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RESUMO 

A gestão pública brasileira na área da saúde passou por diversas mudanças no decorrer do 

tempo e ao que se refere às discussões sobre o controle e mecanismos para avaliação dos 

programas públicos tiveram um maior destaque, devido a um maior interesse e garantia que as 

aplicações dos investimentos e recursos públicos sejam voltados para eficiência e resultados 

efetivos de sua aplicabilidade. Diante do exposto, buscam-se ferramentas gerenciais de 

desempenhos que possibilitem que os processos de avaliações dos programas e ações 

governamentais gerem retroalimentação, com a perspectiva de selecionar os projetos mais 

promissores, e a possibilidade de retificar as atividades e reorientá-las quando necessárias. 

Este trabalho tem como objetivo geral elaborar uma proposta de criação de painel de 

indicadores para operação e ações de políticas públicas de saúde do INCA. Para atender aos 

objetivos da pesquisa, a metodologia é um estudo de caso com forma exploratória, e as fontes 

bibliográficas utilizadas foram consultadas através de bases de dados on line. Como resultado 

obtido, foi desenvolvida uma proposta de indicadores de desempenho baseada na pesquisa da 

literatura acadêmica, e com as informações levantadas através dos resultados e análises das 

entrevistas realizadas com os gestores dos níveis estratégico e tático, e aplicação de 

questionário com os colaboradores do nível operacional pertencentes à instituição de saúde. 

Dessa forma, com a utilização e aplicação do questionário composto por uma listagem de 

indicadores de desempenho agrupados em três categorias estrutura, processo e resultado, e 

medidos por uma escala Likert de cinco pontos de grau de importância, foi possível identificar 

e mapear os principais indicadores, para que pudessem colaborar para a mensuração das ações 

organizacionais. Assim, esse trabalho contribui para a construção de uma proposta de um 

instrumento gerencial de indicadores de desempenho para auxiliar os gestores públicos a 

melhor gerenciar e avaliar as ações de políticas públicas de saúde, bem como, propiciar 

discussões para possíveis aprimoramentos e efetiva implementação.   

 

Palavras chave: Indicadores Chave de Desempenho, Saúde Pública, Painel de Desempenho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Brazilian public health management has undergone several changes over time, and 

discussions on control and mechanisms for evaluating public programs have been highlighted, 

given the greater interest and assurance that investments and public resources are focused on 

efficiency and effective results of its applicability. In view of the above, we seek management 

performance tools that allow the evaluation processes of government programs and actions to 

generate feedback, with the perspective of selecting the most promising projects, and the 

possibility of rectifying activities and reorienting them when necessary. This paper aims to 

elaborate a proposal of creation of panel of indicators for operation and actions of public 

health policies of INCA. In order to meet the research objectives, the methodology is an 

exploratory case study, and the bibliographic sources used were consulted through online 

databases. As a result, a proposal was developed for performance indicators, based on the 

research of the academic literature, and with the information gathered through the results and 

analysis of the interviews conducted with the managers of the strategic and tactical levels, and 

the application of a questionnaire with the employees of the operational level belonging to the 

health institution. Thus, with the use and application of the questionnaire composed of a list of 

performance indicators grouped into three categories structure, process and result, and 

measured by a Likert scale of five points of importance, it was possible to identify and map 

the main indicators, so that they could collaborate for the measurement of organizational 

actions. Thus, this paper contributes to the construction of a proposal for a managerial 

instrument of performance indicators to help public managers to better manage and evaluate 

the actions of public health policies, as well as to provide discussions for possible 

improvements and effective implementation. 

 

Key words: Key Performance Indicators, Public Health, Dashboard. 
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1         INTRODUÇÃO  

 

1.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 
A gestão pública brasileira na área da saúde passou por diversas mudanças no decorrer do 

tempo; e ao que se refere às discussões sobre o controle e mecanismos para avaliação dos 

programas públicos, tiveram um maior destaque, devido a um maior interesse e garantia que as 

aplicações dos investimentos e recursos públicos sejam voltados para eficiência e resultados 

efetivos de sua aplicabilidade (CENEVIVA; FARAH, 2012). 

Em relação ao planejamento e execução das ações dos programas públicos, encontram-se 

muitas dificuldades para avaliar e utilizar instrumentos que possibilitem fornecer mecanismos ou 

desenhos de políticas consistentes, para que possam ser medidos os seus reais impactos e efetivo 

atendimento ao seu público alvo, neste caso os cidadãos.   

A mensuração é um mecanismo necessário para averiguar a eficiência do gasto público, 

bem como averiguar a qualidade da gestão e assim demonstrar os resultados gerados pela ação. 

O frequente monitoramento das ações é primordial para que os planejamentos realizados 

demonstrem seus resultados esperados (RAMOS; SCHABBACH, 2012).  

 Os governos, especialmente da gestão pública de saúde federal, exigem que os 

administradores desenvolvam e reflitam sobre medidas que auxiliem avaliar o impacto dos 

programas para a sociedade.  Mas deve-se considerar que a gestão dos serviços de saúde é 

essencialmente complexa, pois cada setor possui necessidades e características específicas e 

realizar a mensuração do seu desempenho, torna-se difícil, pois são evidenciadas inúmeras 

lacunas que impossibilitam entender e melhor gerenciar as ações realizadas ou as que serão. 

Devido à complexidade e amplitude que é a compreensão dos impactos das ações de um 

programa para a sociedade e tentar fazer a medição do seu desempenho, é um dos grandes 

desafios que os gestores públicos têm enfrentado cotidianamente em seus trabalhos 

(WICHOWSKY; MOYNIHAN, 2008).  

Ao analisar as possíveis formas de demonstrar com maior precisão os efeitos dos 

programas e suas respectivas ações governamentais, um dos efeitos esperados dos indicadores de 

desempenho, é a possibilidade de fornecer informações com perspectivas reais para evitar 

disparidades e, por conseguinte, proporcionar o auxílio para seleção e monitoramento das ações 

prioritárias, e dessa forma ajudar aos gestores a tomarem decisões e contribuir com melhores 

desempenhos (LI; YU, 2013; STUCKI et al., 2016).  
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A utilização de indicadores possibilita a identificação das lacunas existentes e as 

características positivas ou negativas das ações programadas e as realizadas, possibilitando uma 

consolidação do trabalho, e posteriormente, ser revertido em mensuração de resultados visíveis. 

Desta forma, com o monitoramento e identificação dos principais riscos que podem onerar ou 

desperdiçar os recursos existentes, estabelecer critérios lógicos que auxiliem a tomada de decisão 

de determinada ação ter sua continuidade, ou realizar mudanças para que sejam realizadas as 

correções devidas (TISCH et al., 2014).    

Diante do exposto, buscam-se ferramentas gerenciais de desempenhos que possibilitem 

que os processos de avaliações dos programas e ações governamentais gerem retroalimentação, 

com a perspectiva de selecionar os projetos mais promissores, conforme os efeitos de sua 

eficácia e eficiência, e a possibilidade de retificar as atividades e reorientá-las quando necessárias 

(DANTAS et al., 2017).   

Instrumentos gerenciais como o Key Performance Indicator (KPI) ou Indicador Chave 

Desempenho, pode ser conceituado como uma medida para definição e inserção de metas de 

desempenho para que as organizações possam promover avanços para o alcance dos seus 

resultados (BAKER, 2015). E dashboard (painel de desempenho) é um instrumento que permite 

fazer uma demonstração visual de informações institucionais que foram monitoradas e 

consolidadas, para auxiliar os gestores na tomada de decisão (BUTTIGIEG et al., 2017). 

Acredita-se que a proposta de dashboard com indicadores de KPI para avaliação de ações 

de políticas públicas de prevenção de saúde em câncer podem auxiliar na condução desse 

processo, pois esses instrumentos tendem a demonstrar informações estratégicas que possibilitam 

de forma significativa que os gestores possam utilizar essas informações para gerenciar de forma 

eficiente os recursos, realinhar as diretrizes e estratégias a serem implementadas e as realizadas 

(BUTTIGIEG et al., 2017).    

 

 

1.2  O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Peters e Pierre (2010) relatam que com o advento da nova gestão pública, o papel do 

gestor público tornou-se um enfoque gerencial, ou seja, é crescente a necessidade de aplicar 

ferramentas e conhecimentos que antes eram aplicados principalmente no setor privado.  

Portanto, houve a ampliação dos debates e exigências sobre a eficiência e efetividade das ações 



15 

 

públicas que impactam diretamente a avaliação de políticas e programas governamentais e as 

suas respectivas formas de gestão e planejamento.   

Ressalta-se que as ações inerentes aos programas públicos de prevenção e controle de 

câncer, possuem elevados custos de financiamento, e nem sempre podem ser evidenciados reais 

benefícios auferidos. Investimentos em recursos financeiros, humanos e materiais são realizados, 

porém, sem a intermediação de indicadores estratégicos que expressem resultados concretos da 

efetividade das ações realizadas, bem como, ao final ter uma análise sólida de ter ou não 

continuidade do programa. Sendo assim, observa-se que a utilização de instrumentos que 

viabilizem e demonstrem concretamente os resultados alcançados com os programas e ações 

públicas, seja fundamental para que possam propiciar os efeitos pretendidos e evitar os adversos 

(MORGAN et al., 2017).  
 

Diversas são as ações que visam contribuir para minimizar os principais fatores que 

ocasionam as doenças crônicas como o câncer. Mas devido à complexidade das atividades 

envolvidas, muitas vezes fazer uma avaliação e posterior constatação dos seus resultados, tornar-

se uma das dificuldades encontradas pelos gestores públicos.  Diante disto, torna-se relevante o 

seguinte problema de pesquisa: como desenvolver e aplicar proposta de criação de indicadores 

com abordagem KPI para operação e avaliação das ações de programas públicos de saúde com 

enfoque na temática câncer?   

 

1.3  OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

1.3.1  Objetivo Geral 

 

Proposta de criação de painel de indicadores para operação do INCA. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

(i) Analisar política pública de saúde; 

(ii) Identificar as informações que auxiliam a mensuração das atividades das ações 

prioritárias dos programas de saúde em câncer; 

(iii) Desenvolver um conjunto de indicadores para avaliar as operações e ações dos 

programas. 
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1.4  IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

As propostas de melhorias de gerenciamento com possível aplicabilidade de técnicas 

gerenciais podem possibilitar alavancar as ações públicas realizadas, e isto, ser traduzido em 

possíveis favorecimentos diretos para os principais beneficiados pelos serviços públicos, isto é, a 

sociedade. Acrescenta-se, a crescente exigência de um “novo serviço público” com maior 

conscientização da cidadania, e isto reflete em maiores cobranças e exigências para que as ações 

atendam concretamente as necessidades dos públicos envolvidos, como também, aquelas ações 

de políticas que não demonstraram efetivamente seus resultados, possam ter a transparência de 

uma melhor governança (WICHOWSKY, MOYNIHAN; 2008).   

Finalmente, este estudo poderá servir como base para outros futuros uma vez que poderão 

ser realizadas análises com maior aprofundamento sobre o tema, e com possíveis aplicabilidades 

em outras áreas de interesse.  

 

1.5  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

  

O trabalho está estruturado conforme descrição abaixo: 

 Capítulo 1 apresenta os aspectos introdutórios com a contextualização do tema, problema 

da pesquisa, objetivos geral e específicos, importância do estudo e motivação e estrutura do 

trabalho. 

 Capítulo 2 descreve a revisão da literatura que visa demonstrar os conceitos dos 

principais teóricos referentes às temáticas abordadas, como forma de embasamento acadêmico da 

dissertação.  

 Capítulo 3 retrata a metodologia utilizada para realizar a pesquisa. 

 Capítulo 4 análises e resultados da pesquisa. 

Capítulo 5 proposta de instrumento de avaliação. 

 Capítulo 6 conclusão. 

 Assim, o estudo proposto é demonstrado através da figura 1 que representa a estrutura 

metodológica.  
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Figura 1 – Estrutura metodológica do trabalho de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2017) 
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2       REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

2.1     POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

2.1.1   Histórico das políticas públicas de saúde 

 

No ano de 1808, chega ao Brasil a coroa portuguesa e inicia-se a intervenção do Estado 

na saúde da população. A Constituição de 1891 transfere para os estados as responsabilidades 

das ações de saneamento, saúde e educação. Entre os anos de 1920 e 1930, os primeiros 

movimentos de saúde são liderados por médicos que culminou com a criação do Departamento 

Nacional de Saúde Pública (DNSP) que centralizava as ações de saúde (OLIVEIRA; 

PASSADOR, 2014). 

De acordo com Guimarães et al. (2016) na década de 40 foram implementados programas 

de saúde para controlar doenças prevalentes como a malária, tuberculose e febre amarela. Para 

Younger (2016), Oswaldo Cruz e Carlos Chagas foram os dois principais cientistas que agiram 

de forma decisiva contra essas ameaças à saúde pública.  

Com a criação da Constituição de 1946, foram incorporados projetos que aumentaram os 

direitos das classes trabalhistas com ênfase em ações individuais de saúde, assistência médica e 

hospitalar (GUIMARÃES et al., 2016).  

O sistema público de saúde no ano de 1960, era dividido entre medicina previdenciária e 

saúde pública. O primeiro atendia aos trabalhadores formais e as áreas urbanas, e administrados 

pelos Institutos de Pensão.  Já a saúde pública, era gerida pelo Ministério da Saúde (MS) e 

direcionada para as zonas rurais e para os indivíduos de menor condição financeira.  Havia o 

incentivo para a expansão do setor privado nos sistemas de saúde.  Para isto, houve a ampliação 

de serviços por intermédio da medicina previdenciária para contratação de empresas privadas e 

cooperativas médicas para que prestassem serviços de saúde (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Younger (2016) ressalta que a Lei Eloi Chaves possibilitou a criação de um sistema de 

segurança social baseado em contribuições obrigatórias para trabalhadores urbanos empregados 

no setor privado.  Contudo, o acesso aos serviços de saúde não era o principal objetivo do 

sistema de saúde. Havia um sistema de cidadania regulada em direitos sociais, incluindo as 

pensões de aposentadoria e a cobertura médica, porém, restritas aos trabalhadores do setor 

privado.  
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Entre os anos de 1964 a 1985, o Sistema Nacional de Saúde caracterizou-se pela 

burocratização e centralização das ações e programas de saúde. Neste período, o país passava por 

uma grave crise econômica que fragilizava as condições e acessos de saúde para a população. 

Em 1986, durante a 8a Conferência Nacional de Saúde, foi estabelecido o conceito de saúde 

como um direito à cidadania e aprovada as bases estratégicas do SUS (OLIVEIRA; 

PASSADOR, 2014). 

A década de 70 foi um período de debates para a luta da redemocratização e dos direitos 

dos cidadãos, possibilitando o fortalecimento das políticas públicas e a construção de um Estado 

do bem-estar social. O sistema de saúde tinha como prioridades medicamentos, ações dos 

médicos e questões sociais (MIRANDA et al., 2017). Foi o primeiro passo para a reforma dos 

cuidados de saúde e ampliação da cobertura de serviços, independente do sistema de segurança 

social. Para isto, houve o envolvimento de vários segmentos da sociedade incluindo intelectuais 

e pesquisadores de serviços de saúde, organizações de trabalhadores e partidos políticos. Unidos, 

lutavam pela democratização do país durante os períodos de regimes militares baseados no 

conceito de universalidade e igualdade de acesso para os cuidados de saúde (YOUNGER, 2016). 

A Política Nacional de Imunização (PNI) teve seu início no ano de 1973, após o fim da 

campanha de erradicação da Varíola. Apesar de ações de vacinação terem sido realizadas, esse 

foi um marco nas políticas públicas de saúde no Brasil. Pois a partir deste momento, houve um 

crescente interesse para investimentos nos serviços de saúde, em especial, no controle de 

doenças através da imunização. Assim, foram fundamentadas bases sólidas institucionais e 

políticas que vigoraram nas décadas posteriores, como um instrumento governamental para o 

controle efetivo de doenças, através do desenvolvimento, produção e controle dos programas de 

vacinação no Brasil.  O documento que fundamentava legalmente a PNI manifestava que as 

ações de vacinações seriam estendidas em todo território nacional, inclusive nas áreas rurais, 

com a expansão de laboratórios oficiais de referências e capacitações para promover a educação 

no tema (TEMPORÃO, 2003).  

Foi também um período que o país apresentava um preocupante quadro epidemiológico 

com doenças oriundas principalmente da baixa condição sanitária e as formas encontradas para 

combater envolviam planejamento e ações voltadas para a prevenção e assistência curativa, 

capacitação de profissionais da saúde e articulação nos âmbitos nacional e local. Em 1975, foi 

instituído o Sistema Nacional de Saúde, e haveria a separação do Ministério da Saúde (MS) e do 

Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) com funções distintas em suas áreas de 

atuação. Para o MPAS estariam as coordenações dos serviços assistenciais e as ações voltadas 
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para a atenção da saúde individual. Para o MS, estaria a coordenação de vigilância 

epidemiológica, fiscalização e controle sanitários e ações para atenção de saúde coletivas 

(PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Com a reforma sanitária brasileira nos anos 70, iniciou-se um processo de abertura de 

instituições de ensino que viriam fortalecer a profissionalização e a educação do sistema de 

saúde brasileiro. Crescente também, foram as políticas públicas voltadas para a criação de 

projetos como o Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) que tinha 

como iniciativa investimentos para a expansão da rede de atenção primária de saúde nos 

municípios.  O contexto geral desse período foi a promoção da saúde, melhoria da qualidade de 

vida e foco na perspectiva de políticas de prevenção e imunização para maior controle das 

doenças (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

O PNI possibilitou o desenvolvimento de estudos de novas vacinas, divulgação de um 

calendário para erradicação de diversas moléstias infectocontagiosas através da imunização e 

ações executadas em um contexto de melhor planejamento e controle.  Desta maneira, com a 

adoção de estratégias inovadoras e aplicação de técnicas padronizadas, foi possível a oferta de 

vacinas para os mais diversos grupos populacionais, e a diminuição de enfermidades como a 

poliomielite e do sarampo que antes possuíam altos índices de casos. As instituições acadêmicas 

também tiveram um papel fundamental nesse processo, com o apoio de pesquisadores de todo o 

país com o objetivo de promover pesquisas científicas e contínuos estudos para o 

desenvolvimento de novas técnicas e descobertas (VICTORA, 2013).   

Em 1978, ocorre a Declaração de Alma-Ata por intermédio da Conferência de Atenção 

Primária à Saúde; cuja proposta era o direito à saúde para todos ou bem-estar social.  

Materializava-se a idealização de atenção integral e práticas de atenção primária de saúde, com 

enfoque não somente na doença e sim nos determinantes sociais que proporcionassem melhorias 

de condições sociais e no próprio esboço das estratégias do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(KALICHMAN; AYRES, 2016) (BACKES et al., 2014). 

Na década de 80, a ênfase encontra-se na configuração de modelos hegemônicos, dois 

deles assistenciais que se consolidaram no Brasil e foram denominados como Médico e 

Sanitarista.  O primeiro com o enfoque sobre riscos, causas e danos à saúde. O segundo, voltado 

para as necessidades coletivas principalmente para doenças transmissíveis por epidemias, e com 

a utilização de estruturas de campanhas e programas especiais (GUIMARÃES et al., 2017). 

