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Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de identificar os efeitos e processos de uma gestão. Traz a 

realidade dos moradores do município de Mesquita no atendimento público à saúde. Os 

problemas nos atendimentos, as conduções de casos, e tem como objetivos específicos: 

identificar as áreas mais afetadas; e os empecilhos encontrados pelos gestores. A pesquisa 

será realizada através de metodologias de análise documental e análise bibliométrica, do tipo 

Explicativo e Exploratória. E será baseado em artigos e teses, como também utilizará 

periódicos da CAPES, INEP e documentos de bibliotecas digitais das Universidades (UFRRJ, 

UFF, UVA, Estácio de Sá, FGV). Este trabalho baseia evidenciar as melhores formas de 

gestão para um desempenho eficaz e eficiente no desenvolvimento da saúde pública para 

sociedade. 
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1 - Introdução 

      O trabalho apresentado tem o propósito de investigar através de seus usuários, a qualidade 

do serviço de saúde oferecido pelo município de Mesquita. Tendo como objetivo geral 

identificar os efeitos e processos de uma gestão. Avaliar e apresentar alternativas para as 

dificuldades no atendimento. 

       A Administração Pública é um conteúdo pertinente ao Direito Administrativo e 

compreende os princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas 

que compõem o Estado. Realiza mudanças consideráveis na política de gestão pública, 

gerando novas discussões no setor privado para melhorias das organizações públicas. 

       A grande complexidade existente no cuidado à saúde, já tem seu início na tentativa de 

implementação do SUS. Na difícil implementação de seus processos, combinados com forte 

burocratização, cultura política e interesses partidários. Assim como diz Noronha (2004, p. 

34): “A implantação do SUS em período tão difícil (crise fiscal, políticas de ajuste 

macroeconômico e reforma do Estado), respeitando o federalismo brasileiro desenhado pela 

Constituição de 1988, convivendo com o modelo médico-assistencial privatista e interagindo 

construtivamente com a cultura política e interesses partidários, impõe um elenco de desafios 

postos para a atenção à saúde no Brasil.” Exigindo de um gestor uma performance de 

excelência para o oferecimento de um serviço de qualidade.  

As atividades do gestor, impõe o comprometimento com a saúde do cidadão, tendo 

como base um planejamento sólido, ações de melhoria constante dos processos que envolvem 

o atendimento como: fiscalização efetiva, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, suporte 

as atividades operacionais, alocação adequada dos recursos. Evitando retrabalho e desperdício 

de recursos, cada vez mais reduzidos. De acordo com Martins (2015, p. 103): “A falta de 

planejamento pode comprometer seriamente a gestão, acarretando em ações desnecessárias e 

que não atendam aos interesses dos usuários dos serviços de saúde.”        

O aumento da procura, pelos usuários, as unidades de atendimentos do SUS, está 

provocando dificuldades ao atendimento, aumento das filas de espera e realização de exames, 

e consequentemente a diminuição na qualidade dos serviços prestados. Levando ao gestão a 

tomar medidas de adequação da nova realidade. 
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2 – Apresentação do Caso e Diagnóstico 

Com o objetivo de identificar os efeitos e processos na gestão da saúde, tentou-se 

responder a seguinte pergunta: Os atos de gestão da saúde, está diretamente relacionado a 

qualidade no atendimento ao cidadão?  

Através de questionários aplicados em forma de censo, foram entrevistadas 200 

(duzentas) pessoas, que utilizam os serviços de saúde oferecidos pelo município como: 

Clínica da Família, Maternidade, UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Ocorrendo da 

seguinte forma: 100 (cem) pessoas entrevistadas dentro das unidades de atendimento, e 100 

(cem) pessoas entrevistadas nas áreas próximas a estas unidades.   

Além dos dados coletados, será realizada uma análise qualitativa desses dados, bem 

como constatações e respostas dos objetivos que este estudo se propôs a realizar. Este trabalho 

tem como principal objetivo verificar a qualidade dos serviços de saúde pública prestados aos 

cidadãos desta cidade. 

