acompanhamento das ações de saúde produzidas, gerando
instrumentos analíticos de controle e avaliação, agilização dos procedimentos de pagamentos
e contribuição na formação do banco de dados do SUS. Entretanto, o SIA nas UBS foi sendo
substituído pelo Hygia Web®.
O Hygia foi contratado em 1993 e implantado em 1994 (assim ele é o único SIS
privado). Este sistema inclui software e hardware e tem a característica de ser um banco de
dados único, com cadastro único de paciente, de agendamento de consultas com hora
marcada, de informatização de laboratório, vacina, prontuário eletrônico, estatísticas e
faturamento (PINTO, 2000).
Em 2007 a Secretaria Municipal de Saúde modernizou o Hygia e passou a utilizar o
Hygia Web® (nova versão, a qual disponibilizou outros recursos como, Odontograma Digital
e Gráficos Biométricos). Este novo SIS prevê ainda, computadores em todos os consultórios,
onde os profissionais poderão informar eletronicamente tudo sobre os pacientes; informará ao
farmacêutico qual medicamento está para vencer, podendo gerar economia financeira para o
município. Para isso, foram 700 computadores adquiridos, no decorrer de 2007.
Portanto, pode-se concluir que existem vários SIS para a saúde pública municipal. A
pesquisadora Moraes (1998, p.87) descreve sobre a fragmentação dos SIS disponíveis, não
apenas no caso de Ribeirão Preto, mas no país, em geral:
D.Maria, paciente adscrita em um Posto de Saúde, está pulverizada pelos vários SIS,
se por exemplo: i) for portadora do bacilo de Koch, quando então fará parte do
sistema de informação do Programa de TB; ii) estando em idade fértil, estará inscrita
no Programa Materno-Infantil; iii) se tiver filhos em idade compatível, comporá o
Sistema de Suplementação Alimentar; iv) com tantos problemas, precisará de
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atendimento no Programa de Saúde Mental; v) para completar há uma suspeita de
hansen. (...). Eis outro sistema de informação do qual fará parte. Seguramente, cada
um dos chamados Programas Especiais possui argumentos fortes assentados na
razão técnica, a qual funda-se no contexto histórico da sociedade brasileira
fragmentária e pragmática. A D. Maria, enquanto indivíduo portador de uma
totalidade singular, se perde no emaranhado das ações institucionais. D. Maria é
"esquartejada" pelos diferentes SIS que por sua vez expressam a lógica
fragmentadora das instituições de saúde, produto do modo como o Estado brasileiro
responde às demandas colocadas pela sociedade. Este destaque se deve pela
necessidade de enfatizar a importância de existência de 'Prontuário do Paciente' nos
Postos e Centros de Saúde. Pode parecer óbvio tal afirmação, e de uma certa
maneira é, mas infelizmente ainda persiste um número grande de serviços
ambulatoriais onde inexistem procedimentos de registros unificados que preservem a
história clínica dos pacientes. Estes são transformados em quantitativos de produção.
O problema maior não está colocado, por exemplo, no Sistema de Informação
Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), mas sim na opção da gerência da unidade
assistencial de não adotar o procedimento de um registro único para os atendimentos
(Prontuário do Paciente). É premente a implantação de Prontuários em todas as
unidades de atendimento ambulatorial, nem que seja um "Prontuário Mínimo de
Atendimento Ambulatorial.

Assim, retomando Stair e Reynolds (2002), o SIS deve ser pautado em resultados
qualificados, que consigam, além de mensurar a eficiência e a eficácia auxiliar os gestores no
processo de tomada de decisão. Dessa forma, o SIS deve interagir com as teorias
administrativas, para gerar informações necessárias, a fim de obter um bom desempenho na
organização, além de se relacionar com ambientes externos. Para tanto é necessário conhecer
as características da organização e estabelecer metas e indicadores de desempenho.
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3

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO
No presente capítulo, estão delineados os conceitos que permeiam e contemplam um

sistema de avaliação de desempenho, suas vantagens de implementação para o serviço de
saúde de uma organização pública. Também será abordada sua importância como uma
ferramenta de controle e análise de desempenho e eficiência, além do auxílio no processo de
tomada de decisão.
No ambiente empresarial, os administradores tomam decisões ou aplicam políticas de
acordo com os preceitos, normalmente dos acionistas, pois são a eles que as contas devem ser
prestadas. De acordo com Olak (2000), para as organizações públicas a complexidade é
maior, já que existe o poder público com o objetivo de implantar políticas sociais, e as
organizações executando atividades sociais. Portanto, existe uma relação de accountability,
que segundo Slomski (2005) são instrumentos que facilitam a transparência e fazem com que
o cidadão se sinta confortável ao ver que a gestão pública está sendo eficiente no gasto dos
recursos públicos.
Desta maneira, pretende-se contextualizar a avaliação de desempenho de entidades
públicas e apresentar a avaliação de desempenho, contempladas na literatura de gestão. A
avaliação é uma atividade muito antiga, existente desde os primórdios da civilização
(CONTANDRIOPOULUS et al., 1997). De acordo com Uchimura e Bosi (2002), a avaliação
de programas públicos surgiu com a Segunda Grande Guerra, desencadeada pela necessidade
de controlar a aplicação dos escassos recursos do Estado. No Brasil, avaliações do gênero
começaram a ser desenvolvidas a partir da década de 80.
A administração pública tem se transformado ao longo do tempo o que torna a
avaliação um instrumento importante para a otimização do uso dos recursos nas políticas
públicas (MARINHO; FAÇANHA, 2001; MATIAS-PEREIRA, 2006). Para Olak (2000,
p.110), uma avaliação de desempenho deve possuir alguns indicadores capazes de medir:
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(i) eficácia: em que grau o produto (ou serviço) atende aos padrões estabelecidos,
consideradas as demandas de usuários e clientes;
(ii) eficiência: em que grau o produto (ou serviço) está sendo produzido a um
custo mínimo;
(iii) qualidade: em que grau o produto (ou serviço) é adequado ao uso pelo usuário
(cliente ou cidadão).
Assim, pode-se definir que “avaliação de desempenho não tem outro propósito senão
o de buscar a eficácia empresarial, nesse contexto entendido como a competência em obter
continuidade em um ambiente dinâmico e de cumprir com sua missão” (OLAK, 2000, p.
107).
De acordo com Pereira (2001), pesquisador do núcleo de pesquisa do modelo de
Gestão Econômica (GECON), a avaliação de desempenho também faz parte de um processo
em que se busca eficácia e eficiência. Para Pereira (2001, p.190) “... avaliação refere-se ao ato
e efeito de atribuir valor, sendo que o valor pode ser entendido num sentido qualitativo
(mérito, importância) ou num sentido quantitativo (mensuração)”.
Avaliar um desempenho é, também, considerado um meio para se fundamentar a
tomada de decisões (PADOVEZE, 2003; ANTHONY; HERZLINGER, 1980). Como em todo
processo de gestão, também deve ser inclusa a fase de planejamento e controle, assim, os
dados reais obtidos pelos modelos de mensuração e informação devem ser comparados com
os dados planejados.
Para uma solidificação teórica dos termos avaliação e desempenho, neste estudo,
foram convencionadas as seguintes definições: para avaliação, o conceito acima exposto por
Pereira (2001); por desempenho entende-se “realização de uma atividade ou de um conjunto
de atividades” (PEREIRA, 2001, p.193).
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Deste modo é necessário que existam elementos relacionados à avaliação de
desempenho. Pereira (2001, p. 192) identificou estes elementos como sendo:
•
•
•
•
•

o aspecto da quantificação ou mensuração do desempenho “econômicofinanceiro”;
a necessidade de “bases concretas” para avaliação dos possíveis desvios entre
um desempenho observado e um desempenho ideal ou desejado;
a emissão de um “parecer” pelos administradores, decorrentes da avaliação
desses desvios;
o propósito desse “parecer” como o de orientar a execução do desempenho à
situação desejada, que entendemos como uma tomada de decisões corretivas,
visando a obtenção da situação desejada;
a estreita relação entre: avaliação de desempenho, processo decisório e
controle.

Portanto, o propósito da avaliação de desempenho é servir de ferramenta ao processo
de gestão, emitindo relatórios que possibilitem uma melhor tomada de decisão por parte dos
gestores. Dessa maneira, podem ser divididas as atividades da organização em dimensões de
desempenho.
Estas dimensões são ligadas à amplitude (funcional, divisional e global), ao tempo
(curto, médio e longo prazo), à dimensão da qualidade (eficácia e eficiência), à ocorrência
(planejada, em realização e realizada) e por fim à dimensão da natureza (operacional,
econômica e financeira). As dimensões se inter-relacionam, conforme figura 5:
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Figura 5. Dimensões do Desempenho da Organização
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Pereira (2001).
Neste estudo, serão enfatizadas as dimensões da natureza, da ocorrência e da
qualidade. Na dimensão natureza, o desempenho operacional está ligado à atividade ou a um
conjunto de atividades diretamente ligado à utilização de recursos para transformação em
bens ou serviços, ou seja, ao processo da geração de serviço final. Assim, a principal
preocupação desse desempenho está ligada à eficiência na utilização dos recursos
(equipamentos), à segurança nos processos de produção, aos prazos e à qualidade dos
produtos finais (PEREIRA, 2001).
O desempenho econômico é qualificado pelo aspecto econômico envolvido no
desempenho operacional, ou seja, pelas características de valor econômico de maneira que, os
custos incorridos no desempenho operacional sejam inferiores ao valor do bem final
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produzido. Entretanto, o desempenho operacional pode gerar efeitos positivos ou negativos
(ganhos, perdas nos custos, depreciação maior ou menor na utilização de equipamentos,
custos/receitas da imobilização de recursos financeiros, preços de acordo com a qualidade do
bem).
O desempenho financeiro se refere aos prazos de recebimento e pagamento de
valores envolvidos no desempenho operacional, bem como a captação e a aplicação de
recursos financeiros necessários.
O desempenho planejado trata das atividades a serem realizadas pela organização de
saúde, conforme as definições de planejamento para que se atinja o objetivo previamente
estabelecido.
No desempenho em realização as atividades ainda estão sendo desenvolvidas,
podendo ainda se fazer ajustes para que estas alcancem o objetivo planejado/desejado. Já o
desempenho realizado é a concretização do ciclo completo da execução das atividades e assim
impacta no sistema e não mais permite correções. Como instrumento de gestão, o modelo de
avaliação deve prever que haja controle sobre o desempenho.
De acordo com Padoveze (2003) os dados desejados são obtidos no sistema
orçamentário e os dados planejados no sistema de padrões.

O pesquisador criou uma

sistematização simples e objetiva para identificação e aplicação de valores para analisar o
resultado econômico do período, ou seja, a avaliação de desempenho.
Tabela 1 – Sistematização para avaliar o resultado econômico
Área de Responsabilidade
Receita das Atividades
(-) Custos Diretos/Variáveis das Atividades
Resultado Operacional (Avaliação de Resultados)
(-) Custos Específicos da Área de Responsabilidade
Resultado Econômico (Avaliação de Desempenho)

Fonte: Padoveze (2003, p. 4)

Real

Orçado

Padrão

Variações
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O esquema apresentado identifica o resultado dos serviços que são realizados por
uma unidade de saúde, ou até mesmo por setores dentro da unidade. Identifica, também, o
resultado final da área, constituindo-se num modelo de avaliação de desempenho.
Na dimensão da qualidade das atividades o foco é eficácia e eficiência, conforme
corrobora a teoria de Padoveze (2003). De acordo com Pereira (2001), a eficácia e a eficiência
podem ser planejadas de maneira que constituam parâmetros de avaliação de desempenho.
Para a avaliação de desempenho da gestão econômica os orçamentos e os padrões
refletem os níveis de resultados e de eficiência desejados nas atividades da organização.
Dessa forma, os gestores são avaliados pelo seu desempenho, somente com base nas receitas,
nos custos e nos resultados vinculados a cada setor da unidade de serviço, sem a transferência
de valores de outras áreas que não estão sob a sua responsabilidade, que não são por eles
controláveis e que nem tiveram a sua participação quando foi planejado.
Ribeiro Filho (2002) comprova que, se a entidade pública contar com um resultado
econômico fixado como objetivo em um planejamento, o seu valor será a base para se
acompanhar a execução das ações organizacionais e o desempenho de cada uma das divisões.
Assim, será possível medir o desempenho da gestão pública individual e global.
A figura 6 demonstra os elementos básicos à prestação de contas das organizações
públicas, que asseguraram a eficiência na aplicação dos recursos. A partir desta figura pode-se
entender que uma unidade de serviço de saúde deverá prestar contas à sociedade. Assim o
sistema de avaliação de desempenho deve fazer uma interação entre os resultados
operacionais com os resultados econômicos e financeiros.
De acordo com Olak (2000), no setor público, a transparência e a prestação de contas
à sociedade são realizadas por meio de informações geradas pelos dados contábeis
convencionais, pelo balanço social e pelo relatório de avaliação de resultados, conforme
figura 6.
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Figura 6. Prestação de Contas e Avaliação de Desempenho em Organizações Públicas
FONTE: adaptado de OLAK (2000, p. 165).
Existe uma importante diferença nestes dados se comparados com o setor privado.
Trata-se da análise da eficiência no uso dos recursos investidos, por meio de relatórios
gerenciais, o que não ocorre no setor público (OLAK, 2000).
Uma entidade pública é obrigada a demonstrar, ao Tribunal de Contas, que aplicou
um recurso conforme estava previsto no orçamento (execução orçamentária), mas não precisa
informar o quanto utilizou o recurso (análise de eficiência).
Segundo Pereira (2001), existe um processo de avaliação de desempenho, ou seja,
fenômenos anteriores ao sistema de avaliação de desempenho. Assim, são necessárias
algumas etapas para a construção do processo e, posteriormente, de um sistema. A figura 7
ilustra o processo que a organização deve seguir.

74

Realidade (fenômenos)

Sensores

Processo de Avaliação de Desempenho

Sistemas de
Informações

Padrões

- Identificação das transações
- Mensuração econômica (em termos monetários)
- Discriminação conforme critérios

-

Classificação
Acumulação
Comparação (padrão x real)
Identificação de desvios (efeitos)

Informações sobre
desempenho

Gestores (controle)

Interpretação das informações

Conclusão sobre a qualidade do
desempenho

Levantamento de soluções
alternativas

Avaliação das
alternativas

Decisão (escolha
entre alternativas)

Ação sobre as
causa

Figura 7. Processo de Avaliação de Desempenho
Fonte: Adaptado de Pereira (2001, p. 205).
Para uma melhor esquematização das etapas do processo de avaliação de avaliação
de desempenho o quadro 2 apresenta uma propósito dos elementos envolvidos.
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Elemento

Propósito

Realidade

Averiguação do ambiente onde a organização está inserida

Sensores

Determinação de padrões (objetivos; metas; orçamentos etc.)

Identificação de transações; Mensuração
econômica e Determinações

Observação do desempenho realizado

Padrões

Análise do desempenho (Padrão x Real). Identificação de
Problemas

Interpretação das Informações

Interpretação dos problemas e suas origens

Conclusão sobre a qualidade do desempenho

Julgamento sobre Desempenho

Decisão

Processo de escolha de alternativas possíveis para resoluções
de problemas

Quadro 2. Elementos do Processo de Avaliação de Desempenho
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados de Pereira (2001)
De acordo com a proposta do Ministério da Administração e Reforma do Estado
(MARE), um sistema de avaliação de desempenho necessita da participação de todos, desde a
alta direção até os níveis operacionais, de forma que os dados sobre o desempenho possam ser
utilizados para a melhoria do desempenho desejado. Para tanto, se estabelece as seguintes
etapas de um sistema de avaliação (BRASIL, 1998):
• identificação de atividades críticas a serem medidas;
• estabelecimento de metas para cada atividade crítica;
• definição de indicadores de desempenho;
• identificação de responsáveis para cada etapa do processo de mensuração;
• coleta de dados;
• análise/relato do desempenho atual em comparação com o desempenho
desejado;
• identificação de necessidade de ações corretivas;
• implantação de mudanças, para realinhamento do desempenho;
• identificação da necessidade de novas metas.
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Para a implantação de um sistema de avaliação de desempenho é necessário que se
estabeleçam
stabeleçam os indicadores de desempenho. Assim, devem-se
se instituir metas. Os indicadores
devem ser definidos de forma a descrever como o atual desempenho se relaciona com a
missão, os objetivos estratégicos e as metas (BRASIL, 1998),
), conforme figura 8.

Figura 8. Fases do Processo de implantação e acompanhamento de Indicadores de
Desempenho
Fonte: Adaptado Olak (2000, p. 109)
Pode-se
se dizer que as metas de desempenho representam ações mais objetivas e
concretas para se alcançar os objetivos estratégicos. Contudo,
ontudo, elas devem ser precedidas pela
constituição de indicadores de desempenho, cuja finalidade é medir a eficácia, a eficiência e a
qualidade da organização. Esses dois fatores, somados, contribuem para a construção de uma
boa sistemática de avaliação dee desempenho organizacional.

3.1

Avaliação de resultados e desempenho sob a luz do modelo de Gestão Econômica
Neste tópico, será apresentado o modelo de Gestão Econômica utilizado para avaliar

resultados e desempenhos das organizações. O modelo, comumente conhecido como
GECON, foi concebido no final dos anos 70 e tem como precursor o Prof. Armando Catelli e
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sua equipe. No tópico anterior já foram apresentadas partes deste modelo, portanto, será
explicitado, sinteticamente, nesta seção.
Este modelo é baseado na visão de gestão por resultados econômicos voltados para
eficácia empresarial, sendo seu objetivo imediato a otimização dos resultados por meio da
melhoria da produtividade e da eficiência operacional (OLAK, 2000).
O sistema de gestão do GECON é composto por módulos como Vendas, Produção,
Compras, Manutenção, Investimento, Finanças, Serviços de Apoio e Estocagem etc. Portanto,
os seus relatórios estão direcionados para a avaliação de resultados de produtos/serviços
gerados pelas diversas atividades, e para a avaliação de desempenho das áreas organizacionais
(CATELLI, 2001).
Sendo assim, no GECON, existem conjuntos de crenças e valores que norteiam o
processo de gestão da organização (PEREIRA, 2000; PEREIRA, 2001). Pode-se dizer que
este processo compreende planejamento estratégico e operacional, execução e controle de
operações e, ainda, um sistema de informação que esteja voltado para atender as necessidades
dos gestores no processo de tomada de decisão, conforme demonstra a figura 9.

Figura 9. Sistema de informação para tomada de decisão
Fonte: Pereira (2001, p. 62).
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De acordo com Almeida (1996) o SI é um instrumento que estará presente apoiando
o gestor em todas as etapas do processo de gestão. Ele deve garantir simetria entre o planejado
e o realizado. Para tanto é necessário alguns pontos:
•

conhecimento do modelo de decisão dos gestores;

•

conhecimento do modelo de mensuração para saber o que será medido, como
e quando mensurar, quais os dados e informações necessários e,

•

conhecimento de como deve ser o sistema de dados, procedimentos,
programas computadorizados e equipamentos.

O sistema de informação, nesse modelo, é base de apoio para os gestores em todo o
processo de gestão. Para tanto, ele se estrutura a partir de algumas variáveis internas e
externas. As variáveis internas estão ligadas às simulações (resultados econômicos das
alternativas simuladas), ao orçamento (atividades planejadas) e ao resultado realizado (auxílio
na parte de controle). As variáveis externas estão ligadas ao ambiente externo da organização,
ou seja, às informações sobre o ambiente mercadológico em que estão inseridas.
O modelo GECON contempla conceitos como, orçamentos original, corrigido e
ajustado; plano realizado e variação (inflação e ajuste de plano). Quando se compara os
orçamentos, obtêm-se variações incorridas em determinado período (OLAK, 2000).
Portanto, o modelo GECON aciona um conjunto de premissas e conceitos para,
inicialmente, mensurar os eventos econômicos que expressem as realidades operacional,
financeira e econômica das atividades na organização, dando suporte para os gestores
intervirem e tomarem decisões. Tal modelo permite comparações entre os resultados
planejados e realizados e, assim, corrige possíveis inconformidades.
Salienta Almeida (1996) que, para o sucesso da implementação, é importante o
aspecto comportamental. Complementa, ainda, que os gestores devem pensar sobre as
possibilidades de seus modelos de decisão estarem corretos quanto às premissas da gestão
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econômica. Dessa maneira, os gestores devem possuir flexibilidade e agir pró - ativamente
com as situações diárias, vivenciadas na organização.
Parisi (2001) complementa que o gestor deve ter uma postura empreendedora e
participativa. Ele estabeleceu um quadro (3) comparativo a respeito do aspecto
comportamental de gestão no modelo GECON.
Aspecto
Processo decisório

Modelo Comum de
Gerenciamento
Centralizado
Decorrentes do modelo
organizacional.
Responsabilidade pela
gestão operacional
Delegada informalmente

Modelo GECON

Descentralizado
Decorrentes da missão.
Responsabilidade pelas
Funções e Responsabilidades
gestões operacional,
econômica e financeira
Compatível com as funções
Autoridade
e responsabilidades
Estilo
Individualista
Participativo
Postura
Burocrática
Empreendedora
Papel
Tecnocrata
“Dono”
Processo de gestão
Foco no realizado
Planejamento e controle
Múltiplos indicadores.
Resultado econômico.
Avaliação de desempenho
Permeia a alta administração Permeia toda a empresa
Quadro 3. Quadro comparativo de comportamento dos gestores nos Modelos de Gestão
Fonte: PARISI (2001, p. 272)
Como pode ser observado no quadro 3, no modelo de Gestão Econômica o processo
de decisão é descentralizado, o que significa que as pessoas na organização podem e devem
participar desse processo, pois o estilo de gestão está voltada para a participação e
empreendedorismo. O processo de gestão está voltado para o planejamento e controle das
operações da organização o que leva uma avaliação de desempenho voltada para o resultado
econômico e toda a organização será avaliada.
Do modelo de gestão da organização derivam uma série de diretrizes que acabam
por impactar nos subsistemas e no comportamento de toda a organização. Dessa maneira, foi
elaborado um quadro que contemplem as variáveis do modelo GECON, conforme pode ser
observado pelo quadro 4.
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Definição
Modelo de Gestão

Processo de Gestão
Sistema de Informação

Descrição
Conjunto de crenças e valores da organização. Papel e Postura dos
gerentes
Planejamento Estratégico
Planejamento Operacional
Execução
Controle
Atendimento das necessidades de informação dos gestores

Quadro 4. Variáveis do Modelo GECON
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados de Pereira (1993)
A partir do estabelecimento desses elementos pode se extrair um fluxograma das
etapas de implantação e funcionamento do modelo GECON. A figura 10 representa os
elementos envolvidos e suas interligações, o que denota a importância de se estabelecer
alguns aspectos para o funcionamento do modelo.

Figura 10. Aspectos do Modelo de Gestão Econômica para saúde
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados de Pereira (1993) e Pereira (2000)
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De acordo com a disponibilidade de recursos financeiros, materiais e humanos, a
incorporação das informações produzidas ajuda na definição de prioridades e na organização
do sistema de saúde. Um sistema de informação para a saúde deve ser capaz de atender às
necessidades de registro da informação, de como tal informação será utilizada, e por quanto
tempo será útil. Nesta circunstância, busca-se selecionar as principais utilidades do sistema
para os profissionais da Atenção Básica de saúde.
A Atenção Básica, conforme visto anteriormente tem características específicas,
sendo relevante o primeiro contato da população com o serviço de saúde. Como o fluxo de
pacientes é relativamente alto, as informações processadas são de fundamental importância
para se conhecer o processo saúde-doença dos pacientes, além de determinar os
procedimentos que foram efetuados durante o atendimento.
As informações sobre custos também constituem ferramentas interessantes e
necessárias para os gestores. São importantes também para a análise da promoção, para a
prevenção e recuperação da saúde coletiva ou individual e ainda, por servir de análise para a
produção de ações, de decisões e de constituição do modelo de gestão dos serviços de saúde.
Dessa forma, retomando o objetivo deste estudo e compatibilizando com as
necessidades inerentes ao processo de tomada de decisão para uma unidade básica de saúde, a
avaliação de desempenho econômico é um importante instrumento para o gestor e para a
sociedade como um todo.
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4

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA DE CAMPO
O desenvolvimento do estudo de campo está baseado na proposição de que as

organizações de saúde (especificamente, as unidades básicas de atenção a saúde) necessitam
de um sistema de avaliação de desempenho econômico que, eficientemente, demonstre as
informações pertinentes ao controle e gerenciamento das atividades e, ainda, direcione melhor
o gestor para tomada de decisão.
Neste capítulo, será apresentado o método a ser utilizado para a realização da
pesquisa de campo, onde foram abordados a natureza e método da pesquisa; a estratégia de
coleta de dados. É importante ressaltar que o entendimento destas etapas, pelo pesquisador, é
fundamental para que a organização do estudo empírico seja precisa e não prejudique a
análise dos dados obtidos. O objetivo da presente pesquisa é investigar as características
organizacionais e de informações que afetam a implantação de um sistema de avaliação de
desempenho econômico em unidades básicas de saúde.
Gay e Diehl (1992) relatam que existe uma diferença simples entre pesquisa em
administração e pesquisa em outras áreas do conhecimento, que está relacionada à natureza do
fenômeno estudado. Nos estudos de administração, as situações estudadas são mais difíceis de
serem explicadas e controladas, porque são complexas, envolvendo pessoas, instituições,
ambientes em mudança e não relações simples de causa e efeito. Assim, além de não ser fácil
controlar os diferentes aspectos pesquisados, é difícil generalizar e replicar os seus resultados.
De acordo com Chizzotti (2001), pesquisa e pesquisador fundem-se com todas as
forças da natureza e consigo. Assim, são liberadas energias de capacidade criadora que
ajudam o pesquisador a descobrir as explicações mais viáveis, organizar as possibilidades de
ação e selecionar as melhores técnicas e instrumentos para expor objetos, os quais podem
alterar o mundo em que está inserido.
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O método científico de pesquisa é considerado como um conjunto de passos
claramente determinados para a obtenção de um conhecimento. São passos aceitos pelas
pessoas que estudaram na área em que foi realizada a pesquisa (SELLTIZ et al, 1975).