     Em 1983, o Ministério da Saúde iniciava o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), cujo foco era orientar atividades para a promoção, prevenção e assistência 
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para as mulheres e proporcionar um atendimento integral às suas necessidades e ciclos de vida. 

Outros programas implantados oriundos das políticas públicas foram as Ações Integradas de 

Saúde (AIS) e o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) estrategicamente 

orientado para ampliação do acesso à assistência médica e no processo de descentralização e 

fortalecimento da esfera estadual no sistema de saúde.  Na década de 90, foi implantado o 

programa Estratégia Saúde da Família (ESF) (KALICHMAN; AYRES, 2016). 

 No fim dos anos 80, consolida-se a necessidade de aproximar a medicina previdenciária 

e a saúde pública.  Uma das medidas tomadas foi a diminuição de despesas com contratos com o 

setor privado e ampliação das ações do setor público.  

Esse conjunto de medidas foi denominado de Ações Integradas de Saúde (AIS) baseadas 

nos mecanismos de regionalização e hierarquização, e buscou a interligação nas esferas federal, 

estadual e municipal. Daí, começou-se a ampliar o entendimento para maior cobertura do sistema 

de saúde e melhorias para as condições sanitárias que ensejavam para a democratização do 

direito de saúde para todos. As principais reivindicações do movimento sanitarista foram: 

fortalecimento do setor público, ampliação da cobertura de saúde a todos os cidadãos e 

integração da medicina previdenciária com a saúde pública (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

No final da década de 1980, o Ministério da Saúde formou uma comissão nacional de 

reforma da saúde composta pelos governos federal, estadual e municipal, instituições públicas e 

privadas de saúde e entidades da sociedade e dos trabalhadores, que participaram da Assembleia 

Nacional e garantiu a aprovação da reforma da saúde brasileira que culminou com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 (OLIVEIRA; PASSADOR, 2014). 

Na década de 90, a ênfase foi para propostas não hegemônicas, ou seja, para implantação 

de processos de descentralização e políticas de âmbito local, com o intuito de substituir modelos 

hegemônicos anteriormente adotados, bem como, propostas de mudanças de práticas de saúde e 

reorganização de cuidados (GUIMARÃES et al., 2017). 

Oliveira e Passador (2016) relatam que nos anos de 1990 durante o governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, foi adotada uma gestão de combate dos gastos excessivos e maior 

rigor contra a crise fiscal. Para isto, houve a implantação do modelo New Public Management 

(NPM) durante a sua gestão governamental, e iniciou a prática de instrumentos de avaliação e 

impulsionou na sociedade a cobrança por melhores resultados nos serviços públicos. 

 Este modelo defendeu que os serviços de saúde tivessem maior autonomia e flexibilidade 

para assegurar que os resultados fossem alcançados e os gestores públicos fossem capazes para 

melhor planejar e monitorar as ações públicas. Esta flexibilidade operacional também era obtida 
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através da descentralização da prestação de serviços por organizações de saúde não públicas, 

para desempenhar as funções que inicialmente seriam da responsabilidade do Estado (GREVE; 

COELHO, 2017).   

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, buscou-se implantar um Estado de 

bem-estar social e a saúde torna-se um direito com acesso universal e descentralizado. O seu 

texto constitucional abordou importantes mecanismos do direito social, tendo como seus 

princípios basilares a universalidade, integralidade, assistência, participação comunitária e 

descentralização. E impulsionou a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e este foi 

estabelecido com a publicação das Leis Orgânicas de Saúde de 1990.  

Foi um dos importantes marcos dos direitos sociais no Brasil. O SUS foi implantado 

tendo como diretriz a descentralização e foco no controle social.  Dessa maneira, foi dado um 

importante passo para uma política inclusiva social, voltada para a saúde ser um direito de todo 

cidadão e dever do Estado. Formou-se um Estado do bem-estar social que defende um sistema 

que abrange a proteção social e políticas distributivas (GUIMARÃES et al., 2017) (PAIVA; 

TEIXEIRA, 2014) (OLIVEIRA; PASSADOR, 2016) (GADELHA; BRAGA, 2016) (BACKES 

et al., 2014) (MIRANDA et al., 2017). 

Um dos pontos destacados por Guimarães et al. (2016) e Oliveira e Passador (2016), no 

decorrer histórico do Brasil, diversos modelos de Atenção à Saúde Pública foram propostos e 

implementados para atender as necessidades da população, em consonância com o contexto de 

desenvolvimento de políticas sociais e econômicas. Mesmo com os diversos desafios e questões 

enfrentadas, o SUS é consolidado como uma política pública social de saúde, que em conjunto 

com outras políticas permite alcançar objetivos de atendimento e cuidados de saúde, bem como 

instrumento de avaliação e monitoramento das ações públicas de saúde.   

Miranda et al. (2017) ressaltam que o Brasil é o único país da América Latina com um 

sistema universal de saúde, ao lado de outros países como, Reino Unido, Suécia, Espanha, Itália, 

Alemanha e Canadá. Porém, é um país heterogêneo e com complexidades continentais, e a 

construção de um sistema universal de saúde é um permanente desafio, devido a insuficiências 

de financiamentos, fragilidades regulatórias e desigualdades territoriais. Mesmo diante de 

inúmeras dificuldades encontradas, os sistemas universais ainda são considerados como os 

melhores para atender as necessidades da população. E atrelado a isto, desde a implantação do 

SUS no Brasil, períodos de crise econômica associados a transição de um Estado liberal, reduz a 

atuação e autonomia estatal nas políticas públicas. Apesar de a Constituição Federal postular um 

Estado do bem-estar social, este objetivo ainda não foi integralmente alcançado.  
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2.1.2   Políticas públicas no contexto da saúde 

 

Políticas Públicas podem ser conceituadas como ações e decisões do governo que visam à 

resolução de problemas de um determinado contexto. Após a formulação, as políticas se 

desdobram em programas, planos e projetos, que passarão por avaliação com o objetivo de 

atingir determinado resultado e buscar a eficiência e efetividade das ações.  A avaliação é um 

importante processo da política pública, pois averigua se os recursos destinados estão tendo a 

eficácia esperada (DANTAS et al., 2017).  Políticas públicas de saúde também podem ser 

definidas como ações oriundas de uma organização ou de vários atores sociais, para 

desempenhar um papel e compartilhar responsabilidades sobre questões relacionadas à saúde ou 

ao bem-estar das pessoas (FREITAS et al., 2014).    

Abranger todos os usuários envolvidos na formulação de políticas de saúde é um grande 

desafio para os responsáveis pelo seu desenvolvimento. Mas isto não pode ser um impedimento 

para que as barreiras sejam superadas e ao final, proporcione um sistema de saúde participativo 

(FREITAS et al., 2014).   

Pinheiro e Sarti (2012) ressaltam que o SUS ao ser implementado, estipulou um conjunto 

de políticas sociais e econômicas a fim de garantir a redução do risco de doenças, e um acesso 

universal e integral a todos que necessitassem dos serviços e ações de saúde.  O termo 

intersetorialidade é intrínseco às políticas de saúde, porque envolvem a análise dos inúmeros 

fatores internos e externos que impactam diretamente as ações, e podem ocasionar resultados 

positivos ou negativos sobre a saúde da população. Ao se falar sobre a gestão dos sistemas de 

saúde, leva-se em consideração os diversos atores sociais envolvidos, pois entre eles há 

dependência decisória e forte influência na adoção das estratégias a serem tomadas. Não há 

como falar em efetividade de ações estratégicas, caso não haja consenso entre os principais 

responsáveis envolvidos. Os resultados somente são vistos quando há entendimentos e esforços 

unificados. E isto, requer o engajamento nas diversas etapas do ciclo de políticas, para que os 

vínculos criados resultem no alcance dos objetivos em comuns.  

Corroboram Alexandre et al. (2016) a necessidade do apoio e participação dos diferentes 

atores sociais incumbidos com políticas públicas, para assim criar um consenso de ideias que 

irão subsidiar o debate dos problemas a serem enfrentados, como também, buscar alternativas e 

soluções em prol do objetivo proposto.  Isto resulta em um trabalho que consolida consensos e 
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proporciona apoios políticos, que ao final, produzem um documento técnico que contextualiza 

todo o processo, e assim fornecer um histórico para outros eventos.  

Backes et al. (2014) enfatizam que o SUS implica em um repensar do processo de 

gerenciamento do sistema, tendo como base a sua concepção de um sistema universal de não ser 

direcionado apenas para os mais necessitados. A real compreensão do sistema, consiste ele ser 

visualizado como uma rede, que envolve diálogo, integração e seriedade com os todos os 

envolvidos no processo. O SUS é complexo, e como tal, carece de avaliações e discussões 

complexas. 

Para Pinheiro e Sarti (2012) a organização administrativa do sistema público de saúde do 

Brasil, baseia-se em três diretrizes principais: descentralização das políticas, regionalização da 

rede de serviços e a hierarquização da infraestrutura de serviços, em seus diferentes níveis de 

complexidade, e com a participação de municípios para formar redes de políticas de saúde. O 

processo de descentralização das políticas é um processo amplo, pois reflete as diferentes 

características das estruturas federativas do Brasil. Em decorrência das diversas desigualdades 

regionais, ausências de infraestruturas administrativas e dependências a regras legais, 

impossibilitam a totalidade de implementação da descentralização das políticas de saúde, que 

ocasionam agravos que afetam que os resultados sejam satisfatórios. 

Cada ente da esfera do governo é responsável pela descentralização e a regionalização da 

rede de serviços do SUS. Ela integra a atenção básica, e nesta, está inserida a assistência à saúde 

e os serviços especializados de média e alta complexidade regional. A sua função, é ser 

estruturada de modo que possa gerenciar e agregar os diferentes pontos de apoio de diagnóstico e 

cuidados, distribuídos pelos territórios brasileiros. Há também, ações definidas por necessidades 

específicas que são hierarquizadas segundo um nível de complexidade, e para isto, são 

requeridos profissionais e mecanismos tecnológicos para atender a uma determinada população 

com um agravo ou patologia específica (PINHEIRO; SARTI, 2012).  

O princípio da Integralidade conforme disposto na Constituição Federal de 1988, diz 

respeito a forma de organização dos serviços, constituído de elementos e práticas cotidianas, 

envolvendo os profissionais, usuários, e a própria comunidade em busca da qualidade técnica 

requerida nos sentidos políticos e de direitos envolvidos para efetivação dos cuidados à saúde 

(KALICHMAN; AYRES, 2016). 

Um dos modelos governamentais adotados que foi articulado e integrado com as ações 

das políticas públicas e vigilância em saúde, foi a reorientação das políticas de saúde, ou seja, o 

enfoque foi dado para o controle das causas e riscos, construído a partir de um diagnóstico local 
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com a participação da população, e utilização de instrumentos educacionais para que as ações 

sejam subdividas e orientadas de forma planejada e em constante avaliação para permanentes 

intervenções sobre os problemas locais de saúde. A ênfase é dada para o acompanhamento 

contínuo das ações de promoção, prevenção e assistência, mas com o enfoque intersetorial de um 

determinado território. Sendo assim, a regionalização e a hierarquização dos serviços são 

priorizadas conforme pontua o Princípio da Integralidade (GUIMARÃES et al., 2017). 

O Brasil é um dos poucos países que possui autonomia dos três entes federados (federal, 

estadual e municipal). Em outras nações que possuem este tipo de sistema universal, o 

planejamento e a gestão do sistema de saúde são regionais, não havendo descentralização para 

outros entes. Esta é uma das dificuldades encontradas no SUS, a diversidade de inúmeros 

municípios do país não foi considerada na concepção da descentralização. Muitos deles não 

possuem recursos e estruturas suficientes para a implantação e gestão de um sistema de saúde, e 

dependem quase que exclusivamente dos recursos federais e os limites de seus gastos públicos já 

atingiram elevados níveis de endividamento (MIRANDA et al., 2017). 

A questão da política territorial destaca-se, porque prioriza e permite o uso de 

ferramentas subsidiadas de informações da população a ser beneficiada, e possibilita um suporte 

para o planejamento estratégico. Devido as diferentes regiões demográficas brasileiras, diversos 

padrões de modelos são apresentados para atender as características peculiares das regiões.   

Inúmeras são as prioridades das políticas de saúde no Brasil, e identificar as desigualdades e 

diferenças regionais é fundamental para que as ações se tornem mais efetivas e direcionadas. 

Contudo, os processos de elaboração de políticas, frequentemente são realizados em contextos 

complexos e adversos não apoiados por ferramentas tecnológicas adequadas e com restrição aos 

acessos mais básicos de saúde. Considerar a multiplicidades de fatores que impactam no êxito de 

uma política, elencar os seus principais fatores e ter uma equipe comprometida para o alcance 

dos resultados, pode-se considerar um dos pontos fundamentais para auxiliar este delicado 

processo (GUIMARÃES et al., 2017). 

Gadelha e Braga (2016) salientam que ao adotar um sistema universal de saúde no país, 

inumeráveis dificuldades, sejam elas nos âmbitos econômicos, sociais e políticos são 

encontradas. O Estado do bem-estar social somente é viável, ao considerar a saúde como uma 

estratégia de desenvolvimento nacional, com recursos tecnológicos e produtivos eficientes, e 

com uma visão integrada das conjunturas econômicas e sociais de saúde. Um dos efeitos 

negativos da deficiência tecnológica implica nas diversas dificuldades encontradas nos acessos 

para tratamentos delicados como o câncer e patologias raras, que necessitam de tecnologias 
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avançadas de saúde, mas em função dos altos custos, seu acesso é dificultado. A agenda pós-

2016 das Nações Unidas, denomina isso como doenças negligenciadas, isto é, populações e 

territórios são impossibilitados de receber tratamentos e recursos necessários para o combate das 

doenças.  É difícil considerar um sistema universal, igualitário e de qualidade caso não sejam 

viabilizadas essas variáveis tecnológicas.  

Na visão de Dantas et al. (2017) houve uma crescente demanda na avaliação de políticas 

públicas, com enfoque para o estudo de ferramentas que estabelecessem combinações de 

indicadores que atendessem as necessidades do gestor público em suas atividades de trabalho. A 

prioridade seria voltada para as questões de qualidade, recursos e eficácia, que ao serem 

combinados e analisados, geram análises sistêmicas das ações. Esta integração busca também, 

congregar pessoas de diferentes esferas institucionais, sejam elas públicas ou privadas, que com 

a união entre as partes, possibilitem tomar medidas para produzir impactos benéficos para a 

saúde.   

As redes de políticas públicas envolvem um completo processo de múltiplos agentes que 

dependem de aspectos políticos, administrativos e recursos com interações estabelecidas. Isto 

resulta em um permanente estado de integração e interrelações com vistas a superar os desafios 

existentes. É um processo cíclico, pois a cada obstáculo enfrentado, surgem outros que 

necessitam de uma nova configuração e interações.  Por isso, é a sua característica ser um 

sistema complexo adaptativo que assume as diferentes configurações e estímulos do ambiente 

em que está inserido. A rede de políticas públicas de saúde apresenta como diretrizes básicas a 

descentralização e hierarquização dos diferentes níveis de complexidade de atenção de saúde, e 

compostos por sub-redes para atender a demanda da população a partir da articulação de 

múltiplos atores envolvidos e suas relações. As redes existentes são hierarquizadas conforme a 

complexidade dos serviços, podendo ser denominadas de temáticas de acordo com as patologias 

e agravos, e as regionais, de atenção à saúde distribuída entre os territórios.  As ações e serviços 

do SUS não têm uma distribuição uniforme, apresentam variações conforme capacidades 

territoriais de cada local (PINHEIRO; SARTI, 2012).  

Com a publicação do documento World Report 2000 da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), houve um crescimento pelo interesse para avaliar e monitorar o desempenho das ações 

públicas do SUS.  Devido à complexidade e as diferenças entre as regiões do país, teve a 

necessidade de criar a integração de diversos métodos de avaliação para gerar informações e 

estas contribuir para a formulação de políticas públicas de saúde mais eficientes e eficazes e que 

contemplem as especificidades das regiões brasileiras. Alguns programas de avaliação são: 



27 

 

Índice do Sistema Único de Saúde (IDSUS), Programa Nacional de Avaliação do Serviço de 

Saúde (PNASS), Programa Nacional de Melhoramento do Acesso e Qualidade de Atenção 

Básica (PMAQ) entre outros. O IDSUS é um tipo de sistema de avaliação que tem como objetivo 

avaliar a eficácia de acesso dos níveis de atenção e diagnóstico nos municípios e gerar um 

panorama de desempenho das ações.  Mas levando em consideração que no Brasil há 

desigualdades socioeconômicas entre as regiões, este índice fica limitado pois depende de grupos 

homogêneos de perfis demográficos para fornecer dados conclusivos (OLIVEIRA; PASSADOR, 

2014). 

A política pública envolve diversos desafios desde o processo para sua formulação, como 

a definição do seu próprio conceito. Outro aspecto de relevância refere-se a Agenda, isto é, uma 

questão ou tema tornam-se relevantes no contexto político para serem pautas no 

desenvolvimento de uma política pública. Isto envolve um processo de interpretação do contexto 

social envolvido, como também, esforços para desenvolver e disseminar as questões que 

precisam ser discutidas e analisadas. Dentro desse contexto de tema desenvolvido, estão a 

Política Nacional de Atenção Básica, Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Política Nacional 

de Promoção da Saúde (ALEXANDRE et al., 2016). Como parte da agenda do SUS, foi adotada 

a política pública de Atenção Primária à Saúde (APS), com o objetivo de ampliar a efetividade 

da assistência à saúde.  A APS representa a reformulação do sistema de saúde no Brasil, seja nas 

formas de organização dos serviços prestados, como nos repasses de recursos financeiros dados 

para o pagamento dos procedimentos realizados (COSTA, 2016). 

Muitas críticas são dirigidas ao SUS, por não oferecer as totais condições de cuidados 

para a população e baixa qualidade dos serviços prestados; entretanto, dados estatísticos indicam 

que mais de 70% da população brasileira depende e utiliza os serviços públicos de saúde para o 

tratamento das mais diversas enfermidades (GREVE; COELHO, 2017) (OLIVEIRA; 

PASSADOR, 2014) (BACKES et al., 2014). 

O financiamento do SUS é de responsabilidade da União, estados e municípios e com a 

aprovação da Emenda Constitucional no 29 este passou a ser compartilhado com as três esferas 

do governo. Ela foi aprovada no ano de 2000 e estabeleceu percentuais mínimos de recursos que 

seriam investidos para financiar as ações de saúde. Ficou estabelecido o percentual de 12% para 

os estados e 15% para os municípios, tendo como base a receita fiscal proveniente da 

arrecadação de impostos e transferências (COSTA, 2016) (OLIVEIRA; PASSADOR, 2014). 
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Muitos municípios não foram criados com a capacidade de gerar rendas e fontes de 

receitas próprias, sendo assim, os serviços essenciais como a saúde, tornou-se dependente do 

orçamento financeiro do governo federal como também para ser o principal responsável pela 

formulação e implementação das políticas públicas. Isto demonstra uma contradição, pois um 

dos princípios basilares do SUS é a descentralização e o cenário apresentado é o crescente 

número de municípios com dependências econômicas, políticas e gerencial. Assim, a 

regionalização do SUS emerge como uma alternativa estratégica para o processo de 

descentralização.  A articulação de municípios para construir redes de saúde é uma possível 

solução para que possam ser atendidos um maior número de cidadãos, com distribuição de custos 

e investimentos (MOREIRA et al., 2017). 