 

Gráfico1:Renda Mensal 

 

Fonte: Autor 

 

Como pode ser visualizado no Gráfico 1, constatou-se que 50% da população 

pesquisada tem uma renda inferior a 3 salários mínimos, permitindo observar que, de acordo 
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com os dados pesquisados anteriormente, a maior parte da sociedade local são pertencentes à 

classe baixa. Em relação aos demais cidadãos, 25% recebem um salário mínimo, sendo que 

9% estão entre 3 e 5 salários ou mais de 5 salários, e somente 10% com menos de um salário 

mínimo. 

Conclui-se que é nessa região onde encontram-se os cidadãos que por suas condições 

financeiras, optam por utilizarem o serviço público, aumentando significativamente o número 

de atendimentos médicos nas unidades do SUS. 

 

Gráfico 2: Utilizam o serviço público de saúde 

  

Fonte: Autor 

 

Nota–se no Gráfico 2, que devido as condições da maioria da população local, tem-se 

70% dos cidadãos utilizando o serviço público, 20% serviços particulares e 10% com plano de 

saúde. Observando um quantitativo considerável de usuários da rede de saúde pública, 

considera-se a grande importância de se prestar um serviço de qualidade a esses usuários, já 

que não possuem alternativa as suas situações enfermas, senão a do SUS.  

O grande aumento da procura por essas unidades vem agravando as dificuldades já 

existentes nos atendimentos, levando o gestor a ter um desdobramento ainda maior na 

capitação de alternativas a resolução dos problemas, um aumento significativo de seus 

esforços para que seja mantida a qualidade na entrega dos serviços prestados ao cidadão.     
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Gráfico 3: Locais de Atendimento 

   

Fonte: Autor 

 

Observa–se no Gráfico 3 que 40% dos cidadãos do município classificam como ruim 

o ambiente de atendimento, 25% como regular, 20% como péssimo, 10% como bom e 5% 

como ótimo. 

Tais respostas demonstram as dificuldades percebidas pelo cidadão ao chegar e ser 

atendido nas unidades, infraestrutura precária, salas sem ar condicionado, vazamentos no 

telhado, processos de atendimento longos, devido a distância de setores, falta de informação 

em relação aos pacientes. Indo de acordo com Campos (2007, p. 305): “Acumulam-se 

evidências sobre a inadequação do modelo atualmente vigente na administração direta para a 

gestão de hospitais e serviços especializados. A rigidez exigida na execução orçamentária, o 

emperramento na administração de pessoal, a excessiva interferência político-partidária, tudo 

isto tem levado grande número de serviços públicos à burocratização e mesmo à degradação 

organizacional.” E como consequência, uma oferta de serviço de baixa qualidade, gerando 

desconforto e descontentamento da população. 
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Gráfico 4: Atendimento Médico 

  

Fonte: Autor 

 

Fica compreendido no Gráfico 4, que com opinião de 50% regular, 20% ruim, 15% 

bom, 10% ótimo e 5% péssimo, mostra-se na parte técnica um bom desempenho, sendo 

prejudicado com uma estrutura não condizente com aquela esperada para que se haja um bom 

atendimento, salas de espera, cabines, locais adequados para pacientes em observação.  

Para Scalco, (2010, p. 603): “A produção dos serviços de saúde depende da estrutura 

física, material e tecnológica disponível e da existência de profissionais qualificados e 

motivados para transformar insumos em resultados.” 

O treinamento e aperfeiçoamento constante dos servidores é parte importantíssima 

nesse processo, onde com preparo e experiência há de se contornar esses obstáculos, afim de 

melhorar a qualidade da prestação de serviço.   
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Gráfico 5: Maiores Reclamações 

  

Fonte: Autor 

 

Pode-se dizer no Gráfico 5, que com 50% de estrutura precária, 40% falta de 

médicos e 10% qualidade no atendimento, é possível compreender que é necessário um 

melhor estudo para o planejamento e uma melhor organização no cumprimento dos processos 

nas unidades de atendimento.   

