
 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

FERNANDA DE SOUZA GUSMÃO 

 

O PAPEL DA FORMAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

 

 
 
 
 

FERNANDA DE SOUZA GUSMÃO  
 
 
 

 
 

EM BUSCA DA EFICIÊNCIA: 

O PAPEL DA FORMAÇÃO DOS GESTORES DO HUAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volta Redonda 
2015 

FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
- PNAP 

 

DOS GESTORES DO HUAP  



FERNANDA DE SOUZA GUSMÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM BUSCA DA EFICIÊNCIA: 
O PAPEL DA FORMAÇÃO DOS GESTORES DO HUAP  

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho Final de Curso apresentado ao Curso de 
Administração Pública, modalidade semipresencial, 
do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade Federal Fluminense, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Bacharel em 
Administração Pública. 
 
Orientador: Professor Dr. Ricardo Thielmann 

 
 
 
 
 
 
 

Volta Redonda 
2015 



 
 

 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por me dar coragem, determinação e forças para lutar por meus sonhos e concluir o 

curso de graduação em Administração Pública na Universidade Federal Fluminense– estudar 

nessa universidade é uma realização. Agradeço Senhor, o cuidado que tem por mim.  

 

Ao meu esposo, Fábio, que é meu maior incentivador, companheiro para todas as horas e a 

pessoa que sempre teve uma palavra de conforto para os momentos mais difíceis ao longo do 

curso. Sem o seu apoio talvez não fosse possível chegar até aqui e é por isso que nutro tanta 

admiração e respeito por você. Caminhar contigo torna minha vida mais fácil. Você é 

imprescindível! 

 

À minha avó, Maria, mulher sábia e de fibra que esteve comigo me ouvindo e aconselhando 

ao longo de todo o curso. Você me ensina constantemente. Obrigada Vó!  



 
 

RESUMO 
 

Os cidadãos têm o direito de receber serviços públicos de saúde que atendam suas 
necessidades com qualidade e eficiência. O SUS foi elaborado para beneficiar pessoas em 
todo o Brasil proporcionando atendimento médico digno para a população. Todavia, os 
hospitais públicos são constantemente criticados pela demora nos atendimentos e falta de 
estrutura para receber e cuidar dos pacientes. A presente pesquisa busca inquirir se a formação 
dos gestores do Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP - contribui para a tomada de 
decisões eficaz ou se há despreparo profissional na gestão do HUAP. Foi entregue um 
questionário para o Nível Estratégico e o Nível Tático que verificou a formação profissional, 
cursos de aperfeiçoamento e perguntas referentes à busca de conhecimentos que auxilie na 
demanda hospitalar. Os resultados foram analisados através de gráficos de setores que 
mostraram questões interessantes a respeito da formação desses dirigentes como, por 
exemplo, os administradores do Nível Estratégico possuem especialização em gestão 
hospitalar, buscam leituras e eventos científicos na sua área de atuação, já os do Nível Tático, 
nenhum possui especialização em gestão hospitalar, não buscam conhecimentos a respeito, 
através de leituras regulares, e não participam de eventos como congressos, palestras, cursos 
etc., além de a maioria não possuir experiência na função gerencial. Os dados mostraram que 
a gestão do HUAP poderia ser mais eficiente se os gestores do Nível Tático estivessem 
melhor preparados como administradores do hospital. Como observado por Dussault (1992), 
os dirigentes precisam ter o conhecimento necessário para lidar com as complexidades de um 
hospital. Para compreenderem e administrarem os conflitos e demandas desse ambiente 
precisam do conhecimento adquirido que a formação adequada proporciona. Essa pesquisa 
deve incentivar outros a ampliarem os estudos nesta área no intuito de contribuir para uma 
saúde pública com indivíduos que administrem bem as demandas de um hospital público.          
 
Palavras-chave: Gestão hospitalar; Gestão Pública; Hospital Universitário; HUAP.  
  



 
 

ABSTRACT 
 
Citizens have the right to receive public health services that meet their needs with quality and 
efficiency. The SUS was designed to benefit people throughout Brazil providing decent 
medical care for the population. However, public hospitals are constantly criticized for the 
delay in attendance and lack of structure to receive and care for patients. This research seeks 
to investigate manager´s formation of the University Hospital Antônio Pedro - HUAP - 
contributes to effective decision-making or if there is professional unpreparedness in HUAP 
management. A questionnaire to the strategic level and the tactical level that found vocational 
training, refresher courses and questions concerning the pursuit of knowledge that assists in 
hospital demand was delivered. The results were analyzed using pie charts that showed 
interesting questions about the training of these managers, for example, the directors of the 
Strategic Level possess expertise in hospital management, seek scientific readings and events 
in their area, since the level tactical, none has expertise in hospital management, do not seek 
knowledge about through regular readings, and do not participate in events such as 
conferences, lectures, courses etc., and most do not have experience in managerial function. 
The data showed that the management of HUAP could be more efficient if the managers of 
the Tactical level were better prepared as hospital administrators. As noted by Dussault 
(1992), the leaders need to have the knowledge to deal with the complexities of a hospital and 
to understand and manage conflicts and demands of this environment they need the 
knowledge gained that provides adequate training. This research should encourage others to 
expand studies in this area in order to contribute to public health with individuals who 
manage well the demands of a public hospital.           
 
Keywords: Hospital Management; Public Management; University Hospital; HUAP.                                  
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 INTRODUÇÃO 
 

O Sistema Único de Saúde foi criado para universalizar o direito à saúde no Brasil. 

Possui uma gestão descentralizada, na qual os níveis do governo (União, Estados e 

Municípios) assumem as responsabilidades em suas áreas de atuação. Seus princípios 

direcionam um atendimento universal, integral e equitativo evidenciando a eficiência dos 

modelos de gestão que atualmente são empregados na saúde pública. A maneira como os 

serviços públicos de saúde são geridos e organizados é influenciada pelo gestor público de 

saúde através de suas experiências e conhecimentos.  

Os hospitais públicos são alvo de muitas críticas pela mídia e por cidadãos. Denúncias 

de carência de funcionários, medicação e materiais, além de pessoas atendidas em condições 

precárias acusam questões sérias de falta de infraestrutura nessas unidades. Apesar disso, os 

avanços alcançados pelo SUS para efetivação do direito humano à saúde é uma realidade. 

Logo, o que se quer verificar é como a formação dos gestores pode impactar de forma positiva 

e trazer eficiência na administração de um hospital. 

Diante de um cenário precário em que a população brasileira de baixa renda se 

encontrava, devido à falta de um sistema de saúde que pudesse atender suas necessidades sem 

que tivessem que pagar altas quantias por este serviço, o Sistema Único de Saúde foi a 

solução encontrada para a melhoria deste quadro. Todavia, o SUS, apesar de atender muitas 

necessidades diárias da população, sofre com muitas críticas devido a muitas falhas também 

encontradas no Sistema. Tendo em vista que a saúde pública é uma questão importante para o 

desenvolvimento do país, percebe-se relevância na questão sobre o que pode contribuir para 

melhorar a prestação de serviços no Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP.  

Em face do problema da pesquisa foram elaboradas as seguintes hipóteses: 

 

•  Os administradores públicos responsáveis pela gestão do HUAP não possuem 

qualificação para desempenhar uma administração de forma eficiente; 

• Para que ocorra uma gestão eficiente é necessário que o administrador conheça 

substancialmente a organização em que atua; 

• A falta de profissionais preparados para gerirem os serviços públicos de saúde nos 

níveis de administração estratégico e tático constitui um entrave nos hospitais. 