4.1

Natureza e Método da Pesquisa
As pesquisas podem ser classificadas de acordo com seu objeto de estudo. Os tipos

de pesquisa podem ser classificados de várias formas, exploratórias, descritivas e explicativas
(GIL, 2002). Os estudos do tipo exploratórios são mais indicados quando o objetivo da
pesquisa é familiarizar-se com o fenômeno ou ainda conseguir nova compreensão deste
fenômeno (SELLTIZ et al, 1975). Na maioria dos casos, esse tipo de pesquisa envolve
levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o
problema pesquisado e análises de exemplos (SELLTIZ et al, 1975).
Para Chizzotti (2001), a pesquisa é descritiva quando se restringe apenas a descrição
de fatos, entretanto, algumas pesquisas conseguem ir além do registro de dados e fatos, como
demonstra a utilização de estudos exploratórios e podem proporcionar uma diferente versão
para o problema. De acordo com Cervo e Bervian (2002) este tipo de pesquisa observa,
registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem que haja manipulação. Tenta avaliar a
freqüência com que um determinado fenômeno ocorre e quais suas relações com outros
fenômenos, suas naturezas e características. Além disso, este tipo de pesquisa tem como
característica a coleta de dados in natura, que pode ser obtido por diversos instrumentos,
como observação, entrevista, questionário ou formulário.
As pesquisas explicativas ou experimentais têm como fundamentação a manipulação
das variáveis relacionadas com o objeto do estudo. Assim, este tipo de estudo proporciona a
identificação das causas e efeitos de um determinado fenômeno. Gil (2002) afirma que em
ciências sociais nem sempre é possível ser realizada rigidamente pesquisas explicativas.
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Pode-se, com base no exposto sobre os tipos de pesquisa e no objetivo do estudo que
é investigar as características organizacionais e de informações que afetam a implantação de
um sistema de avaliação de desempenho econômico em unidades básicas de saúde, classificar
a pesquisa como exploratória e descritiva. A classificação exploratória se justifica pelo fato de
que a avaliação de desempenho em unidades básicas de saúde trata-se de um estudo
relativamente recente e existem lacunas no campo do conhecimento a serem preenchidas,
especialmente aquelas ligadas à sistema de informações voltado para avaliação de
desempenho econômico em saúde para unidades básicas. A classificação descritiva está ligada
ao fato de que a coleta de dados relativos a avaliação desempenho econômico de unidades
básicas de saúde serem coletados junto a essas organizações, descritos e comparados, sem sua
manipulação.
As pesquisas também podem ser classificadas segundo a natureza dos dados e
dividem-se em dois tipos: quantitativas e qualitativas (GONSALVES, 2001).
Pesquisa quantitativa remete-se a uma explanação das causas, por meio de medidas
objetivas, testando hipóteses e utilizando estatísticas. Já a pesquisa qualitativa possibilita a
captação das opiniões e perspectivas dos indivíduos, ou seja, informações difíceis de serem
obtidas por uma pesquisa quantitativa (GONSALVES, 2001).
Segundo Chizzotti (2001), a pesquisa qualitativa, parte do fundamento de que há
uma relação dinâmica entre sujeito e o mundo real, demonstrando uma interdependência entre
sujeito e objeto:
O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria
explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado
inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam
em suas ações. (CHIZZOTTI, 2001, p.79)

Ainda de acordo com autor citado, o problema do estudo (na pesquisa qualitativa)
não pode ser uma definição inicial, a qual se distancia de seu pesquisador. Ao contrário, o
estudo deve ser um processo indutivo que vai se definindo e se delimitando na exploração dos
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contextos onde se realiza a pesquisa, provém da observação reiterada e participante do objeto
pesquisado, além de depoimentos colhidos ao longo das análises do objeto.
Para Demo (2004), nas informações qualitativas subentendem-se que os dados
obtidos, durante a pesquisa, são constructos e são resultados de análises teóricas e ideológicas,
e, assim, podem ser uma vantagem na captação da flexibilidade da realidade. Desta maneira, a
análise destas informações pode ser feita de modo mais crítico, em que tais informações
devem ser abertamente questionadas, refeitas em constante discussão
Os estudos qualitativos não envolvem estatística, o que não significa que são apenas
investigações teóricas. Esses estudos possuem objetividade e validade conceitual e
contribuem para o meio científico (TRIVIÑOS, 1987). As críticas feitas ao método referem-se
ao seu uso inadequado e não nas limitações. Rigor e confiabilidade também são características
da pesquisa qualitativa (VIEIRA, 2007).
Na pesquisa qualitativa, existem ainda outras características:
•

o ambiente é a fonte de dados - mundo empírico - e o pesquisador é o
instrumento fundamental no contato direto e prolongado com o ambiente
estudado;

•

os dados coletados aparecem sob a forma de transcrições de entrevistas,
anotações de campo, fotografias e desenhos, entre outros documentos;

•

os pesquisadores qualitativos tentam compreender os fenômenos que estão
sendo estudados a partir da perspectiva dos participantes, o que esclarece o
dinamismo interno das situações, dificilmente compreendido pelos
observadores externos e

•

os pesquisadores têm proximidade do fenômeno que está sendo estudado,
possibilitando uma melhor análise dos resultados encontrados (BOGDAN,
BIKLEN, 2003).
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Rocha e Ceretta (1998) afirmam a relevância e a contribuição da pesquisa qualitativa
para a administração. Concluem que estudos dessa natureza são capazes de descrever a
complexidade de um problema, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por
grupos sociais. Contribuindo, também no processo de mudança de um grupo e permitindo a
compreensão das peculiaridades de conduta dos indivíduos.
Para Godoy (1995), a abordagem qualitativa é uma abordagem descritiva. Uma outra
característica é que não são utilizados procedimentos estatísticos na análise dos dados
coletados, o envolvimento da obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e
processos interativos, é feito pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada,
visando à compreensão dos fenômenos, com base na perspectiva dos sujeitos do estudo
(GODOY, 1995). Este estudo pode ser classificado como uma pesquisa qualitativa, pois não
enumera, nem mede os eventos estudados e preocupa-se com a compreensão e a interpretação
do fenômeno.
Fazer as classificações das pesquisas, de acordo com Gil (2002) é importante, pois
possibilita uma aproximação conceitual. Para o autor analisar o ponto de vista empírico, para
confrontar a visão teórica com os dados da realidade é necessário desenvolver um modelo
conceitual, o que ele chama de delineamento da pesquisa. Segundo Gil (2002) para
identificação de delineamento do método de pesquisa o elemento mais importante é o
procedimento adotado para a coleta de dados.
O processo de coleta de dados, de acordo com o autor, está dividido em dois grupos,
aqueles que usam fonte de papel, como as pesquisas bibliográficas e documental; e aqueles
que utilizam como fonte pessoas, neste grupo estão compreendidos: pesquisa experimental,
pesquisa ex post-facto, o levantamento e o estudo de caso.
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Para Yin (2005) a escolha do método a ser utilizado na pesquisa depende de três
elementos: tipo de questão de pesquisa, exigência de controle sobre eventos comportamentais
e foco em acontecimentos contemporâneos, conforme quadro 5:
Exigência controle
sobre eventos
comportamentais
Sim

Foco em
acontecimentos
contemporâneos
Sim

Estratégia

Forma de questão
de pesquisa

Experimento

Como; por que

Levantamento

Quem; o que; onde;
Quantos; quanto

Não

Sim

Análise de arquivo

Quem; o que; onde;
Quantos; quanto

Não

Sim/Não

Pesquisa histórica

Como; por que

Não

Não

Estudo de caso

Como; por que

Não

Sim

Quadro 5. Situações para diferentes estratégias de pesquisa
Fonte: Yin (2005, p.24)
No quadro 5 pode ser observado que as perguntas do tipo “como, por que” é utilizada
“quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real” (YIN, 2005, p.19).
Assim a estratégia adota nesses casos é o estudo de caso. O estudo de caso pode ser definido
como “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu
contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não
estão claramente definidos” (YIN, 2005, p. 34).
O método de estudo de casos que, para Yin (2005), é um método potencial de
pesquisa quando se deseja entender um fenômeno social complexo, pressupõe um maior nível
de detalhamento das relações entre os indivíduos e as organizações. Detalham também os
intercâmbios que se processam com o meio ambiente nos quais estão inseridos. Tull e
Hawkins (1976, p. 323) afirmam que "um estudo de caso refere-se a uma análise intensiva de
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uma situação particular" e coloca que, o "estudo de caso é uma descrição de uma situação
gerencial".
O estudo de caso pode ser interpretado como uma investigação empírica,
pesquisando fenômenos dentro de um contexto real e reúne um maior número de informações
detalhadas, por meio de diferentes técnicas de coletas de dados, tais como entrevistas,
questionário, observação participante, entrevista em profundidade, levantamento de dados
secundários entre outros (MARTINS, 1999).
Ainda, o autor descreve como objetivo do estudo de caso, o aprendizado da
totalidade de uma situação e, assim, criativamente, se descreve a complexidade de um caso
concreto. No estudo de caso utilizam-se enfoques exploratórios e descritivos, buscando
identificar a pluralidade de extensão presentes numa situação.
Lüdke e André (1986), afirmam que os estudos de casos procuram comprimir a
realidade de forma completa e profunda. Dessa forma, o pesquisador tenta revelar a
multiplicidade das dimensões presentes em uma situação ou problema, focalizando-o como
um todo. Segundo Lazzarini (1997), este é um método qualitativo que se caracteriza mais pela
compreensão do fato, do que pela sua mensuração e permite utilizar várias fontes em
evidência.
Em complementação, Gil (1999, p.72) afirma que, o estudo de caso torna-se
recomendável para “proporcionar um maior nível de profundidade de um ou poucos objetos,
de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento”.
De acordo com Campomar (1991), o estudo intensivo de um caso permite a
descoberta de relações que não seriam encontradas de outra forma, pois as análises e
inferências são feitas por analogias de situações.
O estudo de caso pode ser utilizado para alguns desígnios:
•

Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos;
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•

Preservar o caráter unitário do objeto estudado;

•

Descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada
investigação;

•

Formular hipóteses ou desenvolver teorias;

•

Explicar as variáveis causais de determinado fenômeno, em situações muitos
complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos
(GIL, 2002).

Segundo Yin (2005) o estudo de caso único é apropriado em três situações: quando o
caso representa um evento decisivo para determinar se as proposições de uma teoria são
corretas ou se algum conjunto alternativo de explicações é mais adequado; quando o caso
representa um evento raro ou extremo; ou quando o caso oferece uma oportunidade de
observar ou analisar um fenômeno antes inacessível à comunidade científica.
Há ainda a possibilidade da escolha de estudos de casos múltiplos. Estes estudos são
interessantes quando nenhuma das três situações anteriores é verificada ou ao pesquisador que
ambiciona obter resultados análogos de seus casos ou ainda produzir resultados contrastantes
dos objetos estudados (YIN, 2005). O autor também aponta que as avaliações resultantes de
casos múltiplos são consideradas mais persuasivas e o estudo global é visto como sendo mais
robusto.
Diante do exposto, justifica-se a escolha do método do estudo de caso para a
realização da pesquisa de campo. As características do tema, especialmente a sua
contemporaneidade, e a escassez de estudos a respeito de avaliação de desempenho
econômico em unidades básicas de saúde apontam a escolha do método do caso. Além disso,
a quantidade de elementos envolvidos na pesquisa evidencia a complexidade na coleta e
análise das informações, sugerindo várias estratégias de levantamento de dados, o que
caracteriza estudo em profundidade das unidades em questão. A opção pelo estudo de casos
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múltiplos é fundamentada em duas condições. As análises realizadas não apontaram para um
caso raro ou excepcional entre as unidades em questão. As condições em que os fenômenos
investigados ocorrem favorecem a realização de múltiplos casos, pois as unidades básicas de
saúde de Ribeirão Preto foram concebidas e implantadas sob a mesma ideologia.
Considerando o propósito central da pesquisa, percebe-se a importância do estudo de
casos múltiplos. Portanto, o estudo de caso corrobora a discussão teórica para atingir os
objetivos propostos neste estudo. A pesquisa deverá ser cuidadosamente delineada, em virtude
dos termos validade e fidedignidade. Segundo Lüdke e André (1986, p. 25), "para que se
torne um instrumento válido e fidedigno de investigação científica, a observação precisa ser
antes de tudo controlada e sistemática. Isso implica a existência de um planejamento
cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do observador".
Segundo Carvalho (2006) a fidedignidade é a precisão das medidas dos
pesquisadores. A validade é o compromisso de medir o que realmente se quer e está
relacionada com o planejamento geral da pesquisa. Assim o planejamento da pesquisa deverá
ser cauteloso para não ferir os critérios acima estabelecidos.
A presente pesquisa está esquematizada em etapas desde a definição do tema e o
planejamento destas etapas. Na fase do planejamento deve se levar em consideração o critério
de validade, ou seja, os dados obtidos em todas as etapas da pesquisa deveriam ter finalidade
para o objeto de estudo. A execução da pesquisa está ligada a operacionalização do estudo e
tem seu início no levantamento bibliográfico, onde são separadas as referências que seriam
utilizadas, esta fase foi denominada de revisão teórica.
Ressalta-se que apesar deste levantamento ter sido planejado logo no início da
pesquisa ele permeia por todas as etapas, assim as referências bibliográficas são constantes ao
longo de toda a pesquisa e também serve como base de comparação. A partir da proposição
do estudo; da revisão da literatura sobre o tema e sobre natureza e métodos da pesquisa
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evidenciou-se a escolha do método de pesquisa e definiu-se estudo de casos múltiplos. Assim
foi efetuada o protocolo de pesquisa que contempla o roteiro de entrevista e os procedimentos
de coleta de dados. O roteiro de entrevista semi-entrevistado foi elaborado baseado na teoria
apresentada e no objetivo do estudo. As perguntas do roteiro seguem os critérios de validade e
fidedignidade. A partir disso, ocorreu a definição do projeto de pesquisa e a seleção dos casos
de acordo com as características organizacionais de unidades básicas de saúde.
O primeiro critério de escolha se deu em virtude da ligação destas unidades com a
Universidade de São Paulo, em razão de a relação interorganizacional estar envolvida e ligada
a uma universidade pública com diversidade profissional e científica. O segundo critério está
ligado ao perfil da organização, buscou-se analisar três diferentes tipos de unidades básicas de
saúde que fossem díspares em sua estrutura organizacional. Essas diferenças estão ligadas
principalmente o tipo de atendimento à população. Assim, as necessidades de informações no
que diz respeito a desempenho e pacientes também se diferem. E como último critério a
aceitação, por parte da direção das unidades, como campo de pesquisa.
Antes de iniciar a pesquisa, como regra para a área da saúde, todas as pesquisas
devem ser aprovadas por um Comitê de Ética em Pesquisa, assim esta pesquisa foi aprovada
pelo comitê (anexo A) e os participantes tiveram que assinar um Termo de Consentimento
Livre Esclarecido. Entretanto como forma de preservar os participantes não foram anexados
os termos assinados, mas apenas um modelo, conforme apêndice A.
Conforme mencionado este último critério de seleção de caso, para tanto foram
entregues cartas de convite para aceitação em participar da pesquisa. Após, as unidades foram
contatadas pessoalmente e uma em especial também por telefone. Um dos casos,
especialmente, após um longo e exaustivo processo de contato obteve-se o aceite para
participar da pesquisa. Para um melhor entendimento do ambiente onde as unidades básicas
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de saúde estão inseridas evidenciou-se a necessidade de entrevistar o secretário municipal de
saúde.
Os procedimentos de coleta de dados constituíram em coletas de informações nas
próprias unidades selecionadas, por meio de entrevistas semi-estruturadas, com duração de
acordo com a disponibilidade do gestor e da exaustão de informações necessárias à pesquisa.
As entrevistas não puderam ser gravadas e foram registradas pela própria pesquisadora. Além
disso, foram coletadas informações por meio de visitas às unidades e exploração do sistema
de informação com obtenção de telas em formato JPGE, quando autorizadas. Ainda alguns
dados que foram coletados a partir de documentos disponibilizados em papel. A coleta de
dados com o secretário municipal de saúde também seguiu os mesmos critérios estabelecidos
nas entrevistas das unidades. Também foram coletados dados secundários em estudos já
realizados, bem como dados no site da Secretaria Municipal de Saúde.
Cada estudo de caso em particular é composto de um estudo em profundidade, no
qual se procuram evidências convergentes com respeito aos fatos e às conclusões para o
estudo. Então gerou-se um resumo para cada caso individualmente que seguiram os mesmos
critérios (de acordo com os aspectos dispostos no roteiro de entrevista) e possuir os mesmos
elementos de análise, seguindo o critério de fidedignidade. A triangulação dos dados e o
encadeamento de evidências entre os casos individuais formam a etapa da análise crítica e
comparativa baseada na teoria e gerou um relatório final com a análise da síntese obtida. Para
isto a pesquisa tem a estruturação ilustrada na figura 11:
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Definição
do Tema

Planejamento da Pesquisa

Revisão Teórica
Preliminar

Definição do Método
da Pesquisa

Revisão Teórica

Protocolo de
Pesquisa

Definição do Projeto de
Pesquisa

Seleção dos Casos

Comitê de Ética

Pesquisa de Campo

Entrevistas

Observação

Caso 1
Caso 2
Caso 3
Relatório
individual dos
casos

Modelo
Teórico

Análise crítica e
comparativa

Relatório
Final

Figura 11. Planejamento das etapas da pesquisa
Fonte: Elaborado pela autora com base em Yin (2005)

Dados Secundários
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De acordo com Yin (2005), para os estudos de casos, são especialmente
recomendados os seguintes passos, o que demonstram a preocupação com a organização do
plano de pesquisa.

4.2

Protocolo para os Estudos de Caso
Com o objetivo de aumentar a confiabilidade do método em questão, Yin (2005)

ressalta a importância de estabelecer um protocolo. Este protocolo deve conter o instrumento
de coleta de dados, os procedimentos que devem ser seguidos ao utilizar o instrumento. O
protocolo deve apresentar o seguinte conteúdo:
(i) uma visão geral do estudo de caso;
(ii) os procedimentos de campo;
(iii)as questões do estudo de caso;
(iv) um guia para o relatório final.
A seguir, tem-se a explicação de cada um desses pontos, bem como no Apêndice B,
pode ser verificado o Protocolo de Pesquisa.

(i) Visão geral do Estudo de Caso
A pesquisa de campo foi realizada com o objetivo de complementar a revisão
bibliográfica da pesquisa e, também, de proporcionar um maior entendimento sobre as
necessidades de informações, as formas de gestão e a estrutura das unidades básicas de saúde.
Optou-se por três diferentes tipos de unidades básicas de saúde, localizadas na cidade de
Ribeirão Preto, já que o projeto de pesquisa definiu a utilização do estudo de casos múltiplos.
A escolha das unidades se deu em virtude da ligação entre estas unidades e a
Universidade de São Paulo do município de Ribeirão Preto. Por se tratarem de organizações
com características organizacionais e informacionais selecionou-se três unidades de serviço
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de saúde para identificar elementos comuns para se aproximar dos objetivos desejados. Os
perfis das organizações escolhidas para cada um dos três estudos de caso individuais são:
1. A Unidade Básica José Sampaio realiza atendimentos básicos de saúde mediante
agendamento prévio e casos em que as pessoas necessitam de atendimento, mas
que não tivesse agendado, nesses casos são realizados encaixes nas agendas
médicas. Não há equipes de saúde da família. Este caso foi escolhido pelo ser
perfil institucional, pois trata-se de uma UBS pura e que não possui equipes de
saúde da família, assim sua estrutura organizacional não está voltada para ESF.
Assim as informações necessárias para este tipo de organização estão voltadas
para agendamento e atendimento.
2. A Unidade Jardim Maria Casagrande realiza atendimentos como a unidade
anterior, mas tem também equipes de saúde da família. A escolha desse caso se
deu em razão, além de seu perfil, pelo critério da distinta necessidade informações
com relação aos pacientes atendidos, principalmente pela estratégia de
atendimento adotada (ESF).
3. O Centro de Saúde Escola é a organização mais complexa que faz atendimentos
básicos. Além desse tipo de atendimento e das equipes saúde da família há
atendimento de especialidades e pronto atendimento, o que denota diferença na
organização e em suas necessidades de informações.
Após a escolha dos casos foram realizados contatos com os responsáveis pelas
unidades de saúde para que respondessem à entrevista. A população alvo desta entrevista foi
composta pelos gestores, que administram e controlam as organizações.
Também foi entrevistado o secretário municipal da saúde de Ribeirão Preto (da
gestão de 2008), com o objetivo de captar maiores informações a respeito do funcionamento
da gestão municipal da saúde na referida cidade. Nesta entrevista captou-se dados a respeito
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da organização das unidades básicas e teve como a finalidade o aprimoramento das etapas da
pesquisa e sua qualidade. As informações dessa entrevista estão em forma de relatos em seção
específica sobre o ambiente externo as unidades básicas de saúde.

(ii) Procedimentos de Campo
A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas pessoais, orientadas por um
roteiro semi-estruturado não disfarçado, junto aos gestores das unidades selecionadas. Foram
realizados contatos com os responsáveis pela gestão das unidades e para o secretário
municipal da saúde para responderem à entrevista. No apêndice C, encontra-se o modelo de
correspondência enviado para as unidades e para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
As entrevistas foram agendadas nas unidades em estudo de acordo com a
disponibilidade dos indivíduos de interesse. Todas as entrevistas foram realizadas pela própria
pesquisadora do estudo, possibilitando a obtenção de dados qualitativos primários.
O roteiro semi-estruturado parte de alguns questionamentos básicos que são
elaborados por meio dos conceitos expostos na teoria e na experiência da pesquisadora. A
partir dos pontos abordados e dos dados fornecidos pelo entrevistado, surgiram novas
questões.
Durante o período das entrevistas foram realizadas visitas às unidades. O período de
entrevistas foi determinado pela disponibilidade das pessoas nas organizações em estudo e
pela exaustão de informações necessárias para o estudo.
Os instrumentos, meios e materiais de coleta foram os seguintes:
• Um roteiro de entrevistas semi-estruturado, apresentado a seguir e formado de
questões genéricas relevantes para orientação do pesquisador. Estas questões
não devem ser literalmente feitas pelo pesquisador aos entrevistados, mas
devem guiá-lo em sua investigação;
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• Foram realizados apontamentos no decorrer das entrevistas;
• Foram coletados, quando autorizados, informações impressas e em arquivos
com extensão JPGE de telas do sistema de informação.
Para a orientação na coleta de dados durante a realização de visitas foi utilizado um
arcabouço estrutural de sistema de avaliação de desempenho econômico obtido a partir das
informações da revisão bibliográfica a fim de facilitar a identificação de elementos de gestão,
de informação e da formatação de padrões que as unidades seguem para avaliar seu
desempenho.
As entrevistas não foram transcritas, em virtude da impossibilidade de todas serem
gravadas e para que não houvesse prejuízo de interpretações todas as entrevistas apresentamse em forma de relatos. Conforme mencionado utilizou-se um esquema e de acordo com as
narrações foram feitas anotações.

(iii) Questões do Estudo de Caso
Foram pré-estabelecidas questões para as entrevistas que foram disponibilizadas no
apêndice D. Estas questões não são da mesma natureza que as questões gerais de pesquisa já
apresentadas. Enquanto aquelas são as que orientam e definem os objetivos de pesquisa, as
questões de orientação da condução do estudo de caso servem como um roteiro de entrevista
para o pesquisador. Reiterando, estas questões devem guiar o pesquisador na coleta de
informações relevantes para seu trabalho.
Para direcionar as entrevistas, foi elaborado um roteiro semi-estruturado (apêndice
D) e não disfarçado. Esse roteiro foi dividido em três partes. A primeira parte teve como
objetivo coletar informações a respeito da unidade, como o número de funcionários, estrutura
organizacional, regimes internos, manuais de processos e procedimentos, entre outras
informações importantes para a caracterização da organização.
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A segunda parte abordou questões relacionadas ao levantamento de informações
necessárias pra um bom controle gerencial da unidade; indicadores de desempenho utilizados;
metas e estratégias; participação da organização na comunidade. Foram considerados os
seguintes tópicos: análise de informações, a análise dos indicadores de desempenho
disponíveis e a análise das atividades desenvolvidas pelas unidades.
Finalmente, a terceira parte abordou o envolvimento do gestor com o sistema de
informações disponível, bem como suas perspectivas e críticas ao referido sistema. Como se
trata de uma pesquisa qualitativa, o roteiro (caracterizado pela flexibilidade) não foi
previamente testado. As questões de pesquisa foram averiguadas em cada uma das unidades
selecionadas para o estudo.