 

3 – Referencial Teórico  

Problemas encontrados em vários locais de atendimento como: recepção, sala de 

espera, áreas para pacientes em observação, prejudicam o desenvolvimento de uma gestão de 

qualidade, e crescimento dos níveis de serviços. Políticas partidárias contribuem e exercem 

influência na prestação de serviço, interesses políticos em conflito com as tentativas de 

resoluções de problemas, por não atenderem aos interesses pretendidos pelos indicados aos 

cargos de gestão. 

De acordo com Campos (2007, p. 305), sobre as dificuldades 

“Acumulam-se evidências sobre a inadequação do modelo 

atualmente vigente na administração direta para a gestão de hospitais 

e serviços especializados. A rigidez exigida na execução 
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orçamentária, o emperramento na administração de pessoal, a 

excessiva interferência político-partidária, tudo isto tem levado 

grande número de serviços públicos à burocratização e mesmo à 

degradação organizacional. Ao longo dos anos, gestores inventaram 

remendos para contornar parte destas dificuldades - ressalta-se a 

criação de autarquias, agências e fundações de apoio com a função 

de facilitar a gestão financeira e de pessoal.” 

Segundo Noronha (2004, p.34):  

“A implantação do SUS em período tão difícil (crise fiscal, políticas 

de ajuste macroeconômico e reforma do Estado), respeitando o 

federalismo brasileiro desenhado pela Constituição de 1988, 

convivendo com o modelo médico-assistencial privatista e 

interagindo construtivamente com a cultura política e interesses 

partidários, impõe um elenco de desafios postos para a atenção à 

saúde no Brasil.”  

Tem-se uma tendência a não realização de programas por se tratar do grande número 

de empecilhos, conflito de interesses, dificultando as atividades do gestor no exercício da 

função. Necessitando assim, de um bom nível de qualificação para a identificação das 

melhores opções existentes, para contornar os interesses políticos partidários. 

Para Martins, (2015, p.104 ), “o excesso de burocracia que os gestores encontram no 

processo de gestão em saúde é visto de forma negativa.” A burocracia tem como 

consequência o descumprimento do planejamento e a demora na distribuição de insumos, 

transtorno a execução das atividades, trazendo prejuízos aos usuários. 

A qualificação do pessoal envolvido tanto na área de gestão, quanto na área técnica é 

de suma importância na obtenção de resultados positivos. Profissionais aptos no exercício da 

função geram ideias novas, sugestões para os problemas encontrados, a quebra de paradigmas, 

gestões viciosas e descomprometidas com o bem social, podem assim ser determinante para 

os resultados de soluções posteriores, antes não verificadas. A intensificação no aprendizado e 

aperfeiçoamento da atividade exercida abrange além de tudo a abertura do campo de visão da 

situação enfrentada. Scalco, (2010, p. 604) continua afirmando: “As políticas de recursos 

humanos devem contemplar ações de formação e desenvolvimento dos profissionais e facilitar 

a gestão do trabalho.” 

Para Scalco, (2010, p. 603), outro entrave a elevação do nível dos serviços é: 
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“A necessidade de avanços na gestão de recursos humanos nos 

serviços públicos de saúde é motivo de debates há anos. As 

dificuldades presentes nesta área geram desafios para gestores nas 

três esferas de governo. A produção dos serviços de saúde depende 

da estrutura física, material e tecnológica disponível e da existência 

de profissionais qualificados e motivados para transformar insumos 

em resultados. Devido à complexidade do setor, é fundamental 

dispor e gerenciar diversos saberes e habilidades para o 

desenvolvimento das atividades.” 

Avaliando essa dificuldade, o autor ainda afirma que (p. 604), “Nesse cenário, 

conhecer o desempenho das políticas e ações de recursos humanos é fundamental para 

identificação dos problemas, para o planejamento e o acompanhamento da área. Esse 

conhecimento pode ser gerado por meio de mecanismos de avaliação.” 