 A qualidade na saúde pública é um assunto de extrema relevância para o 

desenvolvimento do Brasil, tendo em vista que as organizações públicas têm o dever de 
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prestar serviços de saúde. A importância de boas práticas de gestão no processo de tomada de 

decisão das organizações hospitalares é uma prioridade. Para que ocorra uma gestão de forma 

eficiente é necessário que o administrador esteja preparado, avaliando os impactos de suas 

decisões, buscando soluções, identificando ameaças e oportunidades capazes de promover 

vantagens que ajudem no alcance das metas estabelecidas para o hospital. Dessa forma, 

pesquisar sobre o papel da formação do gerente no setor saúde contribui para demonstrar até 

que ponto os seus conhecimentos, habilidades e atitudes podem levar as organizações 

públicas de saúde a atingirem seus objetivos. Para isso foram levantadas suposições que 

norteiem esse debate com relação à formação e experiências dos gestores na tomada de 

decisão do HUAP para perquirir até que ponto a gestão realizada por esses administradores 

pode prejudicar o desempenho da organização na prestação de serviços públicos de saúde com 

qualidade. Os objetivos específicos de um trabalho acadêmico devem ter caráter mais sólido, 

pois apresentam um lugar mediador e instrumental, admitindo, por uma via, atingir o objetivo 

geral e, por outra, aplicar este a situações particulares (LAKATOS E MARCONI, 1999). 

Diante do exposto podemos citar como objetivos específicos: 

• A investigação da formação e qualificação dos gestores para desempenhar a 

administração do HUAP; 

• A averiguação do tipo de gestão praticada e seu impacto na administração do HUAP; 

• A apuração de como preparar os gerentes para uma gestão eficiente e eficaz.  

Para trabalhar com a questão levantada, esse estudo, quanto à metodologia e fins, pode 

ser classificado como exploratório, pois tem como objetivo a formulação de questões ou de 

um problema com finalidade de: a) desenvolver hipóteses; b) aumentar a familiaridade do 

pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa futura 

mais precisa; e, c) modificar e clarear conceitos. (LAKATOS E MARCONI, 1999). Além 

disso, envolve levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. 

(GIL, 2008) Quanto aos meios, a pesquisa será baseada em um estudo de caso no 

HUAP/UFF, pois explorará uma situação concreta. O estudo de caso se caracteriza por uma 

investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

em situações em que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão bem definidos. (YIN, 

2001) Segundo Lakatos e Marconi (1999) a população a ser pesquisada ou universo da 

pesquisa é definida como o conjunto de indivíduos que partilham de, pelo menos, uma 

característica em comum. Esta pesquisa teve como alvo os gestores do nível estratégico e 
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tático do Hospital Universitário Antônio Pedro localizado no município de Niterói no Rio de 

Janeiro. Sendo assim, o universo amostral será restrito ao HUAP/UFF. Neste estudo, as 

técnicas de coletas utilizadas serão a entrevista semiestruturada, o questionário autoaplicado 

com questões fechadas, abertas e dependentes e a observação. Foi aplicado um questionário 

para todos os gestores do nível estratégico e do nível tático e uma entrevista semiestuturada 

para um gestor do nível estratégico e dois gestores do nível tático. As informações foram 

coletadas no período de agosto de dois mil e quatorze a março de dois mil e quinze. A 

amostra foi escolhida no Hospital Universitário Antônio Pedro por tratar-se de um hospital de 

importante atuação e abrangência na região em que está localizado. O questionário foi 

respondido por quatorze gestores entre o nível estratégico e tático.  

Para Gil (2008), os questionários apresentam a vantagem de atingir um maior número 

de pessoas apesar de estarem dispersas numa área geográfica extensa, já que o questionário 

pode ser enviado pelo correio, implica menores gastos com pessoal, pois não necessita de 

treinamento para as pessoas que vão aplicá-lo, garante o anonimato das respostas, permite que 

as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais conveniente e não expõe os 

pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. Segundo Selltiz et 

al (1987, p. 273), a entrevista é bastante adequada para a “obtenção de informações sobre o 

que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou 

fizeram, bem como sobre as suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes". 

Estes dados serão analisados e discutidos a fim de se chegar à conclusão do estudo de caso 

HUAP/UFF. 

A seguir enumeram-se algumas limitações do método escolhido: 

1. Os estudos de caso não permitem generalizações das conclusões obtidas no estudo 

para toda a população, pois focalizam a sua atenção em poucas unidades do universo; 

2. A visão que fornece quanto ao processo/situação se limita ao caso estudado; 

3. O estudo depende da cooperação e da boa vontade das pessoas que são fontes de 

informação; 

4. Os estudos de caso são mais suscetíveis a distorções, tanto no que se refere à 

possibilidade de indução dos resultados por parte do pesquisador, que pode escolher 

os casos que tenham os atributos específicos que ele deseja como no que se refere ao 

tipo de documentos que são disponibilizados ou ocultados. 
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O primeiro capítulo deste trabalho aborda a saúde pública no Brasil através de um 

breve relato histórico, a implantação do sistema único de saúde, suas diretrizes, leis 

regulamentadoras, seu financiamento, a participação da comunidade na gestão do SUS e o 

meio pelo qual o governo e sociedade civil atuam na formulação de estratégias e controle da 

execução das políticas de saúde. Também irá mencionar a gestão dos serviços públicos de 

saúde com suas questões na utilização eficiente dos recursos disponíveis para a produção de 

serviços de saúde, além das diferentes formas que as organizações podem assumir tendo com 

referência os modelos de Mintzberg (2003). O segundo capítulo vai expor a importância dos 

hospitais como a principal engrenagem do sistema de prestação de serviços de saúde com suas 

singularidades e complexidades. Apresenta os hospitais universitários com suas 

características, funções e sistemas de financiamentos, além de informações relevantes à cerca 

do Hospital Universitário Antônio Pedro que é o hospital do objeto da pesquisa. O capítulo 

três aborda a análise dos dados, através de gráficos de setores, obtidos com as respostas do 

questionário e entrevista aplicados. 
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 1. SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 
 

 1.1 BREVE HISTÓRICO DA QUESTÃO DA SAÚDE NO BRASIL 

 

 As primeiras ações relacionadas à saúde pública datam de 1808 com a vinda da família 

real para o Brasil e ocorreram devido à importância em manter a boa saúde da mão de obra 

utilizada nos interesses da família real. Doenças como a peste bubônica, cólera e varíola, além 

de doenças tropicais como febre amarela e malária eram um problema para a população. 

Antes da chegada da realeza, cada grupo que constituía a população brasileira como índios, 

negros escravos, portugueses e imigrantes europeus tinham o seu próprio meio para lidar com 

as moléstias que os cercavam. A vinda da família real possibilitou o aumento da chegada de 

médicos, o que ampliou a preocupação com a saúde da população e institucionalizou o setor 

de saúde no Brasil. (BAPTISTA, 2007, p. 30) 

 No final do século XIX, as pessoas que tinham posses eram atendidas em suas casas 

por médicos particulares enquanto o pobre ia para o hospital apenas para morrer. As 

intervenções do governo visavam, sobretudo, controle de questões sanitárias principalmente 

em regiões portuárias por causa da exportação. No Rio de Janeiro, o médico e sanitarista 

brasileiro, Oswaldo Cruz, protagonizou a denominada Revolta da Vacina (1904), na qual a 

população respondeu com protestos a imposição da polícia sanitária na tentativa de sanear a 

cidade e eliminar a febre amarela, a varíola e a peste bubônica. A rede hospitalar do Estado 

era destinada para os militares e existia as Santas Casas de Misericórdia que cuidavam dos 

pobres da sociedade e estavam voltadas para a realização de caridades. (VECINA NETO, 

2014, p. 4) Após longos períodos de discussões instituíram-se leis e projetos que visavam a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas, porém apenas aqueles com vínculos empregatícios 

como o caso da Lei Eloy Chaves (1923), que instituiu a Caixa de Pensões e Aposentadorias. 