(iv) Guia para o Relatório Final
Após a coleta dos dados, os casos foram apresentados por meio de relatórios. Esses
relatórios obedeceram ao roteiro de entrevistas empregado, e foi relatado de acordo com as
informações que foram fornecidas pelos profissionais e das que foram coletadas em fontes
secundárias. A respeito das informações obtidas elas estão apresentadas seguindo a estrutura:
1. Estudos de casos individuais - cada organização será apresentada
separadamente para, em seguida, as informações obtidas nesses casos serem
cruzadas. Com essa separação pretende-se fazer descrições e análises
aprofundadas a respeito de cada caso. Julga-se que isso seja importante porque a
estrutura de cada unidade está ligada ao contexto em que está inserida e suas
diferentes necessidades.
1.1. Características da organização estudada: cada organização será descrita em
aspectos gerais e estruturais
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1.2. Características do sistema de informação: aspectos gerenciais e técnicos de
informática.
1.3 Análises da visão dos entrevistados sobre a participação da unidade na
comunidade: estabelecimento de indicadores e políticas da organização. E
também análises da visão dos entrevistados sobre a necessidade da avaliação
do desempenho econômico: aspectos gerenciais.

2. Informações

cruzadas

–

os

casos

serão

comparados

em

aspectos

organizacionais, funcionais e informações relacionadas ao processo de avaliação
de desempenho econômico. A comparação torna-se importante para que se possa
concluir a respeito da possibilidade da identificação de elementos comuns para
uma possível síntese do processo de avaliação de desempenho.
2.1.Introdução: breve recuperação das informações principais obtidas das
análises organizacionais individuais.
2.2.Observações Comuns: características comuns observadas nas organizações.
2.3.Análises

comparativas:

da

cultura

organizacional:

características

organizacionais e possíveis adaptações a mudança da realidade institucional e
do ambiente onde estão inseridas. Comparações da gestão: participação dos
lideres em processos de melhoria e alcance da qualidade. Além das análises
sobre capacitação e qualificação de profissionais
2.5.Análise da qualidade do sistema de informação: principais informações
geradas e gerenciadas a partir o sistema.
2.6 Sistematização do processo de avaliação de desempenho econômico

As considerações são tratadas na conclusão do estudo, a partir da comparação dos
casos com a teoria apresentada.
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4.3

Categorias de Análise
Para facilitar a interpretação dos dados, foram traçadas categorias de análise, as quais

derivam diretamente das discussões anteriores. Essas categorias têm como finalidade reter as
relações fundamentais e podem ser consideradas a fundamentação para o conhecimento do
objeto de estudo nos seus aspectos gerais (MINAYO, 2004).
Assim quatro categorias foram traçadas e tratam os conceitos importantes para
identificação de características organizacionais que influenciam a implantação de um sistema
de avaliação de desempenho econômico. Essas categorias visam, além de facilitar, também
enriquecer a interpretação dos dados. O quadro 6 demonstra um resumo das categorias de
análise formuladas, as informações necessárias para seu desenvolvimento e os instrumentos a
serem utilizados na coleta de dados.
A escolha das categorias se justificou anteriormente, entretanto, ressalta-se a
importância das categorias para uma melhor análise das relações entre os fenômenos e sua
fundamentação de conhecimento para o objeto de estudo. Dessa maneira, podem ser tecidas
algumas considerações ao observar o quadro 6. Primeiramente destaca-se que entender a
realidade da unidade e seus procedimentos são importantes tanto para a caracterização
organizacional quanto para a definição de avaliação de desempenho, conforme mencionado
na teoria.
Em seguida, o aspecto da autonomia na tomada de decisão, por sua vez, é
apresentada como um dos condicionantes do melhor desempenho de instituições da nova
maneira da administração pública. Assim, torna-se necessário investigar e comparar os
impactos da existência ou limitação da autonomia nos processos de gestão das unidades de
saúde.
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Por fim, percebe-se a categoria sistema de informação como forma de entender e
perceber como é o sistema de informação, quais as informações geradas, necessárias e
gerenciadas para avaliação das unidades.
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Categoria de Análise

Significado

Justificativa de Análise

A unidade

Características da organização

As características de demanda
e oferta de serviços de saúde da
região de abrangência da
unidade podem influenciar o
perfil das informações
necessárias

Estilo da gestão e autonomia
administrativa

Características da gestão da
unidade e grau de autonomia
administrativa em relação aos
órgãos financiadores, como o
SUS

O estilo de gestão adotado na
unidade e seu grau de
autonomia no processo
decisório e alocação de
recursos podem determinar o
uso eficiente de recursos

Características dos processos e
procedimentos realizados pela
unidade

Os processos e procedimentos
de atividades podem
influenciar na necessidade de
informações, além de estar
diretamente ligado a alocação
de custos

1) caracterização dos processos
realizados
2) procedimentos utilizados
para os atendimentos
3) padronização de processos

Características do sistema de
informação

As informações influenciam na
composição de indicadores de
desempenho

1)caracterização
caracterização do sistema de
informação
2)caracterização das
informações

Processos e procedimentos

Sistema de Informação

Informações Necessárias
área de abrangência da
1)área
unidade
2)caracterização
aracterização da demanda
de serviços de saúde
3)perfil e quantidade de
atendimento da unidade
4)informações
informações geradas pelos
atendimentos
1) caracterização da gestão da
unidade
2) grau de autonomia no na
alocação de recursos e na
tomada de decisão
3) relação com a Secretaria
Municipal de Saúde do
município
4) mecanismos de
financiamento pelo SUS
5) gestão dos recursos
humanos

Quadro 6.. Categoria de Análise, Significado, Justificativa de Análise, Informações Necessárias e Coleta de dados
Fonte: Elaborado pela autora

Coleta de dados

1) registros em arquivos sobre
as regiões de atuação da
unidade;
2)entrevistas

1)estrutura organizacional
2)estatutos/regimes internos
3) legislação do setor público
4) entrevistas

1)manual de procedimentos
2) entrevistas

1) visualização do sistema de
informação
2) entrevistas
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5

OS ESTUDOS DE CASOS MÚLTIPLOS
Neste capítulo, serão apresentados os dados sobre as unidades de atenção básica à

saúde pesquisadas, com a descrição de cada um dos casos analisados. É importante ressaltar e
delinear o ambiente no qual as unidades estão inseridas. Após esta abordagem, constam os
dados sobre as unidades pesquisadas.
No entanto, antes que se iniciem os relatos elaborados, é imperativo abordar a
respeito da estrutura de análise utilizada. No primeiro momento, são apresentados,
individualmente, cada um dos casos estudados. São descritas as características
organizacionais, do sistema de informação e das informações obtidas pelas entrevistas
realizadas com os gestores responsáveis por cada unidade.
A descrição dos dados primários, obtidos na pesquisa de campo, não é discriminada
de sua análise crítica, o que incorre no processamento direto de informações para as quais são
desenvolvidas relações gerais no decorrer do relatório. Após a descrição e análise dos casos
individuais, é realizada uma análise comparativa entre os casos, objetivando alcançar uma
síntese de um sistema de avaliação de desempenho econômico.
De acordo com a literatura o modelo GECON segue uma sistematização que possui
fatores que influenciam em sua implantação. Estes fatores estão ligados ao sistema de gestão e
portanto as características organizacionais e também ao sistema de informação. Além disso
conforme estabelecido por Laudon e Laudon (2007) e Almeida (1996) as pessoas influenciam
tanto na geração de informações e no gerenciamento destas.
Portanto, para cada caso são realizadas:
•

uma caracterização da unidade estudada;

•

uma caracterização do sistema de informação utilizado;

•

uma análise do conteúdo da entrevista, que contém informações sobre a
gestão de cada unidade.
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Cada um dos casos segue o mesmo formato para facilitar referências cruzadas e sua
consistência. Em um primeiro momento descrevem-se as características fundamentais da unidade,
incluindo seu histórico. Em seguida, apresentam-se as características do sistema de informação
utilizado, em razão das necessidades de informações. Por fim, uma análise das entrevistas
descrevendo a relação dos gestores com o ambiente da organização e suas percepções sobre
qualidade, eficácia e eficiência da unidade.

Em seguida, o cruzamento das informações obtidas resulta no destaque de algumas
características em comum, em uma análise comparativa e na síntese de um sistema de
informação para a avaliação do desempenho econômico. Assim, serão destacadas algumas
considerações finais.

5.1

Histórico e Ambiente Externo das Unidades de Atenção Básica
A implantação de uma rede básica de saúde, conforme mencionado anteriormente faz

parte do programa de descentralização dos serviços na saúde. No município de Ribeirão Preto,
tal descentralização ocorreu na metade da década de 1980, com a assinatura do convênio das
AIS, em 1983. Até 1983, as unidades de saúde, vinculadas à esfera pública municipal,
recebiam a denominação de Postos de Atendimento Médico, funcionando na periferia da
cidade, sem apresentar uma estrutura física adequada ao atendimento e sem equipamentos ou
recursos humanos, em relação às demandas reais (ou potenciais) da população (MISHIMA,
1995).
As atividades desenvolvidas restringiam-se às consultas médicas eventuais, ou seja,
ao atendimento de urgências e queixas, não havendo o seguimento rotineiro das pessoas
atendidas. As unidades de saúde não contavam com o serviço de imunização, não tinham
apoio para exames complementares em geral e não desenvolviam ações ligadas à Vigilância
Epidemiológica. A equipe para atendimento restringia-se a um ou dois médicos por período
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que, independente de sua especialidade, atendiam a demanda para aquela área, e de um a dois
atendentes de enfermagem (MISHIMA, 1995).
A coordenação entre as unidades era realizada por um atendente que era encarregado
por solicitar material, encaminhar relatórios de produtividade, mapas de freqüência dos
trabalhadores e pela manutenção dos prédios. Não havia, portanto, instância gerencial nos
atendimentos básicos, sendo que, no nível central, existiam poucos sanitaristas responsáveis
pela gestão da rede municipal de saúde (MISHIMA, 1995).
O município de Ribeirão Preto possui a fundamentação dos termos (citados durante o
capítulo 2) em suas unidades básicas de saúde, ou seja, possui uma gestão plena do sistema de
saúde. Ribeirão Preto tem como responsabilidade estadual apenas o Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP (HC) e o Hospital Psiquiátrico de Ribeirão
Preto (MISHIMA, 2003).
A proposta dos Distritos Sanitários, promulgada em 1989, implicou no
dimensionamento do município em grandes áreas de abrangência geográfica, onde se teria
instalada uma unidade denominada Unidade Básica e Distrital de Saúde (UBDS), a qual seria
responsável pelo atendimento básico para a população de acordo com a localização e
referência nas especialidades de alta demanda ambulatorial para todo o seu Distrito.
Com o crescimento do município, houve a necessidade de melhoria no acesso da
população aos serviços de saúde. Organizou-se o atendimento em 05 regiões, denominadas
Distritos de Saúde. Tais distritos estão localizados nas Regiões: Norte - Distrito do Simioni,
Sul - Distrito de Vila Virgínia, Leste - Distrito de Castelo Branco, Oeste - Distrito de
Sumarezinho e Região Central - Distrito Central, conforme figura 12:
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Figura 12. Mapa Distrital de Saúde de Ribeirão Preto
Fonte:: Secretaria Municipal de Saúde (2005, p. 34)
Os Distritos de Saúde são regiões com extensões territoriais e populações definidas a
partir de aspectos geográficos, econômicos e sociais, que agrupam várias Unidades
Unidades de Saúde e
outros equipamentos sociais. A distribuição das Unidades em Distritos visa oferecer aos
munícipes um atendimento básico e de pronto atendimento em urgências,
urgências, próximo à sua
residência, para tornar o atendimento especializado de algumas UBS mais acessível
(PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, 2008a)
2008
Segundo o secretário municipal de saúde de Ribeirão Preto, Sr. Oswaldo Cruz
Franco, a divisão das unidades em distritais é importante para o processo de saúde e para as
políticas de qualidade. Estas políticas são estabelecidas de acordo com as necessidades do
distrito de saúde e são discutidas no colegiado. Neste colegiado participam os conselheiros de
saúde7 que devem refletir o que a comunidade de cada unidade tem como prioridades e
necessitam de melhorias de qualidade. Ele afirma que a política não é “definida
definida”, mas sim
discutida pelo colegiado que tem a função de analisar as realidades do distrito de saúde e
7

Conselho formado por representantes de usuários; da Secretaria Municipal de Saúde e das unidades básicas.
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implantar melhorias. Entretanto, o entrevistado relata que é preciso ter um programa de
educação permanente e inclusive afirma que há verba destinada para isto. Este programa tem
como objetivo oferecer para os conselheiros, na área de gestão, para que as discussões sejam
mais adequadas para políticas de qualidades das unidades básicas e distritais de saúde.
De acordo com dados municipais, cada Distrito de Saúde possui uma Unidade Básica
e Distrital de Saúde (UBDS). Além do atendimento básico para sua área de abrangência, tem
referência de algumas especialidades para todo o distrito. Cada Distrito é composto por várias
Unidades Básicas de Saúde (UBS) que tem como finalidade prestar atendimento básico nas
áreas médicas, odontológicas e de enfermagem, para a população regional, de acordo com
área geográfica.
Assim, todas as unidades possuem uma retaguarda de laboratório clínico,
ultrassonografia, radiologia simples e eletrocardiografia. Nas distritais e ambulatórios de
especialidades também são realizados exames mais sofisticados através dos serviços
contratados e /ou conveniados.
Para o ano de 2008, a rede básica contava com vinte e cinco Unidades Básicas de
Saúde, sendo cinco Unidades Básicas e Distritais de Saúde, uma Unidade Básica de Saúde da
Família e cinco núcleos de Saúde da Família (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO, 2008a).
Os aspectos teórico-conceituais, referentes à lógica assistencial (originada pela
Estratégia Saúde da Família) tiveram sua primeira convenção a partir de fevereiro de 1999.
Contando com os recursos humanos e materiais disponibilizados pelo Centro de Saúde
Escola, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, instalou-se o primeiro Núcleo
de Saúde da Família.
Em 2000 estruturou-se o Núcleo de Saúde da Família II, também com recursos
providos pelo CSE, contando com parte do quadro de profissionais e do espaço físico da
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unidade da Vila Tibério. No ano seguinte, com o apoio das Secretarias Municipal e Estadual
da Saúde, viabilizou-se o projeto que previa a instalação de cinco unidades do PSF, adotando
os moldes do Mistério quanto à composição das equipes (CACCIA-BAVA et al., 2004).
Ainda de acordo com os autores acima, em 2000, os Núcleos III, IV e V cobriam
praticamente toda a área básica do bairro Sumarezinho. Em outubro de 2001, a pedido do
gestor municipal, estes núcleos foram habilitados oficialmente pelo Ministério da Saúde como
as primeiras unidades do PSF.
Em 2002, a Secretaria Municipal de Saúde amplia a estratégia para mais 9 equipes de
Saúde da Família, com trabalhadores da própria rede municipal, sendo 7 delas inseridas em
unidades básicas de saúde e 2 equipes em uma nova e pequena unidade ( uma Base de Apoio
Comunitário) (RIBEIRÃO PRETO, 2003).
Dessa forma, até 2003, Ribeirão Preto contava com um total de 14 equipes de Saúde
da Família – 5 ligadas à Universidade e 9 de responsabilidade exclusiva do município.
Segundo dados da Secretaria Municipal de saúde, são 21 equipes que, em conjunto com os
agentes comunitários de saúde (que fazem parte do Programa de Agentes Comunitários de
Saúde – PACS), tem um total de 303 agentes e conseguem cobrir 20,37% da população.
As equipes de Saúde da Família se distribuem conforme quadro 7. Pode ser
observado pelo quadro que o CSE possui um maior número de equipes de saúde da família.
Isto se dá em virtude da territorialidade da instituição, onde há um grande número de bairros
atendidos, conseqüentemente maior número de famílias.
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Unidade de Saúde

Número de equipes existentes

Núcleo de saúde da Família 1 (CSE Sumarezinho)

1 equipe

Núcleo de Saúde da Família 2 (CSE Sumarezinho)

1 equipe

Núcleo de Saúde da Família 3 (CSE Sumarezinho)

1 equipe

Núcleo de Saúde da Família 4 (CSE Sumarezinho)

1 equipe

Núcleo de Saúde da Família do Jd Heitor Rigon

2 equipes

CSE Vila Tibério

1 equipe

UBS Jardim Zara

3 equipes

USF Ribeirão Verde

4 equipes

UBS Marincek

2 equipes

UBS Presidente Dutra

2 equipes

UBS Vila Recreio

3 equipes

UBS Maria Casagrande

2 equipes
Total

21 equipes

Quadro 7. Distribuição das Equipes da Saúde da Família
Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (nov. de 2008).
Assim, os serviços de Atenção Básica à saúde, no município de Ribeirão Preto, se
encontram distribuídos sob diversos arranjos organizacionais, divididos em módulos,
conforme a seguinte composição:
Módulo I: Unidades só com o Programa Saúde da Família
Módulo II: Unidades Básicas de Saúde tradicionais
Módulo III: Unidades mistas – PSF, UBS e PACS
Módulo IV: Unidades mistas – UBS, PACS
Módulo V: Unidades Mistas – UBS, PSF
De acordo com dados da Faculdade de Medicina, existem 2 unidades típicas de cada
módulo nos distritos, conforme a seguir:
Módulo I: Núcleo Centro de Saúde Escola (Distrito do Sumarezinho) e PSF Jardim
Zara (Distrito do Castelo Branco)
Módulo II: Parque Ribeirão Preto (Distrito de Vila Virgínia) e José Sampaio (Distrito
do Sumarezinho)
Módulo III: Marincek (Distrito do Simioni) e Maria Casagrande (Distrito do
Sumarezinho)
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Módulo IV: Vila Mariana (Distrito do Simioni) e Vila Albertina (Distrito do
Sumarezinho)
Módulo V: Presidente Dutra (Distrito do Sumarezinho) e Ribeirão Verde (Distrito do
Simioni)
A partir dos dados acima pode-se obter o organograma da Secretaria Municipal de
Saúde, representado na figura 13.
De acordo com as informações do Secretário Municipal em todos os níveis deste
organograma existem profissionais ainda em regime estatutário, o que ele afirma ser um
problema para o estabelecimento de políticas de gerenciamento de recursos humanos. Ele
afirma que teria melhores condições de estabelecer políticas de recursos humanos se os
funcionários trabalhassem em regime CLT, pois acha que eles seriam mais empenhados e
assim as políticas funcionariam melhor e mais adequadamente. Em razão desses problemas,
foram contratadas empresas terceirizadas para alguns serviços, como manutenção e limpeza.
Ele afirma que em alguns casos é melhor estas parcerias com empresas privadas, até
para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, já mencionada neste estudo, que
prevê a eficiência dos gastos públicos.
As metas e estratégias, conforme o entrevistado, são estabelecidas em consonância
com os convênios que estão estabelecidos de acordo com as regiões distritais. Estas metas
estão ligadas à eficiência, eficácia e resolutividade. Entretanto, afirma que algumas metas não
estão sendo possíveis de se alcançar em razão da falta de médico para o cumprimento. De
acordo com o entrevistado esta falta de médicos se dá em virtude de vários problemas
estruturais e sociais, a violência urbana em algumas regiões impede que alguns médicos
sequer tenham “vontade” de trabalhar nestes locais.
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Figura 13. Organograma da Rede Municipal de Saúde para as Unidades de Saúde
Fonte: Prefeitura Municipal dee Ribeirão Preto (2008a).
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Além disso, existem problemas salariais, devido aos baixos salários por muitas vezes
não se consegue repor a quantidade necessária de profissionais para o atendimento. Ele afirma
que inclusive nos programas de saúde da família isto ocorre, e como esta é uma estratégia está
voltada para melhoria do atendimento, acompanhamento humanizado e resolutividade. Isto
implica em uma problemática para o restante da estrutura de saúde (pronto atendimento,
atendimento secundário e terciário).
Na secretaria municipal de saúde existe um departamento de informática, avaliação
estatística, controle e auditoria que tem tentado fazer uma avaliação de desempenho
econômico. O secretário afirma que é muito importante que tivesse uma ferramenta
informatizada, ou seja, um sistema de informação voltado para avaliação de desempenho
econômico não só na secretaria como nas unidades, como forma de apoio às informações.
Entretanto, acredita que deveria ter profissionais da área de economia, direito e engenharia
para melhorar todo o processo de avaliação. Adicionado a isto existe um controle de recursos
na secretaria e em conjunto com os gestores das unidades, que fazem os pedidos para a SMS
que por meio de cotações, análise de orçamento e utilização da informação do custo-padrão
realiza as compras em lotes.
Além dessas características financeiras, o entrevistado salienta que os profissionais
de saúde deveriam fazer cursos de gerenciamento e acolhimento. Segundo ele estes cursos são
importantes para melhoria da eficiência das unidades, pois auxilia os profissionais na maneira
de receber e atender os usuários, além de melhorar a resolutividade. Assim, a partir do
conhecimento externo às unidades básicas de saúde, bem como suas relações com a Secretaria
Municipal de Saúde, nas seções seguintes estão caracterizadas as organizações de saúde
pesquisadas.
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5.2

CASO 1 - Unidade Básica José Sampaio
Dentre os casos estudados, este é o único que não possui equipes de saúde da família.

A Unidade Básica “Rubens Lisandro Nicoletti Filho”, considerada, dentro do Sistema Único
de Saúde, como uma UBS, está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde de
Ribeirão Preto e situa-se à rua Elydio Vieira de Souza da mesma cidade.
A UBS oferece os serviços: Clínica Médica; Pediatria; Ginecologia e Obstetrícia;
Enfermagem; Assistência Domiciliar; Odontologia; Programa de Integração Comunitária;
Teste do Pezinho e Vacinação.
Os dados utilizados para este caso foram obtidos por meio de entrevistas com o
gestor da UBS e com seu assistente, da observação do sistema de informação realizada
durante as visitas e das conversas com os funcionários da unidade. Os dados também são
baseados conjuntamente na observação e julgamento analítico.

5.2.1 Características da Organização Estudada
A área de abrangência da unidade é o Conjunto Habitacional José Sampaio Junior, o
Conjunto Habitacional Joaquim Procópio de A. Ferraz, parte do Conjunto Habitacional
Alexandre Balbo, o Parque das Oliveiras e o Loteamento Parque das Figueiras, conforme
anexo B. A unidade Básica José Sampaio possui 13 salas, sendo uma recepção, uma sala de
pré-consulta, uma de pós-consulta, uma para ginecologia e obstetrícia, duas salas de consulta
de pediatria, duas salas de consulta de médicos generalistas, uma de soro, uma de curativo,
uma para vacinação, uma para atendimento psicológico, uma sala de gerência e uma sala para
atendimento odontológico. Existem ainda, duas clarabóias sem porta de acesso. É importante
ressaltar que as salas de consulta possuem microcomputadores.
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Esta unidade conta com dois médicos ginecologistas, três clínicos gerais, quatro
pediatras, um clínico geral plantonista, uma psicóloga, quatro dentistas, três atendentes de
consultório odontológico, três enfermeiras, treze auxiliares de enfermagem, quatro técnicos
administrativos, um auxiliar de serviços gerais, dois vigias, um farmacêutico e um técnico em
farmácia. A estrutura organizacional da UBS pode ser visualizada na figura 14.

DASP

Gerente
Comissão
Local Saúde

Serviço de
Apoio

Farmácia

Conselho
Gestor

Administrativo

Auxiliar de
Farmácia

Enfermeiros

Auxiliar de
Enfermagem

Médicos

Odontologia

Auxiliar de
Odontologia

Figura 14. Organograma UBS José Sampaio
Fonte: Elaborado pela autora8
Dentro da organização, existem protocolos e procedimentos clínicos de acordo com
as normas do SUS, já mencionadas nesse estudo. A UBS realiza os atendimentos médicos de
acordo com a padronização demonstrada na figura 15:

8

Elaborado a partir dos dados obtidos na Unidade.
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Figura 15. Padronização de Consultas
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa de campo
Quando há casos que não podem ser atendidos na unidade, dependendo da queixa, o
médico faz o encaminhamento.
encaminhamento Por sua vez é direcionado para central de atendimento e o
paciente será encaminhado para o local
local que tiver disponível mais rapidamente uma vaga, após
este agendamento a unidade avisa o paciente sobre a data da consulta via correspondência ou
telefonema. Esta padronização do atendimento clínico não significa que existe uma
padronização do atendimento
atendimento dentro de cada consultório, ou seja, cada atendimento ocorre de
acordo com o perfil do médico, conforme já exposto por Campos (1985). Além do
atendimento clínico,
nico, o procedimento do consultório odontológico também segue uma
padronização.
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5.2.2 Características do Sistema de Informação
Assim, como no CSE o sistema de informação utilizado é o Hygia Web®, que foi
elaborado por uma empresa contratada. Os usuários do sistema possuem acesso restrito aos
módulos disponíveis (mesmo o gestor não consegue obter alguns relatórios do sistema).
Quando há necessidade de alguns relatórios, é necessário fazer um pedido para a SMS e,
assim, o referido relatório é enviado ao gestor.
O sistema de informação foi desenvolvido por módulos, conforme figura 16:
Vacinação
Exames

Configurações

Ambulatório
Gestão

Figura 16. Sitema Hygia Web® disponível na UBS
Fonte: Tela de apresentação do SI (2008). Destaques feitos pela autora.
Pode-se observar que existem módulos: Ambulatório; Exames; Vacinação; Gestão;
Configurações (destacados). Dentro de cada módulo existem guias de informações e banco de
dados, como por exemplo, na figura 16, no módulo Ambulatório existem informações sobre:
 Agenda de Consultas
 Paciente
 Prontuário
 Recepção
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 Atendimento
 Odontologia
No módulo Exames existem as seguintes guias de informações:
 Agenda de Exames
 Execução/Coleta de Material
 Paciente
 Configurações
Conforme, pode ser observado na figura 17. Cada guia de informação possui mais
telas de bases de dados com informações de uso clinico e operacional.