Segundo Martins, (2015, p. 103): 

“O trabalho na área da saúde requer, em uma grande maioria dos 

casos, práticas multi e interdisciplinares, de acordo com as 

necessidades do paciente. Assim sendo, se trata de um trabalho 

permeado por questões referentes às relações entre estes sujeitos, 

pela história das profissões em saúde e o complexo jogo político e 

econômico que sintetiza o cenário das situações de trabalho.” 

Com a complexidade dos trabalhos exercidos pelos servidores em questão, exige-se 

uma maior e melhor qualificação possível para que se atinja a meta desejada. A prestação do 

serviço saúde de qualidade é um direito do cidadão, representado pela obrigação do gestor em 

fornecê-la, devido ao seu comprometimento com a legislação.  

Para Fadel, (2009, p. 451), “quanto ao financiamento e à infraestrutura, garante o 

funcionamento das unidades básicas de saúde a partir de recursos provenientes das três esferas 

de gestão do SUS, devendo ser monitorado e avaliado com vistas à qualificação da gestão 

descentralizada.” A gestão descentralizada poderá promover um melhor e mais eficaz 

desempenho do gestor. A delegação de tarefas e funções, junto ao compartilhamento dos 

mesmos, gerando um aumento das chances de sucesso, um padrão de excelência na prestação 

de serviço.   

A organização deve propiciar e manter o sistema de gestão sempre de boa qualidade 

e melhorar continuamente a sua eficácia, e para isso, precisa identificar os processos 

necessários para este sistema e sua aplicação; determinar a sequência e a interação desses 
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processos; determinar os critérios e métodos para assegurar a efetiva operação e 

monitoramento dos mesmos; assegurar a disponibilidade de recursos e informações; 

monitorar, medir e analisar esses processos e implementar ações para os resultados planejados 

e a melhoria contínua desses processos. 

As verbas destinadas para o Orçamento da Seguridade Social deverá obedecer 

sempre, uma sequência de prioridades de maneira rigorosa, para que se siga de forma coerente 

ao planejamento feito, e assim seja garantido o atendimento a sociedade. 

De acordo com Noronha, (2004, p. 54), a restrição do orçamento prejudica o 

andamento do trabalho: 

“Vários estados permanecem desprovidos de recursos e incentivos 

financeiros adequados às suas “novas” funções. Os recursos 

previstos para o financiamento do SUS continuam fortemente 

vinculados à oferta de serviços e não se sabe até que ponto os 

estados poderão superar suas próprias dificuldades financeiras e 

administrativas, sem que se sintam compelidos a disputar com os 

municípios os recursos de custeio do sistema.” 

Segundo Campos, (2007 p. 302), em relação aos recursos financeiros afirma: 

“Se há insuficiência de recursos para o SUS, há também problemas 

na sua utilização e gerenciamento. Além de buscar-se alternativa 

para ampliar o financiamento – a principal fonte, sem dúvida, seria 

diminuir o superávit primário e alterar a política de juros que 

interfere no cálculo de parte substancial da dívida –, haveria também 

que se reformular com rapidez o modelo de repasse de recursos aos 

estados, municípios e serviços.” 

Os recursos são considerados como os dispositivos que movimentam a engrenagem 

da máquina pública, precisando ser alocados de maneira coerente com as prioridades, 

organizados e distribuídos em conformidade com o planejamento previamente feito. Campos 

(2007, p. 302) continua informando “talvez adotar-se um modelo misto: transferência de uma 

parte dos recursos com base na capacidade instalada, população e encargos sanitários; e outra 

com base em contratos de gestão elaborados entre os entes federados e que especifiquem 

metas e compromissos de cada gestor. Esta mesma modalidade de financiamento poderia ser 

utilizada entre gestor local e prestadores de serviços.” 

A alocação de recursos está diretamente relacionada com o planejamento, tudo 

aquilo que se foi pensado e repensado, como possíveis soluções a problemas existentes e 



 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

11 

 

aperfeiçoamento daquilo que está dando certo, proporciona o bom funcionamento do serviço. 

Planejar significa testar possibilidades, avaliar possíveis erros e acertos. Uma tentativa de 

diminuir os imprevistos e obter maior chance de atingir os objetivos. 