Em período de crise dos trabalhadores por melhores condições de vida e trabalho foi 

instituído o Ministério da Educação e Saúde, Ministério do Trabalho vinculado aos Institutos 

de Aposentadorias e Pensões (IAPs), e foi regulamentado o trabalho com a criação das Leis 

Trabalhistas – CLT (1943).  O movimento que buscava o desenvolvimento industrial no país 

incentivou a construção de um novo conceito de bem-estar social. Em 1944, foi estabelecido o 

Samdu (Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência) e também se concretizou a 

criação de prontos-socorros nos grandes centros. Dessa forma, observava-se o trabalhador 

formal com assistência médica na Previdência Social enquanto o Estado operava a polícia 
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sanitária, se responsabilizando pelas campanhas de saúde pública e mantinha segregados os 

loucos, tuberculosos e hansenianos (desde que pobres). As Santas Casas, e o ensino 

preenchiam parte da lacuna assistencial decorrente desse arranjo através dos poucos hospitais 

escola. (VECINA NETO, 2014) 

Em 1966 é criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e em 1971 a 

Central de Medicamentos (Ceme) que iria garantir o abastecimento e produção de 

medicamentos para o setor público. Nesse período foram construídos hospitais sob o 

financiamento do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social da Caixa Econômica Federal. 

Em 1976 o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) contribuiu 

para algumas importantes experiências na posterior construção do SUS. (VECINA NETO, 

2014) 

Segundo Paim (2013), a organização dos serviços de saúde no Brasil antes do SUS era 

dividida em ações voltadas para a prevenção, o ambiente e a coletividade, denominadas saúde 

pública; saúde do trabalhador através do Ministério do Trabalho; ações curativas e individuais 

que integravam a medicina previdenciária e a assistência médica liberal, posteriormente 

empresarial. Ainda de acordo com Paim (2013) um estudo censurado pelos militares durante a 

V Conferência Nacional de Saúde retratou o sistema de saúde brasileiro como insuficiente, 

mal distribuído, descoordenado, inadequado, insuficiente e ineficaz. 

 Diante de tantos problemas foi organizado um movimento composto por segmentos da 

sociedade como estudantes, pesquisadores e profissionais de saúde que visava a Reforma 

Sanitária e a criação do SUS. Em 1986, na VIII Conferência Nacional de Saúde foi debatido e 

construído uma série de estudos e propostas para a Reforma Sanitária que culminou com a 

inspiração para o capítulo sobre a saúde na Constituição Federal de 1988 e depois a 

regulamentação das Leis Orgânicas da saúde, a saber, a Lei nº 8.080/90 e a Lei nº 8.142/90. 

(PAIM, 2013, p.40) 

 

Desse modo, tanto a Reforma Sanitária Brasileira quanto o Sistema Único de Saúde, 
nasceram da sociedade, e não de governos ou partidos. Na medida em que essas 
propostas nasceram da sociedade e alcançaram o poder público, mediante a ação de 
movimentos sociais e a criação de dispositivos legais, é possível afirmar que o SUS 
representa uma conquista do povo brasileiro (PAIM, 2013, p. 40). 
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  1.2 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

 O Sistema Único de Saúde foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e 

permitiu ao cidadão brasileiro receber o direito à saúde. O Estado deveria concedê-lo através 

de políticas sociais e econômicas que visassem à diminuição do risco de doenças e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, art. 196) A saúde brasileira é alvitrada 

dos artigos 196 ao artigo 200 da Carta Magna. Paim (2013) aponta a importância das políticas 

econômicas e sociais como fator preponderante para a saúde do indivíduo, pois influenciam a 

saúde das pessoas e comunidades e são capazes de reduzir o risco às doenças e a agravos. As 

políticas econômicas são vistas como a produção e a distribuição da riqueza e da renda, 

emprego e salário. As políticas sociais são a educação, o esporte, a cultura, o lazer, a 

segurança pública, a previdência e a assistência social. (PAIM, 2013, p. 44) O acesso 

universal significa que é para todos desfrutarem, ou seja, ricos, pobres, homens, mulheres, 

crianças, idosos, independente de raça, etnia ou opção sexual. O acesso igualitário refere-se a 

não haver discriminação ou preconceito. Ainda de acordo com Paim (2013) promoção da 

saúde sugere boas condições de vida, alimentação, paz e diversão. Proteção à saúde significa 

reduzir ou eliminar riscos através de ações como vacinação, combate a insetos transmissores 

de doenças e distribuição de preservativos para prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis. Recuperar a saúde está ligado a promover diagnóstico precoce, tratamento 

oportuno e eliminação do dano no intuito de evitar complicações ou sequelas.  No artigo 198 

da Constituição Federal de 1988 diz que as ações e serviços de saúde disponibilizados pelo 

governo integram uma rede regionalizada e hierarquizada constituindo um sistema único. A 

contribuição de Paim (2013) foi relevante ao asseverar que a ideia de rede sugere uma ligação 

ou integração entre os serviços, a fim de que não fiquem de forma isolada e sem comunicação 

entre si. A rede regionalizada permite a distribuição dos estabelecimentos de saúde, como, por 

exemplo, os centros de saúde e ambulatórios em um determinado local de forma que os 

serviços básicos estejam descentralizados e os serviços especializados se apresentem mais 

centralizados. Sendo assim, Paim (2013, p. 48) menciona que “as ações e serviços de saúde 

podem, então, ser organizados em redes de atenção regionalizadas e hierarquizadas, de forma 

a garantir o atendimento integral à população e evitar a fragmentação das ações em saúde.” 

Ainda no artigo 198 incisos I, II e III da atual Carta Magna podem-se encontrar as diretrizes 

de organização para o SUS que são: a descentralização, com direção única em cada esfera do 
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governo; o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais; e a participação da comunidade. A descentralização buscava 

determinar que as decisões não devessem estar centralizadas em Brasília, mas que seriam 

tomadas em cada município, estado e Distrito Federal, “por meio das respectivas secretarias 

de saúde, cabendo ao Ministério da Saúde coordenar a atuação do sistema no âmbito federal.” 

(PAIM, 2013, p. 49) O atendimento integral e preventivo sem prejuízo dos serviços 

assistenciais buscou orientar ações que evitassem que as pessoas adoecessem ou se 

acidentassem e não sendo possível curá-las que sempre houvesse cuidado oportuno para as 

pessoas adoecidas. Essa inovação nos modos de cuidar das pessoas e de buscar formas de 

atender as necessidades de saúde coletiva é chamada de integralidade da atenção. A 

participação da comunidade nas decisões em relação à saúde buscou criar um espaço para que 

a comunidade pudesse interagir, fiscalizar e praticar o exercício da democracia no cotidiano 

dos serviços de saúde. (PAIM, 2013, p. 49 a 51) 

 No intuito de regular as orientações dadas pela Constituição de 1988 foi aprovada a 

Lei nº 8.080 de 1990 denominada Lei Orgânica da Saúde. Esta lei dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes. Regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde 

executadas de forma isolada ou conjuntamente, em caráter permanente, eventual, por pessoas 

naturais ou jurídicas de direito privado ou público. (LEI Nº 8.080, 1990, art. 1º) O Sistema 