Figura 17. Base de dados de aplicativo do Hygia Web®
Fonte: Tela de apresentação do SI (2008)
No módulo Gestão, característica importante para estudo, existem os seguintes
aplicativos:
 Rastreabilidade do lote de medicamento
 Bloqueio do lote impedindo sua distribuição imediata
 Produtividade do profissional
 Atendimentos por unidade de saúde
 Controle de faltosos
 Controle de material de exame enviado para o laboratório
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 Indicadores de saúde
 Acompanhamento de programas
 Internações
 Censo hospitalar
 Estatísticas de procedimentos
Entretanto, este módulo ainda não está totalmente implementado e conforme
informações do entrevistado da UBS os relatórios deste ainda não estão disponíveis. Vale
ressaltar que a teoria discorrida neste estudo, em tópico especifico sobre sistema de
informações gerenciais, apresenta mais aplicativos do que o módulo disponível.
As características técnicas de manutenção do sistema são apresentadas no quadro 8.
Característica
Manutenção

Descrição

Sistema Operacional

Acompanhamento e Manutenção pelos
funcionários da empresa contratada
Bases do Windows

Área de Informática

Inexistente na unidade

Quadro 8. Características técnicas do Hygia Web®
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados

5.2.3 Análise da visão do gestor
Neste tópico, serão apresentadas as análises das entrevistas sob a ótica do gestor
sobre o papel da unidade e da necessidade de avaliação de desempenho econômico. Foi
realizada entrevista com gestor e, neste caso, com a enfermeira que o auxilia no
gerenciamento da unidade.
De acordo com o entrevistado a sistemática de indicadores e a política de qualidade,
juntamente com a política de estabelecimento destes, não estão presentes na unidade, mas sim
no âmbito municipal. Eles são estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e, por
conseguinte, pela Secretaria Estadual ou pelo Ministério da Saúde.
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Além da construção de indicadores para a Atenção Básica, existem estratégias
propostas pelo MS, como, por exemplo, campanhas e programas de vacinação. De acordo
com o entrevistado da UBS, estas estratégias são realizadas sob a supervisão das enfermeiras.
Entretanto, ele aponta que há dificuldade para o cumprimento de campanhas. As estratégias
citadas pelo entrevistado são de âmbito federal e no âmbito da unidade não há estratégias
definidas. Com relação aos recursos humanos e ao bom desempenho da unidade, sinaliza a
necessidade de motivação e reconhecimento dos funcionários.
O entrevistado compreende que é importante o acompanhamento do desempenho da
unidade, em termos de eficiência, eficácia e qualidade. Entretanto, existe uma problemática
apontada por ele, com relação à deficiência na quantidade de médicos para o atendimento
necessário à comunidade. Ele apontou que existem 5 médicos (sendo 2 clínicos gerais), e um
destes clínicos possui dupla jornada de trabalho, o que pode gerar complicações no
desempenho e, conseqüentemente, na avaliação geral.
De acordo com o entrevistado não há uma sistemática de avaliação e, portanto, não
existem ferramentas de avaliação. Entretanto, ele mantém planilhas em Excel para o controle
e o acompanhamento do desempenho da unidade (conforme anexo C). A unidade tem medido
e avaliado, de maneira geral, o número de atendimentos e faltas, fazendo uma análise
comparativa a partir de dados coletados antes e depois das consultas.
O entrevistado realiza atividades de acompanhamento e planejamento por meio de
relatórios elaborados por ele mesmo e pela enfermeira que o auxilia. Entretanto, ele aponta
que existem problemas no atendimento em virtude da falta de pessoal especializado, causada
pelo salário baixo da categoria. O entrevistado entende que é muito importante o acesso às
informações de desempenho, mas avisa que “deveria ter autonomia para alocação de recurso
e, assim, poder tomar as melhores decisões” (informação verbal)9.

9

Informação fornecida pelo Entrevistado da UBS José Sampaio, 2008.
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Quanto à transparência na prestação de contas, a comunidade recebe as informações
sobre as contas e sobre o desempenho. No entanto, essas informações são prestadas de
maneira consolidada, ou seja, são informações globais do desempenho de todas as unidades,
sem que haja uma segmentação por unidade. Essa prestação de contas é realizada
trimestralmente pela secretaria municipal da saúde, na Câmara Municipal.
O entrevistado forneceu informação adicional sobre problemas na estrutura física da
unidade onde existem as clarabóias sem portas de acesso, o que dificulta a limpeza do local.
Além disso, ele informou que houve solicitação de agentes comunitários para a implantação
do programa saúde da família, mas ainda este pedido não foi atendido. Em 2000, foi realizado
seleção e treinamento para essas contratações, mas até o momento da pesquisa, não foram
colocadas em prática.
Conforme teoria delineada ao longo deste estudo, verificou-se a importância na
implantação de um sistema de informação que possibilite uma avaliação de desempenho
econômico e, assim, um processo melhor para a tomada de decisão do gestor. Entretanto, não
existe um sistema informatizado para a avaliação de desempenho econômico. Existe um
sistema de informação (Hygia Web®) que possui dados estatísticos, porém, o entrevistado
não tem completo acesso a esses dados. Quando necessita de alguns relatórios, ele os solicita
à SMS.
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5.3

CASO 2 - Unidade Básica Maria Casagrande
A Unidade Básica “Ernesto Che Guevara”, situada à rua Paulo Gerardi, em Ribeirão

Preto, é considerada dentro do Sistema Único de Saúde, como uma Unidade mista,
contemplando o Programa Saúde da Família, a Unidade Básica de Saúde e o Programa de
Agentes Comunitários de Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde de
Ribeirão Preto.
A UBS oferece os seguintes serviços: Clínica Médica; Pediatria; Ginecologia e
Obstetrícia; Enfermagem; Assistência Domiciliar; Odontologia; Acompanhamento de famílias
cadastradas; Teste do Pezinho e Vacinação.
Esta unidade possui Equipes de Saúde da Família e uma equipe do Programa de
Agentes Comunitários, estabelecidas dentro da própria unidade, cujas equipes realizam
acompanhamento das famílias cadastradas e dos trabalhos em grupo com a comunidade.
Para este caso, foram realizadas: entrevistas com o gestor da UBS, observação do
sistema de informação (realizada durante as visitas) e, ainda, conversas com os funcionários
da unidade. A forma da descrição dos dados obtidos está mesclada com as observações e
julgamento analítico, mantendo os padrões desenvolvidos no caso anterior.

5.3.1 Características da Organização Estudada
A área de abrangência da unidade compreende O Conjunto Habitacional Maria
Casagrande Lopes, a Vila Tecnológica, o Loteamento Orestes Lopes de Camargo, parte do
Parque dos Pinus e do Conjunto Habitacional Alexandre Balbo, conforme anexo D.
A caracterização da demanda atendida pela UBS em sua maioria, jovens e crianças
(na maior parte estudantes). Este perfil pôde ser estruturado em virtude da “idade” do bairro
(apenas 16 anos) no qual a Unidade está inserida. Dessa forma, as famílias residentes eram
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casais jovens quando se mudaram e, no ano de 2008, possuem filhos (crianças e jovens).
Assim, conclui-se que há um menor índice de idosos, fato que não isenta a unidade do
atendimento desta faixa etária.
Um problema que é bastante tratado na UBS está ligado aos casos de hipertensão, os
quais, segundo a entrevistada, se dão devido à baixa escolaridade da população. Os casos de
pessoas com hipertensão ocorrem em virtude da falta de entendimento da população com
relação à medicação, ou seja, as pessoas não tomam corretamente os remédios (ou, às vezes,
nem tomam) indicados pelos médicos na unidade.
Para os atendimentos, a unidade conta com 20 salas, sendo uma para arquivo e
recepção, uma para gerência, uma para reuniões, uma sala para inalação, uma de expurgo,
uma para esterilização de materiais, uma para colher citologia e fazer teste do pezinho, três
salas para pré-consultas e pós-consultas (ambos os atendimentos são realizados na mesma
sala), uma para consulta com ginecologista e obstetrícia, duas para pediatria, duas para clínica
médica, uma sala para os atendimentos das enfermeiras, uma para o medicamento e a
observação de pacientes, uma sala para atendimento odontológico, uma para vacinas e uma
sala para descarte de material esterilizado, além de banheiros.
Vale ressaltar que, os atendimentos de pré-consulta e pós-consulta são realizados na
mesma sala, pois se trata da estratégia saúde da família. As famílias são segmentadas de
acordo com a região em que residem e, assim, cada equipe de saúde da família fica
responsável por um grupo de famílias e pode acompanhar e controlar melhor seus
desenvolvimentos. São realizadas, em média, mil (1.000) consultas por mês, sendo 700
consultas de enfermagem. De acordo com a entrevistada existem 20% de faltas por parte dos
pacientes. Estas faltas variam de acordo com as queixas e os médicos.
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A organização conta com quarenta funcionários sendo treze agentes comunitários10,
um farmacêutico, um auxiliar de farmácia, três enfermeiros, oito auxiliares de enfermagem
(com carga horária de 8 horas diárias) e um auxiliar de enfermagem (com carga horária de 6
horas diárias). Ainda, há três médicos generalistas, um ginecologista, um pediatra, dois
recepcionistas (um com jornada de 40 horas semanais e um com jornada de 30 horas
semanais), três vigias, dois auxiliares de limpeza (uma com carga horária semanal de 40 h e
um com jornada de 30 h semanais) e dois menores aprendizes.
Existem, ainda, casos de desvio de função como, por exemplo, um auxiliar de
farmácia para o setor administrativo e um auxiliar de serviços para a recepção, ambos com
autorização da secretaria municipal de saúde. Assim, tem-se o organograma representado na
figura 18:
DASP

Gerente
Comissão
Local Saúde

Serviço de
Apoio

Farmácia

Auxiliar de
Farmácia

Administrativo

Conselho
Gestor

Enfermeiros

Auxiliar de
Enfermagem

Médicos

Odontologia

Agentes de
Saúde

Auxiliar de
Odontologia

Figura 18. Organograma Unidade Jardim Maria Casagrande
Fonte: Elaborado pela autora de acordo com dados obtidos na entrevista

A política de recursos humanos é proveniente da Secretaria Municipal de Saúde, ou
seja, os regimentos internos, o recrutamento e a seleção, os planos salariais e os de carreira
são estabelecidos pela SMS.

10

Eram 13 Agentes comunitários no momento da pesquisa, no entanto, existem 15 vagas para agentes
comunitários.
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No entanto, a entrevistada mantém relatórios de desempenho e faz reuniões
freqüentes com os funcionários para demonstrar os resultados de campanhas e metas da
unidade. Existem informações que se assemelham à gestão à vista11, como análises estatísticas
de metas de campanhas, com dados por período. Dessa forma, visualiza-se o que falta para
alcançar a meta. Há, também, relatórios estatísticos sobre o acompanhamento de grávidas e
sobre a busca de otimização de resultados das equipes do programa saúde da família. Além
disso, existem quadros de avisos com protocolos de atendimentos.
Os protocolos de atendimentos são padrões estabelecidos pelo MS ou pela SMS,
para o procedimento correto no atendimento. A unidade segue a padronização estabelecida
pelo SUS e segue a mesma rotina já dissertada pela unidade José Sampaio e conforme
fluxograma representado na figura 19.

Figura 19. Protocolo de Atendimento em Caso de Suspeita de Dengue
Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (2005, p.26)
11

Gestão a vista objetiva a disponibilização de informações necessárias de uma forma simples e de fácil
assimilação, tornando mais fácil o trabalho diário e também a busca pela melhoria da qualidade. Possibilitando a
divulgação de informações para um maior número de pessoas, compartilha conhecimento e integra as pessoas
dando suporte ao processo decisório e participativo.
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5.3.2 Características do Sistema de Informação
É inerente ao processo de informação adotado na unidade o fato de que não há uma
área de informática inserida na estrutura organizacional. Os processos de adoção tecnológica,
implementação e gerenciamento são executados por organização externa. A implantação do
sistema nas Unidades de Saúde ocorreu de forma ordenada e gradativa.
A empresa contratada disponibilizou uma equipe de supervisão para unidade nos
primeiros dias de atividades, fez acompanhamento à distância e algumas visitas (bimensais)
para avaliar esta implantação.
As necessidades e especificações são definidas pela Secretaria Municipal de Saúde e
a empresa contratada presta o serviço de implantação e manutenção do sistema.
Os serviços prestados pela empresa contratada não se restringem à implementação e
manutenção do sistema físico e lógico, mas incluíram também atividades de manipulação e
adequação da base de dados para que os processos de trabalho e os fluxos de informações
fossem garantidos.
As características técnicas de manutenção do sistema são apresentadas no quadro 9.
Característica
Manutenção

Descrição

Sistema Operacional

Acompanhamento e Manutenção pelos
funcionários da empresa contratada
Bases do Windows

Área de Informática

Inexistente na unidade

Quadro 9. Características técnicas do Hygia Web®
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados
Com a implantação deste sistema deu-se início a reformulação do prontuário físico,
para adaptação ao sistema, que conserva as vantagens de arquivo numérico, a medida que
utiliza a leitura da numeração da direita para a esquerda, em forma contrária a leitura
convencional. Outra característica é que cada unidade de milhar, dezena e unidade de 0 a 9
recebe uma determinada cor. As tarjas coloridas do prontuário facilitam a organização dos
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arquivos, possibilitando sua localização pelas cores e ao mesmo tempo visualizar as pastas
que estão fora de ordem.
A entrevistada acredita que o SI auxiliou no processo de organização e informação
dos pacientes. Entretanto da mesma forma como o entrevistado da UBS José Sampaio não há
completo acesso aos relatórios do SIS.

5.3.3 Análises da visão do gestor
Neste tópico, serão apresentadas as análises das entrevistas sob a ótica do gestor
sobre o papel da unidade e da necessidade de avaliação de desempenho econômico. A
entrevista foi realizada com o gestor da unidade de prestação de serviço de saúde.
A unidade é recente (inaugurada em 2000) e, conforme anexo D, a região do
município onde está instalada é distante do centro da cidade e das demais unidades básicas de
saúde. Com a expansão da área oeste da cidade, foi necessário o estabelecimento de uma nova
unidade básica de saúde. De acordo com a entrevistada, “a UBS é importante para a
comunidade, pois, trata-se de um bairro distante”.
Assim, a entrevistada entende a importância da participação da UBS na vida da
população e tenta buscar ferramentas para avaliar a qualidade da organização (entende-se
qualidade de atendimento, da prestação de serviço médico e resolutividade).
A unidade segue o indicador de qualidade 156 do Sistema Monitora SUS. Seu
objetivo é aprimorar o processo de marcação de consultas e os procedimentos, por meio da
normatização de fluxos e pela comunicação com os usuários.
A meta deste indicador é definir o tempo de espera para a marcação e a realização da
primeira consulta especializada, considerando a data de cadastro, junto ao centro de saúde, e a
sua efetiva realização. As metas foram estabelecidas por ano, conforme gráfico 1:

129

Meta
%
e
m
a
t
é

100%
90%
80%
70%
60%
50%

6
0

40%

d
i
a
s

20%

30%
10%
0%
2005

2006

2007

2008

Ano

Gráfico 1. Indicador 156 para agendamento e realização de consultas.
Fonte: Elaborado pela autora com base no Monitora SUS (2008)12
Além desse indicador, a entrevistada verifica o dia-a-dia da unidade para
acompanhar e controlar seu desempenho de procedimentos e atendimentos. Não é realizado
um acompanhamento de desempenho orçamentário ou financeiro.
Existem, ainda, coordenadores na SMS, que fazem o acompanhamento dos
programas e metas que a UBS deve alcançar. O acompanhamento tem como objetivo avaliar a
qualidade global da unidade, ou seja, tal acompanhamento não é específico para nenhuma
área da unidade (entende-se que não é voltado para recursos financeiros ou humanos apenas,
mas para terem uma visão global dos procedimentos na unidade).
Além disso, a UBS contempla a Estratégia da Saúde da Família que tem como meta a
implantação da qualidade pelo PSF. Para que tal estratégia funcione a contento das diretrizes
do SUS, é importante que se façam treinamentos aos médicos da saúde família. Estes
treinamentos devem ser realizados pela SMS, de acordo com os preceitos estabelecidos na
estratégia.
A entrevistada informou que existem dificuldades com relação a análises de dados da
unidade. Alguns dados sobre recursos não são claros, ou seja, algumas vezes não é possível
12

Gráfico desenvolvido a partir de dados obtidos no site do Monitora SUS (2008).
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saber se o consumo (gasto) da unidade é equivalente ao consumo de outra unidade do mesmo
porte e estrutura organizacional.
Na Unidade em questão, existia um grupo de apoio de discussão de casos e
processos. A entrevistada espera que esta atividade seja retomada no futuro, pois era de
grande valia, no que se refere ao desempenho de procedimentos e no auxilio ao processo de
tomada de decisão (mas tudo isto, somente com relação às atividades e não aos recursos
financeiros).
De acordo com a entrevistada é importante saber a respeito de custos “(..)
fundamental a compreensão sobre a importância de desempenho econômico. Falta noção clara
de quanto se gasta na unidade, tem que ter noção de custos para avaliar (...). É importante para
o andamento da unidade. Para avaliação de custos benefícios”. (informação verbal).13
Pelo fato da inexistência de um sistema de informações implantado na unidade, para
realizar a avaliação de desempenho econômico, a entrevistada utiliza indicadores que tem por
objetivo avaliar e medir o desempenho dos funcionários. Para tanto, são estabelecidas metas
que possam estimular os funcionários.
A entrevistada relata que é preciso mudanças na postura de alguns funcionários. Para
ela, isto não está ligado apenas ao salário, mas, também, à valorização e ao reconhecimento
desses funcionários. Entende que, para melhorar o desempenho dos funcionários e, em
conseqüência, o da unidade, é preciso estabelecer metas, gradativamente, (começando com
metas menores até estratégias amplas) com objetivos realistas.
Além dos recursos humanos, a entrevistada faz um controle para que não haja
desperdícios de materiais de procedimentos clínicos e administrativos. Segundo ela, há “(...)
uso racional de materiais” (informação verbal)14. Entretanto, não possui conhecimento do

13
14

Informação fornecida pelo Gestor da UBS, 2008.
Informação fornecida pelo Gestor da UBS, 2008.
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quanto dos custos envolvidos na prestação de serviços. “A informação é importante para a
conscientização” (informação verbal)15.
A entrevistada acredita que o sistema implantado (Hygia Web®) será importante
como ferramenta gerencial, no que tange às informações sobre faltas dos pacientes e dos
médicos. Com base nesse sistema pode-se estabelecer índices de faltas das UBS, as quais no
ano de 2008 esteve em torno de 35% na média geral das unidades (lembrando que a referida
UBS possui um índice inferior, de 20%). Além disso, há uma orientação aos pacientes para
que não faltem às consultas com especialistas16.
No entanto, o sistema, ora implantado, ainda não possui módulos de gerenciamento
de recursos financeiros e nem existe uma ferramenta de controle de custo. O gestor entende
que tais informações, conforme já mencionado, são importantes para refletir o desempenho da
unidade.
Com relação à autonomia no processo decisório, ela entende que há sim um relativo
grau. Entretanto, existem exigências dos coordenadores do SMS, como por exemplo,
redirecionar recursos humanos de acordo com campanhas. Tais alterações podem gerar, de
acordo com a ela, uma sobrecarga na linha de frente para poder atender todos os programas.
Quando existem sobrecargas de recursos humanos afeta diretamente o desempenho da UBS.
Conforme teorias apresentadas no capítulo 3, por tratar-se de uma instituição pública,
é importante que haja transparência e prestação de contas à sociedade. A entrevistada
descreveu o processo de prestação de contas à sociedade. A SMS divulga em Diário Oficial,
envia carta convite para os gestores das unidades de saúde, informa a Comissão Local de
Saúde e publica aos funcionários notícias (no portal do sistema Hygia Web®) de que haverá

15

Informação fornecida pelo gestor da UBS, 2008
A orientação ao paciente é exaustivamente realizada. Isto ocorre porque as consultas com especialistas são
realizadas por meio de encaminhamento dos médicos generalistas. Assim estas consultas são agendadas e
geralmente existe um tempo relativamente longo de espera, isto pode causar “esquecimento” por parte do
paciente, gerando ineficiência no sistema.
16

132

uma sessão pública para a prestação de contas da saúde, de acordo com a Lei Federal 8689,
artigo 12° de 27/7/1993 e de acordo com a Emenda Constitucional 2917, artigo 7°.
Entretanto, estes dados são compilados e consolidados, ou seja, são dados estatísticos
globais. Sendo assim, o resultado apurado é comum para todas as unidades. Estas sessões
ocorrem trimestralmente e são apresentados dados em blocos, por exemplo, a Atenção Básica
é referenciada como Bloco da Atenção Básica e não são publicados dados por unidade,
conforme já mencionado ao longo deste estudo. Para uma melhor ilustração, a tabela 2 mostra
a publicação do Orçamento da SMS referente ao 3° trimestre de 2008:
Tabela 2 – Composição do Orçamento de 2008
Federal
Bloco Atenção Básica (PAB + PSF)
R$ 14.152.940,00
6,31%
Bloco MAC - Média e Alta Complexidade (SAMU + CEO)
R$ 49.098.400,00
21,88%
Bloco Vigilância em Saúde (VISA + Sanitária)
R$ 1.861.000,00
0,83%
Bloco Assistência Farmacêutica (Básica + HDAR + TA
R$ 2.012.000,00
0,05%
Estado)
Bloco Gestão do SUS (Convênio RH + Nutrição)
R$ 110.000,00
0,90%
Outros Repasses*
R$ 6.807.000,00
3,03%
Sub-total
R$ 74.041.340,00
33,00%
Estado**
R$ 1.829.500,00
0,82%
Município
R$ 148.522.560,00
66,18%
Total
R$ 224.393.400,00
100,00%
* - Outros repasses – CEREST, DST/AIDS, QUALISUS, VIGISUS, REORIENTAÇÃO PRÓ-SAÚDE, DST/SAE,
Farm. Popular
** - Estado = T.A. Tuberculose, Tiras de Glicemia, Medicamentos At. Básica e Penitenciária

Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (2008b, p.10)
De acordo com a entrevistada é importante a divisão do orçamento e das receitas por
unidade para uma melhor alocação de recursos e controle. Ela acredita que se tiver maiores
informações é possível uma melhoria na organização da atenção e, conseqüentemente, uma
melhor resolutividade no fluxo dos demais setores de prestação de serviços de saúde.
Esclarece, ainda, o papel da humanização do atendimento que sua unidade presta à
comunidade, pois entende que, conhecer a realidade dos pacientes e ficar mais próximo deles
melhora todo o processo de saúde e doença e, ainda, o desempenho global da organização.

17

Emenda já referenciada ao longo desta pesquisa.
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5.4

CASO 3 - Centro de Saúde Escola Joel Domingos Machado
No último dos casos estudados, a unidade de análise é o Centro de Saúde Escola

(CSE) “Joel Domingos Machado”, considerada, dentro do Sistema Único de Saúde, como
uma Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS), sob a responsabilidade da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), em convênio com a
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, Hospital das Clínicas da FMRP-USP e
Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Está situado à rua Cuiabá da mesma cidade.
De acordo com Cyrino (2002) o projeto de criação do CSE pretendia estabelecer
local para a prática dos níveis primário e secundário, já que, em contrapartida, o Hospital das
Clínicas da FMRP-USP enquadrava-se no nível terciário de atenção.
O CSE foi criado no ano de 1979, por meio de convênio entre a Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. É um
empreendimento de formação e capacitação de recursos humanos, produção de
conhecimentos e de trabalho de assistência à saúde. Sua constituição foi inicialmente
realizada pelo Departamento de Medicina Social da FMRP (CACCIA-BAVIA et al., 2002).
Na época de sua fundação o ambiente político e de qualificação estava em mudanças
e buscando uma melhor formação de médicos e uma nova orientação da medicina mais
voltada a necessidades da população:
A Medicina Integral e a Medicina Preventiva procuraram influir na formação das
posturas individuais dos médicos, por meio da superação do caráter fragmentário da
qualificação desses profissionais, com vistas a recomposição do ato médico
individual; enquanto a Medicina Comunitária buscava uma reorientação da
qualificação especializada pelo desenvolvimento do ensino em outras modalidades
de serviços de saúde, mais orientados a um cuidado integral e mais próximos das
necessidades de saúde da população, por referência ao ensino centrado no hospitalescola (CYRINO, 2002, p. 20).