Mesmo com a adoção de mecanismos legais para operacionalizar o sistema de 

financiamento, ainda é insuficiente e não corresponde a proposta de ser um sistema universal.  

Em comparação a países desenvolvidos, o Brasil destina para a saúde em média 4,2% do seu 

Produto Interno Bruto (PIB), enquanto outros países desenvolvidos, a média de destinação de 

recursos corresponde entre 6% a 8%. Diante dessas limitações, faz-se necessário o 

desenvolvimento e utilização de sistemas de avaliação que visem disponibilizar informações 

estratégicas, bem como, acompanhar o impacto e crescimento econômico produzido pelas ações 

em saúde com enfoque na eficiência dos recursos utilizados (OLIVEIRA; PASSADOR, 2014). 

A gestão da saúde possui peculiaridades e diferenças entre os países que a adota, isto 

reflete sobre a escolha de modelo de sistema, seja ele público ou privado. Na gestão pública 

brasileira, a opção foi pelas diretrizes gerais, e estas são baseadas pela garantia da promoção, 

proteção e manutenção da saúde e na prevenção e tratamento das doenças e seus agravos 

(PINHEIRO; SARTI, 2012). 

Oliveira e Passador (2014) esclarecem que no âmbito do SUS, o sistema de avaliação de 

desempenho por ser conceituado como um conjunto de programas que de forma coordenada e 

independente, objetivam fornecer informações relevantes para o desenvolvimento e qualificação.  

Um dos propósitos da avaliação é verificar como está a produtividade e qual o destino dos 

recursos alocados. Consequentemente, isto reflete e contribui para aumentar os índices para um 

melhor atendimento e qualidade dos serviços prestados. 

 A necessidade de realizar contínuas melhorias nos sistemas de avaliação e controle tem 

como um dos propósitos, proporcionar sociedades mais sustentáveis, e aos gestores, 

instrumentos que orientem suas ações para possíveis correções ou continuidade ao processo.  



29 

 

Além disso, gerar dados que irão agregar a ação governamental subsidiando com insumos mais 

confiáveis para a tomada de decisão (DANTAS et al., 2017).    

Abordam Oliveira e Passador (2014) sobre estudos recentes relativos a avaliação de 

desempenho do SUS referente ao impacto econômico produzido por determina política de saúde. 

A função dessa avaliação é fazer uma análise criteriosa dos recursos disponíveis e atrelar 

critérios técnicos a sua execução. São avaliações econômicas não somente no aspecto financeiro, 

mas principalmente no custo-efetividade. Envolve a diferença entre os custos das intervenções 

dirigidas à promoção da saúde em relação aos benefícios esperados / alcançados. E ao final, 

fornece dados concretos para que a tomada de decisões na alocação de recursos, seja a mais 

apropriada.  

Na prática não há a adoção de ações políticas de saúde pública baseadas nestes conceitos 

e análises. Normalmente, os mesmos são escolhidos aleatoriamente em circunstâncias 

vivenciadas, e o quesito de escolhas, são baseados em alternativas que são apresentadas. Muitas 

tomadas de decisões governamentais são fundamentadas em condutas “custo-consciente”, e não 

existe um planejamento explícito.  No Brasil, essas avaliações ainda são pouco disseminadas, e 

suas práticas ao contrário dos países desenvolvidos, onde as avaliações de saúde econômica é 

uma vivência de gestão e são amplamente difundidas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

    

2.2   KPI 

 

Key Performance Indicator (KPI) ou Indicador Chave de Desempenho, pode ser 

conceituado como uma medida para definição e inserção de metas de desempenho para que as 

organizações possam promover avanços para o alcance dos seus resultados. Os indicadores 

quando selecionados adequadamente, auxiliam na resolução dos problemas e na condução de 

ações preventivas e corretivas (BAKER, 2015).   

Harvey et al. (2016) definem KPI como métricas para avaliar a qualidade de um processo 

de trabalho, produto ou serviço, e identificar as potenciais lacunas que prejudicam os 

desempenhos requeridos. 

Murphy et al. (2016) mencionam a importância do alinhamento do KPI com as 

estratégias da organização, para assim, auxiliarem áreas que necessitam de melhorias. E 

enfatizam nas características de serem mensuráveis, alcançáveis e relevantes. 

O período compreendido de 1880 a 1980 denominado de Estágio I, as unidades 

financeiras eram os principais indicadores. O foco concentrava-se no lucro, retorno sobre 
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investimentos e produtividade; e isto refletia nas operações internas da organização. Após, 

ocorreu o Estágio II, que começou no final de 1980 à época atual, e nesse momento, houve 

mudanças de estratégias e filosofias organizacionais, com uma óptica voltada para o equilíbrio 

entre o curto e longo prazo, adoção e valorização dos ativos tangíveis e intangíveis (YANG et 

al., 2015).  As preocupações não abrangiam somente as questões financeiras, também, aquelas 

não financeiras, como as relativas à qualidade dos serviços prestados e eficiência dos processos 

(MESABBAH E ARISHA, 2016). 

Miller et al. (2017) conceituam KPI como medidas utilizadas para avaliar e monitorar 

sistemas de trabalho, bem como, um instrumento que pode ser aliado para monitorar possíveis 

mudanças que possam ocorrer. Acrescentam que, podem possuir duas dimensões de mensuração, 

uma técnica voltada para sistema analítico, e outra organizacional, que inclui as mudanças nos 

fluxos de trabalho ou procedimentos. KPI também são comparados à metodologia SMART 

(Specific, Measurable, Attainable, Relevant e Time based) que significa Específico, Mensurável, 

Realizável, Realista e Oportuno. Esclarecem que, os indicadores possuem conceito simples, mas 

sua aplicabilidade prática aos processos de trabalho, os tornam um desafio, e muitas vezes um 

dificultador.  A sua eficácia é demonstrada, quando eles são inseridos e descritos conforme as 

reais condições de trabalho e em atendimento as melhorias exigidas e sugeridas. 

Yang et al. (2015) relatam a importância da compreensão da natureza da gestão do 

desempenho e apontam as medidas financeiras tradicionais como aquelas que são projetadas para 

comparar períodos anteriores e correntes, com base em normas internas de desempenho. 

Entretanto, elas não fornecem informações diretas ou explícitas sobre temas como qualidade e 

satisfação do usuário, que ao longo do tempo, impactam nos resultados institucionais.  Mesmo 

com essas limitações, continuam a fazer parte dos sistemas de gestão de desempenho, 

principalmente nas organizações públicas onde há a necessidade do equilíbrio entre eficácia e 

eficiência das metas e resultados propostos. Complementam que, selecionar as medidas de 

desempenho adequadas é um difícil processo, por isso, são sugeridas três ações a serem tomadas: 

que as medidas estejam relacionadas às estratégias, coerente com a atividade a ser realizada e 

com adoção de padrão de desempenho realistas.  

Para Mansoori et al. (2013), escolher KPI adequado e eficiente é um feito desafiador, isto 

porque, eles devem refletir metas institucionais com objetividade, e serem facilmente 

mensuráveis, acessíveis e claramente compreensíveis. Yang et al. (2015) citam que um sistema 

de medição deve envolver as seguintes características: especificar o que deve ser medido, as 

unidades de medidas a serem utilizadas e os seus valores correspondentes.  
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De acordo com Jones et al. (2015), quando implementado, KPI tem como principal 

função, possibilitar a demonstração de informações confiáveis sobre o desempenho 

organizacional, bem como, atender a padrões desejados para alcançar o seu aperfeiçoamento. 

Porém, a coleta desse conjunto de dados que subsidiam as informações, possui limitação de 

monitoramento de desempenho. Isto ocorre devido a inserção de informações não completas, e 

assim, os registros tornam-se fragilizados e ineficientes, ocasionando a falta de qualidade e 

confiabilidade dos resultados gerados. Seus estudos sugerem que quando há melhoria nos 

sistemas de coleta de dados, pode haver economia nos custos e obtenção de benefícios, com 

maior qualidade nos serviços prestados. 

  Para a evolução, identificação e desenvolvimento dos principais indicadores, foram 

desenvolvidas e propostas as seguintes etapas (ALRABABAH, 2017): 

• Intensificar a informação aos usuários e todos os interessados, sobre a importância de 

identificar e desenvolver indicadores de desempenho adequados, seja internamente ou aderir 

aqueles selecionados por instituições de referência.  

• Equilibrar os recursos de forma eficiente para promover a eficácia e efetividade.  

• Definir indicadores com requisitos adequados e com acessos facilitados para obter 

melhores desempenhos. 

• Consultar as partes interessadas durante a preparação e consulta dos dados, a fim de 

identificar os elementos chaves para sanear as necessidades requeridas.      

Uma estratégia de negócios inclui muitos desafios, e KPI pode ser um instrumento 

facilitador nesse processo. No entanto, é importante considerar o número de KPI que serão 

utilizados, pois a inclusão de muitos, pode proporcionar falta de clareza e conexão com focos 

estratégicos de negócios e possíveis falhas no monitoramento de medidas (BADAWY et al., 

2016). 

Para Maté et al. (2017), KPI pode apresentar diversos inconvenientes e limitações em seu 

uso, quando são fornecidas informações imparciais e inconsistentes. Isto pode ser passível de 

acontecer, no momento que são criados e analisados isoladamente, sem levar em consideração a 

interrelação e influências entre eles.  

Ao definir um objetivo ou meta atrelada ao KPI, os tomadores de decisão realizam 

consultas para obtenção dos dados, porém, precisar ou conhecer todas as variáveis do contexto 

estratégico que o impactam, é pouco provável acontecer. Para o KPI ser realmente eficiente, 

torna-se necessário repensar todos os objetivos que o influenciam, seja direta ou indiretamente. 
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Quando não há essa reflexão, posteriormente, haverá a necessidade da decisão ser revista, 

pois poderá ocasionar dificuldades, que poderão causar a revisão das estratégias ou a tomada de 

decisão para novos rumos. Possuir uma visão múltipla das diversas possibilidades existentes, e 

não somente, focada e direcionada para um objetivo ou meta específica, poderá evitar 

consequências indesejáveis para a organização, como também, a possibilidade de oferecer aos 

gestores, um contexto estratégico rico de dados que poderão fazer a diferença em seus processos 

decisórios.   

Segundo Badawy et al. (2016) existem quatro tipos de medidas de desempenho: 

Indicadores de Resultados Chave (KRIs), Indicadores de Resultados (RIs), Indicadores de 

Desempenho (PIs) e KPIs. O primeiro informa como foi alcançado determinado fator crítico de 

sucesso,  o segundo expressa o que foi feito, o terceiro transmite o que deve ser feito e o último 

orienta o que fazer para aumentar o desempenho de forma significativa. É realizada uma 

analogia das medidas de desempenho com uma cebola. A parte externa da casca descreve a sua 

condição geral e traduz os indicadores de resultados chave (KRIs). As suas camadas representam 

os vários indicadores de performance e seus resultados, e o núcleo é o próprio indicador de 

desempenho chave. A figura 2 demonstra os quatro tipos de indicadores de desempenho. 

 

Figura 2 – tipos de indicadores de desempenho 

Fonte: Badawy et al. (2016) 

 

Devido ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis como o câncer, diversos 

desafios são enfrentados por instituições de saúde pública, seja no Brasil ou na Europa. Esta 

elevação do número de atendimentos pelos serviços médicos, requer dos gestores a conciliação 

entre manter a qualidade da prestação de cuidados e os altos custos provenientes da alta 

demanda. E a isto, acrescentam-se os sucessivos cortes no orçamento, que oneram ainda mais e 

causam grandes impactos para manter um equilíbrio desse instável ambiente (MESABBAH E 

ARISHA, 2016).  
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Segundo Fitzpatrick e Riordan (2016) nos hospitais do Reino Unido, os gestores e 

formuladores de políticas de saúde possuem uma grande responsabilidade para garantir que o 

ambiente institucional priorize e estabeleça padrões para o monitoramento dos resultados. 

Quando os indicadores apresentam resultados negativos ao que foi estipulado, o objetivo 

institucional passa a ser focado para melhorias com a contribuição e responsabilidade de todos. 

Assim, medidas são tomadas para que as informações coletadas possam auxiliar a detectar as 

falhas no processo, bem como, a vigilância constante, não somente por parte dos gestores, e sim 

de todos os envolvidos, para que possam contribuir e diminuir as consequências não desejadas.  

Si et al. (2017) ressaltam que nas últimas décadas, ocorreram diversas mudanças nos 

sistemas de saúde, sejam elas nos campos tecnológicos ou aos relativos às legislações. Assim, 

foram levantados diversos questionamentos para melhor gerenciar as operações de saúde. Ao 

avaliar o desempenho, pretende-se buscar a excelência em qualidade e resultados mais efetivos.  

Muitos indicadores foram criados com esse propósito entretanto, denotam-se dificuldades 

para aprimorá-los simultaneamente, uma vez que os recursos de gerenciamento da saúde são 

limitados. Além disso, a otimização de um processo específico se desvincula do bem-estar de um 

sistema sistêmico, e poucas estruturas podem analisar e melhorar o desempenho da saúde de 

forma ampliada e única. Portanto, cresce a necessidade de limitar o número de indicadores de 

desempenho com base em suas influências e relacionamentos das atividades e processos 

organizacionais, para desta maneira, dar enfoque as questões de maior relevância, como também, 

ter uma visão generalista capaz de captar as deficiências existentes entre os indicadores de 

desempenho e suas respectivas relações de causa e efeito.  

Conforme Cattineli et al. (2012), a gestão pública tem como uma das suas prioridades de 

governo, utilizar estratégias que possibilitem alcançar uma maior qualidade nos serviços 

prestados por um menor custo. Diante da complexidade de conciliar os requisitos de saúde e 

gestão, a adoção de métodos gerenciais tornar-se mais urgente e necessária. O KPI estratégico é 

uma ferramenta gerencial que descreve os requisitos de eficiência e referência de modelo de 

avaliação a ser seguido, o qual possui pontuações para demonstrar o panorama de status das 

ações realizadas. Com a respectiva emissão de relatórios de indicadores, são detalhadas e 

fornecidas informações para tomadas de ações, inclusive as corretivas, quando necessário.   

A limitação orçamentária para a área da saúde é recorrente, por isso, o uso de ferramentas 

analíticas podem auxiliar o processo para avaliar os custos, focalizar os serviços prioritários e 

ajudar aos gestores terem decisões com maior embasamento, como exemplo, para questões de 

financiamento das ações a serem realizadas. O desenvolvimento e monitoramento de KPI 
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auxiliam nesse processo, entretanto, necessitam serem subsidiados de dados válidos e confiáveis 

(GANNON et al., 2017; MURIANA et al., 2016).  

Nesse sentido como reiteram Amor et al. (2017), as organizações de saúde possuem 

certas particularidades que dificultam seu gerenciamento, pois sua estrutura é dinâmica e 

complexa, e os seus processos são múltiplos.  Nesse contexto, monitorar indicadores efetivos e 

medir o seu desempenho, tornar-se crucial. Uma das finalidades do KPI é fornecer informações 

críticas para controlar se os desempenhos estão em conformidade com os objetivos 

estabelecidos. Acrescentam que, existem inúmeras medidas que podem ser utilizadas no 

processo de indicadores para saúde, porém, é necessário ter uma interligação entre o contexto em 

que ele está inserido e os gestores que o apoiam. 

Yang et al. (2015) afirmam que nas últimas décadas o setor público tem realizado ações 

para diminuir a burocracia e otimizar seus recursos de forma mais eficiente; e assinalam a sua 

dificuldade para avaliar e medir os resultados das políticas e ações públicas.  Porém reiteram, as 

organizações públicas concentram-se em medidas de gestão relacionadas às saídas, por serem 

mais fáceis de medir, ao invés de mensurar os resultados que esperam alcançar ou aqueles já 

alcançados. De uma certa forma, as saídas estão atribuídas à falta de estratégias e isto reflete em 

falhas de planejamento das metas de desempenho pactuadas, como também, ocasiona 

inflexibilidade para realizar possíveis alterações caso sejam necessárias e não atendimento às 

reais necessidades.  

Para Fitzpatrick e Riordan (2016), a rotina de monitoramento de indicadores associados à 

saúde tem se tornado uma constante, bem como o debate para o estabelecimento de metas para 

melhorar a qualidade dos relatórios públicos e atendimentos. A vantagem dessa adoção é 

proporcionar para todos os interessados, maior transparência e controle social, de forma que as 

ações governamentais se tornem mais democráticas, e os cidadãos tenham acessos a serviços que 

sejam condizentes e apropriados as suas necessidades. Um dos objetivos propostos pelo KPI visa 

determinar se os desempenhos esperados foram atingidos, através de uma análise de tendências e 

com possíveis comparações de resultados com instituições consideradas de excelência e 

referência.  

Muriana et al. (2016) mencionam sobre a limitação para a determinação do conjunto de 

KPI para cuidados de saúde, visto que, o impacto simultâneo de diferentes variáveis no 

desempenho geral da sua estrutura não são considerados. Os indicadores geralmente podem ser 

caracterizados como dinâmicos e mutáveis, e com o decorrer no tempo, sofrerem variações e 

nem todas controladas pelos gestores. Como exemplificações dessa situação, o aumento do 
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número de pacientes internados com o consequente aumento nos custos, decisões financeiras e 

legislativas que impactam sobre o montante dos investimentos e recursos a serem utilizados, 

dentre outros.  Assim, esses ambientes carecem de metodologias holísticas, como os modelos de 

previsão adaptativa, que permitem interpretar o nível, a tendência e a sazonalidade dos dados, 

levando em consideração as variações de curto prazo, observações dos impactos originados e as 

possíveis tendências, para comparar os dados previstos e a efetividade dos resultados obtidos.  

Com o intuito de contribuir para melhorar e monitorar os resultados dos desempenhos da 

saúde, a divulgação pública dos dados tornou-se um estímulo, assim como, para preservar a 

reputação institucional.  Entretanto, não há padronização sobre os tipos de estratégias que podem 

ser utilizadas para publicação dos KPIs adotados, pois eles são baseados em evidências e não 

necessariamente com o enfoque em melhorias de qualidade.  Quando um deles é associado aos 

indicadores de processos e/ou estrutura, os dados dos resultados tornam-se mais tangíveis e com 

maior facilidade de visualização para o público entender a sua finalidade. Poucas são as 

evidências que confirmam que a informação pública seja um incentivo para a eficácia na 

melhoria da saúde.  O que são relatados são os esforços para demonstrar as ações realizadas e 

maior preocupação com a comunicação pública na divulgação dos resultados alcançados. Por 

fim, a qualidade requerida para o efetivo monitoramento dos indicadores e seus respectivos 

resultados, perpassa por mudanças culturais e comportamentais, para que sua implementação 

seja efetivamente sustentável, e simultaneamente, a aderência de práticas para desenvolver 

soluções na resolução dos problemas e desafios enfrentados, com o apoio e participação de todos 

os envolvidos para fomentar discussões coletivas para buscar as melhorias esperadas 

(FITZPATRICK; RIORDAN, 2016). 