Único de Saúde é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde que devem ser 

prestados por órgãos dos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Ainda de 

acordo com esta lei em seu artigo 7º, além das diretrizes encontradas no artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988, deve-se obedecer aos seguintes princípios e diretrizes nas ações 

e serviços públicos e privados (contratados e conveniados) de saúde que integram o SUS: a 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência – o que 

sugere direito à saúde para todos; a integralidade de assistência - entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; a preservação da 

autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; a igualdade da assistência 

à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; o direito à informação, às 

pessoas assistidas, sobre sua saúde; a divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; a utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; a 
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participação da comunidade; a descentralização político-administrativa, com direção única em 

cada esfera de governo dando ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; a 

regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; e a integração em nível 

executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; a conjugação dos recursos 

financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; a capacidade de 

resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e, a organização dos serviços 

públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.  De acordo com Paim 

(2013) a Lei Orgânica da saúde delimita a competência e atribuições dos três níveis de 

governo em relação ao SUS. Estabelece suas atribuições comuns e descreve as 

responsabilidades específicas da direção nacional, estadual e municipal do Sistema Único de 

Saúde. Também orienta o funcionamento e a participação complementar dos serviços 

privados, as políticas de recursos humanos, o financiamento, a gestão financeira, o 

planejamento e o orçamento. (PAIM, 2013, p.58) Paim (2013) também esclarece que a 

relação hierarquizada tem o caráter de utilizar os recursos disponíveis de forma racional para 

buscar o melhor e maior atendimento aos cidadãos, já que não existe hierarquia entre os entes 

federados. O princípio integralidade da assistência está ligado à continuidade do atendimento 

que deve ser feito nos três níveis de complexidade do sistema de saúde, a saber, a atenção 

básica ou primária à saúde, a atenção ambulatorial especializada e a atenção hospitalar. 

Escrivão Junior (2014, p. 17) estabeleceu uma pirâmide dos níveis de complexidade da 

atenção à saúde, na qual se percebeu na base o Nível Primário exemplificado pelas Unidades 

Básicas de Saúde e o Programa de Saúde da Família; no meio da base está o Nível Secundário 

constituído pelos hospitais e centros de referência e no topo da base se encontra o Nível 

Terciário composto pelos hospitais especializados. A saúde da família foi organizada pelo 

Ministério da Saúde e busca a integração entre ações preventivas e curativas para cada 

seiscentos mil famílias em território determinado que contam com trabalho de equipes 

constituídas de médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde. (Paim, 2013) 

 A Lei nº 8.080 de 1990 foi complementada pela Lei nº 8.142 de 1990 que dispõe sobre 

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

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Estabelece a criação, em cada 

esfera de governo, da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde 

deverá ser convocada a cada quatro anos e terá a representação de vários segmentos sociais 

para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
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nos níveis correspondentes. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo. É 

um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância correspondente. (LEI Nº 8.142, 1990, ART. 1º, §§ 

1 e 2) Esta Lei também estabelece o Fundo Nacional de Saúde com despesas de custeio e 

investimento, além de impor para o repasse regular e automático a criação, nos estados, 

Distrito Federal e municípios, das seguintes condições: fundo de saúde; conselho de saúde 

com composição paritária; plano de saúde; relatórios de gestão; contrapartida de recursos para 

a saúde no respectivo orçamento; e comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e 

salários. De acordo com Paim (2013), os fundos de saúde são instrumentos de gestão 

responsáveis por receber e repassar os recursos financeiros, disponibilizados pela União, 

estados e municípios, destinados às ações e serviços de saúde. O plano de saúde é um 

“documento que orienta a ação dos gestores e informa à população sobre o que pretende 

realizar, o SUS, nas três esferas de governo num tempo determinado.” (p.63) O relatório de 

gestão é um meio de comprovar ao Ministério da Saúde a aplicação dos recursos transferidos 

aos estados e municípios, além de mostrar os resultados da programação estabelecida 

anteriormente. No início dos anos 1990 a situação econômica do Brasil era crítica, 

ocasionando ajustes macroeconômicos que dificultavam a implantação de um sistema de 

saúde universal e público- o SUS. Tendo em vista a resistência do governo federal para seu 

financiamento, a construção do SUS foi realizada através de um conjunto de portarias 

denominadas de normas operacionais. Essas normas foram atualizadas a fim de viabilizar a 

política de descentralização no SUS e no ano de 2006 foram convencionadas no Pacto pela 

Saúde que foi um instrumento no qual estabelecia “responsabilidades sanitárias com metas, 

atribuições e prazos acordados, buscando superar a descentralização tutelada pelo governo 

federal com vistas à constituição de um SUS solidário entre as três esferas do governo.” 

(PAIM, 2013, p. 67) Ao observar a criação e estrutura do SUS, pode-se perceber que tão 

importante quanto verificar seu financiamento, controle das despesas e combate à corrupção, 

seria observar como os recursos de saúde estão sendo administrados no intuito de verificar 

maior eficiência nos serviços prestados. Conforme Paim (2013) mencionou que a questão da 

gestão tem importância no sentido de que o uso político-partidário dos serviços de saúde do 

SUS reproduzindo o clientelismo compromete a continuidade da gestão.  
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Apesar de o Brasil contar com instituições acadêmicas e com experiências 
expressivas em métodos avançados de planejamento, gestão e avaliação, [...] o 
número excessivo de cargos de confiança para o preenchimento de postos de direção 
e assessoramento, a falta de profissionalização da gestão são questões que 
prejudicam a gestão nas diferentes esferas do governo (PAIM, 2013, p. 99). 

 

 

 O Brasil é um país com uma grande riqueza cultural e territorial sendo necessário 

investimento e uma boa gestão capaz de atender as necessidades específicas da população. 

Segundo o Ministério da Saúde em O SUS de A a Z (2009), a diversidade de contextos 

vivenciados em cada município e região exige que sejam criadas políticas públicas capazes de 

responder adequadamente às diferentes necessidades advindas dessa diversidade. É nesse 

sentido que o papel de cada gestor é determinante na superação dos desafios e na 

consolidação de um sistema de saúde comprometido com as necessidades específicas da 

população, presente em cada localidade brasileira. 

  

 1.3 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA 

  

 A gestão em saúde envolve a gerência de redes, esferas públicas de saúde, hospitais, 

laboratórios, clínicas e demais instituições que realizam serviços de saúde. “A 

gestão/administração em saúde pode ser definida como o conhecimento aplicado no manejo 

do complexo das organizações de saúde.” (LORENZETTI, 2014, p. 418) 

 

  1.3.1 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

 

De acordo com Amaral e Campos (2014), o padrão gerencial do setor público possui 

uma série de falhas que podem comprometer o bom funcionamento da instituição, como: 

insuficiência para lidar com pessoas, mecanismos de incentivo insuficientes, políticas salariais 

e de evolução profissional, por meio de carreiras, desvinculadas de resultados e 

compromissos, como sanções administrativas ineficazes. Não houve uma reforma 

administrativa e da legislação organizacional do SUS, o que dificulta a gestão do cotidiano 

das organizações sanitárias, principalmente dos hospitais. Também se observou como 

paradoxos para o bom funcionamento do SUS: a limitação no grau de autonomia 

orçamentário-financeira e de gestão de pessoas e a frouxidão nos compromissos 
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institucionais. Morgan (1996) avalia como disfuncional a dimensão política existente nas 

organizações, já que não contribui como instrumento capaz de gerar consensos e negociações 

que possibilitem um melhor desempenho da organização. Ainda segundo Amaral e Campos 