Segundo Martins, (2015, p. 103), “A falta de planejamento pode comprometer 

seriamente a gestão, acarretando em ações desnecessárias e que não atendam aos interesses 

dos usuários dos serviços de saúde.”  

Para Schraiber, (1999, p. 226), as problemáticas encontradas na gestão sempre 

passam pelo planejamento:  

“Todo esse movimento dos problemas a serem enfrentados geraram, 

como parte do desenvolvimento da área original do planejamento e 

administração em saúde, um correlato movimento de 

individualização, e também de incorporação, de noções e conceitos 

no ideário do planejamento e da administração em saúde. Ideias que 

tem sido operadas como fundamentos para o conhecimento e para a 

ação social.” 

Os problemas enfrentados no gerenciamento de uma atividade é parte integrante e 

necessária para o desenvolvimento, e o planejamento inclui-se no rol de progresso. O 

crescimento, a evolução das questões do bom andamento do serviço, giram em tordo do 

planejamento e da forma de condução das ações. Planejar é supostamente alcançar a melhor 

alternativa na resolução dos problemas. 

A interação social vem se transformado numa excelente ferramenta de ajuda na 

descoberta de falhas nos diversos meios de atendimento à saúde. A participação em 

associações, comunidades vem proporcionando alternativas a superação dessas dificuldades, 

que eles mesmo ajudaram a identificar. 

Segundo Paim e Almeida Filho, (1998, p. 302): 

“A área da saúde, inevitavelmente referida ao âmbito coletivo-

público-social, tem passado historicamente por sucessivos 

movimentos de recomposição das práticas sanitárias decorrentes 

das distintas articulações entre sociedade e Estado que definem, 

em cada conjuntura, as respostas sociais às necessidades e aos 

problemas de saúde.” 

De acordo com Minayo, (2000 p.14) 

“Por outro lado, é preciso assinalar também que, embora se saiba 

que o estado de saúde de indivíduos e coletividades, assim como o 



 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

12 

 

sistema de saúde, influenciam e são influenciados pelo ambiente 

global, há que se reconhecer que nem todos os aspectos da vida 

humana são, necessariamente, uma questão médica ou sanitária. A 

ação governamental ou comunitária sobre os mesmos está 

compartimentalizada em setores econômicos e sociais e distribuída 

entre diferentes grupos de interesse e organizações.” 

A influência externa à instituição deverá sempre ser levada em consideração tanto no 

planejamento, quanto na execução. Essa interação com o meio externo traz respostas, e 

alternativas para a solução de problemas. Ao passar pelo sofrimento de uma qualidade de vida 

ruim, aponta onde deve ser feita uma reavaliação, mostrando a deficiência.  

A qualidade de vida está diretamente relacionada a saúde. Dificuldades são 

encontradas em todas as áreas, mas o comprometimento da saúde, implica na baixa 

produtividade e consequentemente não desenvolvendo o máximo de suas potencialidades, 

reduzindo a qualidade de vida que se pode adquirir.   

Para Buss, (200, p. 3): 

“Entretanto, demonstrar que a qualidade/ condições de vida afeta a 

saúde e que esta influência fortemente a qualidade de vida não é o 

único desafio. Embora sobejamente demonstradas, restam muitas 

questões a serem resolvidas e respondidas neste campo de 

investigação, inclusive no que diz respeito às intervenções que, a 

partir do setor saúde, possam, mais eficazmente, influenciar de 

forma favorável a qualidade de vida.” 

De acordo com Minayo, (2000, p. 2) 

“Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem 

sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, 

amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. 

Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os 

elementos que determinada sociedade considera seu padrão de 

conforto e bem-estar.” 

A satisfação, o bem estar proporcionado pela boa qualidade de vida adquirida, 

aproxima-se daquilo que é uma boa saúde, com trabalho, lazer, estudo, gerado pela 

possibilidade de exploração de todo o potencial existente em cada indivíduo. 