Conforme apontam Amor et al. (2017), para os processos de gestão de saúde, existem 

diversas medidas de avaliação, porém, consideram algumas etapas essenciais para obter uma 

melhor compreensão como KPI estão interligados aos processos de trabalho. Uma dessas etapas 

inclui o envolvimento e discussão com especialistas para analisar, formalizar, e validar os 

indicadores de desempenho sejam eles quantitativos ou qualitativos. 

 Outro conceito abordado refere-se ao gerenciamento por objetivos cuja base é a teoria de 

metas de motivação. Neste, como exemplo, o ambiente de saúde possui “alvos” direcionados 

para executar uma determinada ação com um posterior aperfeiçoamento. Na prática, geralmente 

são fixados em âmbito de política pública governamental de âmbito nacional, atrelada a uma 

série de indicadores que refletem as prioridades de governo. KPI com metas associadas à 



36 

 

abordagem política tem sido constantemente utilizado principalmente na esfera da saúde 

(FITZPATRICK; RIORDAN, 2016).       

KPI com abordagem voltada para a saúde pode ser categorizado sob as vertentes de 

qualidade, técnica e funcional. Está destinada a abordar os critérios de eficácia, eficiência e 

otimização dos processos de trabalho, enquanto as vertentes qualidade e técnica são voltadas 

para os pilares de legitimidade, aceitabilidade e equidade na prestação dos serviços (HARVEY et 

al., 2016).  

De acordo com Muriana et al. (2016), KPI podem ser agrupados em estruturais, processo 

e de resultados. Os indicadores estruturais expressam as configurações dos serviços que estão em 

andamento, e envolve a avaliação dos recursos materiais, humanos e organizacionais 

empregados, de forma que possa assegurar os componentes mínimos exigidos para execução das 

ações. Todavia, ele possui limitações para transmitir conhecimentos sobre a eficácia e eficiência 

em longo prazo, para assim, evidenciar se os resultados alcançados foram ineficientes ou 

satisfatórios. Os indicadores de processo permitem avaliar se o que está sendo realizado é 

condizente com o planejado. A sua vantagem é a possibilidade de perceber as pequenas 

variações ocorridas, como também sua constante atualização, e dessa maneira, necessitam de um 

monitoramento mais frequente que os demais.  Por fim, os indicadores de resultados avaliam 

através de medidas objetivas e subjetivas os efeitos gerados, bem como, permite diagnosticar e 

alertar os pontos vulneráveis que necessitam de correções.  

Nesse sentido Harvey et al. (2016), pontuam como desvantagem dos indicadores de 

resultados a indução de fatores confusos entre o intervalo de tempo que ocorreu o problema e 

quando ele foi efetivamente detectado pelo indicador, ocasionando defasagens temporais que 

prejudicam o prévio reconhecimento do problema.  

Pela diversidade e quantidade de KPI existentes, Peral et al. (2017) ressaltam as 

dificuldades para associar cada um deles aos objetivos de negócios. Uma forma encontrada para 

colaborar com essa questão, seria buscar o auxílio de uma lista de KPI existentes, a fim de testá-

los por certo período, até que encontre aquele adequado. No momento que a organização investe 

em uma atividade inovadora ou explora novas fontes de dados, uma das adversidades que 

surgem seria a ausência de listagem composta de KPI que realmente auxiliem aos gestores. A 

sua não disponibilidade, pode ocasionar inúmeros aspectos negativos, como indicadores 

redundantes e não pertinentes com as áreas e atividades desenvolvidas, acarretando resultados 

distorcidos e não proveitosos para a organização como um todo. 
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Mesabbah e Arisha (2016) relatam uma proposta com desenvolvimento de um conjunto 

de objetivos e medidas de desempenho composta de dois tipos de planos, um anual baseado em 

uma agenda que delineia as atividades a serem realizadas e as respectivas ferramentas para 

monitorar o seu progresso e o segundo denominado operacional com a finalidade de definir as 

metas nacionais para grupos de interesses de modo a orientar as políticas e ações públicas para 

um nível local.  

KPI podem ser classificados sob três perspectivas denominadas Acesso, Eficiência e 

Qualidade e para cada, a destinação de uma meta. Através de um dashboard com ilustrações de 

semáforos, o desempenho de cada indicador é apresentado contendo representações por 

intermédio de cores e suas respectivas pontuações, verde, amarelo e vermelho, respectivamente 

alto, médio e baixo desempenho. Discussões mensais possibilitam a implementação de práticas 

inovadoras ou mesmo a redefinição daquelas que não atingiram os resultados esperados 

(MESABBAH; ARISHA, 2016).  

A figura 3 demonstra um dashboard ou painel de desempenho destinado para 

determinadas áreas da saúde, com sinalizadores diferenciados através de cores que expressam os 

desempenhos: aceitável (verde), médio (amarelo) e não aceitável (vermelho), com seus 

respectivos percentuais de pontuação e períodos de monitoramento acordados pelos gestores. 

Esta seleção foi estipulada a critério da organização, para o atendimento das suas necessidades 

de mensuração e controle. De acordo com o que foi analisado e avaliado através dos indicadores, 

cada setor recebeu a classificação como baixo, médio ou alto desempenho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Modelo de painel dashboard e indicadores de desempenho 

Fonte: Adaptado de Mesabbah e Arisha, 2016 

   

O processo de acompanhamento dos indicadores de desempenho é contínuo e algumas 

ponderações precisam ser atendidas como a comunicação dos resultados aos públicos alvos 

através de relatórios de desempenho, explicações sobre a sua importância aos usuários para que 
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tenham o entendimento e motivação para fazê-lo, acessos facilitados a dados e informações por 

intermédio de ferramentas ágeis e de fácil aplicabilidade e por fim, estipulação de intervalos de 

tempo adequados para propiciar um melhor entendimento sobre o funcionamento do sistema e 

dos resultados demonstrados (MESABBAH E ARISHA, 2016).  

A resistência à mudança é considerada por Buttigieg et al. (2017), um dos desafios e 

entraves para aplicação e implementação do KPI nas organizações. Muitos têm a visão que o 

KPI seja um instrumento para apontar e identificar os responsáveis pelos maus desempenhos. 

Para desmitificar ideias errôneas como essas, ações como introdução de treinamento e 

dashboards multidisciplinares podem ser desenvolvidas para os colaboradores e todos os 

envolvidos. 

 

2.2.1   Metodologias aplicadas ao KPI 

  

Dentre as diversas metodologias existentes para medição de desempenho em saúde, 

scorecard nacional é uma delas, que tem como objetivo avaliar o desempenho da estrutura 

derivado dos dados de rotinas, considerando as três dimensões principais do desempenho que se 

referem à eficiência, equidade e eficácia. Os insumos considerados para avaliação são as 

políticas, financiamento e o desempenho da organização. Todavia, essa metodologia possui uma 

limitação, pois não oferece um método útil que combine uma variedade de dados para fornecer 

uma visão geral dos resultados de cuidados de saúde com uma abordagem multidisciplinar que 

leve em consideração o impacto simultâneo do KPI decorrente dos diferentes campos sobre o 

desempenho geral (MURIANA et al., 2016). 

Outra metodologia aplicada na gestão da saúde denomina-se Experienced  System (ES) 

ou Sistema Experiente. São decisões interativas baseadas em computador que utilizam fatos para 

resolver problemas difíceis de tomada de decisão, baseado na expertise de um especialista, que 

modela o comportamento para resolução de conflitos de uma forma especializada. Uma das suas 

características é possuir facilidade de implementação e flexibilidade, através de um conjunto de 

componentes com uma base de conhecimento e armazenamento operacional com interface de 

usuários que interagem com o sistema. Esses fornecem informações sobre o problema a ser 

resolvido, e o sistema tenta solucionar por intermédio do seu banco de dados (MURIANA et al., 

2016). 

Si et al. (2017) citam a técnica denominada DEMATEL (Decision Making Trial) ou 

Avaliação Laboratorial de Decisão e Julgamento que tem como objetivo visualizar as relações de 
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causas e efeitos de forma a esclarecer os fundamentos do sistema. Esse método DEMATEL teve 

a sua aplicabilidade em diversos segmentos como energia solar, indústria de biocombustíveis, 

práticas de cadeia de suprimentos, dentre outros.  Esta técnica consiste em estabelecer com um 

grupo de especialistas que possuem conhecimento sobre os assuntos de interesse, a busca por 

informações para basear e determinar os indicadores adequados. Após serem acordados, aplica-

se um questionário de pesquisa para averiguar a ligação existente entre cada par de indicadores, e 

avaliados os resultados linguísticos de forma que possa analisar o que representa o impacto 

direto entre eles. Por fim, é estabelecida uma relação estrutural dos indicadores de desempenho 

selecionados de maneira que possibilitem serem visualizados e analisados criteriosamente, de 

acordo com a sua posição e dos efeitos gerados sobre eles, de forma que possa determinar se 

houve ou não melhorias. 

    Outra metodologia aplicada ao KPI, é o desenvolvimento da plataforma de trabalho 

denominada KPICalc. Por intermédio do programa Excel são identificados e escolhidos os 

indicadores conforme a disponibilidade dos recursos de entrada, cálculo e codificação de dados. 

Um dos principais benefícios dessa técnica é a demonstração de uma lista de KPI que não 

podem ser utilizados no sistema de avaliação de desempenho devido a distorções de dados. Desta 

forma, incentiva os usuários a corrigir imprecisões de dados antes de iniciar a avaliação de 

desempenho, oferecendo uma vantagem em relação a outras metodologias que não levam em 

consideração esta precisão. Os usuários podem inserir dados com a frequência desejada ou 

disponível, e a entrada de dados históricos também é facilitada. Os indicadores são calculados 

automaticamente por esse programa com base na disponibilidade de dados, e caso não esteja 

disponível, não é calculado ou é reportado. Finalmente é criado um painel de controle 

(dashboard) de relatório com os principais indicadores de desempenho, codificados por cores 

para exibir os resultados alcançados e aqueles mais relevantes através de tabelas e gráficos 

(DOHERTY et al., 2017).  

 

2.2.2   Dashboard  

 

O conceito de painel de desempenho ou dashboard foi originalmente derivado do 

Balanced Scorecard (BSC) ou Indicadores Equilibrados, este desenvolvido por Robert Kaplan e 

David Norton (1992), sob as perspectivas de aprendizagem, crescimento, processos e clientes; na 

tentativa de ampliar o conhecimento e aplicabilidade da medição de desempenho (BUTTIGIEG 

et al., 2017; CATTINELI et al., 2012; YIGITBASIOGLU; VELCU, 2012). 
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   O BSC baseado na gestão da saúde poderia ser dividido sob as perspectivas de pacientes, 

empregados, acionistas e comunidade. Para cada uma, metas seriam associadas a um KPI 

correspondente, isto é, os dados são coletados e elaborados conforme uma pontuação, que 

poderia variar com maior ou menor variação de acordo com a excelência alcançada. Desta 

maneira, ajustes podem ser realizados para integrar os processos organizacionais, propiciando 

um efeito sinérgico de possíveis melhorias (CATTINELI et al., 2012; HULTHÉN et al., 2016). 

Dashboard ou painel de desempenho é um instrumento que permite fazer uma 

demonstração visual de informações institucionais que foram monitoradas e consolidadas, para 

auxiliar os gestores na tomada de decisão. Também pode ser comparado a um painel de aeronave 

utilizado pelos pilotos para ajudá-los a navegar e monitorar os dados de forma que as 

informações sejam fáceis para avaliar e destaque para aquelas de maior prioridade (BUTTIGIEG 

et al., 2017).  

Para Baker (2015) dashboard pode ser conceituado como um painel organizacional 

estratégico, que possibilita analisar os ambientes sejam eles internos ou externos, com a 

finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisão. Nele possuem alertas inseridos com o 

intuito de identificar mudanças ocorridas através de diferentes cores ou ícones.  A sua principal 

função é a consolidação dos principais indicadores através de uma exibição visual como uma 

janela de visão rápida e geral do desempenho da organização, enfatizando os dados críticos a fim 

de fornecer uma avaliação significativa. A figura 4 demonstra alguns símbolos e alertas do 

dashboard. 

 

Figura 4 – Símbolos e alertas dashboard 

Fonte: Baker (2015) 

BUTTIGIEG et al. (2017) entendem que dashboard é um subconjunto do scorecard e a 

principal diferença entre eles, é que o primeiro são painéis gráficos que demonstram os 

progressos dos objetivos e processos organizacionais diariamente. Por outro lado, o segundo, é 

projetado principalmente para permitir que os gestores avaliem junto com os colaboradores, o 

desempenho alcançado de acordo com a estratégia organizacional traçada, e seu posterior 

acompanhamento com periodicidade semanal ou mensal.  
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Yigitbasioglu e Velcu (2012) definem dashboard como uma ferramenta de 

gerenciamento de exibição visual com interface gráfica, que contém medidas de desempenho 

para permitir a tomada de decisões gerenciais; e informações consolidadas e organizadas em uma 

única tela para que possa ser monitorada de imediato e permitir ao usuário identificar, explorar e 

comunicar áreas problemáticas que precisam de ação corretiva. 

Na literatura existente, dashboard ou painel de desempenho, podem ser divididos pelos 

níveis estratégico, tático e operacional. O estratégico exibe informações estratégicas que 

norteiam e monitoram a execução dos objetivos macros organizacionais, como também, suporte 

para revisar as estratégias de mudanças, alocações de recursos e demais operações. O tático tem 

a finalidade de acompanhar os processos e permitir aos usuários analisar os progressos e 

gargalos existentes. E o operacional, permite monitorar as informações referentes aos processos 

operacionais. As organizações podem utilizar um ou mais níveis de acordo com as suas 

necessidades (BUTTIGIEG et al., 2017). 

Badawy et al. (2016) mencionam que, com as altas demandas de dados organizacionais, 

os gestores são muitas vezes sobrecarregados com relatórios e informações. Para Yigitbasioglu e 

Velcu (2012) painel de desempenho ou dashboard pode ser um suporte para esse problema, 

incorporando vários conceitos como mapas estratégicos e scorecards como possíveis soluções. 

Embora seja promissor, dashboard é interligado e moldado conforme as características da 

organização.  De uma forma geral, espera-se que nele constem as principais informações 

oriundas das mais variadas fontes, para que os usuários disponham de tais dados. Comparam 

dashboard como um iceberg, isto é, o usuário visualiza as primeiras impressões, mas é 

necessária uma análise mais aprofundada para realmente verificar as causas dos bons e maus 

desempenhos.  

Outra finalidade observada por Yigitbasioglu e Velcu (2012) para dashboard, é o seu 

suporte no processo de decisão do gestor, com o fornecimento de símbolos e sugestões por 

intermédio dos recursos disponíveis no sistema de informação. Os autores ressaltam que a 

decisão é derivada da interpretação da percepção, sendo assim, é um processo de observação do 

ambiente pelo indivíduo. As habilidades para resolução dos problemas são formadas pelo 

conhecimento e da capacidade de percepção dos tomadores de decisão. Por fim, todas essas 

variáveis interagem para determinar a estratégia de processamento e execução das medidas a 

serem realizadas.  Ações essas como, a interação e o feedback fornecidos pelos sistemas de 

informação principalmente para alertar os usuários quando aos objetivos não são alcançados e 
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possíveis novos cursos de ações devem ser feitos; o tipo de formato de apresentação para exibir 

as métricas e tendências, e as sobrecargas de informações existentes.  

Assim, conforme afirmam Buttigieg et al. (2017), dashboard pode oferecer muitos 

benefícios para as organizações como monitorar, analisar e gerenciar o desempenho, como 

também, aumentar a integração e coordenação entre os departamentos. Além do mais, junto com 

o investimento financeiro, o de recursos humanos deve ser considerado. Sem uma base técnica 

consistente, os painéis de desempenho serão corrompidos e deteriorados por processos de dados 

imprecisos, dispendiosos e não confiáveis. É a própria organização que deverá tomar a decisão 

de adotar ou não os painéis de desempenho e KPI. Caso decida positivamente, eles devem ser 

frequentemente avaliados por todos os usuários envolvidos, para que se alcance efetivamente os 

resultados esperados. 

Muriana et al. (2016) contrapõem e mencionam que para avaliar adequadamente os 

desempenhos da gestão de saúde, a criação de um painel de KPI pode ser uma abordagem útil 

para melhorar o conhecimento em relação a aspectos específicos, mas não é adequado quando é 

necessário um conhecimento global e transversal, isto porque, as especificidades das atividades 

dos serviços de saúde, expõem um processo complexo de múltiplos fatores e muitos existentes, 

negligenciam a importância de uma avaliação abrangente, que possibilita ter o conhecimento das 

diferentes variáveis que influenciam simultaneamente o desempenho geral. 

 

2.2.3  Aplicabilidades KPI e Dashboard 

 

KPI não tem abordagem direcionada somente para gestão da saúde, também para grandes 

indústrias e diversos segmentos que possuem tal necessidade de mensuração. As organizações 

dispõem de uma grande quantidade de recursos disponíveis, e é fundamental determinar e 

selecionar aquilo que realmente precisa de monitoramento e afetam os seus principais processos 

(HARVEY et al., 2016). 

Com essa possibilidade de aplicabilidade de KPI e dashboard, Peters et al. (2013) 

apontam a área das mídias sociais, que iniciou o uso com o desenvolvimento de uma proposta de 

criação de um quadro que abranja os seus principais elementos com conteúdo e estruturas de 

redes que projetarão os indicadores para construir os painéis de desempenho. Assim, são 

fornecidas informações gerenciais como propostas de mudanças, novos tipos de mídias para 

marketing e configurações com interfaces para toda a organização. E acrescenta que, os 

indicadores isoladamente não captam suficientemente os principais fenômenos, portanto, os 
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gestores precisam de uma abordagem sistêmica para identificar e construir as métricas 

apropriadas.   

Para atender aos requisitos de desempenho do setor da construção, Dejaco et al. (2017) 

corroboram que KPI pode ser usado como um instrumento para monitorar as condições das 

construções ao longo do tempo, e fornecer planejamento e controle dos recursos para assegurar 

menores custos, bem como, fomentar a qualidade do trabalho e possibilitar a transferência das 

informações sobre todo o seu processo em andamento. Informações gerenciais insuficientes 

propiciam uma série de problemas que podem levar ao não cumprimento dos requisitos legais e 

edificações com qualidade insatisfatória. Indicadores atrelados com técnicas de avaliação de 

construção é uma alternativa para medir o desempenho de edifícios e, além disso, possibilitar o 

acesso às informações acessíveis e úteis. No segmento de construção, os indicadores foram 

divididos em recursos financeiros, físicos e funcionais, vinculando-os com métricas qualitativas 

e qualitativas, e procedimentos de avaliação.  

De acordo com Doherty et al. (2017), o setor de energia é mais um segmento que tem 

explorado os métodos de avaliação. Após estudos verificarem a conexão entre o consumo de 

recursos e indicadores de desempenho, observou-se a necessidade de adotar o uso de KPI. Com 

uma abordagem voltada para criação de questionários a serem aplicados aos usuários para coletar 

informações sobre as principais características dos processos da organização e de seus principais 

consumidores de energia, e, adoção de um número mínimo de indicadores para manter os 

requisitos necessários de funcionamento das atividades. Vale ressaltar, que tornou-se primordial 

possuir informações relevantes e precisas para evitar possíveis restrições ou falta de 

gerenciamento, que por muitas vezes, pode ser o principal fator limitante para alcançar os 

resultados esperados e para a emissão de dados errôneos. E esses erros podem permanecer não 

detectados por algum tempo, caso não sejam regularmente avaliados e monitorados.  