(2014), o SUS possui característica de centralização administrativa no poder executivo, tendo 

em vista as dificuldades em promover autonomia adequada às organizações de saúde no que 

se refere aos recursos financeiros e a gestão de pessoal. Dessa forma, observam-se como 

reflexos dessa centralização, estruturas organizacionais em formato piramidal com graus de 

autonomia reduzidos. “As funções gerenciais encontram-se mais voltadas para o controle da 

execução de atividades especializadas do que para a avaliação de resultados, alcance de 

objetivos e metas.” (AMARAL E CAMPOS, 2014, p. 76) 

A busca por melhorar o nível de saúde alude às questões da utilização eficiente dos 

recursos disponíveis para a produção de serviços de saúde. Daí a reflexão de que a forma de 

estruturar e gerir os serviços de saúde é uma prioridade. (DUSSAULT, 1992) Mintzberg 

(2003) propõe uma tipologia na qual podemos compreender as organizações de serviços de 

saúde e definir as condições de sua gestão. Para ele “as organizações são estruturadas para 

capturar e dirigir os sistemas de fluxos e para definir os inter-relacionamentos das diferentes 

partes.” (MINTZBERG, 2003, p. 20) 

A figura 1, na página 19, propõe um diagrama no qual a organização pode assumir 

diferentes formas. Esse diagrama é construído a partir das diferenças entre as partes que 

compõem a organização e as pessoas que as integram. Assim, na base da organização 

encontram-se os operadores que são as pessoas que executam suas atividades produzindo e 

prestando serviços. Estão no núcleo operacional e desempenham quatro funções: asseguram 

os inputs para a produção; transformam os inputs em outputs; distribuem os outputs; e 

fornecem apoio direto às funções de input, de transformação e de output. O núcleo 

operacional é o coração das organizações. À medida que a organização cresce é necessária 

uma divisão do trabalho que atenda a exigência de supervisão direta. É nesse momento que se 

observa a importância de um gerente situado no nível da cúpula estratégica, tendo em vista a 

carência de mais gerentes que gerencie outros gerentes numa organização que está se 

tornando mais elaborada. É a cúpula estratégica que assegurará que a organização cumprirá 

sua missão eficazmente e também dará as respostas necessárias para as pessoas que tenham 

interesses nela como os que a controlam ou detenham poder sobre ela. A partir disso, uma 

hierarquia entre a cúpula estratégica e o núcleo operacional é criada com autoridade 

formal,denominada linha intermediária, orientada pelos gerentes intermediários. Esses líderes 

desempenham várias tarefas no fluxo de supervisão ao coletar informações e transferí-las aos 
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gerentes acima deles e aos seus subordinados. Além disso, também intervêm no fluxo das 

decisões. A fim de coordenar o trabalho que continua a elaborar-se, a organização, aumenta 

sua padronização e a responsabilidade, por isso, fica a cargo de analistas ou assessores que 

formam a tecnoestrutura. Esses analistas não estão posicionados na linha de autoridade, 

todavia, afetam o trabalho de outras pessoas através de suas técnicas analíticas que tornam o 

trabalho de outros indivíduos mais eficaz. “Finalmente, à medida que cresce, a organização 

tende a criar unidades de assessoria de natureza diferente, não para efetuar a padronização, 

mas para fornecer serviços indiretos.” (MINTZBERG, 2003, p. 21) Esses serviços podem ser 

uma consultoria jurídica ou um restaurante, por exemplo. Essas unidades são criadas no 

intuito de “dar apoio à organização fora de seu fluxo de trabalho operacional.” 

(MINTZBERG, 2003, p. 27) Sendo assim, segundo Mintzberg (2003), a organização é 

dividida em cinco partes mostradas no diagrama a seguir, no qual, o núcleo operacional liga-

se à cúpula estratégica, localizado no topo do organograma, através da linha intermediária. A 

tecnoestrutura e a assessoria de apoio estão localizadas ao lado de fora da estrutura para 

mostrar que não pertencem à linha de autoridade. 

 

 
 
Figura 1 – Organograma contendo as cinco partes básicas da organização de acordo com Mintzberg. 
Fonte: MINTZBERG, 2003. p. 22 
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 Mintzberg (2003) ainda sugere uma forma básica de categorizar as organizações 

através de cinco configurações. A figura 2, na página 21, mostra as forças que impulsionam a 

organização e explica que a cúpula estratégica exerce uma força voltada para a centralização 

no intuito de manter o controle em relação à tomada de decisão. Quando há condições que 

favoreçam essa força, percebe-se a configuração chamada Estrutura Simples. A tecnoestrutura 

exerce uma força na direção da padronização voltada à descentralização limitada, na qual se 

observa que, apesar de os analistas serem em número reduzido, devido ao seu papel na 

formalização do comportamento, podem receber algum poder informal que reduz o poder de 

alguns não gerentes como os operadores, já que os analistas estão envolvidos somente nas 

decisões relacionadas à formalização do trabalho. Assim, com o favorecimento dessa força, a 

organização torna-se uma Burocracia Mecanizada. No propósito de estabelecer a 

descentralização horizontal e vertical, no qual o poder de decisão está localizado no núcleo 

operacional, tendo em vista que “seus membros são profissionais cujo trabalho é amplamente 

coordenado pela padronização das habilidades”, os membros dessa parte da organização, 

quando conseguem diminuir a influência dos administradores, trabalham com relativa 

autonomia exercendo força em direção ao profissionalismo. Nas condições que favoreçam 

essa força, a organização toma a forma de Burocracia Profissional. (MINTZBERG, 2003, p. 

134 e 175) Os gerentes da linha intermediária buscam autonomia tentando retirar poder da 

cúpula estratégica e do núcleo operacional para concentrá-lo em si. Agem na direção de uma 

descentralização vertical limitada que divide a organização em unidades e delega 

paralelamente aos seus gerentes poder formal para tomar decisões relacionadas à suas 

respectivas unidades. Exercem uma força em direção à fragmentação da estrutura, dividindo o 

poder entre as unidades. Na medida em que ocorram condições favoráveis a essa força, 

encontramos a configuração denominada Forma Divisionalizada.  A organização estruturada 

em constelações de trabalho que exerce o poder de forma descentralizada seletivamente 

permite a assessoria de apoio colaborar para a tomada de decisão. O favorecimento dessa 

força em direção à colaboração caracteriza que a organização está adotando a configuração de 

Adhocracia. 
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Figura 2 - As cinco forças que impulsionam a organização segundo Mintzberg. 
FONTE: MINTZBERG, 2003, p. 175. 

 
 
 

A seguir, no quadro 1, observam-se as diferentes configurações que podem influenciar 

e caracterizar uma organização conforme orientado por Mintzberg (2003). Também são 

encontrados no quadro 1, a partir da página 22, os tipos de descentralização para cada 

configuração e percebe-se que a centralização vertical e horizontal identificada na estrutura 

simples é aquela em que o poder de decisão está centralizado em um único indivíduo que está 

no topo da hierarquia. Os poderes, formal e informal, estão concentrados nas mãos do 

principal executivo que supervisiona diretamente os setores da organização. Na estrutura 

burocracia mecanizada está a descentralização horizontal limitada que se refere a estruturas 

organizacionais burocráticas altamente padronizadas nos processos de coordenação. Como a 

padronização diminui a importância da supervisão direta, os analistas, em razão do seu papel 

de formalizar o comportamento, recebem certo poder informal reduzindo o poder da linha 

intermediária e dos operadores.  Dessa forma, a descentralização horizontal é limitada por se 

tratar de poucos analistas atuando em comparação a outros funcionários na organização. A 

descentralização vertical e horizontal é aquela encontrada em organizações que possuem o 

poder de decisão concentrado amplamente no núcleo operacional. A organização é bem 

descentralizada na dimensão vertical, pois seu poder está na base da hierarquia. Também é 
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fortemente descentralizada na dimensão horizontal por se tratar de organizações em que o 

poder está concentrado nas mãos de operadores não-gerentes. A descentralização vertical 

limitada é vista em organizações que estão divididas em unidades de mercado, nos quais os 

gerentes recebem poder formal para atuar nos seus respectivos mercados. É uma 

descentralização limitada devido os níveis mais baixos da cadeia de autoridade não receberem 

delegação de poder. A descentralização seletiva é observada em duas dimensões que se 

juntam, pois na dimensão vertical, o poder é concedido a vários níveis hierárquicos para 

diferentes tipos de decisões e na dimensão horizontal os especialistas de assessoria são 

escolhidos seletivamente de acordo com as perspectivas técnicas das decisões, conforme 

mostrado no quadro 1 abaixo. 