 Exige-se cautela na avaliação da qualidade proporcionada pelas instituições. Os 

métodos de avaliação, seja por auditorias internas ou externas, ou por outros métodos, vão 

depender do propósito da avaliação. A verificação dos serviços prestados precisa concordar 
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com o propósito almejado. Uma saúde de qualidade, que é o direito maior da sociedade, que 

precisa assim estar em conformidade com o que as instituições proporcionam.    

De acordo com Bosi, (2007, p. 151):  

“Nesse sentido, estudos de avaliação com contornos mais 

clássicos, dirigidos à análise da eficácia e/ou eficiência de 

determinado programa, dada a natureza do método que empregam 

e o entendimento da realidade a partir de uma ótica de objetivação, 

seriam apropriados para a análise ou mensuração do êxito técnico 

do programa, ou seja, de sua qualidade formal. Por outro lado, 

estudos avaliativos voltados à dimensão subjetiva da qualidade, se 

propõem a desvendar os sentidos dos fenômenos, respeitando sua 

complexidade, riqueza e profundidade.” 

Para Vasconcellos, (2008, p. 173) 

“Estratégico para a decisão clínica e gerencial, para o apoio à 

pesquisa e formação profissional, atualmente o registro é 

considerado critério de avaliação da qualidade da prestação de 

serviço de saúde, isto é, a qualidade dos registros efetuados é 

reflexo da qualidade da assistência prestada, sendo ponto chave 

para informar acerca do processo de trabalho.” 

A avaliação em suas diversas modalidades e etapas funcionam como uma resposta as 

atividades oferecidas, uma espécie de feedback. Uma maneira de controlar o que está sendo 

oferecido, fazer melhorias e mudar aquilo que está dando errado. 

4 – Plano de Ação 

A maior prioridade indicada pelos entrevistados é a melhoria das estruturas físicas 

das unidades, conserto ou aquisição de equipamentos. Disponibilizar um ambiente mais 

agradável para os pacientes e acompanhantes durante a espera pelo atendimento. 

Um item muito importante também se refere a contratação de médicos especialistas, 

muitos pacientes ao receberem um primeiro atendimento, tem a necessidade de se deslocarem 

para outras unidades por falta de um especialista. 

 Identificou-se a necessidade de uma modernização no sistema de todas as unidades, 

para integralizar as informações relativas aos pacientes, afim de obter um diagnóstico mais 

preciso e um controle mais eficiente da saúde do cidadão. Uma reorganização nos setores, 

otimizar os espaços para que se tenha sequência nos processos de atendimento, com intuito de 
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diminuir o tempo de espera para o atendimento. E a contratação de uma pessoa responsável, 

preparada e treinada para passar informações sobre o quadro de saúde dos pacientes para os 

familiares. Treinamento e aperfeiçoamento de todos os colaboradores que atuam no 

atendimento direto com os pacientes. 

5 - Conclusão   

Neste trabalho foi possível concluir que os atos de gestão estão, sim, diretamente 

relacionados a qualidade no atendimento ao cidadão. Ao observar dados sobre a qualidade do 

atendimento aos usuários do SUS na região do município de Mesquita, com índices de 

satisfação e insatisfação em alguns pontos. A cada ato do gestor, seja ele ruim ou bom, são 

geradas consequências imediatas em todo o processo de prestação do serviço. 

A realização desse estudo foi através de pesquisa bibliográfica, exploratória e de 

entrevistas de campo (questionários) com pacientes atendidos por essas unidades de 

atendimento. 

Após tabulação dos dados levantados no campo e com base na teoria das referências 

bibliográficas, surgiram alguns pontos que precisam ser melhorados e que precisam alcançar 

um índice satisfatório, tanto no atendimento como na parte administrativa. Problemas 

encontrados no espaço físico das unidades, no tempo de espera para o atendimento, falta de 

médicos e imprecisão das informações que dificultam de forma significativa a oferta de um 

serviço de qualidade ao cidadão. 

É importante ressaltar que as sugestões apresentadas são importantes para aperfeiçoar as 

condições vistas e alinha-las aos objetivos do cidadão.  
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