Outra aplicabilidade do KPI segundo Sénegal (2017) refere-se ao desempenho 

sustentável. Este é alicerçado em três dimensões, a saber: social, ambiental e financeira. A social 

consiste em cuidar do bem-estar das pessoas, a ambiental trata da saúde do planeta e a financeira 

visa à redução dos custos e aumento dos benefícios. O seu conceito é atrelado ao termo triple 

bottom line que possui implantação no gerenciamento corporativo, e voltado principalmente, 

para preservar e otimizar os recursos utilizados e existentes. Conduz a integração do sistema 

como um todo, e direcionado para uma visão multidisciplinar, que objetiva gerenciar os ativos 

priorizando a eliminação dos impactos negativos e a criação de mecanismos de sustentabilidade 

para ao longo do seu ciclo de vida. Esse conceito é sustentado através da técnica denominada 
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Medição de Desempenho de Manutenção (MDM). Esta que pode ser traduzida como um 

processo para medir e justificar o valor criado pelo investimento em manutenção, bem como, 

atender aos requisitos e exigências dos seus stakeholders a partir de uma perspectiva geral de 

negócios. Neste contexto, alguns indicadores de desempenho são criados e utilizados para 

alcançar os diferentes objetivos em diversos níveis de decisão.  
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3          METODOLOGIA 

 

3.1      CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  
 

Para o desenvolvimento do trabalho e melhor compreensão da pesquisa, foram 

selecionados técnicas e métodos, sendo assim, optou-se por desenvolver a pesquisa de forma 

exploratória e a metodologia utilizada é o estudo de caso. A investigação exploratória propõe 

obter maior conhecimento do problema a ser estudado, e desta maneira, identificar a realidade do 

contexto o qual está inserido, e gerar medidas mais confiáveis que poderão ser reaplicadas no 

universo a ser pesquisado (GIL, 2010; GRAY 2012). 

As fontes bibliográficas utilizadas foram consultadas através do Portal de Periódicos 

CAPES e indexadas nas seguintes bases de dados: Scopus, Emerald Insight, Web of Science e 

NCBI Pubmed.  

Os artigos científicos foram selecionados em duas etapas: a primeira através da base de 

dados Scopus com artigos publicados entre os anos de 2008 a 2017, e a segunda nas demais 

bases, publicados entre os anos de 2011 a 2017. Esta segunda fase, se justifica para 

complementar e ampliar a pesquisa com artigos com representatividade e reconhecimento na 

literatura, principalmente aqueles voltados para a área de saúde. A consulta ocorreu no período 

de dezembro de 2017 a maio de 2018.   

Yin (2010) complementa que o estudo de caso permite um conhecimento mais detalhado, 

uma interpretação do problema a ser analisado e identificação dos seus elementos 

preponderantes, a fim de assimilar as características significativas dos fenômenos em seu 

contexto real, e isto inclui os comportamentos, processos e ciclos, especialmente quando não são 

claramente evidentes.  

 

3.2      ETAPAS DA PESQUISA  

 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos deste estudo, as etapas desta pesquisa 

foram desenvolvidas conforme detalhamento abaixo: 

 1ª etapa - revisão da literatura: com o propósito de fundamentar o embasamento 

teórico do estudo, foi elaborada uma revisão de literatura através de artigos disponíveis 

nas bases indexadas Emerald Insight, Scopus, Web of Science, NCBI Pubmed.  Com a 
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leitura dos artigos, foram observados e extraídos os principais conceitos para que 

pudessem subsidiar a pesquisa; 

 2ª etapa - elaboração dos instrumentos de coleta de dados: foram desenvolvidos dois 

questionários, sendo o primeiro composto por perguntas abertas semiestruturas aplicado 

aos gestores pertencentes aos níveis estratégico e tático através de entrevista, e o segundo 

composto por perguntas fechadas aplicado aos colaboradores do nível operacional. 

 3ª etapa – aplicação do pré-teste: foi realizado um pré-teste, com a seleção de seis 

respondentes, sendo um para responder o primeiro questionário, e cinco para o segundo 

questionário. 

 4ª etapa – aplicação do primeiro questionário: foi aplicado um questionário com 

perguntas abertas semiestruturas através de entrevistas presenciais, aos gestores dos 

níveis estratégico e tático. 

  5ª etapa – aplicação do segundo questionário: foi aplicado outro questionário com 

perguntas fechadas aos colaboradores do nível operacional, para dar continuidade a 

coleta de dados, e assim identificar e mapear os principais indicadores que influenciam 

para mensuração das ações organizacionais.   

 6ª etapa - consolidação da pesquisa: foram realizadas análise dos resultados, bem como, 

as conclusões da pesquisa e propostas para trabalhos futuros. 

 

3.3      UNIVERSO E AMOSTRA  

 

Essa pesquisa possui algumas limitações em seu método.  O estudo de caso, foi realizado 

no Instituto Nacional do Câncer (INCA), e por ser uma organização de grande porte com muitos 

departamentos existentes foi delimitada a uma Coordenação de Prevenção e Vigilância 

pertencente à sua estrutura hierárquica. A escolha deve-se pelo fato de ser uma importante área 

dentro da instituição e pelo envolvimento e trabalho desenvolvido pela autora nesse setor. Por 

esses motivos, podem apresentar resultados não exaustivos, passíveis de não configurarem um 

contexto sistêmico.  

Vale ressaltar que a Coordenação de Prevenção e Vigilância é composta pelo seu 

coordenador geral e cinco áreas técnicas com atuações em diferentes temas como tabagismo, 

nutrição, saúde do trabalhador, vigilância e análise de situação e detecção precoce. É de sua 

competência desenvolver e implementar ações de políticas nacionais de saúde com enfoque na 

promoção, prevenção e detecção precoce dos diversos tipos de cânceres. São realizadas 
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atividades como formação e treinamento de profissionais, promoção de eventos e programas 

mediante o escopo de ações educativas e informativas, desenvolvimento de estudos técnico-

científicos, como também subsidiar tecnicamente à prática dos profissionais de saúde nos estados 

e municípios de todo território nacional.   

Para aplicação do primeiro questionário, foram realizadas seis entrevistas 

semiestruturadas, compostas por perguntas abertas, e divididas por dois níveis hierárquicos: o 

estratégico, representado pelo coordenador geral para apresentar uma visão generalista com 

enfoque em gestão; e o nível tático, com os cinco especialistas técnicos, por serem os 

responsáveis diretos das áreas pela execução das ações e atividades planejadas.  

Para a aplicação do segundo questionário, foram distribuídos para um universo de 

quarenta colaboradores pertencentes do nível operacional da Coordenação de Prevenção e 

Vigilância, sendo trinta e nove o número de respondentes que retornaram com as respostas.  

    

3.4   INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  
 

Para a condução do estudo de caso, foi utilizado como instrumentos de coleta de dados 

entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas, e estruturadas através de aplicação de 

questionário com perguntas fechadas.  

Gray (2012) evidencia que a entrevista semiestruturada permite ao pesquisador amparo 

para um maior aprofundamento e detalhes do que é respondido pelos respondentes, 

possibilitando também esclarecer questões que não estavam entendíveis, o que tende aumentar as 

taxas de respostas. E para Gil (2010), são técnicas denominadas de interrogação, pois buscam 

responder questões que possibilitem obter dados e informações dos indivíduos pesquisados sob 

diferentes perspectivas, e com isto, ampliar e aprofundar o estudo.  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas presencialmente, a fim de facilitar o 

entendimento e o objetivo a ser alcançado, ou seja, informações mais precisas e flexibilidade 

para possíveis intervenções caso fossem necessárias. 

O primeiro questionário composto com as perguntas abertas teve como propósito 

responder aos objetivos específicos desta pesquisa, através dos itens (ii) e (iii). Assim, os dados 

para o questionário e formato de abordagem teve a representação através do Quadro I, cujas 

questões foram fundamentadas a partir da revisão da literatura.  
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Prezado (a) respondente, 

Este questionário com perguntas abertas faz parte de minha pesquisa de dissertação de mestrado e tem como objetivo fazer um levantamento de informações sobre 

indicadores de desempenho para avaliação de ações de políticas públicas de prevenção de saúde em câncer, realizadas na Coordenação de Prevenção e Vigilância.  

Os indicadores de desempenho são instrumentos gerenciais que tem como principais funções, auxiliar o processo de mensuração das ações realizadas, bem como, 

identificar as principais lacunas que prejudicam seus desempenhos, como também, demonstrar os resultados satisfatórios atingidos.  

Muito obrigada! 

Item Objetivo Perguntas Entrevistado Nível Autores 

1 (ii) Quais atributos devem ter os indicadores de desempenho? Coordenador Estratégico 

 

 

ALRABABAH et al. (2017) 

BAKER (2015) 

MURPHY et al. (2016) 

2 (ii) Como os indicadores de desempenho auxiliam a avaliação das 

ações de políticas públicas de saúde? 

Coordenador Estratégico BAKER (2015) 

BADAWY et al. (2016) 

FITZPATRICK; RIORDAN (2016) 

YANG et al. (2015) 

3 (ii) Qual seu entendimento sobre gestão de indicadores de 

desempenho? 

Especialistas 

técnicos 

Tático AMOR et al. (2017) 

BUTTIGIEG et al. (2017) 

YANG et al. (2015) 

4 (ii) O que deve ser priorizado para a composição dos indicadores de 

desempenho da Coordenação de Prevenção e Vigilância?  

Especialistas 

técnicos 

Tático ALRABABAH et al. (2017) 

MANSOORI et al. (2013) 

MURPHY et al. (2016) 

5 (ii) Quais instrumentos são utilizados para captação dos dados? Como 

é feito o armazenamento das informações decorrentes das ações 

realizadas?  

Especialistas    

técnicos 

Tático BUTTIGIEG et al. (2017) 

DOHERTY et al. (2017) 

HARVEY et al. (2016) 

MESABBAH; ARISHA (2016) 

MURIANA et al. (2016) 

PERAL et al. (2017) 

SI et al. (2017) 

6 (iii) Como os indicadores de desempenho podem auxiliar o processo 

de avaliação das ações de saúde? 

Especialistas 

técnicos 

Tático AMOR et al. (2017) 

FITZPATRICK; RIORDAN (2016) 

JONES et al. (2015) 

MESABBAH; ARISHA (2016) 

SI et al. (2017) 

7 (iii) Ao realizar uma ação, quais os critérios devem ser considerados 

para utilizar os indicadores de desempenho?  

Especialistas 

técnicos 

Tático BUTTIGIEG et al. (2017) 

GANNON et al. (2017) 

MURIANA et al. (2016) 

Quadro 1 - Perguntas do questionário aplicadas nas entrevistas 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2017) 
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 Com a finalidade de possibilitar maior abrangência com a pesquisa, foram realizadas 

entrevistas estruturadas através de aplicação de um segundo questionário, com todos os 

colaboradores pertencentes ao nível operacional da Coordenação de Prevenção e Vigilância, 

perfazendo uma seleção de quarenta respondentes. O objetivo foi obter uma visão mais ampla do 

estudo para melhor fundamentar a compreensão e percepção dos entrevistados quanto ao tema 

proposto (WIELAND; WALLENBURG, 2012; KERN et al., 2012). 

O segundo questionário composto por perguntas fechadas aplicado ao nível operacional, 

foi realizado presencialmente, e sua composição foi através de uma listagem de KPI, que teve 

como objetivo validar um trabalho científico com enfoque em organizações de saúde, e 

conjuntamente, realizar uma investigação e identificação de quais indicadores seria com maior 

importância para a instituição foco do estudo de caso, de acordo com o apresentado pelos 

respondentes.   

O questionário teve como medição a Escala do Tipo Likert de 5 pontos de grau de 

importância. Sendo  5 - Muito alta, 4 – Alta, 3 – Média, 2 – Baixa e 1 - Muito baixa, para que os 

entrevistados respondessem o grau de importância de cada indicador de desempenho 

mencionado.  E foi priorizado o anonimato e confidencialidade das informações fornecidas pelos 

respondentes (FAN et al., 2017; KWAK et al., 2017; SREEDEVI; SARANGA, 2017; 

SWIERCZE, 2016; THUN et al., 2011; ZINEB et al., 2017). A representação do questionário 

encontra-se no Apêndice I e o Quadro 2 representa a fundamentação através da pesquisa na 

literatura acadêmica.  
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Indicadores de Estrutura 

Autores Total 

citações A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

Desenvolvimento da instalação hospitalar       X           X                     2 

Taxa de ocupação de leitos X         X       X X     X       X X   7 

Utilização de equipamentos                     X             X     2 

Admissão ambulatorial de pacientes     X X       X     X     X X           6 

Número mensal de pacientes internados X   X     X   X     X X X X   X   X     10 

Número mensal de pacientes ambulatoriais     X         X     X     X X     X     6 

Centros de exames mais visitados X     X                                 2 

Novos pacientes internados por dia                 X   X                 X 3 

Número de procedimentos operacionais                 X   X                 X 3 

Número de pacientes externos por médico               X     X         X         3 

Número de funcionários responsáveis por leito          X X         X     X     X       5 

Experiência profissional no departamento   X       X           X     X   X         5 

Educação Continuada       X           X X       X   X       5 

Indicadores de Processo 

Autores Total 

citações A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

Fornecedor não cumprir com suas 

responsabilidades financeiras (risco de crédito)       X                                 1 

Avaliação dos riscos e seus efeitos ou 

resultados indesejados (CvaR (Conditional 
Value – at – Risk) e VaR (Value – at - Risk)        X         X                       2 

Frequência do turno noturno                     X                   1 

Custos de estoque             X X X X X       X           6 

Desempenho financeiro     X             X X   X     X     X   6 

Tempo de espera para atendimento X       X X   X   X     X X     X X X   10 

Eficiência na manutenção X     X   X X             X             5 

Taxa de transferência / eficiência X     X     X           X               4 

Custos de transporte             X       X       X           3 

Retornos não programados do paciente                     X               X   2 

Tempo de espera no pronto-socorro / clínica X     X X         X X X X           X X 9 

Horas de trabalho realizadas               X     X     X   X X       5 

Tempo de espera paciente externo       X X             X X           X   5 

Rotatividade de pessoal             X X   X X     X         X   6 

Licença remunerada dos empregados                        X     X             2 
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Indicadores de Resultado Autores 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

Total 

citações 

Satisfação do empregado               X     X   X X X     X     X   X   8 

Gestão do desempenho do funcionário               X                                 1 

Qualidade nas melhorias dos processos             X                           1 

Qualidade: taxa de reclamações / erros               X   X X     X X   X   X   7 

Qualidade: iniciativas de melhoria e inovação             X                           1 

Qualidade: satisfação do paciente           X X X X X X     X     X   X X 10 

Resiliência dos empregados       X                                 1 

Nível de qualidade dos serviços prestados X         X X                           3 

Quadro 2 – Fundamentação da pesquisa através da revisão da literatura 

Fonte: autora 

A2 = Aboshaiqah et al., 2017 

                     A3 = Azadmanjir et al., 2015 

                     A4 = Alonazi, 2017 

                     A5 = Barber et al., 2015 

                     A6 = Buttigieg et al., 2016 

                     A7 = Cattinelli et al.,  2012 

                     A8 = Demirci; Güvenis, 2009 

                     A9 = Gastaldi et al.,  2015 

                     A10 = Grigoroudis et al., 2012 

                     A11 = Gu; Itoh, 2016 

                     A12 = Lange et al., 2017 

                     A13 = Leva; Suli, 2017 

                     A14 = Liu; Itoh, 2013 

                     A15 = Karami; Mahtab, 2014 

                     A16 = Mansoori et al., 2013 

                     A17 = Pazagardi et al., 2008 

                     A18 = Ryan et al., 2017 

                     A19 = Si et al., 2017 

                     A20 = Werle et al., 2010 
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3.5 PRÉ-TESTE 
 

Após a formulação do questionário, foi necessária a realização do pré-teste. Com este 

propósito, foi realizado com seis entrevistados, selecionado um para responder o primeiro 

questionário com perguntas abertas, e cinco para o segundo questionário com perguntas 

fechadas; cujo objetivo foi identificar o que não ficou claro sobre o assunto da pesquisa, e 

proporcionar entendimento suficiente para que obtivesse um maior número de respostas 

possíveis da pesquisa (ZINEB et al., 2017;  RILEY et al., 2016). 

Dessa forma, após a aplicação do pré-teste foi possível analisar e alterar alguns fatores. 

Em relação ao primeiro questionário, houve a inserção de uma pequena apresentação para 

explicar a finalidade da pesquisa e readequação em algumas perguntas devido à dificuldade de 

compreensão, o que ocasionou algumas alterações e exclusões. Para o segundo questionário, foi 

proposto realizar uma classificação e readequação na listagem dos indicadores, e assim, os 

mesmos foram agrupados em três categorias, conforme propõe Donabedian (1980), sendo 

divididos por indicadores de estrutura, processo e resultado.  

 

3.6      ANÁLISE DOS DADOS 
 

Para examinar o primeiro questionário, foi utilizado o método de análise de conteúdo. 

Conforme Minayo et al. (2002), a elaboração da análise é realizada em três passos: ordenação 

dos dados, classificação e análise final. Assim, primeiro foi feito um mapeamento dos dados 

através de uma releitura do material coletado através das entrevistas com a organização dos seus 

relatos, a seguir, houve a transformação dos dados coletados em informações, ou seja, foi 

identificado nos textos obtidos através dos entrevistados, o que foi relevante e agregou subsídios 

para as respostas dos questionamentos da pesquisa.  Por fim, na análise final, foram realizadas 

correlações entre o que identificado e observado nas entrevistas, como também, o que há nos 

referenciais teóricos, e desta forma, estabelecendo fundamentações para responder aos objetivos 

da pesquisa.   

Para averiguar os dados coletados do segundo questionário com perguntas fechadas e a 

respectiva listagem de KPI, foi utilizada análise de estatística descritiva, com a sintetização dos 

dados através da moda. Para Sweeney et al. (2016), moda é o valor que ocorre com maior 

frequência. Os trinta e nove respondentes, responderam ao questionário com listagem de KPI em 

uma escala Likert de grau de importância, onde foram considerados os indicadores que 

ocorrerem com maior frequência, e, os resultados apresentados através tabelas e gráficos de 

frequências, visando facilitar o entendimento dos dados da pesquisa. 
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4        ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta o estudo de caso, bem como, os resultados e as análises e obtidas 

por intermédio das entrevistas realizadas, referentes ao primeiro e segundo questionários.  

O objetivo proposto foi responder as perguntas referentes ao primeiro e segundo 

questionários, e priorizou-se identificar através das respostas dos respondentes, as informações 

mais relevantes para que pudessem agregar e subsidiar as respostas dos questionamentos da 

pesquisa.  

 

4.1   ANÁLISE DOS RESULTADOS PERGUNTAS ABERTAS 
 

A seguir está apresentado o resultado das entrevistas presenciais com perguntas abertas 

ao coordenador geral e aos cinco especialistas responsáveis pelas áreas técnicas pertencentes à 

Coordenação de Prevenção e Vigilância.  

 

4.1.1  Coordenador  
 

As duas primeiras questões do instrumento de pesquisa tratam dos atributos e como os 

indicadores de desempenho podem auxiliar a avaliação das ações públicas de saúde.  