A partir deste contexto histórico é que faculdades de medicina manifestaram
interesse de estabelecerem campo prático que permitisse o ensino mais próximo da
comunidade, onde eram mais bem expostas e mais acessíveis as condições de saúde com o
meio (CYRINO, 2002).
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Assim existem benefícios mútuos. Para a Faculdade de Medicina de com a criação
do CSE pode-se preparar um campo de orientação e ensino médico prático e integrado à
comunidade; dispor de um campo de pesquisas técnicas e operacionais relacionadas à Saúde
Pública; obter prática na organização e no desenvolvimento de programas comunitários de
saúde perante as limitações de recursos de toda natureza; e dispor de um campo para ensino e
treinamento de pessoal médico (MAGALDI, 2002).
Como se trata de um centro de saúde universitário há agregação de outros valores,
além da assistência básica a saúde, tais como: concepção de recursos humanos e
desenvolvimento de pesquisas. Dessa forma a organização é constantemente atualizada nos
métodos de tratamento, bem como as novas tecnologias clínicas.
Conforme mencionado, a unidade possui atividades de ensino e pesquisa, que
envolve estudantes da FMRP, além de atendimentos médicos, realiza-se Ações Educativas,
como o grupo de gestantes. O CSE faz reuniões semanais abordando temas relacionados aos
fenômenos vivenciados por esses grupos (FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO
PRETO, 2007).
Os atendimentos médicos desenvolvidos são: Clínica Médica; Pediatria; Ginecologia
e Obstetrícia; Enfermagem; Odontologia; Teste do Pezinho; Vacinação. Além de
Atendimento

de

Especialidades:

Cardiologia;

Saúde

Ocupacional;

Dermatologia;

Eletrocardiograma; Fonoaudiologia; Infectologia; Oftalmologia; Programa de Hanseníase;
Psicologia; Radiologia e Serviço Social.
Esta unidade possui quatro Núcleos de Saúde da Família, que realizam o
acompanhamento das famílias cadastradas; fazem o atendimento básico e desenvolvem
trabalhos em grupo com a comunidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO, 2008a).
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Nos anos 2000, o CSE estabeleceu mais dois Termos Aditivos no convênio com a
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Um para o Pronto Atendimento, o qual recebe
recursos fixos mensais; e outro para as especialidades médicas, que recebem recursos de
acordo com a produção, ou seja, o número de atendimentos por período.

5.4.1 Características da Organização Estudada
As características gerais da organização pesquisada influenciam diretamente nas
políticas de informações de saúde e nas limitações desse processo. O primeiro aspecto
condicionante para analisar a avaliação de desempenho econômico é que a unidade é
administrada pelo poder público, assunto este que voltará a ser discutido neste estudo. Um
segundo aspecto é o fato que trata de um complexo de organizações, conforme mencionado
no item anterior:
a. A formação de alunos de graduação do curso de Ciências Médicas da FMRP, e
de novos profissionais de outras unidades, como Enfermagem, Psicologia,
Odontologia e Farmácia, oferecendo campo de ensino teórico e prático para o
processo de ensino e aprendizagem.
b. A capacitação de profissionais da Rede Pública de Serviços de Saúde do
Município e da Região, tanto de nível médio quanto de universitário e de
distintas formações.
c. A assistência aos grupos sociais, presentes na área geográfica de abrangência
de suas unidades de saúde: Ipiranga e Vila Tibério, a partir de 1979;
Sumarezinho, em 1981; Núcleo de Saúde da Família I, inaugurado em 1999;
Núcleo de Saúde da Família II e Núcleo de Saúde Mental, instalados no ano
2000; Núcleos de Saúde da Família III, IV e V, iniciados em 2001.
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d. A geração de novos conhecimentos e tecnologias para a área de atenção
primária, em especial, e da saúde, em geral.
Em conjunto, esses elementos da saúde constituem um complexo organizacional que
necessita de integração em diversos aspectos, podendo ser considerada uma organização com
diversidade de recursos humanos e financeiros. O Regimento do CSE (anexo E) também
dispõe sobre o orçamento e sua aplicação, sobre o patrimônio e sobre a administração do
CSE, que é composta por um Conselho Diretor e por uma Diretoria Executiva. O Conselho
Diretor é o órgão máximo deliberativo do Centro e possui a seguinte composição:
a) o Diretor da FMRP que será o seu Presidente ou um representante por ele
designado;
b) o Secretário Municipal da Saúde de Ribeirão Preto ou um representante por ele
designado;
c) o Diretor da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP ou um
representante por ele designado;
d) o Diretor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, USP ou um
representante por ele designado;
e) o Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP ou
um representante por ele designado;
f) o Superintendente do Hospital das Clínicas da FMRP ou um representante por
ele designado;
g) o Diretor da Direção Regional de Saúde ou um representante por ele
designado;
h) O Presidente do Centro de Atenção Primária a Saúde da Família e Comunidade
ou seu substituto;
i) um representante docente de cada um dos Departamentos Clínicos da FMRP
(Clínica Médica; Ginecologia e Obstetrícia; Cirurgia e Anatomia; Puericultura
e Pediatria; Medicina Social; Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica;
Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia da Cabeça e Pescoço;
Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor);
j) um representante do Departamento Materno Infantil e Saúde Pública, da
EERP-USP;
k) um representante dos Médicos Residentes do Hospital das Clinicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo eleito
por seus pares;
l) um membro docente da Comissão de Graduação da FMRP, indicado pelos seus
pares;
m) um representante dos funcionários lotados nas unidades do CSE, eleito pelos
seus pares;
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n) um representante dos usuários da área de abrangência do CSE indicado pelo
Conselho Municipal de Saúde;
o) um representante do corpo discente da FMRP, eleito por seus pares, dentre os
regularmente matriculados no ciclo de aplicação;
p) o Diretor Geral do CSE, sem direito a voto (FACULDADE DE MEDICINA
DE RIBEIRÃO PRETO, 2006).
A diretoria executiva é composta por:
a)
b)
c)
d)
e)

um Diretor Geral;
um Diretor-Técnico Administrativo, de nível universitário;
um Diretor-Clínico;
um Diretor Acadêmico de Ensino e Pesquisa;
um Diretor de Enfermagem;

As várias instituições fazem parte da estrutura organizacional do CSE e de maneira
geral, apesar de causar alguns conflitos são importantes por sua interação e diversidade de
formações acadêmicas e experiências para o funcionamento da organização. Na figura 20
pode se visualizar a estrutura organizacional do CSE.
FMRP

CAPSF
Centro de Atenção Primária e Saúde da Família
Conselho Diretor

Direção Técnica
Informática
Conselho Gestor

C. Local de Saúde

Cássia Coq.

D. Clínica

NSF I

NSF II

NSF III

NSF IV

D. Enferm.

NSF V

D. Adm. Fin.

D.
Pedro

V.
Lobato

Figura 20. Organograma do CSE Joel Domingues Machado
Fonte: Centro de Saúde Escola (2009)

D. Acadêmica

Gerentes

CSE V.
Tibério

Demais unid. Distrito Oeste
em parceira com SMS

CSE NS
Mental
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5.4.2 Características do Sistema de Informação
O SIS é o mesmo utilizado nas demais unidades pesquisadas. Assim, os relatos nesta
seção serão apresentados mais sinteticamente. A unidade também tem o sistema SIAB
disponível, que está sendo pouco utilizado, e sendo completamente substituído pelo Hygia
Web®, que funciona interligando todas as unidades de saúde com digitação e produção de
relatórios estatísticos no próprio nível local. Entretanto, estes relatórios são apenas sobre
agendamento, pacientes, vacina e farmácia. Ainda não estão disponíveis relatórios de gestão.
Como podem ser visualizados na figura 21, os módulos disponíveis estão voltados para o
gerenciamento de pacientes.

Figura 21. Módulo Vacinação
Fonte: Tela do Sistema de Informação do Hygia Web®
Na unidade alguns consultórios já possuem computadores ligados a rede, mas os
médicos ainda não abastecem o sistema com dados sobre a consulta do paciente.
Até o momento da pesquisa o sistema Hygia Web® tem seu cerne voltado para a
produção dos serviços médicos, o que revela sua organização mais direcionada para a
produtividade médica, no sentido de controlar o número de agendamentos e horários, bem
como quantas consultas foram realizadas.
As características técnicas de manutenção do sistema são apresentadas no quadro 10.
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Característica

Descrição

Manutenção

Acompanhamento e Manutenção pelos
funcionários da empresa contratada
Bases do Windows

Sistema Operacional
Área de Informática

Existem 3 pessoas nesta área, sendo 1
funcionário e os demais estagiários
Quadro 10. Características técnicas do Hygia Web®
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados

5.4.3 Análises da visão do gestor
Neste tópico, serão apresentadas as análises da entrevista sob a ótica do gestor sobre
o papel da unidade e da necessidade de avaliação de desempenho econômico. Foi realizada
entrevista com o gestor da unidade de prestação de serviço de saúde.
O entrevistado entende que há muita responsabilidade e importância da existência da
organização para a comunidade local. Para uma maior aproximação dos problemas da
população e com objetivo de alcançar mais qualidade no atendimento ele faz reuniões mensais
com os usuários, que levam suas sugestões e reclamações. Como fator de responsabilidade ele
busca soluções para problemas passíveis de resolução e mantém a comunicação aos usuários,
ou seja, feedback.
Todos os problemas levantados pelos usuários são avaliados e respondidos. Em
2007 a unidade realizou uma enquete para avaliar o nível de satisfação dos usuários, o que
denota a preocupação da gestão da organização com a satisfação de seus pacientes.
O entrevistado tem metas a cumprir de acordo com convênios estabelecidos para a
UBDS além daquelas descritas pelo MS e SMS. Ele faz acompanhamento e controle das
metas de atendimento, por exemplo. Além disso, mantém o Conselho Diretor informado das
metas e seu andamento por meio de relatórios e gráficos.
Durante os dois anos ele realizou uma redefinição dos processos internos, dos
recursos humanos e da estrutura física da unidade. Conta que havia problemas nos processos
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com relação à disponibilização das salas de atendimento. Para solucionar o problema fez
pesquisas e várias reuniões com os funcionários para redistribuir as salas e assim aumentar o
número de especialidades. Criou sistema de senhas para coleta de sangue, o que antes era um
problema para os pacientes que ficam em filas e por vezes demoravam para ser atendidos.
Por meio de acordos foi possível modernizar a odontologia e se adequar as normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Também efetuou mudanças na
farmácia e no seu funcionamento. Como medidas de conforto aos usuários foram instaladas
cadeiras para espera. Antes da alteração da farmácia as pessoas ficavam esperando em filas o
que gerava além de desconforto, a insatisfação dos usuários.
Com relação aos recursos humanos existiam alguns problemas que em parte foram
solucionados. O entrevistado admite que algumas pessoas pediram demissão, em virtude das
mudanças efetuadas nos processos e normas da instituição. Ainda existiam conflitos quanto a
deveres e benefícios dos funcionários, que por possuírem diferentes vínculos possuem regras
diferentes. Para uma melhor visualização, a tabela 3 demonstra a quantidade de funcionários
por instituição.
Tabela 3 – Relações de Colaboradores por Instituição/ Função/ Regime
Função
Agente Administrativo
Agente de Segurança
Ajudante de desinfecção
Almoxarife
Aprendiz
Atendente de consultório dentário
Atendente de Enfermagem
Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Laboratório
Auxiliar de serviços especializados
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxíliar de Trabalho Científico
Auxiliar Farmacêutico

Vinculo
SMS
SMS
SMS
USP
SMS
SMS
SMS
USP
FAEPA
H.C.
SMS
USP
FAEPA
USP
SMS
SMS
USP
SES
FAEPA
SMS

Regime
Estatutário
Estatutário
Estatutário
CLT
Convênio - Fundet
Estatutário
Estatutário
CLT
CLT
CLT
Estatutário
CLT
CLT
CLT
Estatutário
Estatutário
CLT
Lei-500
CLT
Estatutário

Quantidade
8
6
2
1
9
3
1
4
1
1
35
4
11
1
1
7
3
1
2
2

continua
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(continuação)
Cirurgião Dentista

Enfermeiro

Estagiário
Farmacêutico
Fonoaudiólogo
Manutenção
Médico Cardiologista
Médico Clínica Médica - PA

Médico Clínico Geral
Médico Geriatra
Médico Ginecologista

Médico Oftalmologista
Médico Ortopedista - PA
Médico Pediatra
Médico Pediatra - PA
Médico Psiquiatra
Médico Reumatologista
Motorista
Oficial Administrativo
Psicólogo
Rádio- Telefonista
Secretário
Técnico Ass. Administrativos
Técnico Ass. Financeiros
Técnico Assuntos Acadêmicos
Técnico em Enfermagem
Técnico em Informática
Técnico em Laboratório
Técnico em Recursos Humanos
Visitador Sanitário

SMS
USP
SMS
SMS
USP
FAEPA
EE
H.C.
Federal
SMS
SMS
SMS
H.C.
USP
SMS
FAEPA
USP
SMS
SMS
SMS
USP
USP
H.C.
SMS
SMS
USP
FAEPA
SMS
FAEPA
USP
SMS
SES
USP
USP
SMS
SES
SMS
USP
SMS
USP
USP
USP
USP
SMS
USP
USP
USP
USP
USP
Total

Estatutário
CLT
Estatutário
Federal
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
Convênio CIEE
Estatutário
Estatutário
CLT
CLT
Estatutário
CLT
CLT
LC 1340
Estatutário
LC 246/93
CLT
CLT
CLT
Estatutário
Estatutário
CLT
CLT
Outros
CLT
CLT
Estatutário
Lei-500
CLT
CLT
LC 246/93
Lei-500
LC 246/93
CLT
Estatutário
CLT
CLT
CLT
CLT
Estatutário
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

Fonte: Elaborado pela autora de acordo com dados obtidos no CSE

3
2
10
1
3
2
1
1
1
6
3
1
1
1
1
30
2
4
5
1
1
2
1
1
1
2
3
1
13
5
3
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
1
1
3
12
1
2
1
1
252
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Assim tentava-se compatibilizar interesses de cada uma das instituições com os dos
funcionários e os do próprio CSE. Havia conflitos para os funcionários, que muitas vezes não
admitiam as diferenças dos benefícios e assim começaram a fazer acordos para que todos
tivessem benefícios iguais independentemente do vínculo empregatício. Então todos tinham
os melhores benefícios de cada instituição. Para uma melhor ilustração, a tabela 4 demonstra
os diferentes benefícios e deveres dos funcionários que trabalham no CSE.
Tabela 4 – Benefícios e Diretos dos funcionários lotados no CSE
Direitos/Deveres/
Benefícios

Fundação de Apoio ao
SMS

USP

Ensino, Pesquisa e
Assistência (FAEPA)

Carga Horária

20h, 30h, 40h

24h, 30h, 40h

40h

Falta Abonada

Sim, 11 por ano

Sim, 6 por ano

Sim, nojo

Horário de Banco

Sim

Não

Não

Vale
Refeição/Alimentação

Vale Transporte

Sim, R$ 125,00; R$
187,50; R$ 250,00 e R$
300,00
Sim (quantidade
de ônibus necessários)

Sim, R$ 110,00 e R$
45,00

Não

Sim, R$ 264,00

Sim (quantidade
de ônibus necessários)

Licença Nojo

8 dias

3 dias

2 dias

Licença Paternidade

5 dias

5 dias

5 dias

Licença Gala

8 dias

3dias

3 dias

Declaração 1/2 Período

Sim

Não

Não

Licença Prêmio

Sim, folga e pecúnia

Não

Não

Sim, 30min manhã/30min

Sim, 30min manhã/30min

Sim, 30min manhã/30min

tarde

tarde

tarde

Lic. p/ Pessoa Família

Sim

Não

Sim, com reposição

Banco de Horas

Sim

Não

Sim

Folga de Vacina

Sim

Sim

Sim

Licença Gestante

Sim

Sim

Sim

Sim; 15, 20 ou 30 dias

Sim; 15, 20 ou 30 dias

Descanso Amamentação

Sim; 10, 20, 15 ou 30
Férias

dias; (20-férias e 10dinheiro)

Fonte: Dados fornecidos pelo Centro de Saúde Escola (2009)
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Assim, existem conflitos inter-organizacionais no CSE sendo um dos problemas a
serem geridos na organização. Como forma de aprimorar o atendimento e aperfeiçoar as
pessoas o entrevistado promoveu vários programas de treinamento e interação. De acordo
com suas informações a integração dos funcionários está melhor, o que desenvolve o apoio
mútuo e o trabalho em equipe.
Com relação ao conhecimento das informações sobre recursos financeiros ele tem
acesso aos recursos disponíveis pelo SUS e tem conhecimento e controle dos gastos via
tesouraria da FMRP. Com os recursos disponíveis pelo SUS (em torno de R$ 20.000) ele
consegue efetuar reformas; reposição de pequenos materiais; efetua pagamento de água,
energia e telefone; conserto e manutenção de equipamentos etc. Ainda consegue fazer acordos
para que outras instituições (que tenham vínculo com CSE) auxiliem em modernizações e
melhorias na infra-estrutura. Dessa maneira, conseguiram-se melhorias na organização. Mas,
a autonomia para gestão e execução de todos os recursos é limitada. Ele conhece a origem
deles e acompanha os gastos de sua unidade, entretanto, acredita que uma autonomia maior
tornaria as coisas mais fáceis.
De acordo com o entrevistado é importante a visualização e conhecimento do
orçamento e receitas por unidade para uma melhor alocação de recursos e controle. Mas
afirma que seu melhor instrumento de avaliação de desempenho da unidade é a satisfação da
comunidade: “Meu instrumento de avaliação é o paciente” (informação verbal)18 Também foi
levantado por ele que o problema no Pronto Atendimento em relação ao excesso de pessoas
em busca deste serviço é reflexo da ineficiência das UBS´s, que muitas vezes não cumprem
com a etapa que é de sua competência, pois gera um fluxo de usuários em busca de
atendimento médico. Além disso, implantou melhorias em seu PA com relação a qualidade de
resposta aos usuários. Juntamente com a SMS estabeleceu um programa de conscientização
da população orientando sobre as características de atendimento do PA e das UBS´s
18

Informação fornecida pelo gestor do CSE, 2009
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6

ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS ESTUDADOS
Analisando individualmente os casos estudados, foi possível identificar as

características organizacionais, a análise do ambiente no qual as unidades de saúde estão
inseridas, o contexto histórico da prestação de serviços públicos de saúde, o sistema de
informação utilizado e as relações dos gestores com as unidades de saúde. Essas informações
constituem o arcabouço da problemática imposta em relação à inexistência de um sistema de
informação disponível nas unidades que se contemplasse a avaliação de desempenho
econômico.

Caso 1 - Unidade José Sampaio
De acordo com Kaplan e Norton (1997), o nível de desempenho de aprendizagem e
conhecimento faz parte da evolução e avaliação de eficiência de uma organização. Dessa
maneira, torna-se importante como fator para a construção de um sistema de avaliação de
desempenho, o perfil profissional do gestor da UBS,
Assim é importante o papel do gerenciamento dos recursos humanos. Motivação e
reconhecimento são necessários para estabelecer o empenho e a dedicação e então, planejar e
controlar as ações que possam desenvolver a unidade. Conseqüentemente, haverá melhora no
desempenho institucional (PARISI, 2001; PEREIRA, 1993). Conforme o entrevistado, na
unidade existe uma problemática envolvendo a motivação e reconhecimento aos funcionários,
o que segundo ele é um problema para o desempenho da unidade.
É necessário um sistema de informação gerencial apoiado em dados reais e
planejados. Para que se faça o acompanhamento e o controle das atividades, dos processos e
dos recursos, este SI deve estar aliado ao perfil gerencial, às políticas de gerenciamento de
recursos humanos e ainda dar suporte a necessidade de informações. Baseando-se na teoria de
implementação de sistemas ERP´s, Almeida (2004) estabeleceu um elenco de aplicativos que
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devem estar contidos nos módulos de um sistema de informação para gerenciamento da saúde
conforme quadro 11:
Módulos
Administração do Sistema

Financeiro e Contábil

Gestão de Materiais

Laboratórios, Exames e Diagnósticos

Prescrição Médica

Prontuário Eletrônico do Paciente

Controle de Atendimento

Sistemas de Gestão

Serviços de Apoio
Portal do Paciente
Ensino e Pesquisa

Aplicativos
Cadastro de Protocolos
Cadastros Básicos
Gerenciamento de Convênios
Gerenciamento do Faturamento
Fluxo de Caixa
Contas a Pagar
Contas a Receber
Elaboração e Controle de Orçamento
Contabilidade
Custos
Almoxarifado
Programação e Controle
Compras
Farmácia
Patrimônio
Controle Interno de Testes
Interfaceamento com equipamentos
Agendamento de Exames
Manipulação e Armazenamento de Imagens
Administração e Armazenamento de Laudos
Controle de prescrição de medicamentos
Controle de prescrição de soluções parenterais
Controle de prescrição de dietas
Controle de prescrição de sangue
Consulta a cadastro do Paciente
Consulta e registro de Prontuário
Registro
Pronto Atendimento
Emergência Obstétrica
Ambulatório
Indicadores de Desempenho
Gestão de Recursos Humanos
Business Intelligence
Portal Interno/Intranet
Limpeza
Manutenção e Engenharia
Informações para o Público
Aplicativos de Análises às Bases de dados

Quadro 11. Módulos e Aplicativos necessários para um SIS
Fonte: adaptado de Almeida (2004, p.134)
Comparando o quadro 11 com as informações obtidas na análise do sistema
disponível (Hygia Web®) e conforme mencionado na entrevista, no SI existem módulos
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apenas para atendimentos e agendamentos, não contemplando gerenciamento de recursos
econômicos e humanos.

Caso 2 - Unidade Maria Casagrande
A unidade conta com a Estratégia Saúde da Família (ESF), que tenta humanizar o
atendimento. O papel formal da UBS é manter contato mais próximo da comunidade em que
está inserida. A ESF é importante para o bairro e para a sociedade, pois segundo Corbo e
Morosini (2005) e MS (2006) mantêm vínculos e, as famílias atendidas são mapeadas e
visitadas, o que gera uma eficiência no sistema de saúde.
A teoria do ESF foi corroborada pelo estudo da Professora Maria José Bistafa Pereira
(2008), da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP, onde afirma que as
ESFs, no distrito Oeste do município de Ribeirão Preto, para a maioria dos usuários
alcançaram melhor organização e um desempenho satisfatório no processo de atuação básica
em saúde. Segundo a pesquisadora, os atributos para a avaliação foram: o acesso, a porta de
entrada, o vínculo, elenco de serviços, enfoque familiar, coordenação ou integração de
serviços, orientação para a comunidade e formação profissional.
As Unidades da Estratégia da Saúde da Família tem compromisso com a construção
de um novo modelo de atenção, com a estruturação das práticas de saúde voltadas à família,
enfatizando principalmente o seu espaço social de abordagem básica no atendimento à saúde,
além da democratização do conhecimento do processo saúde-doença (PEREIRA, 2008).
Em consonância com a teoria e a pesquisa da professora, a entrevistada da UBS
Maria Casagrande afirma que existe todo o processo de humanização e criação de vínculos
para se buscar um melhor desempenho dos processos de saúde e, assim, reduzir a evolução de
doenças. Existe também um processo de orientação às famílias, como pôde ser observado
durante as visitas à unidade. Ressalta-se a importância do conhecimento do ambiente sócio-
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econômico em que as pessoas desta região estão inseridas, para o entendimento do processo
saúde-doença e, assim, alcançar a resolutividade.
Apesar de não se utilizar um SIS para avaliar a eficiência da unidade, o gestor busca
ferramentas de mensuração e avaliação. Na unidade não existe ferramentas formais de
avaliação de desempenho econômico. Entretanto, a entrevistada afirma que utiliza o indicador
formal do SUS (indicador 156), que serve para monitorar o agendamento e remarcação de
consultas.
A percepção da necessidade de sistemas mais adequados favorece um possível
processo de mudança na organização (PEREIRA, 1993; ALMEIDA, 1996; PARISI, 2001). A
entrevistada afirma que tem um grande interesse para entender os custos da unidade e, assim,
poder gerenciar com maior clareza os recursos e tomar decisões baseadas em fatos concretos.