 
 
 

 
Configuração 

Estrutural 

Principal 
Mecanismo de 
Coordenação 

Componente 
chave da 

Organização 
Características Dominantes Tipo de descentralização 

Estrutura 
Simples 

Supervisão 
Direta 

Cúpula 
Estratégica 

Líder carismático, autoritário, empreendedor; 
estrutura simples, pouca hierarquização; 
organização em desenvolvimento ou em crise; 
pouca estrutura de apoio; poder centralizado no 
executivo principal; organização autocrática; 
fluxo de trabalho flexível; ambiente simples e 
dinâmico. 

Centralização Vertical e 
Horizontal 

Burocracia 
Mecanizada 

Padronização 
dos processos 

de trabalho 
Tecnoestrutura 

Burocracia centralizadora; trabalho formalizado; 
comum nas organizações de produção de grande 
volume e maduras; tarefas operacionais 
rotineiras, altamente especializadas, simples e 
repetitivas; divisão do trabalho; proliferação de 
normas; fluxo de trabalho altamente 
racionalizado; ênfase na padronização; 
autoridade formal; obsessão por controle; forte 
diferenciação departamental; controle externo. 

Descentralização Horizontal 
Limitada 

Burocracia 
Profissional 

Padronização 
das 

Habilidades 

Núcleo 
Operacional 

Dependência sobre os profissionais; normas de 
práticas definidas por fora; estrutura dupla: 
administrativa/ profissional; padronização das 
habilidades; autoridade de natureza profissional; 
poder do conhecimento especializado 
(expertise); ênfase no treinamento de operadores; 
pouco uso de sistemas de planejamento e 
controle; estrutura altamente democrática; 
hierarquias administrativas paralelas; ambiente 
complexo e estável; autonomia dos profissionais. 

Descentralização Vertical e 
Horizontal 
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Forma 
Divisionalizada 

Padronização 
dos Resultados 

Linha 
Intermediária 

Componentes quase autônomos; centro controla 
os resultados; comum nas organizações de 
produção variada; estrutura sobreposta à outra; 
divisões conforme mercado atendido 
(diversidade de mercados); divisões com poder 
na tomada de decisões; sistema de controle de 
desempenho; supervisão direta do escritório 
central; padrões de desempenho claramente 
definidos; comunicação formal entre escritório 
central e divisões; diversificação baseada no 
cliente ou região; ambiente simples e estável; 
comum entre as corporações maiores e mais 
antigas; encoraja a alocação eficiente do capital; 
contribui para o treinamento de gerentes gerais; 
dilui o risco em diferentes mercados; é 
estrategicamente responsiva. 

Descentralização Vertical 
Limitada 

Adhocracia 
Ajustamento 

Mútuo 
Assessoria de 

Apoio 

Pouca formalização do comportamento; 
funcionamento por projeto; equipes de projetos e 
força-tarefa baseadas no mercado para realizar 
trabalho específico; pouca reverência aos 
princípios clássicos da administração; processos 
de informação e decisão fluem de forma flexível 
e informal; equipes multidisciplinares; 
especialistas agrupados em unidades funcionais 
para propósitos internos; estrutura matricial; 
existência de vários gerentes (funcionais, 
integradores e de projetos); poder de tomada de 
decisão distribuído entre gerentes e não-gerentes 
em todos os níveis hierárquicos; ambiente 
dinâmico e complexo; possui constelação de 
trabalho diferenciada; segue a moda; ênfase na 
expertise; descentralização sem concentração 
unificada do poder; sistemas técnicos 
sofisticados e automatizados. 

Descentralização Seletiva 

Quadro 1 – As configurações propostas por Mintzberg que podem influenciar uma organização com suas 
características dominantes. 
FONTE: Adaptado de MINTZBERG, 2003. 
 

 

 Mintzberg (2003) apresenta simbolicamente as estruturas das configurações 

apresentadas no quadro 1. Na figura 3 apresenta-se a configuração da Estrutura Simples, na 

qual a cúpula estratégica exerce supervisão direta através da centralização vertical e 

horizontal. O líder, nesta configuração, apresenta um perfil carismático, autoritário e 

empreendedor em um ambiente simples e dinâmico. 
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Figura 3 - Estrutura Simples com ampla cúpula estratégica, insignificante linha intermediária e ausência 
de unidades assessoras. 
FONTE: MINTZBERG, 2003, p. 180. 
 
 

 

A figura 4 apresenta a configuração da Burocracia Mecanizada que possui uma 

padronização dos processos de trabalho controlada por tarefas operacionais rotineiras e 

altamente especializadas, nas quais a tecnoestrutura pratica a descentralização horizontal 

limitada. 

 

 
Figura 4 - Burocracia Mecanizada com estrutura administrativa e de apoio elaboradas e assessorias 
focadas no núcleo operacional. 
FONTE: MINTZBERG, 2003, p. 193 
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 A figura 5 mostra a Burocracia Profissional que utiliza a padronização das 

habilidades como mecanismo de coordenação. Nessa configuração observa-se uma 

dependência sobre os profissionais, uma padronização das habilidades e o poder do 

conhecimento especializado (expertise), como características que são orientadas pelo Núcleo 

Operacional através de uma descentralização vertical e horizontal. 

 

 
Figura 5 - Burocracia Profissional como uma estrutura achatada, uma linha intermediária estreita e uma 
assessoria de apoio plenamente elaborada. 
FONTE: MINTZBERG, 2003, p. 218 
 

 Na figura 6 observa-se a configuração denominada Forma Divisionada, na qual a 

linha intermediária usa a padronização dos resultados para atuar  através de centros que 

controlam os resultados. São comuns nas organizações de produção variada com estrutura 

sobreposta a outra. Possui uma descentralização vertical limitada. 

 

Figura 6 - Forma Divisionalizada com o escritório central mostrado em três partes: uma pequena cúpula 
estratégica, uma pequena tecnoestrutura à esquerda e um grupo um pouco maior de assessores de apoio à 
direita. Abaixo aparecem quatro divisões. 
FONTE: MINTZBERG, 2003, p. 250. 
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A configuração denominada Adhocracia, observada na figura 7, possui um mecanismo 

de coordenação chamado ajustamento mútuo que tem características como pouca 

formalização do comportamento,  funcionamento por projeto, equipes de projetos e força-

tarefabaseados no mercado para realizar trabalho específico e pouca reverência aos princípios 

clássicos da administração. A Assessoria de Apoio utiliza a descentralização seletiva para 

administrar a organização. 

 

 
 
Figura 7 - Adhocracia com suas partes combinadas em uma massa amorfa. A parte pontilhada se refere à 
Adhocracia Administrativa, na qual o núcleo operacional é mantido à parte. 
FONTE: MINTZBERG, 2003, p. 291. 