De acordo com o respondente, um dos principais atributos inerentes ao KPI, seria a 

escolha de indicadores coerentes e condizentes com metas factíveis de serem alcançadas. Em 

relação a isso ele relata “não adianta estipular metas ou indicadores grandiosos que ao final 

tornam-se genéricos, e impossíveis de serem realizadas mensurações”. Outro atributo abordado 

foi a flexibilidade, pois as influências internas e externas existentes, também impactam a forma 

de mensuração e consequentemente nos resultados dos indicadores, “por ser uma organização 

pertencente a esfera pública, a observância das medidas legislativas, políticas e econômicas 

tornam-se relevantes, porque ao final, também incidem sobre o comportamento e resultado do 

indicador”.  

Conforme explicitado pelo entrevistado, os indicadores podem auxiliar a avaliação das 

ações de política públicas, mas ressalta que um único indicador muitas vezes não é o suficiente 

para monitorar e avaliar eficazmente as ações realizadas, decorrente disso ele diz, “às vezes, para 

mensurar uma ação, somente um indicador isoladamente não é capaz de captar todas as 

informações necessárias para que ele produza resultados efetivos e verdadeiros. Um indicador 
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maior subsidiado por outros menores seria a melhor solução para esse caso”.  Por fim, enfatiza a 

necessidade de possuir um diagnóstico do panorama da situação atual das ações que são 

realizadas, com uma perspectiva daquilo que se almeja para o futuro, como também, serem 

voltados e configurados para atender as necessidades e complexidades das ações públicas de 

saúde das doenças crônicas não transmissíveis como o câncer. E ele complementa, “discutir com 

os diversos atores sociais e com os próprios especialistas, torna-se essencial para que de fato 

possa ser feita uma completa avaliação do indicador. Isto evitaria também, vieses negativos que 

ao final, poderia transparecer resultados não realistas”. 

Como pode ser observado através das respostas, há um alinhamento entre o conhecimento 

do coordenador com o que é mencionado na literatura, ou seja, acredita-se que, com o 

estabelecimento de padrões de monitoramento e a seleção adequada dos indicadores, podem 

conduzir para ações preventivas e corretivas, ao mesmo tempo, propiciar um senso de 

responsabilidade com todos os envolvidos, isto é, o alcance dos resultados ser uma meta e 

colaboração de todos (ALRABABAH et al., 2017; BADAWY et al., 2016; BAKER, 2015; 

FITZPATRICK, MURPHY et al., 2016; RIORDAN, 2016; YANG et al., 2015). 

É primordial que haja a definição e inserção de metas de desempenho claras e factíveis de 

serem alcançadas, e a comunicação com todos os responsáveis da sua importância para a 

organização. Sendo uma instituição que gerencia e realiza ações públicas complexas para a 

prevenção e controle do câncer, torna-se essencial o alinhamento de estratégias que colaborem 

para esse monitoramento dos resultados, pois somente assim, será possível promover e alcançar a 

eficácia e efetividade dos recursos disponíveis.  

 

4.1.2  Especialistas 
 

 

A terceira questão do instrumento de pesquisa aborda o que especialistas entendem sobre 

a gestão dos indicadores de desempenho. 

Para os especialistas entrevistados, a gestão dos indicadores de desempenho deve ser 

orientada para subsidiar o monitoramento e mensuração das ações, e ao final, avaliar o seu 

impacto seja ele positivo ou negativo. No entendimento de um especialista, “indicadores de 

desempenho são norteadores para as ações que se pretende realizar, como também um auxiliar 

para executar uma estratégia maior. Eles são um norte para que possibilite vislumbrar aquilo que 

se pretende fazer e como fazer, para no final, saber se o que foi feito teve ou não os resultados 

esperados”. E o outro entrevistado conclui: “os indicadores de desempenho servem para 
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subsidiar o monitoramento e mensuração das ações e avaliar o seu impacto. As ações realizadas 

produzem impactos, e para saber se foram positivos ou negativos, necessitam ser mensuradas”. 

Assim, denota-se a importância dos indicadores estarem interligados ao planejamento e 

as metas institucionais, e ser um orientador para que possibilite visualizar o que se pretende fazer 

e como será realizado, e dessa forma, possa verificar se foram ou não alcançados os resultados 

esperados.  

Acrescentam que indicadores amplos não são práticos, e inviabilizam e fragilizam sua 

finalidade, conforme pontua o outro respondente “os indicadores devem medir algo mais prático 

e palpável, sem ser subjetivo, pois hoje eles são muito amplos. Mensurar ações do dia a dia, e 

sinalizar o que é necessário para melhorar o seu desempenho, o trabalho realizado. Serem mais 

objetivos, a pessoa saber o que precisa melhorar, para poder conhecer o que se pretende atingir. 

Serem mais personalizados e direcionados às ações que são realizadas”. 

 E mencionam que há ainda, muito para ser conhecido e aplicado sobre esse assunto. Em 

relação a isso, o respondente cita “a visão gerencial com essa perspectiva de gestão de 

desempenho ainda é primária e não muito exercida, ainda vigora uma perspectiva incipiente 

sobre o assunto, que ao final, carece de um método e uma base padrão para que realmente seja 

utilizada por todas as áreas técnicas...”. E por fim, o especialista complementa, “ainda 

precisamos fazer muitas melhorias, pois realizamos muitas atividades e ações e elas não são 

avaliadas. Há um grande esforço para sua realização, mas ao final, não temos um método padrão 

para que possa ser uma base de indicadores... eles devem ser capazes de demonstrarem o estado 

anterior e posterior de uma determinação ação que foi realizada”. 

Como observado, os especialistas técnicos possuem conhecimento sobre o tema, e isto se 

torna um importante passo para que de fato possa realizar uma gestão de indicadores de 

desempenho. Estes visam fornecer informações para que as ações realizadas possam ter um 

efetivo controle e conformidade com os objetivos estabelecidos. São instrumentos gerenciais que 

possibilitam aos gestores, administrar de forma mais eficiente os recursos disponíveis, 

acompanhar os processos e analisar os progressos ou deficiências existentes, para que se possam 

realizar os ajustes necessários, bem como, alinhar as estratégias das atividades realizadas com o 

planejamento das metas institucionais de desempenho pactuadas.  

Por outro lado, percebe-se uma lacuna entre o que há na teoria e o que de fato é praticado. 

Não há a adoção de um método ou indicador padrão a ser utilizado pelas áreas, pois cada uma 

possui a sua forma para mensurar as ações que são ou serão realizadas. Quando não há 

mecanismos ou instrumentos padronizados e efetivamente implantados, fragiliza e prejudica a 
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demonstração de informações estratégicas que possibilitam significativamente aos gestores 

gerenciar melhor as suas decisões. Uma das desvantagens da falta de um método ou indicador 

padrão, é que os esforços ficam dispersos e o alinhamento das diretrizes e estratégias com as 

metas de desempenho pactuadas ficam enfraquecidas. 

A quarta questão do instrumento de pesquisa, foi perguntado aos especialistas o que deve 

ser priorizado para a composição dos indicadores de desempenho para a Coordenação de 

Prevenção e Vigilância.  

De acordo com as respostas fornecidas, os indicadores devem ter em sua composição o 

que foi estipulado no planejamento e fornecido nas metas institucionais. A partir disso, ser 

realizado um esboço com o desenho de avaliação, onde constem os principais elementos que 

devem ser monitorados e avaliados. Um dos respondentes enfatiza “deve ser priorizado um 

planejamento prévio bem elaborado que seja composto de metas e indicadores daquilo que 

pretendemos alcançar, e o que temos que fazer. Sejam capazes de avaliar as propostas de 

atividades e assim fortalecer os objetivos institucionais assumidos pela área técnica que o 

executam. O planejamento deve ter além de todo olhar de estrutura a ser articulada, também os 

indicadores que serão utilizados”. 

Um segundo especialista menciona “deve sempre ser priorizado o alinhamento da missão 

e visão da instituição com a unidade técnica. Sem esse alinhamento não é possível falarmos em 

composição de indicadores. A partir disso, é que podemos compor os indicadores”. 

Outras prioridades para a composição dos indicadores é estabelecer objetivos com 

periodicidade anual, para que, através de um interesse comum entre todas as áreas técnicas, 

possam ser alinhadas e definidas ações atreladas a indicadores que irão direcionar quais 

resultados pretendem e podem ser atingidos. Complementarmente a isso, o especialista explica 

“estabelecer focos anuais, por exemplo, atuar na alimentação saudável e fatores de riscos. 

Escolher uma área técnica, e todos apoiarem como sendo um objetivo comum para todas. É 

preciso foco e sintonia. Desagregar e cada um fazer por si somente enfraquecem. É necessário 

um espaço aberto para o diálogo com discussão dos temas atuais”.   

Outro aspecto abordado seria a inserção de uma base de dados com todos os registros, 

para que possa consolidar e demonstrar todas as informações geradas, e para o futuro, servir 

como fonte de consulta para subsidiar decisões e relatórios dos mais diversos. Isso é ratificado 

por um especialista entrevistado “como é uma área voltada para os registros de câncer de mama e 

útero, é muito importante termos um banco de dados com todos os registros possíveis e 

disponíveis e para a composição dos indicadores, isto deve ser levado em consideração”. 
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 A quinta questão do instrumento de pesquisa menciona quais instrumentos de captação de 

dados são utilizados e como são armazenadas as informações decorrentes das ações realizadas.  

  Um instrumento gerencial de captação e armazenamento de dados é primordial para os 

indicadores de desempenho, e através da demonstração por um dashboard ou painel de 

desempenho, com a coleta de dados confiáveis, manutenção e periodicidade de monitoramento, 

permite reunir e consolidar informações relevantes que serão exibidas para possibilitar uma visão 

rápida e geral do desempenho da organização, enfatizando os dados críticos a fim de fornecer 

uma avaliação significativa.  

Foi observado através das respostas apresentadas pelos respondentes, que não há 

uniformidade de um instrumento para captar os dados e armazenar as informações decorrentes 

das ações realizadas.  Cada área técnica possui o seu próprio instrumento, como por exemplo, a 

área de tabagismo utiliza o Vigitel, cujo objetivo é obter a captação dos dados e o monitoramento 

da prevalência de fumantes em todos os estados do Brasil, e serve como um guia norteador para 

que possam ser realizados os ajustes, correções e implementações das ações que foram realizadas 

e aquelas que serão, e atingir a meta principal, isto é, diminuir o número de indivíduos fumantes 

no país. Em outra área como a ocupacional, para ações como oficinas e cursos realizados, são 

utilizados formulários e questionários de avaliação, pois são instrumentos que transmitem para a 

equipe de trabalho, a dimensão da efetividade da ação realizada e os resultados que foram 

alcançados, sejam eles positivos ou negativos, sendo uma oportunidade de propor melhorias, e, 

um canal de armazenamento com informações que podem ser utilizadas posteriormente. E a 

especialista confirma “em relação às oficinas e cursos, é um instrumento muito bom, pois 

transmite para a equipe os resultados que foram alcançados, e dá uma dimensão de efetividade 

que determinada ação realmente teve, como por exemplo, uma transformação positiva na vida 

naquelas pessoas que participaram”. 

E por fim, existem outras áreas técnicas, que possuem instrumentos de captação e 

armazenamento de registros de dados próprios para sua utilização, com a interface de programas 

computacionais específicos e com o apoio da Tecnologia da Informação da instituição, conforme 

explica outro especialista “os instrumentos de captação são através de dados primários (pesquisa) 

e dos sistemas de registros existentes. Quando não há relacionamento entre a captação e o 

armazenamento é a Tecnologia da Informação que faz este trabalho”. 

 Conforme exposto, não há a utilização de um instrumento formal para captação e 

armazenamento com informações e dados consolidados de todas as áreas técnicas, para 

posteriormente, ter uma melhor base para realizar a mensuração e avaliação das ações 
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realizadas. Em virtude da grande quantidade de dados e informações disponíveis na 

organização, esse instrumento poderia melhorar aspectos específicos de determinadas 

atividades realizadas, pois oferece uma visão geral, mas ao mesmo tempo, unificada, para 

facilitar o entendimento de quais ações obtiveram melhores resultados ou aquelas que não 

alcançaram.  Ressalta-se que além de possuir esse instrumento, é primordial terem pessoas 

responsáveis para o seu gerenciamento e manutenção, caso não, não apresentará os benefícios 

desejados.  

A sexta questão do instrumento de pesquisa aborda como os indicadores podem auxiliar o 

processo de avaliação das ações de saúde.  

 De acordo com os relatos obtidos pelas entrevistas, os indicadores de desempenhos 

auxiliam o monitoramento para que possa verificar os resultados alcançados, e possibilitar a 

análise daqueles que não atingiram o seu objetivo e as metas pactuadas. Um dos entrevistados 

pontua, “a avaliação pode ser feita através do monitoramento durante o processo para verificar os 

resultados alcançados. Assim possibilita verificar aqueles que atingiram o seu objetivo, como 

também os que não conseguiram atingir a meta pactuada. A utilização dos indicadores periódicos 

durante o decorrer do tempo possibilita uma intervenção para propor possíveis melhorias, antes 

mesmo do seu desfecho final”. 

Conforme relatado por um dos especialistas “os indicadores de processo são muito 

utilizados e assim, podem sinalizar com informações como priorizar atividades em determinadas 

áreas ou estados que necessitam de mais serviços, ou até mesmo, corrigir, implementar ou 

identificar as deficientes. Após essa análise, é possível serem tomadas ações para que os 

trabalhos a serem realizados, tenham maior fundamentação e certeza”. E outro especialista 

complementa, “ele auxilia muito, pois assim, sabemos quando um colaborador alcançou a sua 

meta e quando não, sinaliza que algo está errado e deve ser priorizada a atenção. Claro que 

existem questões externas, que devem ser pontuadas e consideradas”. 

  Como observado, o processo de avaliação dos indicadores de desempenho é contínuo, e 

precisa ser comunicado os seus resultados através de relatórios de desempenho para que possam 

ser dadas as explicações devidas sobre a sua importância e resultados gerados aos usuários, 

propiciando maior transparência, bem como, para que eles tenham o entendimento e motivação 

para continuar a fazê-lo. Bem como, atender a padrões desejados para alcançar o 

aperfeiçoamento, com o subsídio de informações para monitorar o desempenho, é uma das 

principais contribuições dos indicadores de desempenho para o processo de avaliação das ações. 
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 E por fim, a sétima questão do instrumento de pesquisa, averigua quais os critérios para 

utilizar um indicador de desempenho.  Os principais critérios destacados pelos entrevistados para 

os indicadores foram: mensurável, acessível, maleável (ser algo que possa ser mudado e 

atualizado quando for necessário), específicos, viabilidade de serem aplicáveis e comparáveis. A 

padronização dos critérios dos indicadores permite a comparação entre eles, e melhor análise 

quando ocorrerem mudanças. Um respondente frisa “os principais critérios seriam a partir de 

questionamentos, como por exemplo: qual o público alvo que devemos atingir? Qual o resultado 

a ser esperado? Quais os pontos que foram atingidos? Depois disso, analisar os pontos fracos e 

fortes e o que pode melhorar em cada um deles”. 

Com o apoio, discussão e o estabelecimento de um grupo de especialistas que possuem 

conhecimento sobre os assuntos de interesse, podem ser determinados os critérios adequados 

para os indicadores, sejam eles quantitativos ou qualitativos, e após serem analisados, acordados 

e validados, ser aplicado um questionário de pesquisa para averiguar a ligação existente entre 

cada par de indicadores, de forma que possa analisar o que representa o impacto direto entre eles.  

Outro entrevistado aborda “os principais critérios seriam: especificidade, aplicabilidade, 

viabilidade da sua aplicação e comparabilidade”.  Essa questão possibilita fazer uma análise da 

organização em estudo, pois ao analisar e implementar os critérios para utilização dos 

indicadores, devem ser levados em consideração que o INCA é uma instituição pública e precisa 

atender as leis e políticas governamentais, por ora, sofrem mudanças que impactam tanto os 

critérios como nos próprios indicadores existentes. O especialista complementa “mexer demais 

nos indicadores pode prejudicar os seus resultados. Critérios padronizados possibilitam a 

comparação e melhor análise quando tiver a necessidade de mudança. Possuir o marco temporal 

dessa mudança, também é essencial, pois melhor fundamenta as possíveis alterações que possam 

ocorrer”.  

  Assim, discussões internas com os envolvidos no processo sobre a escolha e 

aplicabilidade desses critérios são importantes, pois permitem que as ações e seus respectivos 

indicadores sejam condizentes para atender as necessidades organizacionais e ao final, possa 

apresentar um eficiente mecanismo de avaliação. 
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4.2   ANÁLISE DOS RESULTADOS PERGUNTAS FECHADAS 
 

O questionário aplicado continha os indicadores agrupados por três categorias: estrutura, 

processo e resultado. Para cada indicador apresentado, os respondentes deveriam assinalar o grau 

de importância do mesmo, de acordo com sua opinião, da seguinte forma (quadro 3): 

Indicador 5 

Muito 

alta 

4 

Alta 

3 

Média 

2 

Baixa 

1 

Muito 

baixa 

Desenvolvimento da instalação hospitalar      

Quadro 3: Exemplo para aferir grau de importância do indicador 

Fonte: autora 

 

Foram distribuídos 40 (quarenta) questionários para os colaboradores do nível 

operacional pertencentes à Coordenação de Prevenção e Vigilância;  e após o término da coleta 

de dados, 39 questionários retornaram. A abstenção foi de 2% e ocorreu devido ao fato de um 

profissional não estar disponível para a pesquisa por motivos diversos.  

 

4.2.1   Indicadores de Estrutura 

  

Os resultados do questionário aplicado referente aos indicadores de estrutura estão 

representados através da tabela 1.  

Tabela 1 - Dimensão de Estrutura 

Indicador 

Grau de importância 

Muito 

alta Alta Média Baixa 

Muito 

baixa 

Desenvolvimento da instalação hospitalar 43,6% 41,0% 12,8% 2,6% 0,0% 

Taxa de ocupação de leitos 46,2% 30,8% 23,1% 0,0% 0,0% 

Utilização de equipamentos 35,9% 35,9% 20,5% 7,7% 0,0% 

Admissão ambulatorial de pacientes 41,0% 30,8% 20,5% 7,7% 0,0% 

Número mensal de pacientes internados 41,0% 30,8% 23,1% 5,1% 0,0% 

Número mensal de pacientes ambulatoriais 35,9% 33,3% 23,1% 7,7% 0,0% 

Centros de exames mais visitados 20,5% 33,3% 25,6% 20,5% 0,0% 

Novos pacientes internados por dia 38,5% 25,6% 23,1% 12,8% 0,0% 

Número de procedimentos operacionais 28,2% 33,3% 25,6% 12,8% 0,0% 

Número de pacientes externos por médico 30,8% 15,4% 41,0% 12,8% 0,0% 

Número de funcionários responsáveis por leito  38,5% 33,3% 20,5% 7,7% 0,0% 

Experiência profissional no departamento   41,0% 28,2% 17,9% 12,8% 0,0% 

Educação Continuada 53,8% 30,8% 12,8% 2,6% 0,0% 



61 

 

 

Nessa categoria, o indicador que obteve o grau de importância muito alta foi educação 

continuada com 53,8% das respostas.  