Caso 3 - Centro de Saúde Escola Joel Domingos Machado
O conjunto de organizações envolvidas no CSE é composto por seis diferentes
instituições, conseqüentemente, diferentes vínculos empregatícios: a Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto; a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência; o Hospital das
Clínicas; a Secretaria Estadual de Saúde; a Secretaria Federal de Saúde; e as unidades da USP
de Ribeirão Preto. Segundo Machado-da-Silva e Coser (2006), as relações entre pessoas de
diferentes instituições dentro de um mesmo campo organizacional (no caso dentro de uma
unidade), podem conter: conflito; competição; cooperação e relações de poder, os quais
constituem interações que interferem nas definições da estrutura da organização.
O excesso de instituições, conforme a teoria de relações interorganizacionais, possui
influência direta sobre as pessoas e os processos gerados dentro deste sistema (MACHADODA-SILVA, C. L; COSER, 2006). Assim constituiu um dos entraves para a administração do
CSE, já que cada uma dessas instituições apresenta diferenças nos seus direitos e deveres
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(conforme seção específica do CSE), na remuneração e nos benefícios dos colaboradores
(apesar da diversidade dos recursos humanos levarem benefícios19 ao CSE).
Os recursos financeiros do CSE são provenientes de várias instituições. De acordo
com o convênio (anexo F) firmado entre as instituições, todos os meses a prefeitura repassa
para a FAEPA (para fins de custeio parcial das atividades do Núcleo de Saúde da Família) os
valores correspondentes ao repasse realizado pelo Ministério da Saúde. Estes valores referemse ao percentual da cobertura populacional atingida pelos serviços, de acordo com o Plano de
Trabalho (anexo G) estabelecido em convênio com a SMS. Assim, os recursos provenientes
da parte fixa do repasse do Piso de Atenção Básica, complementado pela parte variável,
condiciona a transferência de recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fundo Nacional de
Saúde) ao Fundo Municipal de Saúde, em virtude da Gestão Plena do Sistema Municipal de
Saúde (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, 2008a).
Portanto, além das restrições impostas pelos recursos financeiros existem impasses
quanto às relações interorganizacionais, conferidas a gestão da organização. Para que a
avaliação de desempenho seja eficaz é necessário um sistema de informação capaz de
fornecer relatórios claros sobre dados e informações que auxiliem no processo de tomada de
decisão

(PEREIRA,

1993;

CATELLI,

2001;

PADOVEZE,

2001;

ANTHONY;

GOVINDARAJAN, 2002; ALMEIDA, 2001). No CSE existe o SIAB, conforme mencionado
é um sistema de informação voltado ao cadastramento das famílias da Estratégia Saúde da
Família, que está sendo pouco utilizado na unidade. Existe ainda o Hygia Web®, um sistema
de informação contratado pela SMS, com o objetivo de melhorar o agendamento e o controle
das consultas. No entanto, ambos os sistemas não possuem módulos de gestão que
possibilitem um melhor processo de tomada de decisão. De acordo com a teoria, tais módulos
são necessários para que se estabeleça um sistema de avaliação de desempenho econômico.
19

A diversidade cultural e das habilidades possibilitaram o desenvolvimento do CSE para o modelo atual de
prestação de serviços.
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Assim, ao analisar os SIs existentes no CSE verifica-se que não há a geração de relatórios
capazes de apoiar decisões sobre recursos econômicos. A inexistência de um SI voltado para a
gestão econômica torna-se um dos fatores complicadores para o processo de avaliação de
desempenho econômico.

6.1

Considerações sobre as características das unidades de saúde e dos entrevistados
As análises dos relatos das três unidades estão dispostas a partir do Quadro 12. As

primeiras informações dizem respeito às características dos principais respondentes da
pesquisa. Nota-se que há certa uniformidade nos quesitos, principalmente no que se refere ao
tempo de atuação no cargo e à formação acadêmica. O entrevistado do CSE é Doutor em
Clínica Médica, conforme ilustrado no quadro 12.
UBS José Sampaio

UBS Maria Casagrande

CSE

Tempo no cargo

8 anos

8 anos

2 anos

Formação
acadêmica

Medicina

Enfermagem

Medicina

Pós-graduação

Não possui

Não possui

Doutorado em Clínica
Médica

Cursos na área de
gestão

Não possui

Não possui

Não possui

Atividade
Profissional

Ginecologista

Enfermeira na própria
unidade

Docente da FMRP/USP

Quadro 12. Dados dos principais respondentes
Fonte: Elaborado pela autora

Como pôde ser observado no quadro 12 o gestor do CSE possui menor tempo no
cargo, isto se dá em virtude das características normativas do regimento interno da unidade,
conforme mencionado no capítulo 5. No CSE os gestores são nomeados a cada dois anos e
devem fazer parte do quadro de docentes da FMRP/USP. Observa-se que os demais gestores
possuem oito anos no cargo, o que demonstra que mesmo com a troca de prefeitos ou de
secretários estes cargos permaneceram inalterados. No CSE o principal executivo também é
professor na FMRP/USP. Este fator é indispensável, pois, de acordo com as normas de
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nomeação, é necessário ter vínculo com a Faculdade. O entrevistado da UBS Maria
Casagrande também acumula função de atendimentos de enfermagem na unidade.
Conforme pode ser observado na tabela 5, as duas primeiras unidades possuem
quantidades próximas de funcionários, entretanto existem diferenças na quantidade de pessoas
na região da unidade e nos tipos de atendimentos a comunidade, a unidade Maria Casagrande
apesar de possuir uma quantidade inferior de pessoas na região em que atua faz atendimentos
do programa da ESF. A tabela 5 apresenta as principais características das unidades
estudadas.
Tabela 5 - Dados gerais das unidades.
UBS José Sampaio

UBS Maria Casagrande

CSE

Tempo de existência

15 anos

8 anos

28 anos

Número de Funcionários

43 funcionários

40 funcionários

252 funcionários

Clínica Médica;
Pediatria;
Ginecologia e Obstetrícia;
Enfermagem;
Assistência Domiciliar;
Odontologia;
Acompanhamento de
famílias cadastradas;
Teste do Pezinho e
Vacinação.
Estratégia Saúde da
Família

Clínica Médica;
Pediatria;
Ginecologia e Obstetrícia;
Enfermagem;
Odontologia;
Teste do Pezinho;
Vacinação.
Núcleos Saúde da Família

Serviços Oferecidos

Clínica Médica;
Pediatria;
Ginecologia e
Obstetrícia;
Enfermagem;
Assistência Domiciliar;
Odontologia;
Programa de Integração
Comunitária;
Teste do Pezinho e
Vacinação.

Especialidades:
Cardiologia; Saúde
Ocupacional;
Dermatologia;
Eletrocardiograma;
Fonoaudiologia;
Infectologia;
Oftalmologia; Programa de
Hanseníase; Psicologia;
Radiologia;
Serviço Social.
Pronto Atendimento

Número de Atendimentos
(por mês)

1.600

1.000

15.3385

Quantidade de bairros
na área de abrangência

5

5

10

População atendida (por
habitantes
aproximadamente)

17.000

10.000

150.000

Fonte: Elaborado pela autora20
20

Tabela elaborada a partir de dados obtidos na SMS, observações e nas entrevistas.
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Também pode se observar que o número de bairros atendidos pelas unidades José
Sampaio e Maria Casagrande é o mesmo, entretanto a população da unidade Maria
Casagrande é inferior, isto ocorre em virtude da “idade” dos bairros atendidos. Os bairros em
volta da unidade José Sampaio possuem número maior de pessoas e são mais antigos ao se
comparar com os bairros de abrangência da unidade Maria Casagrande.
O CSE além atingir uma quantidade maior de pessoas, também atua com
especialidades e pronto atendimento, já que se trata de uma unidade distrital de saúde.
Conforme mencionado no capítulo 5 e pelos dados obtidos junto ao secretário municipal de
saúde, a unidade é responsável pelo atendimento básico para a população de acordo com a
localização e referência nas especialidades de alta demanda ambulatorial para todo o seu
distrito de saúde. Vale ressaltar que esta diferenciação constituiu um dos critérios de seleção
da unidade para a pesquisa, já que há um maior número de informações e estruturas a ser
administrado. Segundo os dados obtidos em relatórios de acompanhamento de atendimentos,
a unidade realiza em média 7.405 atendimentos de atenção básica.
Os aspectos das organizações pesquisadas serão analisados à luz das teorias
apresentadas. Assim, faz-se necessário uma esquematização dos elementos importantes que
fazem parte do sistema de avaliação de desempenho. No quadro 13 apresenta-se, de maneira
resumida, uma relação entre os aspectos importantes identificados e as unidades pesquisadas.
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Categoria

UBS José Sampaio

UBS Maria Casagrande

CSE

Indicadores de
qualidade

Provenientes da
Secretaria Municipal de
Saúde

Indicador 156 e Indicadores
próprios

Indicadores próprios

Política de qualidade

Provenientes da
Secretaria Municipal de
Saúde

Acompanhamento e controle
das atividades para alcançar
qualidade

Metas e Estratégias

Estabelecidas pelos
órgãos executivos

Além das metas
estabelecidas pela SMS,
mantêm metas para recursos
humanos

Importância da
Avaliação de
Desempenho
Econômico

Sim, entende que é
importante possuir
avaliação de desempenho
econômico

Sim, entende que é
importante possuir avaliação
de desempenho econômico

Ferramentas de
Mensuração
econômica

Não possui

Não possui, mas gostaria de
ter

O que se tem medido

Consultas e Faltas de
pacientes

Desempenho dos
funcionários, atendimentos,
programas da unidade

Controles de recursos

Não

Não (mantêm controle dos
gastos do que está
disponível)

Acesso às informações

Limitado às informações
de atendimentos e
pacientes

Limitado às informações de
atendimentos e pacientes

Grau de Autonomia

Limitada às atividades e
operações na unidade

Limitada aos recursos
humanos (realocação) e das
atividades

Prestação de Contas à
comunidade

Realizada pela SMS

Realizada pela SMS

Mantêm programas de
acompanhamento e
faz reuniões com
funcionários e
população
freqüentemente
Além daquelas
estabelecidas pela
SMS, também
mantêm metas de
acordo com convênios
(pode ser alterado)
Sim, entende que é
importante possuir
avaliação de
desempenho
econômico
Possui controles em
planilhas
Desempenho dos
funcionários,
atendimentos e alguns
recursos financeiros
Parcial, apenas dos
recursos provenientes
do SUS
Informações de
atendimento,
paciente, recursos
humanos e financeiros
Limitada aos recursos
que controla; recursos
humanos e atividades
Freqüentemente
(mensalmente)

Quadro 13. Aspectos que influenciam o Sistema de Avaliação de Desempenho
Fonte: Elaborado pela autora
A partir do quadro 13 podem ser verificadas algumas informações importantes sobre
o processo de gestão em cada unidade. Um dos itens interessantes está ligado à distinção entre
os indicadores de qualidade em cada unidade. Apesar de todas elas estarem ligadas a SMS e
possuírem o mesmo objetivo (atendimento de qualidade e resolutividade) utilizam diferentes
tipos de indicadores de qualidade. Isto pode ocorrer em função das características
organizacionais (mencionadas no capítulo 5) e também do tipo de gestão. Nota-se que a
unidade José Sampaio segue os indicadores estabelecidos pela SMS, que são ligados às
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agendas médicas, quantidade de atendimentos realizados e sua resolutividade. Nas demais
unidades também são utilizados indicadores próprios, ou seja, os gestores estabelecem seus
indicadores de acordo com a vivência na organização e com o que eles crêem que são as
necessidades da população. Retomando Parisi (2001) observou-se que em nenhuma das
unidades está presente o indicador por resultados econômicos, conforme vislumbra o modelo
de gestão econômica.
Também pode ser observado que as políticas de qualidade se diferem para cada
unidade. As unidades Maria Casagrande e CSE mantêm acompanhamento das atividades e
estabelecem políticas de qualidade, planejando e controlando-as de acordo com suas
percepções e experiências. No CSE também há participação de usuários e funcionários nas
discussões para o estabelecimento de políticas de qualidade. Já na unidade José Sampaio são
utilizadas as políticas estabelecidas pela SMS, mas o gestor também mantém o
acompanhamento dos atendimentos.
Com relação às metas as unidades seguem aquelas provenientes a SMS. Entretanto,
na Unidade Maria Casagrande existem metas para o desempenho dos recursos humanos, o
que indica metas de produtividade. Já no CSE também existem metas estabelecidas pelos
convênios, como pôde ser observado no plano de trabalho (anexo G). Todos os entrevistados
entendem que existe a necessidade de avaliar o desempenho econômico, conforme tratado em
cada caso individualmente, os entrevistados manifestaram interesse em ter o controle dos
recursos para que a unidade possa ser avaliada por resultados econômicos.
Nota-se que em duas unidades não há ferramentas de mensuração, apenas no CSE o
gestor mantém planilhas e gráficos com variáveis econômicas, como pôde ser observado
durante uma visita à unidade. Entretanto, não possui uma ferramenta gerencial em sistema de
informação. As unidades de maneira geral têm medido os números de atendimento e faltas de
paciente, entretanto, na unidade Maria Casagrande também se mede o desempenho de
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funcionários e o alcance de metas de programas estabelecidos na unidade (como campanhas e
a estratégia saúde da família). Já no CSE também é possível se medir alguns recursos
financeiros (aqueles que estão disponíveis na unidade, conforme já mencionado). Quanto ao
controle de recursos os entrevistados alegam utilizar racionalmente os recursos disponíveis.
Comparativamente o CSE é o único entre os casos que possui acesso às informações de
recursos financeiros, além de informações de pacientes.
Quanto ao grau de autonomia na gestão todos os entrevistados assinalaram que é
limitado. Na unidade Maria Casagrande é possível realocar os funcionários dentro da unidade
(de acordo a avaliação do entrevistado). No CSE a autonomia é um pouco maior, o
entrevistado possui autonomia sobre os recursos financeiros (ressalta-se apenas aqueles que
são disponíveis pelo SUS). Com relação ao grau de transparência as unidades Maria
Casagrande e José Sampaio têm apenas as prestações de contas mensais, trimestrais e anuais
realizadas pela SMS. O CSE freqüentemente presta contas a comunidade.
Na seqüência serão analisados os elementos importantes para a implantação de um
Sistema de Avaliação de Desempenho Econômico, conforme o objetivo geral desta pesquisa.
De acordo com a teoria há necessidade do papel do líder na organização, bem como suas
características de flexibilidade, adaptação, além da política de gerenciamento e capacitação
dos recursos humanos. Também é importante a qualidade das informações e do sistema de
informação para que se estabeleçam indicadores de desempenho e um processo de tomada de
decisão estruturado. Por fim, estão descritos os elementos relativos ao processo de avaliação
de desempenho econômico.

6.2

A presença de uma cultura organizacional que privilegie a flexibilidade
As organizações desenvolvem sua própria cultura. O arcabouço de elementos se

desenha a partir da aprendizagem adquirida no processo de solucionar problemas externos e
internos. Segundo Morgan (1996, p. 115) “(...) a cultura refere-se tipicamente ao padrão de
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desenvolvimento refletido nos sistemas sociais de conhecimento, ideologia, valores, leis e
rituais cotidianos.”
A flexibilidade no contexto organizacional envolve modificações no comportamento
das pessoas, nas estratégias, nos recursos ou tecnologias. Para todo processo de mudança, é
necessário um gerenciamento de pessoas que mantenha o alto nível de motivação. O desafio
da mudança não está no fato da tecnologia alterada, mas sim nas pessoas que lidam com ela e
na cultura organizacional que deve renovar os valores para gerar vantagens competitivas
(HERZOG, 1991 apud WOOD JR., 1995).
Nas organizações, o agente de mudanças é conhecido como empreendedor, que
sempre está disposto a inovar e criar estratégias e situações que promovam o desenvolvimento
organizacional. A adaptação das pessoas aos novos procedimentos de uma organização
depende das características da postura e do papel dos gestores, pois isto reflete a maneira
como se lida com tais mudanças e com as pessoas.
Em muitas organizações, a implementação de um sistema de avaliação de desempenho
na programação e no controle da organização, significa uma mudança no processo de
atendimento e na forma como os departamentos envolvidos interagem. Os autores dessa área
avaliam que, transformações bem sucedidas baseiam-se em um elemento no qual a mudança
não acontecerá facilmente. De acordo com Kotter (1997) algumas etapas são necessárias para
que a mudança seja eficaz. O quadro 14 resume estas etapas:
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1 Estabelecimento de um senso de urgência
• Exame do mercado e das realidades dos concorrentes
• Identificação e discussão das crises, das crises potenciais ou de oportunidades fundamentais
2 Criação de uma coalizão administrativa
• Formação de um grupo com autoridade suficiente para liderar a mudança
• Motivação do grupo para que trabalhe junto, como um time
3 Desenvolvimento de uma visão e estratégia
• Criação de uma visão para ajudar a direcionar o esforço de mudança
• Desenvolvimento de estratégias para concretizar essa visão
4 Comunicação da visão da mudança
• Uso de cada veículo possível para comunicar constantemente a nova visão e estratégias
• Fazer a função da coalizão administrativa, modelar o comportamento esperado dos funcionários
5 Como investir de empowerment os funcionários para ações abrangentes
• Eliminação dos obstáculos
• Mudança de sistemas ou estruturas que minem a visão da mudança
• Encorajamento para correr riscos e usar idéias, atividades e ações não tradicionais
6 Realização de conquistas a curto prazo
• Planejamento de melhorias visíveis no desempenho, ou conquistas
• Criação dessas conquistas
• Visível reconhecimento e recompensa do pessoal que tornou as conquistas possíveis
7 Consolidação de ganhos e produção de mais mudanças
• Uso da maior credibilidade para mudar todos os sistemas, estruturas e políticas incompatíveis e que não se
adequam à visão de transformação
• Contratação, promoção e desenvolvimento do pessoal que possa programar a visão de mudança
• Revigoramento do processo com novos projetos, temas e agentes de mudança
8 Estabelecimento de novos métodos na cultura
• Criação de um melhor desempenho por meio de um comportamento voltado para o cliente e a produtividade,
de uma liderança mais forte e melhor e de um gerenciamento mais eficaz
• Articulação das conexões entre os novos comportamentos e o sucesso organizacional
• Desenvolvimento de meios para garantir o desenvolvimento e sucessão da liderança

Quadro 14. Etapas do processo de mudança
Fonte: adaptado de Kotter (1997)
Tendo por base as etapas descritas no quadro 14, buscou-se, dentre as unidades
estudadas, aquelas que possuíam uma cultura organizacional que privilegiasse a flexibilidade
para a mudança e a relação desse aspecto com a avaliação da organização.
Segundo Oliveira (2004) há organizações que possuem a estratégia de estabilidade e
tendem à manutenção do estado atual. Em virtude desse comportamento, pode haver uma
maior dificuldade em se adaptar a novos modelos de avaliação. Um dos entrevistados afirmou
que, antes de implantar processos de mudanças é necessário que haja reconhecimento e
programas de motivação de funcionários por parte da SMS.
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Existem problemas em relação à política de recursos humanos e à motivação de
funcionários na unidade José Sampaio, de acordo com as observações durante as visitas
realizadas na unidade. Conforme já mencionado, o entrevistado da unidade declara que não
existe reconhecimento por parte do poder executivo municipal.
Na UBS Maria Casagrande existe a busca contínua por novos desafios e melhores
desempenhos. A entrevistada relata que busca por aperfeiçoamento e procura comportamentos
e atitudes que se adaptem as necessidades. Assim, de acordo com Parisi (2001) e Almeida
(1996) esse aspecto comportamental é importante para a busca por métodos de avaliação.
Nessa unidade está presente uma cultura organizacional propícia a flexibilidade e
conseqüentemente as possíveis mudanças.
Conforme relatórios de gestão (anexo H) o CSE, demonstra que a cultura da
flexibilidade e conseqüentemente da mudança parece estar implantada. Além do relatório o
gestor afirma que, mudanças na empresa não assustam mais e os funcionários já se adaptaram
à cultura de que é importante mudar para que haja melhorias. O gestor do CSE teve um papel
importante nesse contexto, pois idealizou uma nova estrutura da organização e a desenvolveu
de forma consistente com esta visão. Pôde-se identificar na unidade alguns itens propostos por
Kotter (1997), como por exemplo, fortalecimentos dos processos de comunicação; reuniões
constantes com grupos de melhoria; contratação e desenvolvimento do pessoal de acordo com
o perfil desejado; mudança de sistemas ou estruturas que minem a visão da flexibilização;
entre outros.

6.3

A influência dos líderes no processo de melhoria do desempenho
De acordo com Trevizan, Shinyashiki e Mendes (2002, p. 5) “a liderança (...) na era

do capital humano, é relação entre líder e liderados, cujo foco é o desenvolvimento e a
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exploração do potencial do trabalhador nas dimensões pessoais e profissionais”. Trata-se de
um processo de relações humanas no qual se estabelece direção para a organização.
Para Lafoz (1996) os líderes necessitam de competência gerencial, fazer e o saber
fazer, para evitar desperdícios e produzir respostas às necessidades apresentadas pela sua
população. Segundo Kotter (1997), os esforços para melhoria do desempenho, por meio da
implementação de novas ferramentas gerenciais, ajudaram algumas organizações a se
adaptarem às mudanças e à aprimorarem sua posição competitiva e de outras organizações.
Afirma, também, que sem uma liderança forte e consciente de suas responsabilidades, as
organizações não conseguem implementar mudanças bem-sucedidas e, assim, não alcançam
eficiência e eficácia. Em consonância Trevisan et al (2001) afirma que a liderança é um
processo que integra competências, habilidades e talentos que devem ser aprendidos e
incorporados, integrando líderes e liderados.
O envolvimento nos processos de melhoria é fundamental, pois, internamente, eles
são responsáveis pela eliminação das divergências entre as áreas e por garantir o alinhamento
entre as estratégias funcionais. Além disso, os funcionários estarão próximos às atitudes da
alta administração.
Os entrevistados das organizações estudadas alegaram a existência de uma Comissão
Local de Saúde. Esta comissão tem como finalidade o envolvimento nos processos de
melhoria e de auxílio na elaboração e na avaliação de metas, elevando os processos de
discussão para a qualidade das unidades. No caso do CSE essas discussões têm sido
constantes e têm gerado melhorias nos processos da organização, conforme demonstra o
relatório de gestão (anexo H). No caso da UBS Maria Casagrande, notou-se pelas observações
que esta comissão ainda não está funcionando. Assim a entrevistada busca por novos
instrumentos para o envolvimento dos profissionais de sua unidade no processo de melhoria e
eficiência. Já na Unidade José Sampaio, conforme já descrito neste trabalho, o entrevistado
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busca junto às pessoas o envolvimento nas ações, mas alega que há problemas na política de
motivação e segundo ele reduz a participação das pessoas em campanhas, por exemplo.
Conforme Parisi (2001) o modelo de gestão é determinante do bom desempenho e da
maneira de agir da organização. Seus princípios devem estar refletidos no Sistema de
Informação do GECON. Assim o comportamento do líder influencia diretamente no processo
de melhoria do desempenho.

6.4

Programas de capacitação e qualificação dos profissionais
O treinamento, que é um dos fatores da política de recursos humanos, é utilizado

com o objetivo de desenvolver a aprendizagem de novas habilidades e a ampliação daquelas
já existentes, focando mais intensamente seu capital humano (CAMPOS et al, 2004).
Os programas de capacitação e qualificação dos profissionais têm por objetivo
contribuir para o alcance de metas gerais das organizações. Assim, os funcionários e seus
superiores são sensibilizados da necessidade de retorno para o desempenho da organização,
traduzido em melhores resultados, eficiência, eficácia e qualidade (LIMA, 2000). BorgesAndrade (2002) complementa que os treinamentos também proporcionam à adaptação dos
funcionários à introdução de novas tecnologias no trabalho.
Ainda existem programas de desenvolvimento, que tem como finalidade aumentar a
eficácia genérica dos gestores e prepará-los para maiores responsabilidades (STONER;
FREEMAN, 1985). Para Oliveira e Vanalle (1999) esses programas envolvem a organização
como um todo na aquisição da eficiência presente e futura, por meio do desenvolvimento de
hábitos, conhecimentos e atitudes.
Segundo Ferreira (2004, p. 70) “é consenso, entre os vários profissionais que
administram as UBS´s, a necessidade de capacitação de recursos humanos para a função
gerencial.” A capacitação dos recursos humanos das UBS´s deverá considerar elementos que
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englobem a avaliação do sistema local de saúde, a reorganização dos seus serviços e a
operação dessas unidades (FERREIRA, 2004).
O CSE conduz um programa de desenvolvimento e treinamento de seus funcionários.
Estão presentes na organização grupos para desenvolvimento de melhorias. São feitas
identificações e a análises das necessidades da organização e, então, se planeja o treinamento,
executando-o de forma que seus resultados possam ser monitorados e avaliados, de modo a
atingir suas metas, conforme pode ser observado no anexo H.
Nas duas outras unidades existem programas de treinamentos oferecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde. Na Unidade Maria Casagrande os funcionários,
principalmente aqueles que trabalham nas ESF, foram treinados. Já na UBS José Sampaio o
entrevistado levantou que há problemas com a programação dos treinamentos e com os
programas de qualificação. Segundo ele, os treinamentos são programados no mesmo período
de trabalho, o que dificulta a participação e a liberação dos funcionários.
As organizações que investem na capacitação de seus funcionários podem obter
vantagens em relação à produtividade, aos custos, à qualidade, à redução na rotatividade de
pessoal e à flexibilidade dos empregados. Equipes mais entrosadas e informações com mais
qualidade, são outras vantagens desse treinamento.

6.5

Qualidade do sistema de informações gerenciais

Informações incorretas geram decisões incorretas. Conforme literatura, a informação
auxilia no processo decisório, pois quando devidamente estruturada é importante para a
organização. O modelo GECON propõe um processo decisório fundamentado na
maximização da eficiência do processo de conversão de recursos, ou seja, nas decisões
administrativas que visem à estruturação de recursos, de modo a criar possibilidades de
execução com melhores resultados (PARISI; NOBRE, 2001).
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O GECON tem como premissa a geração de informações sob medida para os
gestores, como meio de subsidiar o processo de tomada de decisão. O fluxo de informação
deve atender às necessidades em diferentes momentos da ação gerencial. As informações são
requeridas de maneira específica, para que sustentem a etapa do planejamento estratégico, no
processo de seleção de alternativas e na mensuração do resultado econômico (CATELLI et al,
2001).
Complementando as análises realizadas no SIS (e na revisão bibliográfica sobre o
tema), nas unidades pesquisadas não há ferramentas que auxiliem no processo de tomada de
decisões internas. O sistema informatizado não permite que os relatórios de gestão sejam
desenvolvidos utilizando proposições não tradicionais. O SIS instalado possui módulos
importantes sobre pacientes. As salas de consulta possuem microcomputadores para que os
médicos possam acessar dados dos pacientes e também inserir dados sobre a consulta, no
entanto este último ainda não está acontecendo.
Conforme já apresentado, este SIS tem como essência o gerenciamento de
informações sobre pacientes e agendamento, mas não de gerenciamento de informações para
apoio de tomada de decisão. No Hygia Web® não há a utilização de todos os módulos
(conforme exposto no capítulo 5), o que de acordo com Corrêa, Gianesi e Caon (2007) isto
ocorre comumente em sistemas de informação contratados e não adaptados.