 

Segundo Dussault (1992), o tipo de gestão apropriado para as organizações que 

prestam serviços de saúde é o que seja mais consensual ao invés de gestões autoritárias. Essa 

gestão precisa perceber o papel central dos profissionais e também evitar possíveis problemas 

decorrentes da autonomia da prática profissional e do corporativismo. O desafio dessa gestão 

seria imprimir responsabilidade aos prestadores pela criação de um ambiente pertinente ao 

trabalho multiprofissional e integrar a participação dos usuários no processo de produção dos 

serviços. Os dirigentes precisam ter capacidade intelectual e interpessoal para lidar com as 

complexidades de um ambiente variável e limitado. É necessário que o gestor seja capaz de 

entender o funcionamento de uma organização profissional, o processo de produção dos 

serviços de saúde, sua rede de relações e as necessidades, distribuição e evolução da 

comunidade. Os dirigentes podem contribuir para o crescimento profissional e individual de 

seus colaboradores a partir da forma como os recruta, forma-os e ajuda-os. Isso também 

contribuirá para alavancar a qualidade dos serviços prestados. Para entender o funcionamento 
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do sistema de saúde e do sistema de serviços seria interessante que em sua formação, os 

gestores, inserissem o aprendizado sobre “a dinâmica das relações entre os atores do setor 

saúde e da tomada da decisão em relação à escolha das prioridades e à alocação dos recursos.” 

(DUSSAULT, 1992, p. 17) Para Dussault (1992), as habilidades dos gestores podem ser 

desenvolvidas através de atividades de formação autodidata ou formais. Não sugere uma 

formação específica para o exercício da gestão em saúde. Todavia, é necessário que o 

profissional tenha capacidades, conhecimento e atitudes compatíveis que são exigidas da 

gerência nessas organizações.  

 

A formação pode ajudar o gerente a aprender a comunicar-se, incluindo a “arte” de 
escutar, a “ler” sua organização e seu ambiente, a tirar lições de seus sucessos e 
fracassos, a tornar-se o formador de seus colaboradores. Esse gerente vai poder 
adaptar-se a situações mutáveis e, mais facilmente, mobilizar o potencial da sua 
organização e de seus membros para atingir os resultados desejados (DUSSAULT, 
1992, p. 17). 

 

  

 2. HOSPITAIS 
 

De acordo com Couttolenc (2009), os hospitais são as engrenagens principais do 

sistema de prestação de serviços de saúde. Almeida (1983) diz que os hospitais são 

instituições orientadas para a identificação e o tratamento de doentes. É planejado com 

orientação técnica e pode ser administrado mediante modelos e normas estabelecidas com 

várias finalidades. Com padrões diversos visa o atendimento das pessoas sem observar sua 

classe social, raça ou credo e busca a promoção da saúde. Os hospitais brasileiros 

possuem grande importância no sistema de saúde e são classificados por porte, de acordo 

com o número de leitos, sendo que os considerados pequenos possuem de 1 a 49 leitos, os 

médios de 50 a 149 leitos, os grandes de 150 a 499 leitos e os especiais acima de 500 

leitos. (UGÁ, LOPEZ, 2007) A palavra hospital deriva do latim hospitalis que está ligado 

a um hóspede. (LEMOS E ROCHA, 2011) O sistema hospitalar tem por objetivo 

prolongar à vida humana por meio de prevenções de mortes prematuras, minimizar as 

alterações fisiológicas ou funcionais, o desconforto, a incapacidade, além de estabelecer o 

bem-estar. (GOUVÊA E KUYA, 1999) Os hospitais compõem-se em centros de serviços 

com esforços técnicos de pesquisa e gestão realizados por variados profissionais. A gestão 

dessas instituições tem um papel fundamental no que se refere à disponibilização de 

recursos de materiais, tanto físicos quanto humanos, para distribuí-los de forma adequada, 
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cuidando das ações e resultados. É dessa forma que o gestor deve priorizar a melhoria da 

qualidade, considerando a essencialidade de cada serviço, coordenando-os 

equilibradamente para alcançar os resultados planejados. (MALÁGON-LODOÑO, 2000) 

Para Celestino (2002), os hospitais são organizações complexas de serem administradas, 

tendo em vista que há a operação de vários serviços e situações simultaneamente como: 

hotelaria, lavanderia, serviços médicos, limpeza, vigilância, restaurante, recursos humanos 

e relacionamento com o consumidor. Logo, os gestores não podem apenas se apoiarem 

nos recursos limitados, porém devem otimizar o emprego desses recursos para atender os 

anseios da sociedade de forma eficiente. (SILVA; DRUMOND, 2004) Cianciarullo 

(2003), mencionou que grande parte dos hospitais brasileiros têm dificuldades de 

implementar modelos ágeis de gestão que contribuam para o atendimento das 

necessidades dos cidadãos, pois possuem dificuldades em trabalhar com mudanças de 

comportamento. Sendo assim, a gestão pode acarretar impactos importantes na assistência 

hospitalar para integrar competências e potencializar resultados. Lemos e Rocha (2011) 

observaram que decisões tomadas de maneira correta são de total importância para a 

gestão de hospitais, tendo em vista as estruturas complexas compostas por diversos 

profissionais e avançadas tecnologias.   

 

 2.1 HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS (HU)  

 

Conforme Medici (2001), os hospitais universitários cresceram nos últimos anos como 

instituições independentes ainda que, de alguma forma, mantidos por verbas públicas. 

Observou que novos desafios começaram a surgir, a partir da década de setenta, definindo 

mudanças dos serviços de saúde, como: a atenção primária ligada ao conceito de 

democratização da saúde; técnicas de prevenção como instrumentos para prolongar a vida e 

reduzir custos; o crescimento da atenção médica baseada no conceito de seguro, nos 

procedimentos e práticas mais padronizados e controle externo, objetivando alcançar 

resultados com maiores custos efetivos; aumento de conhecimento e da regulação do setor, 

adequando-se um “vínculo entre saúde, ambiente, trabalho, alimentação e transporte” (p.149); 

a multidisciplinaridade crescente da atenção a saúde; e, o crescimento dos mecanismos de 

defesa do consumidor e do aparato judicial contra práticas incontestáveis anteriormente. O 

hospital universitário é uma instituição que possui as seguintes características: é um 

prolongamento de um estabelecimento de ensino em saúde; promove treinamento 
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universitário em saúde; é reconhecido como um hospital de ensino e principalmente propicia 

atendimento de maior complexidade, denominado nível terciário, para a população. Tendo em 

vista a alta tecnologia empregada, o ensino e a pesquisa possuem uma grande despesa com 

saúde e são assim identificados como hospitais caros. Conforme analisado por Medici (2001), 

os hospitais universitários tem como função básica a prestação de serviços de alta tecnologia e 

complexidade, mesmo que possam também prestar serviços de atenção primária. A maioria 

desses hospitais é administrada por faculdades de medicina ou universidades e nesse caso são 

dependentes do financiamento dessas instituições. Devido aos elevados custos, os HU são 

pouco atrativos aos planos de seguro médico. “A tendência, portanto, é que se mantenham 

sendo custeados pelo setor público, com boa parte dos serviços prestados de forma gratuita ou 

subsidiada.” (p. 149) O referido autor observa que as universidades de medicina deveriam 

perceber os hospitais universitários como “clientes e não como controladores ou gestores”, já 

que essa perspectiva “buscaria uma maior eficiência e racionalidade na gestão destas 

instituições.” (MEDICI, 2001, p. 149) Assim, o que se percebe de acordo com Medici (2001) 

é o debate no qual é possível transformar os hospitais universitários em instituições que se 

integrem à rede de saúde e contribua para a sua eficiência e sua maior funcionalidade. 