Esse indicador é abrangente, e há estudos que indicam sua aplicação nas mais variadas 

áreas de uma organização de saúde. Ele consiste na formação e desenvolvimento contínuo dos 

recursos humanos a fim de promover o seu aprimoramento e melhora da qualidade dos serviços 

prestados (ALONAZI, 2017; GRIGOROUDIS et al., 2012; GU; ITOH, 2016; MAHTAB 

KARAMI, 2014; PAZAGARDI et al., 2008).    

Isto é fato contribuidor, pois o INCA é uma instituição voltada não somente para o 

atendimento assistencial médico e hospitalar, também, para pesquisa e educação, sendo um forte 

traço da sua cultura organizacional, e como um dos principais diferenciais como uma 

organização de saúde. E por ter constantes investimentos e aprimoramentos nessa área, pode ser 

um fator contribuinte o indicador ser escolhido por sua maior importância.  

A instituição oferece cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, residência 

médica, ensino técnico entre outros, cujo objetivo é investir no desenvolvimento de pessoas para 

atuação no ensino, na pesquisa e na atenção à saúde para a Rede de Atenção Oncológica. E para 

ministrar esses cursos, contam com equipe multidisciplinar de docentes, sendo muitos deles, os 

próprios servidores da instituição.  Diversas áreas técnicas que compõe a Coordenação realizam 

cursos, como a área do Tabagismo que possui um curso de extensão de educação à distância 

sobre atualização no tratamento e prevenção do tabagismo, direcionado aos profissionais da área 

de saúde. Sendo assim, esse indicador tem alta importância para os colaboradores.   

A seguir, taxa de ocupação de leitos e desenvolvimento da instalação hospitalar com 

respectivamente 46,2% e 43,6%. Foram classificados com grau de importância muito alto, e 

percebe-se a similaridade tanto nos aspectos dos percentuais atribuídos como em suas 

finalidades para a organização. Quando é mencionado o indicador desenvolvimento da 

instalação hospitalar relaciona-se às expansões e melhorias que podem ser realizadas para 

proporcionar entre outros benefícios, maior oferta na quantidade de leitos e otimização da sua 

estrutura como um todo. Portanto, são indicadores relevantes e que podem ser atrelados, pois 

podem causar interferências um sobre o outro.  

Com um grau de importância muito alta, empatados com 41% estão os indicadores 

referentes à admissão ambulatorial de pacientes, número mensal de pacientes internados e 

experiência profissional no departamento, a seguir, número de funcionários responsáveis por 

leito e novos pacientes internados por dia ambos com 38,5%, número mensal de pacientes 
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ambulatoriais 35,9%. Diferente dos demais, número de pacientes externos por médico obteve 

um grau de importância média de 41%. Como observado, os indicadores listados, são muito 

utilizados para a área assistência médico / hospitalar da instituição. Isto corrobora para análise 

com enfoque na relevância para monitoramento e avaliação desses indicadores para áreas 

voltadas principalmente para a assistência. Um aspecto a ser considerado, a Coordenação foco 

do estudo é composta por áreas técnicas que realizam ações voltadas para prevenção, vigilância 

e controle do câncer, que direta e/ou indiretamente auxiliam as atividades hospitalares, pois 

quanto maior for o número de indivíduos que tiverem acesso à informações e atividades para 

prevenir e controlar a doença, consequentemente, menores serão os índices de novos casos da 

enfermidade e de admissões / cuidados hospitalares. Ressalta-se que algumas áreas pertencentes 

à Coordenação, como a Análise e Informação, trabalham diretamente com as unidades 

hospitalares, pois um dos seus objetivos é realizar o monitoramento e coleta de informações 

sobre a incidência do câncer para subsidiar os Registros de Câncer de Base Populacional. E as 

principais fontes de contribuição para as coletas de dados, são fornecidas pelos hospitais de 

câncer especializados e gerais, que possibilitam o amparo de todo esse processo.   

 E os indicadores restantes, com menores percentuais, foram utilização de equipamentos 

35,9% com grau de importância muito alto e alto, número de procedimentos operacionais e 

centros de exames mais visitados com 33,3% com atribuição de grau de importância alto.  A 

instituição em estudo possui quatro grandes unidades hospitalares para tratamento do câncer, e 

a utilização de diversos equipamentos, como os procedimentos operacionais são inerentes e 

essenciais para o seu pleno funcionamento. Possui também centros de exames como o Centro 

de Transplante de Medula Óssea, considerado um dos maiores no Brasil para o tratamento de 

doenças no sangue como a leucemia. Convém ressaltar que alguns indicadores podem ser 

importantes para a instituição, mas quando analisados pela percepção e necessidade da 

Coordenação de Prevenção e Vigilância, eles não são os principais a serem considerados.      

É possível constatar, que não foram pontuados o grau de importância muito baixa, logo, 

presume-se que os indicadores listados, possuem relevância não somente para a pesquisa 

acadêmica, como também, para a instituição pela percepção dos colaboradores.  
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4.2.2   Indicadores de Processo 

 

Os resultados do questionário aplicado referente aos indicadores de processo estão 

representados através da tabela 2.  

Tabela 2 - Dimensão de Processo 

Indicador 

Grau de importância 

Muito 

alta Alta Média Baixa 

Muito 

baixa 

Fornecedor não cumprir com suas 

responsabilidades financeiras (Risco de crédito) 59,0% 23,1% 12,8% 5,1% 0,0% 

Avaliação dos riscos e seus efeitos ou resultados 

indesejados (CvaR (Conditional Value – at – 

Risk) e VaR (Value – at - Risk)  41,0% 30,8% 17,9% 10,3% 0,0% 

Frequência do turno noturno 10,3% 46,2% 28,2% 15,4% 0,0% 

Custos de estoque 33,3% 30,8% 30,8% 5,1% 0,0% 

Desempenho financeiro 41,0% 38,5% 12,8% 7,7% 0,0% 

Tempo de espera para atendimento 76,9% 12,8% 5,1% 5,1% 0,0% 

Eficiência na manutenção 38,5% 46,2% 7,7% 7,7% 0,0% 

Taxa de transferência / eficiência 23,1% 41,0% 20,5% 15,4% 0,0% 

Custos de transporte 12,8% 41,0% 35,9% 10,3% 0,0% 

Retornos não programados do paciente 23,1% 17,9% 48,7% 10,3% 0,0% 

Tempo de espera no pronto-socorro / clínica 66,7% 17,9% 12,8% 2,6% 0,0% 

Horas de trabalho realizadas 30,8% 35,9% 28,2% 5,1% 0,0% 

Tempo de espera paciente externo 38,5% 41,0% 10,3% 10,3% 0,0% 

Rotatividade de pessoal 48,7% 28,2% 12,8% 10,3% 0,0% 

Licença remunerada dos empregados    25,6% 35,9% 23,1% 15,4% 0,0% 
 

Nessa categoria, o indicador que obteve o mais alto grau de importância foi tempo de 

espera para atendimento com 76,9% dos votos, logo após o indicador tempo de espera no 

pronto-socorro / clínica com 66,7%. Abo-Hamad; Arisha (2013); Barber et al. (2015); 

Buttigieg et al. (2016); Demirci; Güvenis (2009); Grigoroudis et al. (2012); Leva; Suli 

(2017); Liu; Itoh (2013); Pazagardi et al. (2008); Ryan et al. (2017); Si et al. (2017) 

corroboram que esse indicador possui relevância para as organizações de saúde.  

Para esses indicadores, quanto menor for o tempo de espera para o paciente, melhor 

classificado ele será. Um dos principais fatores de qualidade para uma organização de saúde 

é possuir um atendimento adequado em um menor tempo possível. Tratando-se de uma 

instituição voltada para o tratamento do câncer, o fator tempo é essencial. Quanto mais 

rápido for o diagnóstico e tratamento, maiores serão as chances de cura para o paciente.       
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E isso pode ter sido considerado para o maior grau de importância para esses indicadores, 

pois ele é um elemento chave a ser monitorado e avaliado na organização.  

Logo após o terceiro indicador com maior grau de importância foi fornecedor não 

cumprir com suas responsabilidades financeiras (risco de crédito) com 59%. Este indicador 

impacta diretamente diversos serviços e atividades da instituição. Para exemplificar, uma 

empresa prestadora de serviços de limpeza, passa por sérios problemas administrativos e 

financeiros, e não paga aos seus empregados. Assim, inicia-se uma paralisação das suas 

atividades e consequentemente, prejudicam todo o processo de trabalho, pois sem a devida 

limpeza, procedimentos cirúrgicos, atendimentos ambulatoriais e outros serviços não podem 

ser realizados. Diante disso, é um indicador importante a ser mensurado e monitorado, pois 

pode ocasionar sérios problemas para a organização.   

O indicador rotatividade de pessoal obteve 48,7%, com grau de importância muito 

alto considerado pelos respondentes. A instituição possui atuação nas áreas assistência 

médico-hospitalar, formação de profissionais especializados, desenvolvimento de pesquisa e 

geração de informação epidemiológica, dentre outras atividades. O desligamento de um 

servidor para a instituição pode causar grandes transtornos e prejuízos, pois há a perda de 

expertise de especialistas em determinados assuntos e do próprio capital intelectual. Como 

relatado na Tabela I, o indicador educação continuada foi considerado com o mais alto grau 

de importância, e isto de certa forma, corrobora com o indicador rotatividade, pois os 

servidores em sua grande maioria possuem conhecimento técnico que agrega e traz o 

diferencial para a organização. Esse profissional recebe treinamento, participação em cursos 

e toda uma trajetória para busca e aprimoramento do conhecimento, e ao desligar-se da 

instituição, ocasiona uma lacuna que nem sempre pode ser suprida rapidamente e isto causa 

impactos negativos para a instituição.   

Empatados com 41% e grau de importância muito alto, estão os indicadores 

avaliação dos riscos e seus efeitos ou resultados indesejados (CvaR (Conditional Value – at 

– Risk) e VaR (Value – at - Risk) e desempenho financeiro. A questão da avaliação de risco 

tem sido pauta de discussões e aprofundamento sobre o tema na instituição. As organizações 

de uma forma geral, inclusive o próprio INCA, necessitam identificar os eventos e situações 

que podem prejudicar, atrasar ou até mesmo impedir os objetivos propostos pela 

organização. Desta maneira, o indicador de desempenho financeiro, está correlacionado a 

eventos de riscos, pois a sua restrição pode comprometer seriamente a capacidade da 
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instituição para dar continuidade as suas atividades de rotina, como também, dificuldades 

para obter novos recursos orçamentários, e assim, ocasionar riscos latentes para suas ações.    

O indicador retornos não programados do paciente obteve 48,7% com resultado 

médio grau de importância. Para os pacientes com a enfermidade oncológica, os seus 

retornos são recorrentes devido entre outros fatores, complicações da doença, como também, 

a necessidade para a continuidade do próprio tratamento, que muitas vezes é longo e 

necessitam de retornos que não estavam programados, mas são necessários para não 

prejudicar e fragilizar ainda mais a saúde do paciente. Logo, é uma situação recorrente para 

a instituição, e por isso, para os servidores oriundos da Coordenação, não foi considerado 

um dos mais relevantes.  

A seguir, os indicadores eficiência na manutenção com 46,2% e tempo de espera 

paciente externo 41% com grau de importância alto. Pode-se constatar que não foram um 

dos maiores percentuais a serem considerados, entretanto, para área técnica como a 

Detecção Precoce eles são importantes, porque é de sua responsabilidade o Serviço de 

Qualidade em Radiação Ionizante, e a sua principal atribuição é avaliar a qualidade da 

radiação ionizante no campo da radioterapia e radiodiagnóstico e PQRT (Programa 

Qualidade de Radioterapia) e Programa de Qualidade em Mamografia. Ambos os programas 

são de âmbito nacional e trabalham com a perspectiva de atender a todos os serviços de 

mamografia e radioterapia da gestão pública, privada e filantrópica conveniados SUS, ou 

seja, o atendimento não fica restrito somente ao INCA e sim a outras instituições que 

necessitam e utilizam tais serviços.   

Custos de estoque 33,3% grau de importância muito alto e custos de transporte 41% 

grau de importância alto. Pela classificação da maioria dos colaboradores, não foram 

considerados como sendo os principais; porém, para área técnica como o Tabagismo, eles 

podem ser considerados importantes. Essa área é responsável pela implementação da 

Política Nacional de Controle do Tabaco no âmbito da saúde, além de produzir 

conhecimento técnico-científico sobre tabagismo e suas relações com o câncer. Para 

contribuir e executar essas ações, diversos materiais informativos e didáticos são 

produzidos, e necessitam de local adequado para o seu armazenamento, como também, 

serviços de transporte para fazer a logística de entrega para as diversas secretarias estaduais 

em todo o território brasileiro.  

O indicador horas de trabalho realizadas obteve 35,9% e licença remunerada dos 

empregados 35,9% com grau de importância alto. Pode-se constatar que esses indicadores 
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não obtiveram os maiores percentuais de grau de importância conforme pontuado pelos 

respondentes. Porém, vale ressaltar que um número insuficiente de colaboradores para 

realizarem todas as atividades a serem desempenhadas, podem ocasionar a sobrecarga de 

trabalho e comprometer a qualidade do serviço prestado, além disso, pode ter um reflexo 

direto no indicador licença remunerada dos empregados, pois podem aumentar a incidência 

de licenças para tratamento de saúde devido as excedentes horas de trabalho.   

Por fim os indicadores frequência do turno noturno com 46,2% e taxa de 

transferência / eficiência com 41% e grau de importância alto. Realmente esses indicadores 

não são utilizados na Coordenação de Prevenção e sim para a área assistencial médico / 

hospitalar, conforme já explicado anteriormente. Sendo assim, pela percepção dos 

colaboradores não são os mais relevantes a serem monitorados e avaliados.   

 

4.2.3   Indicadores de Resultado 

 

Os resultados do questionário aplicado referente aos indicadores de resultado estão 

representados através da tabela 3.  

Tabela 3 - Dimensão de Resultados 

Indicador 

Grau de importância 

Muito 

alta Alta Média Baixa 

Muito 

baixa 

Satisfação do empregado         41,0% 35,9% 20,5% 2,6% 0,0% 

Gestão do desempenho do funcionário         38,5% 41,0% 20,5% 0,0% 0,0% 

Qualidade nas melhorias dos processos 46,2% 38,5% 10,3% 2,6% 2,6% 

Qualidade: taxa de reclamações / erros 46,2% 33,3% 17,9% 2,6% 0,0% 

Qualidade: iniciativas de melhoria e inovação 41,0% 33,3% 20,5% 5,1% 0,0% 

Qualidade: satisfação do paciente 71,8% 23,1% 2,6% 2,6% 0,0% 

Resiliência dos empregados 23,1% 46,2% 20,5% 7,7% 2,6% 

Nível de qualidade dos serviços prestados 69,2% 25,6% 5,1% 0,0% 0,0% 
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 Na dimensão indicadores de resultados, o que obteve muito alto grau de importância 

foi satisfação do paciente com 71,8%. Buttigieg et al. (2016); Cattinelli et al. (2012); 

Demirci; Güvenis (2009); Gastaldi et al. (2015); Grigoroudis et al. (2012); Gu; Itoh (2016); 

Liu; Itoh (2013); Pazagardi et al. (2008); Si et al. (2017); Werle et al. (2010) alcançam um 

consenso que esse indicador representa um valioso instrumento de análise, pois permite aos 

gestores compreender e atender as necessidades dos pacientes, bem como, propiciar 

melhores serviços.   

Corrobora com isso, o segundo indicador com grau de importância muito alto, nível 

de qualidade dos serviços prestados com 69,2%, que possibilita mensurar a satisfação na 

qualidade dos serviços prestados e dessa forma, identificar pontos de melhorias no 

atendimento. Pode-se concluir que são indicadores que se relacionam, pois, um serviço que é 

realizado com qualidade pode impactar diretamente na satisfação e percepção do paciente. 

Em uma organização que presta serviços de saúde como o INCA, isto é um dos principais 

objetivos a serem alcançados. 

Qualidade nas melhorias dos processos e taxa de reclamações / erros obtiveram o 

percentual de 46,2% grau de importância muito alto. A ênfase para a implementação e 

constantes melhorias dos processos também pode ser considerado uma das metas 

institucionais. O uso da tecnologia é primordial nesse processo, pois possibilita melhorar 

diversos aspectos do trabalho realizado e criar possibilidades que antes não seriam possíveis 

de alcançar. Assim, impacta no outro indicador, pois se busca minimizar os erros e as taxas 

de reclamações, por intermédio das constantes melhorias dos processos de trabalho 

existentes.   

Um fato interessante que pôde ser observado foi o indicador satisfação do empregado 

obter um grau de importância muito alto de 41%, um índice menor que o do paciente. Isto 

traduz e resume a cultura da organização e incutida em muitos servidores, a importância de 

se realizar um trabalho em prol do próximo, e este diga-se a pessoa que procura e necessita 

dos serviços da instituição.  

 E o indicador iniciativas de melhoria e inovação com 41%, baseia-se nas mesmas 

premissas que as melhorias dos processos, ou seja, a permanente busca para o 

aprimoramento e inovação. Diversas são as ações que são realizadas para tentar alcançar 

esse objetivo, e como um exemplo, recentemente foi lançado um aplicativo que fornece aos 

usuários informações sobre suas escolhas alimentares e sugestões para ter uma alimentação 
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mais saudável, e desta maneira, atingir um maior público para conscientização de ações para 

prevenção do câncer.   

Para finalizar, os últimos indicadores foram gestão do desempenho do funcionário 

com 41% e resiliência dos empregados com 46,2% com grau de importância alto, esse fato 

por ser decorrente dos respondentes pertencerem à Coordenação de Prevenção e Vigilância, 

e esses indicadores serem mais susceptíveis e de responsabilidade do acompanhamento pela 

área de Recursos Humanos, sendo assim, obteve essa classificação.  
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5.  PROPOSTA DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Este capítulo aborda a proposta de um instrumento para avaliar as ações de políticas 

públicas de prevenção de saúde em câncer, através de um conjunto de indicadores, 

identificados a partir das análises e resultados encontrados na pesquisa (capítulo 4).  

As informações obtidas através das entrevistas realizadas com o Coordenador e os 

especialistas responsáveis pelas áreas técnicas, bem como a aplicação do questionário com a 

listagem de indicadores para o nível operacional, subsidiaram essa proposta de instrumento 

de avaliação. Com esses elementos, tornou-se possível extrair o que realmente necessita ser 

desenvolvido e dado enfoque. 

Foi relatado que os indicadores de desempenho devem ser norteadores das ações que 

se pretende realizar, e assim possibilitar o monitoramento e avaliação dos resultados 

alcançados, sejam eles positivos ou negativos. Assim, pela análise e resultados das respostas 

dos questionários aplicados ao nível operacional, foram selecionados os indicadores 

classificados com grau de importância muito alto e alto para compor a proposta de 

avaliação, divididos pelas dimensões: a) estrutura composta por trezes indicadores; b) 

processo com quatorze; e c) resultados com oito.  

Foi observado também, que os especialistas mencionaram sobre a importância dos 

indicadores estarem interligados ao planejamento e as metas institucionais. Dessa maneira, 

eles precisam estar integrados a um objetivo institucional, ou mesmo serem inerentes à área 

institucional específica. No estudo de caso proposto, foi a Coordenação de Prevenção e 

Vigilância, desta maneira, foi incluído na proposta, o campo objetivo estratégico desta área 

que está atrelado a um indicador correspondente.   