6.6

Sistematização do processo de avaliação de desempenho pelo modelo GECON
Sistematicamente, conforme literatura já apresentada, o processo de avaliação de

desempenho ocorre em dois níveis:
a) informativo, por meio da obtenção, do tratamento e da comunicação de
informações sobre desempenho apontando efeitos das decisões dos gestores;
b) gerencial, por meio da interpretação e conclusão das informações, visando novas
tomadas de decisões (PEREIRA, 2001).
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O modelo de gestão econômica tenta suprir necessidades informativas para avaliação
de desempenho econômico, pois há processamento de alguns inputs para gerar certos outputs,
de forma integrada com o sistema de informação e gestão, conforme representado na figura
10. Dentre os inputs estão as transações relativas às atividades que devem ser mensuradas
envolvendo a quantificação dos planos, materializada em padrões do que foi orçado e do
realizado (sistemas de orçamentos e padrões), e a quantificação do desempenho realizado
(sistema contábil).
Ao mesmo tempo em que os desempenhos vão ocorrendo, os planos e orçamentos
devem ser ajustados. A partir disso são emitidos relatórios que deverão ser interpretados pelos
gestores e se pode concluir sobre as qualidades (eficiência e eficácia) dos desempenhos,
conforme apresentado pela figura 10. Para tanto é necessário que os gestores possuam
conhecimento dessas informações e acesso a elas, o que corrobora a necessidade de
autonomia no processo de gestão das unidades.
Entretanto, dentre as unidades pesquisadas apenas o CSE conhece parte das
informações sobre recursos financeiros. O CSE tem acesso aos recursos disponíveis pelo SUS
e tem conhecimento e controle dos gastos via tesouraria da FMRP. Com os recursos
disponíveis o entrevistado afirma que consegue efetuar reformas; reposição de pequenos
materiais; conserto e manutenção de equipamentos etc. Dessa maneira, segundo suas
informações e o relatório de gestão (anexo H) foram realizadas melhorias na organização.
Mas, conforme mencionado no item “Análise da visão do gestor”, a autonomia para gestão e
execução de todos os recursos é limitada.
Todos os entrevistados afirmaram que acham importante o conhecimento das
informações sobre recursos (orçamentos, custos), mas também é importante que se tenha
autonomia para alocação destes de acordo com os preceitos da gestão pública (SUS) e com as
necessidades de qualidade de cada organização. Por meio de relatórios de custos
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disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde e pela entrevista com o secretário da
SMS identificou-se certa dificuldade de apuração dos custos para cada unidade,
principalmente no Distrito Oeste em que as unidades possuem funcionários com vínculos
institucionais diferentes, o que dificulta a alocação dos custos com mão de obra.
Conforme mencionado no capítulo 5, existem dificuldades no entendimento e na
clareza das contas por unidade. Um dos entrevistados também levantou este problema e
alegou que quando existem reuniões para discussão da prestação de contas, não é possível
identificar quão bem ou quanto é eficiente os gastos nas organizações. Isto confirma a teoria
de Olak (2000) na qual discorre sobre a dificuldade da apresentação de relatórios de eficiência
de alocação de recursos em organizações públicas.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo apresentam-se as conclusões da pesquisa e suas implicações, procura-

se retomar os objetivos do trabalho, e alguns aspectos teóricos, para que sejam relacionados à
análise de resultados. São tecidas algumas considerações a respeito da importância das
especificidades dos sistemas de avaliação de desempenho econômico para as unidades básicas
de saúde, além dos resultados obtidos na pesquisa e suas limitações.
Vale ressaltar que, Sistemas de Informações para Saúde é um assunto pouco
explorado por pesquisadores e empresas desenvolvedoras de software, apesar de nos últimos
anos ter aumentado o número de empresas interessadas em SIS (ALMEIDA, 2004).
Entretanto, esta baixa exploração do tema não demonstra a importância do assunto, já que
organizações de saúde possuem características operacionais que necessitam da manipulação
de uma grande quantidade de informações.
Quanto ao tema Avaliação de Desempenho Econômico, existe uma exploração
maior, entretanto, bem focalizada em algumas teorias. Mas quando trata-se de avaliação de
desempenho econômico para organizações de saúde esta exploração bibliográfica torna-se
mais restrita. A pesquisa bibliográfica revelou uma ausência de literatura que trate as teorias
sobre ERP e Avaliação de Desempenho Econômico de maneira adaptada para setores
específicos, como é o caso da saúde pública. Existem estudos voltados aos Sistemas
Integrados de Gestão que contemplem ambas as teorias, mas focalizam aplicativos específicos
(conforme mencionado ao longo deste estudo), como informações sobre agendamento e
pacientes.
É importante salientar que tais aplicativos são necessários e fazem parte da avaliação
da organização, mas um sistema de avaliação de desempenho deve ser observado também, por
sua capacidade de tornar a gestão da organização de saúde mais eficiente e eficaz. Trata-se de
uma ferramenta de acompanhamento, controle e planejamento de processos, e de alocações de
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recursos. Assim, um sistema de avaliação de desempenho é um importante instrumento para o
gestor na tomada de decisão.
A preocupação em realizar uma separação teórica inicial entre organizações de
saúde, sistemas de informações em saúde, avaliação de desempenho econômico e entre a
observação prática das organizações pesquisadas demonstraram que, apesar de realmente
existir informações de interesses diversos, para os gestores de organizações prestadoras de
serviços públicos de saúde, as organizações estão, na maioria das vezes, unidas por
informações de interesse comum.
A diversidade de informações e a proximidade entre elas colaboram para o
enriquecimento das bases de dados e para as discussões (tanto operacionais como médicas), já
que a partir da consolidação de dados e das informações, pode ocorrer evolução das
discussões e, assim, da resolutividade.
Além destes aspectos, o envolvimento de diversos tipos de profissionais (médicos,
enfermeiras, dentistas, agentes administrativos etc.) na execução, no acompanhamento e no
controle de processos, que envolvem informações de pacientes e procedimentos
organizacionais, gera maiores fluxos informacionais. A entrevistada da UBS Maria
Casagrande salientou a importância das discussões citadas.
Os casos estudados foram: Unidades de Atenção Básica à Saúde, sendo que entre
elas está um Centro de Saúde Escola que possui, além da Atenção Básica, um Pronto
Atendimento, especialidades e, ainda, recursos provenientes de várias instituições; uma
Unidade de Atenção Básica que atende apenas a demanda espontânea e os agendamentos; e
um último caso de estudo, trata de uma Unidade de Estratégia da Saúde da Família.
Dessa maneira procurou-se garantir as diferenças organizacionais entre os casos
estudados, como forma de enriquecer os dados obtidos. Com o objetivo de auxiliar na
comparação entre os casos pesquisados, foi adotado um mesmo formato em todos eles,
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estruturados da seguinte forma: a) uma caracterização da unidade estudada; b) uma
caracterização do sistema de informação utilizado; c) análise da visão do gestor.
A partir das comparações das estruturas organizacionais, do sistema de informação
disponível para as unidades e dos dados obtidos junto a Secretaria Municipal de Saúde foi
possível identificar a problemática e os fatores que estão envolvidos na ausência de um
sistema de avaliação de desempenho econômico nas unidades. Dessa forma, foi possível
perceber sobre as necessidades estruturais e de aplicativos no sistema de informação.
As informações apresentadas na análise comparativa entre os casos estudados
procuraram atender aos objetivos gerais e específicos, delineados na primeira parte do
trabalho. Conforme já foi informado, o objetivo geral da pesquisa é investigar as
características organizacionais e informacionais que afetam a implantação de um sistema de
avaliação de desempenho econômico nas unidades básicas de saúde no município de Ribeirão
Preto.
Assim, a investigação desses fatores é apresentada na análise das informações obtidas.
Toda a pesquisa de campo, acompanhada das análises dos casos expostos (individualmente),
também segue as orientações:
•

investigar o papel das unidades básicas de saúde no âmbito do SUS e da
sociedade;

•

analisar as características de um sistema de informação em saúde;

•

avaliação de desempenho econômico para organizações de saúde;

•

investigação de como deveria ser o sistema de avaliação de desempenho
econômico baseado na teoria GECON;

•

caracterizar o sistema de informação disponível em unidades básicas de
saúde;

•

verificar ferramentas de mensuração de desempenho.
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Atendendo os pressupostos da pesquisa, foi levantada qual a função das organizações
na sociedade e, pelo estudo, pôde-se perceber que as unidades possuem um papel de
fundamental importância na prestação de serviços de saúde às pessoas. As organizações
fazem parte de um complexo ambiente cultural e socioeconômico, próprios de cada região
que prestam serviços. Além disso, pôde ser constatado que os gestores, das Unidades, têm
conhecimento da importância da unidade para a sociedade local.
Foi possível verificar as influências políticas na forma de estruturação das
organizações de saúde, o que, conseqüentemente, influencia no desempenho da organização.
Retomando Choo (1998) a tomada de decisão é baseada em regras e procedimentos, métodos
e normas, e, ainda, estabelecem valores que influenciam a escolha da organização. A aliança
entre cultura, comunicação e consenso melhora a eficiência e a tomada de decisões, conforme
representado na figura 2.
As atitudes devem ter origem em um processo sistematizado, que envolve o estudo
do problema a partir de um levantamento de dados, de produção de informação, de
estabelecimento de propostas de soluções, de escolha da decisão, da viabilização e da
implementação da decisão, bem como da análise dos resultados obtidos (GUIMARÃES;
ÉVORA, 2004).
Assim, relacionando a literatura ao ambiente pragmático, e às informações obtidas
nas entrevistas e nas observações, é importante que se tenha um bom grau de autonomia que
seja suficiente para lidar com as informações, com os recursos e, assim, construir um processo
de controle, de decisão e de avaliação da organização, conforme representado na figura 10.
Dessa maneira, retomando a teoria GECON, os conjuntos de crenças e valores
norteiam o processo de gestão da organização (PEREIRA, 2001). Portanto, o processo de
avaliação de desempenho econômico compreende os planejamentos estratégico e operacional;
a execução e o controle de operações que estejam apoiados em um sistema de informação
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voltado para atender as necessidades dos gestores, no processo de tomada de decisão,
processo esse representado pela figura10.
Além desses aspectos, baseando-se na análise das informações obtidas e na literatura
de Davenport (1998), é necessário identificar competências informacionais, concentrar-se na
gestão de informações (relacionadas a tipos específicos de conteúdos da informação), atribuir
responsabilidades e criar uma rede de trabalho responsável pelo comportamento
informacional. Conforme o autor, os problemas do gerenciamento da unidade devem ser
apresentados a todos, buscando ferramentas para solucioná-los e agir pró - ativamente. Diante
desses fatores, é possível verificar que a informação é mais um recurso para os gestores e que,
os profissionais envolvidos nas atividades, também precisam se responsabilizar pela sua
coleta, organização, distribuição e disponibilização.
Compatibilizando com a teoria GECON, um sistema de informação deve responder
às demandas e necessidades dos diversos serviços nas unidades, para, assim, fornecer
relatórios capazes de auxiliar os gestores na avaliação da eficiência, eficácia e qualidade da
organização. A partir das análises das ferramentas, dos aplicativos e dos módulos do sistema
de informação disponível nas unidades pesquisadas, conclui-se que, o sistema de informação
não consegue estabelecer vínculos de informações para a tomada de decisão.
A resolutividade também poderia ser gerenciada por um ERP adequado, no qual o
processo de agendamento, atendimento e encaminhamento seriam acompanhados de tal
maneira, que estas informações subsidiariam o gestor e possibilitariam uma melhor avaliação
do atendimento e das necessidades reais de encaminhamento. De acordo com o ex-secretario
de saúde do município de Ribeirão Preto, Dr. José Sebastião dos Santos: “Casos, algumas
vezes simples, que poderiam ser resolvidos pelo próprio médico do posto, são encaminhados
para um especialista. (...) Você joga o paciente para uma fila de espera, faz ele ficar esperando
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meses às vezes" (RIBEIRO, 2008). Com um SIS eficiente tais situações poderiam ser
gerenciadas e reduzidas.
O SIS Hygia Web®, apesar de ter melhorado todo o processo de informação sobre
pacientes, e de ter conseguido estabelecer certa transparência no que se refere ao paciente,
ainda não dispõe de ferramentas necessárias para uma Tecnologia de Gestão (conforme
exposto pela teoria GECON). Nesta tecnologia de gestão são disponibilizados aos gestores,
um conjunto de instrumentos que viabilizam a implementação de mudanças nos processos de
gestão. Com ferramentas mais completas, obter-se-ia resultados concretos da administração
de uma unidade de saúde. Assim pode-se afirmar que nas unidades pesquisadas não existe um
SI compatível com os pressupostos teóricos e que correspondam a realidade organizacional e
de informações.
Retomando os preceitos GECON o propósito da avaliação de desempenho é servir de
ferramenta ao processo de gestão, emitindo relatórios que possibilitem uma melhor tomada de
decisão por parte dos gestores, conforme figura 10. Então, é necessário que a organização
possua: um sistema de gestão bem definido, um sistema de informação e um processamento
de dados. A avaliação de desempenho, baseada no modelo GECON, é um processo de
controle, que objetiva assegurar a eficácia da organização.
Por fim, conforme já exposto, o modelo GECON necessita de um processo de
planejamento de gestão econômica, que contemplem os planejamentos estratégico e
operacional, a execução e o controle de atividades, os recursos financeiros e os humanos.
Portanto, é preciso uma estrutura organizacional adequada ao tipo de prestação de serviços.
Também se faz necessário o estabelecimento de estratégias e indicadores que devem ser
controlados pelos gestores. Dessa maneira, conclui-se que nas unidades a necessidade de um
processo de planejamento que contemple as etapas necessárias do modelo GECON conforme
exposto acima.
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As informações obtidas foram apresentadas, primeiramente, pelas análises
individuais dos casos estudados e, em seguida, pela análise conjunta com comparações entre
esses dados. No que tange às necessidades do modelo GECON (com relação às organizações
de saúde), tais análises foram importantes para a compreensão do objeto de estudo.
Salienta-se que a pesquisa é do tipo exploratório, não tendo pretensão de efetuar
comentários conclusivos. As considerações expostas têm como objetivo relatar fatos
constatados tanto nas organizações pesquisadas como nas referências da literatura, visando
contribuir com futuras pesquisas nesta área.
Assim, levando em consideração os casos estudados, pode-se responder ao problema
de pesquisa, afirmando que existem vários entraves estruturais na organização pública da
saúde do município de Ribeirão Preto. Estes problemas referem-se: às informações (de uso
clinico; gerenciais e do sistema de saúde) geradas e gerenciadas; ao grau de autonomia por
parte dos gestores; à ineficiência no sistema de informação de saúde (disponível para os
gestores) e, por fim às políticas de qualidade e desempenho, as quais são inexistentes, no que
tange aos aspectos econômicos. Acrescenta-se ainda a necessidade de implementar cursos de
aprimoramento com ênfase em gestão de saúde.
Portanto, o accountability na gestão pública é um instrumento importante para a
população atendida, pois a prestação de contas ao público é inerente ao processo de avaliação
de desempenho. Adicionado a isto, cabe aos pesquisadores acadêmicos a responsabilidade
pela produção cientifica que poderiam amparar gestores públicos na tomada de decisões.

7.1

Limitações do Estudo
Para delimitar o potencial das contribuições apresentadas pelo trabalho, é importante

destacar que trata-se de um estudo de casos múltiplos, em que algumas poucas organizações
são pesquisadas em profundidade para responder à pergunta de pesquisa. A investigação é
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interessante para compor conceitos que não sejam bem delimitados, analisando elementos
estruturais nas organizações estudadas até que se aproxime da exaustão das variáveis
desejadas.
Assim, os resultados não podem ser generalizados e não é possível realizar pesquisas
quantitativas, por não haver amostra estatística significativa. Também, não se faz
investigações tão aprofundadas quanto em casos individuais. Entretanto, pela proposta desse
trabalho é necessária uma síntese dos casos estudados, os quais restringem os resultados
obtidos por outras organizações não estudadas. As análises efetuadas neste estudo estão
ligadas ao tipo de gestão da saúde no município de Ribeirão Preto.
Além disso, não foram realizadas pesquisas de satisfação dos usuários do sistema de
informação em saúde, e nem dos usuários do sistema de saúde das organizações estudadas.
Como já abordado anteriormente não foram realizadas análises quantitativas de dados
financeiros das organizações, em virtude da metodologia utilizada na apuração de custos.

7.2

Sugestões para Estudos Futuros
Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento do referencial sobre avaliação de

desempenho econômico são sugeridos temas para estudos futuros que estejam relacionados à
Atenção Básica. Pesquisas sobre o tema em outras unidades de saúde são recomendáveis, com
a finalidade de compreender e expor as ferramentas de avaliação econômica, dos
investimentos públicos, em organizações públicas brasileiras voltadas à Atenção Básica.
Políticas voltadas ao clima organizacional para a atenção básica à saúde, pois trata-se
de um fator importante no desenvolvimento de recursos humanos pró-ativos. Estudos
comparativos também podem ser sugeridos, ou seja, pesquisas a respeito da comparação do
desempenho econômico entre atendimento básico público e entidades privadas. Ainda podem
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ser realizadas pesquisas para analisar o custo de oportunidade21 do capital investido pela
sociedade, pois, tais pesquisas, permitem analisar o quanto do investimento público é
devolvido para a sociedade.
Recomenda-se, também, a exploração do tema Balanced Scorecard como
instrumento de mensuração de desempenho econômico para entidades públicas de saúde. Por
fim, podem ser indicadas investigações sobre a geração de ineficiência do desempenho
econômico, tendo por base a baixa resolutividade na prestação de serviços de saúde.

21

Os custos de oportunidade são “custos associados com as oportunidades que serão deixadas de lado, caso a
empresa não empregue seus recursos em sua utilização de maior valor possível” (PINDYCK E RUBINFELD,
2002, p. 202).
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APÊNDICES
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser esclarecido(a)
sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está
em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será
penalizado(a) de forma alguma.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do Projeto: “Organização da Atenção Básica a Saúde e Sistema de Avaliação de Desempenho
Econômico: Estudo de Caso das Unidades Básicas de Saúde vinculadas à Universidade de São Paulo de Ribeirão
Preto-USP”
Pesquisador Responsável: Luciana Spínpolo Campos – pós-graduanda em Administração de Organizações da
FEARP-USP
Telefone para contato: (16) 3639-7655 / (16) 9185-9442
Orientador Responsável: Prof. Dr. André Lucirton Costa – docente do departamento de Administração da
FEARP-USP
Telefone para contato: (16) 3602-3916 – Sala 76 do Bloco C da FEARP-USP
Resumo do Projeto: As organizações de saúde formam um sistema complexo de gestão para os profissionais da
saúde, existem particularidades neste tipo de organização. A Atenção Básica possui necessidades intrínsecas de
informações sobre sua capacidade de atendimento e a gestão de atividades e planejamento das operações em que
estão envolvidas. As necessidades de informações a respeito de dados estatísticos como número de pacientes,
perfil epidemiológico, população em potencial de atendimento, além dos custos crescentes na saúde torna-se
imperativo a utilização de um bom sistema de informações em linguagem acessível para o gestor, e possa lhe
fornecer dados suficientes para um bom controle das operações, realizar planejamentos, bem como auxiliar estes
profissionais a uma melhor tomada de decisão. Nesse contexto este estudo tem como objetivo discutir a
avaliação de desempenho econômico por meio da utilização de sistemas de informações gerencias nas unidades
básicas de serviço ligada ao Sistema Único de Saúde no Brasil, considerando às necessidades de informação, os
princípios da atenção básica e a estrutura organizacional de unidades selecionadas. Procurar-se-á avaliar a
estrutural organizacional, as atividades desenvolvidas pela unidade de serviço de saúde e sistemas de custos que
torne a utilização dos recursos disponíveis mais eficientes. Para tanto foram selecionadas três (3) unidades de
Atenção Básica. São elas: Centro de Saúde Escola; Unidade Básica Ernesto Che Guevara e Unidade Básica
Rubens Lisandro Nicoletti Filho.
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO
Eu, _____________________________________, RG n.º __________________________, abaixo assinado,
concordo em participar do estudo “Organização da Atenção Básica a Saúde e Sistema de Avaliação de
Desempenho Econômico: Estudo de Caso das Unidades Básicas de Saúde vinculadas à Universidade de São
Paulo de Ribeirão Preto-USP”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Luciana
Spínpolo Campos sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer
momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/
assistência/tratamento. Estou ciente de que as informações por mim disponibilizadas serão utilizadas na
consecução da pesquisa e poderão ser publicadas em instrumentos de comunicação de acesso público.
Ribeirão Preto, ____ de _______________ de 200__.
___________________________________
Assinatura do Sujeito ou Responsável
___________________________________
Assinatura do Pesquisador
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APÊNDICE B – Protocolo do Estudo de Caso
Pesquisadores: Luciana Spínpolo Campos e André Lucirton Costa
Unidade: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de
Ribeirão – Universidade de São Paulo
Telefone para contato: (16) 3602-3916
e-mails: lucampos@usp.br; alcosta@usp.br

1) Visão Geral do Projeto
a) Temas: Avaliação de Desempenho Econômico; Sistema de Informação; Organizações de
Saúde; Atenção Básica a Saúde.
b) Título: “Investigação do Sistema de Avaliação de Desempenho Econômico: Estudo de
Caso das Unidades Básicas de Saúde vinculadas a Universidade de São Paulo de Ribeirão
Preto-USP”
c) Objetivo do estudo: investigar as características organizacionais e informacionais que
afetam a implantação de um sistema de avaliação de desempenho econômico nas unidades
básicas de saúde no município de Ribeirão Preto.
d) Proposições do Estudo: O desenvolvimento do estudo de campo será baseado na
proposição de que as organizações de saúde, especificamente unidades básicas de atenção a
saúde necessitam de um sistema de avaliação de desempenho econômico que eficientemente
demonstre as informações pertinentes ao controle e gerenciamento das atividades e ainda
melhor direcione o gestor para tomada de decisão.
2) Procedimento de Campo
a) Aspectos metodológicos: pesquisa do tipo exploratória, de natureza qualitativa com uso do
método de estudo de casos múltiplos.
b) Organizações estudadas: Três unidades básicas de atenção a saúde de regimento estatal.
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c) Complexidade das organizações envolvidas na pesquisa: unidades de serviço de saúde
de nível primário.
d) Unidades de Análise: gestão e secretário de saúde.
e) Fontes de levantamento de dados: i) entrevistas com gestores das unidades; secretário da
Secretaria Municipal de Saúde e membros da equipe técnico-administrativa responsável pelo
sistema orçamentário e controle financeiro; ii) documentação e registro em arquivos das
organizações; iii) registros em arquivos relativos à caracterização sócio-demográfica e de
saúde da região abrangente das unidades, além da análise do sistema de informação existente.
f) Instrumentos de coleta de dados: roteiro de entrevista; de visita e de análise para o
sistema de informação existente.
g) Gestores a ser entrevistados:
i) Gestores das unidades; e
ii) Secretário Municipal de Saúde e responsáveis pela gerência dos dados ligados a gestão
destas unidades.
h) Executor da Pesquisa: Luciana Spínpolo Campos
3) Documentos e dados da organização de saúde
a) Nome
b) Natureza jurídica
c) Estrutura Organizacional
d) Estatutos
e) Regimentos internos
f) Relatórios de acompanhamento das atividades desempenhadas pelas unidades
g) Quadro de Recursos Humanos
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4) Roteiro de entrevista para as instituições
a) Área de abrangência da unidade de saúde
- regiões e/ou famílias atendidas pela organização
b) Caracterização da demanda pelos serviços de saúde da região
- características predominantes da população – faixa etária, nível de educação, perfil
epidemiológico.
c) Caracterização da oferta de serviços de saúde da região de atuação das instituições
- rede de saúde existente na região, especialidades.
d) Breve histórico da instituição como prestadora de serviços de saúde
- perfil da assistência prestada pela organização
e) Percentual aproximado de pacientes atendidos na organização
f) Caracterização da gestão da organização
- grau de autonomia no processo decisório e alocação de recursos
- tipos de sistema de informações existentes
g) Gestão de recursos humanos na organização
- forma de recrutamento e seleção de pessoal
- existência de planos de carreira
- política salarial (se houver)
h) Indicadores e política de qualidade da organização.
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APÊNDICE C – Modelo de Correspondência para Unidade de serviço de Saúde
Ilmo. Sr.
Unidade Básica/Secretaria
Ribeirão Preto, ___ de___de 2008.
Prezado Senhor,
Estamos desenvolvendo, junto ao Departamento de Administração da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, no município de
Ribeirão Preto, o projeto de pesquisa intitulado “Organização da Atenção Básica a Saúde e
Sistema de Avaliação de Desempenho Econômico: Estudo de Caso das Unidades Básicas de
Saúde vinculadas à Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto-USP”. O presente trabalho
tem natureza exploratória, e, por meio de uma pesquisa de casos múltiplos, pretende estudar
as necessidades de informações sobre custos de unidades básicas de atenção a saúde.
Nesse sentido, solicitamos sua inestimável colaboração autorizando a unidade__, a
participar como campo de nossa pesquisa.
Asseguramos que as informações coletadas serão utilizadas estritamente para fins
acadêmicos, preservando a imagem da organização. Além disso, nos comprometemos a
oferecer-lhes uma cópia do resultado da pesquisa sem qualquer ônus.
Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada e colocamo-nos a disposição
para quaisquer esclarecimentos.