Outra recomendação realizada pelos respondentes foi a importância dos indicadores 

serem compreensíveis, para sinalizar o que se pretende atingir e o que necessita melhorar. 

Dessa forma, foi inserido na proposta o campo definição, para conceituar e detalhar cada 

indicador proposto de acordo com o Quadro 4 a seguir: 
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Dimensão Objetivo estratégico Indicador Definição Medida 

Estrutura 

Promover a disseminação do 

conhecimento  

Educação 

continuada 

Servidores que participaram de 

capacitação no período de um 

ano.  

  Nº servidores capacitados       x100 

          Total servidores Coordenação 

Estrutura 

Contribuir para o 

desenvolvimento                 do 

complexo produtivo da saúde 

Desenvolvimento 

da instalação 

hospitalar 

Obras ou projetos de benfeitorias 

realizadas nas unidades 

hospitalares no período de um 

ano.  

Projetos planejados no ano 

 Número de obras realizadas 

Estrutura 

Promover a assistência 

médico-hospitalar, prestada 

direta e gratuitamente aos 

pacientes com câncer  

Admissão 

ambulatorial de 

pacientes 

Pacientes que são admitidos para 

ocupar um leito ambulatorial por 

um período igual ou maior a 24 

horas. 

Número de pacientes admitidos para ocupação 

leito ambulatorial no mês 

Estrutura 

Promover a assistência 

médico-hospitalar, prestada 

direta e gratuitamente aos 

pacientes com câncer  

Número mensal 

de pacientes 

internados 

Pacientes que são admitidos para 

ocupar um leito hospitalar por 

um período igual ou maior a 24 

horas. 

Número de pacientes admitidos para ocupação 

leito hospitalar no mês 

Estrutura 

Promover a assistência 

médico-hospitalar, prestada 

direta e gratuitamente aos 

pacientes com câncer  

Novos pacientes 

internados por 

dia 

Novos pacientes internados no 

hospital por dia.  

Número de novos pacientes internados por dia 

Estrutura 

Promover a assistência 

médico-hospitalar, prestada 

direta e gratuitamente aos 

pacientes com câncer  

Número mensal 

de pacientes 

ambulatoriais 

Pacientes atendidos nos 

ambulatórios das unidades 

hospitalares por mês. 

Número de pacientes atendidos nos ambulatórios 

no mês 

Estrutura 

Contribuir para o 

desenvolvimento                 do 

complexo produtivo da saúde 

 

Taxa de 

ocupação de 

leitos 

Unidade de medida que 

representa a disponibilidade de 

um leito hospitalar para 

internação. 

Total pacientes admitidos                         x 100 

Total de leitos (ambulatorial + hospitalar) 

 

Estrutura 

Promover a geração e a 

disseminação do conhecimento 

em atenção, prevenção e 

controle do câncer. 

Experiência 

profissional no 

departamento   

Servidores com tempo de 

experiência superior a um ano na 

instituição. 

 

Quant. servidores >1 ano experiência     x 100 

            Total de servidores no departamento 
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Dimensão Objetivo estratégico Indicador Definição Medida 

Estrutura 

Promover a assistência 

médico-hospitalar, prestada 

direta e gratuitamente aos 

pacientes com câncer  

Número de 

funcionários 

responsáveis por 

leito  

Servidores disponibilizados por 

leito hospitalar. 

 Quant. servidores por leitos  

                  Total leitos hospitalares 

Estrutura 

Promover a assistência 

médico-hospitalar, prestada 

direta e gratuitamente aos 

pacientes com câncer  

Número de 

pacientes 

externos por 

médico 

Pacientes externos que 

realizaram consultas realizadas 

por um médico. 

Total pacientes externos atendidos 

                         Quant. médicos 

Estrutura 

Contribuir para o 

desenvolvimento do complexo 

produtivo da saúde 

Utilização de 

equipamentos 

Número de horas de manutenção 

programada conforme 

recomendações do fabricante.  

Total horas de manutenção 

                      Quant. equipamentos 

Estrutura 

Promover a assistência 

médico-hospitalar, prestada 

direta e gratuitamente aos 

pacientes com câncer  

Número de 

procedimentos 

operacionais 

Procedimentos operacionais por 

paciente realizados pelos 

profissionais.  

 

Total procedimentos operacionais 

                      Quant. profissionais 

Estrutura 

Promover a assistência 

médico-hospitalar, prestada 

direta e gratuitamente aos 

pacientes com câncer  

Centros de 

exames mais 

visitados 

Visitantes por centro de exames 

médicos da instituição. 

 

Número de visitantes por centro de exames 

médicos  

Processo 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados alcançados. 

Tempo de espera 

para atendimento 

Tempo médio de espera do paciente 

que espera após terem dado entrada 

no hospital, independente do fato 

dos procedimentos administrativos 

relacionados à internação já terem 

sido realizados ou não. 

   i = N                                            

    Σ   Hora de atendimento –  Hora de entrada 

  i = 1          internação                     hospital         
____________________________________________ 

N 

Processo 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados alcançados. 

Tempo de espera 

no pronto-socorro 

/ clínica 

Tempo médio de espera do paciente 

que espera após terem dado entrada 

no pronto-socorro / clínica, 

independente do fato dos 

procedimentos administrativos já 

terem sido realizados ou não.  

 

   i = N                                            

    Σ   Hora de atendimento –  Hora de entrada 

  i = 1      pronto-socorro                     hospital         
____________________________________________ 

N 
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Dimensão Objetivo estratégico Indicador Definição Medida 

Processo 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados 

alcançados 

Tempo de 

espera paciente 

externo 

Tempo médio de espera do 

paciente externo para o 

atendimento hospitalar / clínico 

na instituição.  

   i = N                                            

    Σ   Hora de atendimento –  Hora de entrada 

  i = 1      paciente externo                     hospital         
____________________________________________ 

N 

 

Processo 

Desenvolver e implantar ações 

internas que proporcionem o 

melhor gerenciamento e 

resultados das ações realizadas  

Fornecedor não 

cumprir com suas 

responsabilidades 

financeiras (risco 

de crédito) 

Índice de fornecedores não 

solventes que realizam prestação 

de serviços e entrega dos 

produtos/insumos necessários 

para funcionamento da 

instituição. 

 

Nº fornecedores não solventes     x 100 

 

                 Total de fornecedores 

 

 
 

Processo 

Promover o desenvolvimento e 

incorporação de uma cultura 

organizacional de gestão 

participativa e compartilhada, 

focada em resultados 

Licença 

remunerada dos 

empregados    

Servidores que tiveram licença 

remunerada na instituição no 

ano. 

Quant. servidores licença x 100 

                      Total de servidores 

 

Processo 

Ampliar as fontes de recursos 

financeiros que permitam o 

fortalecimento das ações 

nacionais em atenção, 

prevenção e controle do câncer 

Desempenho 

financeiro 

Recursos financeiros gastos para 

realização das ações públicas de 

prevenção e controle do câncer 

planejadas.   

 

 Total de recursos gastos (R$)        

Total de ações realizadas 

 

Processo 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados alcançados 

Custos de 

transporte 

Custos referente ao total do frete do 

transporte dos materiais / produtos 

expedidos no período de um mês.  

Custo total do transporte 

 

Número de unidades expedidas 

 

Processo 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados alcançados 

Eficiência na 

manutenção 

 A eficiência dos equipamentos 

utilizados através da manutenção 

preventiva  para obter ganhos em 

performance e redução de custos.  

 

 

Nº manutenção preventiva realizada 

 

Nº manutenção preventiva realizada programada 

 
 

https://www.citisystems.com.br/manutencao-preventiva-preditiva-engenharia-confiabilidade/
https://www.citisystems.com.br/manutencao-preventiva-preditiva-engenharia-confiabilidade/
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Dimensão Objetivo estratégico Indicador Definição Medida 

Processo 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados 

alcançados 

Taxa de 

transferência / 

eficiência 

Tempo de transferência para 

identificar atrasos ou falhas nas 

entregas dos materiais / produtos 

da Coordenação no mês.  

Total pedidos transferidos corretamente 

Total pedidos transferidos no período 

Processo 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados 

alcançados 

Frequência do 

turno noturno 

Percentual dos servidores com 

frequência no turno noturno. 

Quant. servidores turno noturno x 100 

                  Total de servidores 

 

Processo 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados 

alcançados 

Horas de 

trabalho 

realizadas 

É a relação das horas trabalhadas 

e ausências do trabalho. 

           Total horas ausentes         x 100 

         Total horas trabalhadas 

 

 

Resultado 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados 

alcançados 

Satisfação do 

paciente 

Percentual dos pacientes 

satisfeitos com os serviços 

prestados. 

Total avaliações preenchidas pacientes (ótimo e bom)x100 

            Total avaliações preenchidas corretamente 

Resultado 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados 

alcançados 

Nível de 

qualidade dos 

serviços 

prestados 

Percentual de satisfação da 

qualidade dos serviços prestados 

nas perspectivas dos pacientes e 

servidores.  

Total avaliações preenchidas serviço (ótimo e bom)x100 

            Total avaliações preenchidas corretamente 

 

Resultado 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados 

alcançados 

Taxa de 

reclamações / 

erros 

Reclamações / erros dos serviços 

prestados no mês.  

  Total de reclamações / erros   x 100 

              Total de serviços prestados 
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Dimensão Objetivo estratégico Indicador Definição Medida 

Resultado 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados 

alcançados 

Qualidade nas 

melhorias dos 

processos 

Medir a quantidade de ideias 

propostas pelos servidores 

voltadas para a qualidade nas 

melhorias dos processos.  

Número de ideias propostas para melhorias dos 

processos 

  Resultado 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados 

alcançados 

Qualidade: 

iniciativas de 

melhoria e 

inovação 

Medir a quantidade de ideias 

propostas pelos servidores 

voltadas para iniciativas de 

melhorias e inovação.  

Número de ideias propostas para iniciativas de 

inovação 

Resultado 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados 

alcançados 

Satisfação do 

funcionário        

Percentual de satisfação do 

empregado em relação as 

condições de trabalho. 

Total avaliações preenchidas funcionário (ótimo e bom)x100 

Total avaliações preenchidas corretamente 

Resultado 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados 

alcançados 

Gestão do 

desempenho do 

funcionário         

Notas médias da gestão de 

desempenho dos servidores da 

Coordenação.  

     Σ    Notas das avaliações de desempenho funcionário 

             Número de avaliações válidas 

Resultado 

Desenvolver e implantar ações 

internas e externas visando à 

melhor relação entre recursos 

alocados e resultados 

alcançados 

Resiliência do 

funcionário 

Treinamento com tema voltado 

para resiliência e motivação. 

Número de treinamentos com temas voltados para 

resiliência e motivação. 

Quadro 4 – Proposta de indicadores de avaliação de desempenho 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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6.  CONCLUSÃO  

 

Este trabalho de pesquisa teve como principal objetivo analisar e desenvolver uma 

proposta de painel de KPI para avaliação de ações de políticas públicas de saúde em prevenção e 

controle do câncer, como um instrumento gerencial que viabilize a demonstração de informações 

estratégicas aos gestores responsáveis de uma coordenação pertencente ao Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), para auxiliar e conduzir suas atividades de forma eficiente, e alinhadas com as 

diretrizes e objetivos institucionais. 

Para atender ao que foi estabelecido nos objetivos específicos e fundamentar o 

embasamento teórico do estudo, foi elaborada uma revisão da literatura acadêmica, através de 

artigos disponíveis nas bases indexadas Emerald Insight, Scopus, Web of Science, NCBI 

Pubmed. Para o primeiro objetivo, foi contextualizado um breve histórico das políticas públicas 

com ênfase para a saúde, desde os primeiros movimentos para a sua criação, até a sua efetiva 

implementação em datas atuais. E posteriormente, para o segundo, foi realizada uma pesquisa 

com maior abrangência voltada para indicadores de desempenho (KPI), com a finalidade de 

aprofundar o conhecimento sobre o tema e identificar informações que pudessem auxiliar a 

elaboração da proposta foco da pesquisa.  

Para atender ao terceiro objetivo específico, foi realizada uma pesquisa de campo na 

instituição foco do estudo, através da aplicação presencial de dois questionários, sendo um 

composto de entrevistas semiestruturadas e com perguntas abertas aos gestores dos níveis 

estratégico e tático, e outro para os colaboradores do nível operacional, com perguntas fechadas 

com a medição de Escala do Tipo Likert de 1 a 5 pontos de grau de importância, para identificar 

e mapear os principais indicadores que pudessem colaborar para mensuração das ações 

organizacionais.   

Por intermédio dos resultados obtidos com a análise das respostas dos questionários, foi 

desenvolvida uma proposta subsidiada com informações mapeadas através do que foi pesquisado 

na literatura acadêmica, e com o que foi levantado através das entrevistas realizadas sejam com 

os níveis estratégico e tático, como o operacional. Assim, as principais foram: os indicadores 

estarem integrados aos objetivos e metas institucionais, serem divididos por dimensões de 

estruturas de forma que pudessem ser agrupados por tipos correspondentes, e através da análise 

dos graus de importância atribuídos a cada indicador, foram selecionados aqueles com atribuição 

muito alto e alto, não sendo considerados os médios e baixos; e também foi observada a 
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relevância de conceituar cada um deles de forma que seu conceito e objetivo pudesse ser 

compreensível para quem fosse utilizá-lo, e por fim, a forma de como poderia ser calculado e 

medido cada um deles, sendo observado que para alguns foi propício indicadores simples, e para 

outros, os compostos como porcentagem.  

Assim, alguns indicadores obtiveram um maior destaque devido ao alto grau de 

importância atribuído a eles, conforme a percepção dos colaboradores.  Na dimensão de 

estrutura, educação continuada foi o selecionado, e ratifica a sua importância de mensuração, já 

que a instituição possui uma forte cultura organizacional de educação e pesquisa, com constantes 

investimentos nessa área. Na Dimensão processos, tempo de espera para atendimento foi 

considerado como o mais alto grau de importância, e colabora para uma importante meta 

institucional, isto é, devido à gravidade e complexidade que é a enfermidade oncológica, o seu  

monitoramento é primordial para o constante aprimoramento e melhorias. E na dimensão 

resultado, satisfação do paciente foi o escolhido, por ser também, uma relevante meta 

institucional que auxilia toda a condução e direcionamento para o desenvolvimento de ações para 

todas as demais atividades da organização.  

Alguns autores estudados relataram como uma das etapas para a formalização e validação 

dos indicadores de desempenho, o envolvimento e reunião dos especialistas que possuem 

conhecimento sobre o assunto de interesse, para assim, estabelecer e avaliar criteriosamente os 

indicadores mais adequados, e após analisar os possíveis efeitos a serem gerados entre eles, 

sejam positivos ou negativos. Essa pesquisa levantou as principais informações para a construção 

da proposta de indicadores, porém, a discussão sobre a seleção dos indicadores, ficou restrita ao 

nível operacional, sendo oportuno, abranger essa ação para os outros níveis hierárquicos da 

instituição.  

Espera-se que com os resultados desta pesquisa, contribuam para um início de 

discussões para o aprimoramento e uma possível implementação de indicadores de desempenho 

para as ações que são desenvolvidas pelas áreas técnicas que compõe a Coordenação de 

Prevenção e Vigilância pois a seleção dos indicadores compostos da listagem, muitos são 

direcionados e aplicados para a área assistencial da instituição, e uma revisão dos mesmos, seria 

benéfica para direcionar aqueles que realmente sejam condizentes e aplicáveis para a 

Coordenação.   

Finalmente, como sugestão de trabalhos futuros, propõe-se a ampliação dessa pesquisa 

para outras coordenações pertencentes à Instituição, de modo que possibilitasse ajustes à 
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proposta inicial, bem como, possíveis implementações práticas de indicadores de desempenho 

para as ações desempenhadas.  
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APÊNDICE I 

 

Prezado (a) respondente, 

Este questionário faz parte de minha pesquisa de dissertação de mestrado e tem como objetivo 

realizar o levantamento de informações sobre o grau de importância de cada indicador de 

desempenho para organização do setor da saúde.   

Os indicadores de desempenho foram agrupados sob as dimensões de estrutura, processo e 

resultado.  

Solicito a sua colaboração no preenchimento das questões a seguir.   

Muito obrigada! 

 
 

Qual a importância desses indicadores para a organização? 

 

Grau de importância - Escala de resposta:  

(5) Muito alta (4) Alta (3) Média (2) Baixa (1) Muito baixa 

 

Indicadores sob a dimensão de Estrutura 

 

Indicador 5 

Muito 

alta 

4 

Alta 

3 

Média 

2 

Baixa 

1 

Muito 

baixa 

                                                                                                                                                                            

Desenvolvimento da instalação hospitalar                               
 

Taxa de ocupação de leitos 

 

Utilização de equipamentos 

 

Admissão ambulatorial de pacientes 

 

Número mensal de pacientes internados 

 

Número mensal de pacientes ambulatoriais 

 

Centros de exames mais visitados 

 

Novos pacientes internados por dia 

 

Número de procedimentos operacionais 

 

Número de pacientes externos por médico 

 

Número de funcionários responsáveis por leito  

 

Experiência profissional no departamento   

 

Educação Continuada 
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Qual a importância desses indicadores para a organização? 

 

Grau de importância - Escala de resposta:  

(5) Muito alta (4) Alta (3) Média (2) Baixa (1) Muito baixa 

 

Indicadores sob a dimensão de Processos 

 

Indicador 5 

Muito 

alta 

4 

Alta 

3 

Média 

2 

Baixa 

1 

Muito 

baixa 

Fornecedor não cumprir com suas  

responsabilidades financeiras (risco de crédito) 
 

Avaliação dos riscos e seus efeitos ou  

resultados indesejados (CvaR  

(Conditional Value – at – Risk) e  

VaR (Value – at - Risk)  
 

Frequência do turno noturno 

 

Custos de estoque 

 

Desempenho financeiro 

 

Tempo de espera para atendimento 

 

Eficiência na manutenção 

 

Taxa de transferência / eficiência 

 

Custos de transporte 

 

Retornos não programados do paciente 

 

Tempo de espera no pronto-socorro / clínica 

 

Horas de trabalho realizadas 

 

Tempo de espera paciente externo 

 

Rotatividade de pessoal 

 

Licença remunerada dos empregados    
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Qual a importância desses indicadores para a organização? 

 

Grau de importância - Escala de resposta:  

(5) Muito alta (4) Alta (3) Média (2) Baixa (1) Muito baixa 

 

Indicadores sob a dimensão de Resultados 

 

Indicador 5 

Muito 

alta 

4 

Alta 

3 

Média 

2 

Baixa 

1 

Muito 

baixa 

Satisfação do empregado         

 

Gestão de desempenho dos funcionários 

 

Qualidade na melhorias dos processos 

 

Qualidade: taxa de reclamações / erros 

 

Qualidade: iniciativas de melhoria e inovação 

 

Qualidade: satisfação do paciente 

 

Resiliência dos empregados 

 

Nível de qualidade dos serviços prestados 
 

Apêndice I – Questionário listagem KPI  

Fonte: Adaptado de Senna et al. (2018) 

 

 

 

 

 

 