Prof. Dr. André Lucirton Costa
Orientador da pesquisa – FEARP/USP

Luciana Spínpolo Campos
Mestranda PPGA – FEARP/USP
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APÊNDICE D – Roteiro de Perguntas para Entrevista Semi-Estruturada
Roteiro de Entrevista – Questões
PARTE I: Estrutura da organização
1) Quantidade de funcionários
2) Estrutura física (queixas)
3) Regimentos internos
4) Procedimentos e padronização de processos
PARTE II: Análise da visão dos gestores sobre a participação da unidade de atenção básica a
saúde na comunidade
1)Vocês possuem alguns indicadores e política de qualidade da organização?
2) Como a política de qualidade funciona?
3) Existe estabelecimento de metas e estratégias na unidade? Se existem estão alinhadas à
Secretaria Municipal de Saúde?
4)Quando se estabelece uma estratégia ela tem como objetivo incrementar/melhorar
prestação de serviços a comunidade? Como funciona?
Análise da visão dos gestores sobre desempenho econômico e como ele está
estabelecido nas unidades de atenção básica à saúde na comunidade
1) Qual sua visão e compreensão sobre a importância da avaliação de desempenho
econômico?
2) Existe algum sistema de avaliação de desempenho?
3) Quais são as ferramentas de avaliação de desempenho utilizadas pela unidade? O que
se tem medido e avaliado?
4) Busca ferramentas de mensuração de desempenho e controle dos recursos da
organização?
5) Existe alguma ferramenta de controle de custo? É utilizada para analisar o
desempenho econômico da unidade?
6) Você acha importante que os gestores tenham acesso a informações de desempenho?
7) Você acredita que possui um bom grau de autonomia no processo decisório e alocação
de recursos?
8) Qual sua visão sobre a importância da prestação de contas à comunidade?
9) Como a unidade presta contas à comunidade? Quais informações são levadas em
consideração? Como é realizada esta divulgação?
PARTE III: Análise da visão do gestor sobre o sistema de informação disponível
1) Qual envolvimento do gestor com o sistema de informações disponível?
2) Quais perspectivas sobre o sistema?
3) Existem críticas ao referido sistema?
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ANEXOS
ANEXO A – Carta de Aprovação Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO B – Mapa de limites geográficos UBS José Sampaio

Figura 22. Limites geográficos da Unidade José Sampaio
Fonte: Google Maps (2008a) com destaques feitos pela autora
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ANEXO C – Planilha de controle de atendimentos na UBS José Sampaio
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ANEXO D – Mapa de limites geográficos Unidade Maria Casagrande

Figura 23. Limites geográficos da Unidade Maria Casagrande
Fonte: Google Maps (2008b) com destaques feitos pela autora
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ANEXO E – Regimento Interno do CSE
REGIMENTO DO CENTRO DE SAÚDE ESCOLA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TÍTULO I
DE SUAS FINALIDADES
Artigo 1º - O Centro de Saúde Escola (CSE), órgão subordinado à Diretoria da FMRP, é uma entidade anexa a
FMRP-USP, prevista na Lei Estadual nº 1.467, de 26.12.51, que dispõe sobre a organização e finalidades da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, cujas atividades obedecerão às
disposições do presente Regimento.
Artigo 2º - O CSE tem por finalidades:
I - estabelecer bases de cooperação para o planejamento e desenvolvimento de programas de ensino,
pesquisa e extensão da Faculdade de Medicina e de outras Unidades do Campus da USP de Ribeirão Preto
(Escola de Enfermagem, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras, Faculdade de Economia e Administração), visando o desenvolvimento de novos
conhecimentos e tecnologias no contexto da prestação de assistência à saúde da população;
II - apoiar os projetos didáticos institucionais e de inserção da FMRP e outras Unidades do Campus da
USP de Ribeirão Preto, na atenção à Saúde da Comunidade, de acordo com as estruturas curriculares definidas
pelas Comissões de Graduação e aprovadas pelas Congregações das respectivas Unidades e em consonância com
as disposições estabelecidas pelo Centro de Atenção Primária à Saúde da Família e Comunidade (CSFeC);
III - proporcionar treinamento de estudantes de graduação, pós-graduação, de médicos residentes e
outros profissionais, em Saúde Pública;
IV - organizar e desenvolver programas comunitários com enfoque no Atendimento, Prevenção,
Promoção, Reabilitação da Saúde e a Prevenção de Acidentes, consoante com a formação do profissional em
saúde;
V - treinar pessoal técnico em Atenção Primária e ação na Saúde da Família e da Comunidade;
VI - apoiar as atividades curriculares e extracurriculares, aprovadas pela Comissão de Graduação da
FMRP-USP, e de outras Unidades do Campus de Ribeirão Preto, bem como colaborar com as ligas estudantis
legalmente constituídas pelos alunos de graduação.
VII - estimular e integrar as atividades de programação, planejamento, funcionamento e avaliação de
serviços e de sistemas de saúde;
VIII - prestar assistência à saúde dos indivíduos, das famílias e da coletividade em sua área de
abrangência, preservando-se o disposto nos incisos anteriores.
Artigo 3º - O CSE reger-se-á pelo presente Regimento e pela legislação pertinente no âmbito da Universidade,
em consonância com as orientações e deliberações do CSFeC e com o Sistema Nacional de Saúde (SUS)
vigente.
Artigo 4º - O CSE atuará em Unidades de Saúde do município de Ribeirão Preto, mediante convênios
específicos, que atendam as disposições do Artigo 2º, Inciso I e as diretrizes do SUS;
§ Único - A atuação do CSE dar-se-á nas áreas de abrangência das Unidades do Programa de Saúde da Família e
Unidades Básicas de Saúde do Distrito Oeste, discriminadas abaixo e/ou outras que possam ser incluídas de
comum acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto:
• Unidade Básica e Distrital de Saúde do Sumarezinho;
• Unidade do CSE do Ipiranga, localizada a Avenida D. Pedro I;
• Unidade do CSE de Vila Tibério, localizada à Rua Gonçalves Dias;
• Núcleos de Saúde da Família.
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TÍTULO II
DO ORÇAMENTO E DE SUA APLICAÇÃO

Artigo 5º - O orçamento do CSE é constituído de:
I - recursos orçamentários e extra-orçamentários da FMRP e de outras Unidades da USP.
II – recursos externos à USP, oriundos de:
a) subvenções de Órgãos Municipais, Estaduais e Federais e quaisquer auxílios de particulares para o
desempenho de suas atividades regimentais;
b) convênios, doações, legados, auxílios e outros;
c) juros bancários e outras receitas eventuais;
d) rendas em seu favor constituídas por terceiros;
e) prestação de serviço de consultoria e de realização de eventos;
f) receita de vendas de produtos de sua manufatura e de “royalties” e ou assistência técnica decorrente
de negociação com terceiros de direitos relativos à consultoria ou à propriedade industrial;
Artigo 6º - O orçamento do CSE em nenhum caso poderá ter aplicação diversa das suas
finalidades.
Artigo 7º - Toda a movimentação dos recursos será administrada pela FMRP - USP, através da Assistência
Técnica Financeira.

TÍTULO III
DO PATRIMÔNIO

Artigo 8º - Os bens permanentes móveis e imóveis, adquiridos com recursos previstos no Artigo 5º serão
incorporados ao patrimônio da FMRP e os procedimentos pertinentes deverão obedecer à legislação e normas da
USP.
§ Único - Bens permanentes móveis e imóveis adquiridos e patrimoniados por outras Unidades do Campus da
USP de Ribeirão Preto, Secretaria Municipal de Saúde, Hospital das Clínicas da FMRPUSP, ou conveniadas,
poderão ser cedidos para utilização das unidades do CSE, obedecida à legislação vigente, e ficarão sob
responsabilidade da administração do CSE.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO
Capítulo I
Dos Órgãos da Administração
Artigo 9º - Serão responsáveis pela Administração do CSE:
I - o Conselho Diretor;
II - a Diretoria Executiva.

Capítulo II
Do Conselho Diretor
Artigo 10 - O Conselho Diretor é o órgão máximo deliberativo do CSE.
Artigo 11 - O Conselho Diretor terá a seguinte constituição:
a) o Diretor da FMRP que será o seu Presidente ou um representante por ele designado;
b) o Secretário Municipal da Saúde de Ribeirão Preto ou um representante por ele designado;
c) o Diretor da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP ou um representante por ele designado;
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d) o Diretor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, USP ou um representante por ele
designado;
e) o Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP ou um representante por
ele designado;
f) o Superintendente do Hospital das Clínicas da FMRP ou um representante por ele designado;
g) o Diretor da Direção Regional de Saúde (DIR-XVIII) ou um representante por ele designado;
h) O Presidente do Centro de Atenção Primária a Saúde da Família e Comunidade (CSFeC), ou seu
substituto;
i) um representante docente de cada um dos Departamentos Clínicos da FMRP (Clínica Médica;
Ginecologia e Obstetrícia; Cirurgia e Anatomia; Puericultura e Pediatria; Medicina Social;
Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica; Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia da
Cabeça e Pescoço; Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor);
j) um representante do Departamento Materno Infantil e Saúde Pública-MISP, da EERP-USP;
k) um representante dos Médicos Residentes do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo eleito por seus pares;
l) um membro docente da Comissão de Graduação da FMRP, indicado pelos seus pares;
m) um representante dos funcionários lotados nas unidades do CSE, eleito pelos seus pares;
n) um representante dos usuários da área de abrangência do CSE indicado pelo
Conselho Municipal de Saúde;
o) um representante do corpo discente da FMRP, eleito por seus pares, dentre os regularmente
matriculados no ciclo de aplicação;
p) o Diretor Geral do CSE, sem direito a voto.
§ 1º - Os representantes docentes previstos nas alíneas i e j deste Artigo serão indicados pelos Conselhos dos
Departamentos.
§ 2º - Em seus impedimentos temporários, os membros do Conselho Diretor serão substituídos na seguinte
conformidade:
a) o Diretor da FMRP, pelo Vice-Diretor e
b) os demais membros do Conselho Diretor, por seus respectivos suplentes legalmente constituídos.
§ 3º - A eleição dos membros do Conselho vinculados à USP reger-se-á pela sistemática da USP, art. 55 do
Estatuto e 221 do Regimento Geral.
Artigo 12 - O mandato dos membros nas alíneas a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m e n, corresponderão ao respectivo
mandato em sua instituição de origem. Os mandatos dos membros mencionados nas alíneas l e o serão de um
ano. Os demais membros do Conselho Diretor terão mandato de 2 (dois) anos. Em todos os casos serão
permitidas reconduções.
§ Único - Dar-se-á a extinção do mandato antes de concluído o prazo mencionado neste Artigo, quando o
membro perder a qualidade que determinou a sua inclusão no Conselho Diretor;
Artigo 13 - Os membros do Conselho Diretor deverão ser eleitos até 30 (trinta) dias antes da extinção dos
mandatos.
Artigo 14 - O Conselho Diretor reunir-se-á ordinariamente a cada 3 meses ou extraordinariamente, quando
convocado por seu Presidente ou pela maioria absoluta de seus membros.
§ 1º - O Conselho Diretor reunir-se-á com a presença mínima de mais da metade dos seus membros, cujas
deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes.
§ 2º - Fica estabelecida a exigência de decisão por maioria absoluta dos membros votantes do Conselho Diretor
na deliberação das seguintes matérias:
a) composição da lista tríplice para escolha do Diretor Geral;
b) aprovação preliminar de alienação de bens do CSE, submetendo-se à mesma
disciplina que rege a alienação de bens da USP;
c) proposta de alteração do presente Regimento;
d) aprovação das contas da Diretoria;
e) proposta de extinção do CSE.
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§ 3º - A proposta de alteração do presente Regimento ou de extinção do CSE deverá ser aprovada pela
Congregação da FMRP.
Artigo 15 - Compete ao Conselho Diretor:
I - aprovar o programa das atividades a serem desenvolvidas no CSE, acompanhar o seu
desenvolvimento e introduzir modificações que se mostrem necessárias ao seu aperfeiçoamento,
observando as finalidades do CSE estabelecidas no artigo 2º;
II - autorizar a realização de atividades didáticas de graduação e de pós-graduação “lato” e “stricto
sensu”, e de extensão. As atividades curriculares de graduação deverão ter precedência sobre as
demais atividades didáticas;
III - autorizar a realização das atividades extracurriculares propostas pelas ligas estudantis legalmente
constituídas e devidamente aprovadas pelas respectivas Comissões de Graduação, na área de
abrangência do CSE;
IV - sugerir às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde ou ao Ministério da Saúde modificações
operacionais e normativas em Atenção Primária e na Saúde da Família e da Comunidade;
V - orientar, coordenar e supervisionar as atividades do CSE, sintonizando-as com as diretrizes e
normas das Secretarias Municipal e Estadual da Saúde ou do Ministério da Saúde;
VI - observar e fazer cumprir a lei, este Regimento, as normas internas do CSE, os regulamentos e
resoluções das autoridades competentes;
VII - apreciar os relatórios das atividades e os balancetes financeiros quanto ao mérito;
VIII - decidir sobre o pagamento ou não de representação à Diretoria do CSE, utilizando recursos
orçamentários ou extra-orçamentários da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP ou de
outras fontes, sendo vedado o pagamento de representação aos membros do Conselho Diretor do CSE;
IX - aprovar preliminarmente a alienação de bens móveis e imóveis, solicitada pelo Diretor Geral do
CSE, submetendo-se o pedido à mesma disciplina que rege a alienação dos bens da USP;
X - autorizar a realização de convênios com outras entidades públicas ou privadas;
XI - deliberar preliminarmente sobre a aceitação de doações com ou sem encargos, submetendo-se as
mesmas à igual disciplina que rege as doações de bens à USP;
XII - aprovar o plano de aplicação dos recursos financeiros e as modificações que se fizerem
necessárias ao bom funcionamento do CSE;
XIII - propor alteração deste Regimento, observando o estabelecido em seu Artigo 14, Parágrafo 2º;
XIV - solicitar e ser notificado pela Instituição de origem a admissão e dispensa de pessoal;
XV - propor a extinção do CSE, observando o Artigo 14, Parágrafo 2º;
XVI - deliberar sobre os casos omissos neste Regimento.
Artigo 16 - Compete ao Presidente do Conselho Diretor:
I - convocar o Conselho Ordinária e Extraordinariamente;
II - dirigir os trabalhos do Conselho, exercendo em suas deliberações, o direito de voto de qualidade,
além de seu voto pessoal;
III - convocar a Diretoria para transmitir as diretrizes emanadas do Conselho Diretor ou a qualquer
momento para obtenção de informações e esclarecimentos julgados necessários pela Diretoria e pela
Congregação da FMRP.
Capítulo III
Da Diretoria Executiva

Artigo 17 - A Diretoria Executiva do CSE será constituída por:
I - um Diretor Geral;
II - um Diretor-Técnico Administrativo, de nível universitário;
III - um Diretor-Clínico;
IV – um Diretor Acadêmico de Ensino e Pesquisa;
V - um Diretor de Enfermagem;
§ Único - A investidura nos cargos de Diretoria far-se-á mediante termo lavrado em livro próprio.
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Artigo 18 - O Diretor Geral e seu substituto serão docentes vinculados à FMRP, indicados pelo seu Diretor,
dentre os integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho do Centro de Saúde Escola.
Artigo 19 - O Diretor-Técnico Administrativo e o seu substituto deverão ter vínculo com a USP ou entidades a
ela associadas ou conveniadas e serão indicados pelo Diretor da FMRP, em conjunto com o Diretor Geral do
CSE.
Artigo 20 - O Diretor-Clínico e o seu substituto serão indicados pelo Diretor Geral do CSE a partir de listas
tríplices, elaboradas entre os profissionais médicos, que atuem diretamente no CSE, escolhidos através de
escrutínio secreto.
Artigo 21 - O Diretor Acadêmico de Ensino e Pesquisa e seu substituto deverão ser docentes da FMRP que
atuem diretamente no CSE e serão indicados pelo Diretor da FMRP em conjunto com o Diretor Geral do CSE;
Artigo 22 – O Diretor de Enfermagem e seu substituto deverão ser enfermeiros, docentes ou não, que atuem
diretamente no CSE e serão indicados pela Direção da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, em
conjunto com o Diretor Geral do CSE.
Artigo 23 - Os membros da Diretoria terão mandato de 02 (dois) anos permitida recondução.
Artigo 24 - A Diretoria Geral tem por atribuição a coordenação das atividades do CSE.
Compete ao Diretor Geral:
I – planejar, coordenar, orientar e supervisionar as atividades do CSE, dentro de suas finalidades,
cumprindo e fazendo cumprir as diretrizes emanadas do Conselho Diretor;
II - gerir administrativamente as unidades que lhe são subordinadas, em consonância com o Sistema
Nacional de Saúde Vigente, e Programas Municipais de Saúde;
III - expedir normas internas de organização;
IV - examinar e despachar o expediente do CSE e Unidades vinculadas;
V - coordenar as atividades de relações públicas com órgãos competentes e órgãos de imprensa falada
e escrita;
VI - convocar, ordinária e extraordinariamente, reuniões da Diretoria executiva e reuniões dos
coordenadores dos Núcleos de Saúde da Família, Núcleo de Saúde Mental e os gerentes de Unidades
da área de abrangência do CSE;
VII - a coordenação geral das atividades dos demais membros da Diretoria Executiva.
§ Único - A Diretoria Geral do CSE contará com a colaboração:
I – Comissão Distrital de Saúde, a que se referem os Artigos 16, 17 e 18 da Lei Municipal nº 5.972, de
23 de abril de 1991;
II - Conselho Gestor.
Artigo 25 - A Diretoria Técnica Administrativa do CSE tem por atribuição coordenar, orientar e supervisionar as
atividades administrativas e financeiras necessárias para o cumprimento das finalidades previstas no presente
Regimento.
Compete ao Diretor-Técnico Administrativo:
I - prover as condições necessárias (materiais ou estruturais) ao bom desempenho dos profissionais
que atuem no CSE ou na sua área de abrangência;
II - praticar os atos necessários à administração do CSE organizando os serviços, inclusive
apresentando pedidos para admissão e dispensa de servidores às respectivas Instituições de vínculo;
III - apresentar ao Diretor Geral do CSE o plano de trabalho para cada exercício;
IV - prover, encaminhar e acompanhar os atos que envolvam o quadro de pessoal (contratação,
demissão, remanejamento, elogios, penalidades disciplinares, etc.), às instituições de vínculo;
V - apresentar ao Diretor Geral do CSE o relatório anual das atividades;
Artigo 26 - A Diretoria de Enfermagem do CSE tem por atribuição planejar, coordenar, orientar e supervisionar
as atividades da equipe de enfermagem, necessárias para o cumprimento das finalidades previstas no presente
Regimento, respondendo tecnicamente perante o Conselho Regional de Enfermagem (COREN).
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Compete ao Diretor de Enfermagem:
I - coordenar as ações de enfermagem desenvolvidas no âmbito do CSE e Unidades da área de
abrangência;
II - acompanhar os trabalhos da Diretoria participando de suas reuniões e deliberações;
III - zelar pelo cumprimento dos preceitos éticos, do exercício da enfermagem na Instituição;
IV - submeter à apreciação da Diretoria Geral rotinas para o bom andamento da área sob sua
responsabilidade;
V - auxiliar o Diretor Geral no cumprimento dos objetivos e metas institucionais do CSE, no que diz
respeito à atuação do corpo de enfermagem, participando diretamente de sua coordenação e da
avaliação de suas atividades.
VI - exercer outras atividades em colaboração com o Diretor Geral;
VII - emitir pareceres a pedido da Diretoria Geral, sobre a área de sua responsabilidade;
VIII - colaborar na preparação de relatórios de atividades e do plano de trabalho, a serem
encaminhados pelo Diretor Geral, para apreciação pelo Conselho Diretor;
Artigo 27 - A Diretoria Clinica do CSE tem por atribuição planejar, coordenar, orientar e supervisionar as
atividades médicas e apoiar as de ensino e pesquisa, no cumprimento das finalidades previstas no presente
Regimento, respondendo tecnicamente perante o Conselho Regional de Medicina (CRM).
Compete ao Diretor-Clínico:
I - Apresentar ao Diretor Geral plano de Trabalho pertinente a suas atividades;
II - exercer suas atividades em conformidade com as resoluções do Conselho Federal de Medicina;
fixando orientação complementar referente às atividades médicas, de ensino e pesquisa cientifica;
III - acompanhar os trabalhos da Diretoria participando de suas reuniões e deliberações;
IV - zelar pelo cumprimento dos preceitos éticos e profissionais do exercício médico;
V - auxiliar o Diretor Geral no cumprimento dos objetivos e metas institucionais do CSE, no que diz
respeito à atuação do corpo médico, participando diretamente de sua coordenação e da avaliação de
suas atividades;
VI - exercer outras atividades em colaboração com o Diretor Geral;
VII - supervisionar, coordenar e orientar os serviços sob sua responsabilidade.
VIII - colaborar na preparação de relatórios de atividades e do plano de trabalho, a serem
encaminhados pelo Diretor Geral, para apreciação pelo Conselho Diretor;
Artigo 28 - A Diretoria Acadêmica de Ensino e Pesquisa do CSE tem por atribuição planejar, coordenar e
orientar a inserção de alunos de graduação, pós-graduação, extensão e médicos residentes no CSE e em sua área
de abrangência, necessárias para o cumprimento das finalidades previstas no presente Regimento.
Compete ao Diretor Acadêmico de Ensino e Pesquisa:
I - Apresentar ao Diretor Geral plano de Trabalho pertinente a suas atividades;
II – Coordenar a inserção de alunos de graduação, de pós-graduação “lato” e “stricto sensu” e de
cursos de extensão, de médicos residentes, bem como dos diversos Departamentos da Faculdade e
demais instituições formadoras que desenvolvem suas atividades teóricas-práticas nas dependências
do CSE ou unidades de sua área de abrangência, em consonância com as orientações e deliberações do
CSFeC;
III – Submeter à apreciação do Diretor Geral do CSE rotinas para o bom andamento das áreas sob sua
responsabilidade;
IV – Coordenar a inserção de pesquisadores no âmbito das unidades do CSE, de acordo com as rotinas
operacionais de cada unidade, resguardando os preceitos éticos;
V – auxiliar o Diretor Geral no cumprimento dos objetivos e metas institucionais do CSE, no que diz
respeito às atividades de ensino e pesquisa, participando diretamente da coordenação e da avaliação
das mesmas;
VI – Elaborar relatórios sobre as atividades acadêmicas realizadas nesta área;
VII – Coordenar e organizar cursos, seminários e outros eventos visando à capacitação de
profissionais na área de saúde a partir de demandas apresentadas pelas demais coordenações;
VIII – Colaborar nas atividades de formação e capacitação de recursos humanos para a Saúde da
Família, coordenadas pela FMRP-USP;
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IX - Desencadear medidas operacionais necessárias à realização das atividades acadêmicas, de ensino
e de pesquisa a serem desenvolvidas nas unidades do CSE;
X – Emitir pareceres a pedido da Diretoria Geral sobre a área de sua responsabilidade;
XI - acompanhar e zelar pelo cumprimento das determinações do Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro de Saúde Escola, referente às atividades de pesquisa desenvolvidas nas Unidades de Saúde
vinculadas ao CSE.
XII – Exercer outras atividades em colaboração com o Diretor Geral do CSE.
TITULO V
DO CONSELHO GESTOR
Artigo 29 - Constituí-se de um grupo de trabalho multiprofissional, com capacidade de
planejamento e tomada de decisão, que assume conjuntamente a tarefa de auxiliar no desenvolvimento da equipe
de saúde e do processo produtivo, em consonância com as Diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de
Saúde.
Artigo 30 - Sua coordenação será feita pelo Diretor Geral do CSE.
Artigo 31 - Sua composição atenderá ao disposto nas Diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Saúde,
entre os profissionais que atuam no CSE ou em Unidades de sua área de abrangência, ou seja:
I - um representante de cada Unidade de Serviço, definida pela Diretoria do CSE, e eleito pelos seus
pares;
§ 1º - A identificação das Unidades de Serviço, será feita pelo Diretor Geral do CSE;
§ 2º - Os critérios utilizados e os resultados obtidos serão afixados em locais de fácil acesso e grande circulação,
antes do processo de escolha.
Artigo 32 - São atribuições do Conselho Gestor:
I - assessorar a Diretoria Geral do CSE na viabilização dos objetivos institucionais;
II - auxiliar na tarefa do desenvolvimento da equipe, possibilitando a formação de um coletivo
organizado para a produção dos serviços com integralidade e na perspectiva de ações intersetoriais;
III - participar das ações de planejamento e da sua implementação.

Artigo 33 - O mandato dos membros do Conselho Gestor será de um ano, sendo permitida recondução. Haverá a
extinção antecipada do mandato, caso ocorra à perda da qualidade que determinou sua indicação.

REGIMENTO APROVADO PELA CONGREGAÇÃO, EM SUA 723ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE
10.10.06
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ANEXO F – Convênio para prestação de serviços ESF
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ANEXO G – Plano de Trabalho do Convênio para prestação de serviços ESF
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ANEXO G – Relatório de Gestão do Centro de Saúde Escola
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