Todavia, aplicar-lhes apenas o papel de competidores da rede de saúde é considerado um mau 

uso de recursos aplicados nestas instituições. Além dos problemas já mencionados, também 

pode-se citar os erros de gestão, omissão das universidades em reposição de pessoal nos 

hospitais universitários e dívidas que são acumuladas. As possíveis soluções poderiam 

começar por recuperação de hospitais como um todo, planos de qualificação para os vários 

níveis de trabalhadores e gerências em saúde e financiamentos de reformas e equipamentos. 

(TORO, 2005, p. 58) 

 

 2.2 SISTEMAS DE FINANCIAMENTO 

 

Os modelos de financiamento nos hospitais do Brasil são a “principal preocupação dos 

tomadores de decisão pública”. (MEDICI, 2014, p. 52) Os principais financiadores dos 

serviços hospitalares são: o setor público, as operadoras de planos de saúde, as instituições 

de seguridade social, as empresas e entidades similares, as instituições filantrópicas e as 

famílias. Para o financiamento das atividades próprias e delegadas, o setor público utiliza 

recursos de arrecadações tributárias e outras formas de fisco. Os recursos públicos 

orçamentários para o SUS, nos hospitais públicos, financiam as despesas de pessoal e 
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compram de forma direta “através de sistemas de pagamento retrospectivo para 

procedimentos ambulatoriais ou internações, como a autorização de internação hospitalar 

(AIH), os serviços de hospitais públicos e privados para a população usuária.” (MEDICI, 

2014, p. 52) Não existe muita liberdade para que os gerentes hospitalares estimulem o 

aumento da produtividade de seu pessoal ou a melhoria da prestação de serviços através 

de incentivos econômicos ou para discipliná-los caso não respondam de forma adequada 

às necessidades gerenciais do hospital, tendo em vista que os hospitais públicos 

desconhecem seus gastos com pessoal. Sendo assim, “estabelecer processos de avaliação 

de resultados ou compromisso de gestão nesses hospitais” é algo muito difícil.  (MEDICI, 

2014, p. 53) As operadoras de planos de saúde são entidades que administram uma 

carteira de planos de saúde individuais e coletivos para seus assegurados. O plano 

individual é financiado através de tarifas cobradas mensalmente e cobrem procedimentos 

pactuados. Os planos coletivos estão relacionados a entidades que financiam o risco de 

saúde das pessoas afiliadas. As instituições de seguridade social são formas públicas de 

cobertura dos riscos à saúde que cobrem a proteção de trabalhadores e de suas famílias. 

Esta cobertura pode ser monopartite quando apenas a empresa ou o trabalhador a financia; 

bipartite quando é financiada pela empresa e os trabalhadores ou tripartite quando as 

empresas, os trabalhadores e Estado são financiadores juntos. As empresas e entidades 

similares financiam planos de saúde, tendo em vista que cobrem o risco individual e 

coletivo de seus funcionários e familiares com uma modalidade de gestão diferenciada, e 

também atuam como entidades de seguridade social, pois solicitam uma contribuição dos 

empregados afiliados. As instituições filantrópicas de saúde são aquelas que atuam sem 

finalidade econômica com a intenção de ajudar as pessoas menos favorecidas e que não 

têm condições de custear serviços de saúde. Também ajudam as pessoas que possuem 

necessidades especiais de saúde e que não são supridas de forma adequada pelo setor 

público. Para custear esses serviços, essas instituições, recebem doações e pagamento de 

taxas por alguns usuários para complementar as necessidades de financiamento.  

 

 
No Brasil, os hospitais filantrópicos com rede própria na saúde correspondem a uma 
categoria bastante diversificada de instituições comunitárias, religiosas de vários 
credos, sociedades profissionais ou sociedades de grupos de nacionalidade 
estrangeira. Eles se financiam com seus próprios recursos institucionais, com a 
venda de serviços a quem pode pagar, com transferências de recursos públicos do 
SUS e pela eventual cobrança de taxas para complementar os serviços não cobertos 
pelo setor público ou de populações com capacidade de pagamento (MEDICI, 2014, 
p. 57). 

 



31 
 

 

As famílias de todas as classes sociais usam seu próprio orçamento para financiar e 

complementar os serviços de saúde como, medicamentos, consultas médicas, planos de saúde, 

contribuições da seguridade social, dentre outros tipos de gastos. (MEDICI, 2014) 

As formas e pagamento e remuneração dos serviços hospitalares existentes são: 

Sistema Orçamentário Tradicional (SOT) no qual, “a transferência de recursos compõe um 

orçamento que é atado a gastos pré-programados para uma rede que pertence à administração 

direta do financiador.” (MEDICI, 2014, p. 60) Modelo geralmente utilizado pela 

Administração Pública empregado com os recursos que financiam os gastos dos hospitais 

tradicionais do SUS; os Sistemas de Orçamentos Globais (SOG) são comuns em hospitais 

públicos e permitem mais liberdade para os hospitais que utilizam essa fonte principal de 

financiamento; Sistema Tradicional de Compra e Venda de Serviços (STC), no qual os 

pacientes e financiadores compram diretamente os serviços do hospital; Sistemas de 

Pagamento Retrospectivo (SPR), no qual as despesas dos hospitais com serviços de saúde são 

ressarcidas através de “tabelas de pagamento baseadas em diagnósticos, protocolos clínicos 

ou mesmo classificações especiais para procedimentos ambulatoriais ou de internação.” 

(MEDICI, 2014, p. 63); Sistemas de Pagamento por Capitação (SPC) recebem uma 

remuneração fixa para o “cuidado parcial ou integral da saúde de uma população definida, em 

bases per capita.” (MEDICI, 2014, p. 65) Sistemas de Pagamento por Seguro (SPS), no qual 

pagam um prêmio referente a um serviço de saúde que foi utilizado pelo indivíduo detentor da 

apólice de seguro e que a aciona para receber o pagamento; Sistemas de Pagamento por 

Incentivos a Resultados (SPI), utilizado no intuito de melhorar a qualidade dos serviços em 

hospitais em regiões mais pobres e pagam prêmios adicionais ligados ao desempenho dos 

hospitais. 

 

Um sistema de remuneração deve, antes de tudo, ser avaliado em função de seus 
impactos na melhoria dos resultados e pela complexidade institucional para sua 
implantação. Os impactos na melhoria dos resultados se medem, sobretudo, em 
termos dos incentivos ao aumento da cobertura, qualidade, controle de gastos e 
eficiência dos processos internos de gestão (MEDICI, 2014, p. 68). 
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 2.3 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO (HUAP) 

 

 O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) foi inaugurado em 15 de janeiro de 

1951 e nomeado Hospital Municipal Antônio Pedro em homenagem ao clínico-geral 

Antônio Pedro Pimentel que foi um dos fundadores da Faculdade Fluminense de 

Medicina. No início, o HUAP se manteve com verbas da prefeitura e também com as 

cobranças obtidas através de serviços médicos prestados.  

 

Em 1957, a Prefeitura proibiu a cobrança de serviços e, em oito meses, praticamente 
sem recursos, o hospital fechou suas portas.Em dezembro de 1961, o hospital 
chegou a ser reaberto em caráter de emergência, para atender as vítimas do incêndio 
do Gran-Circo Americano, que vitimou 400 pessoas. Em 1964, depois de três anos 
de abandono e como resultado de uma longa mobilização dos estudantes de 
Medicina, o Hospital Municipal foi cedido pela Prefeitura à Universidade Federal 
Fluminense, tornando-se assim o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP, 
2014). 

 

De acordo com informações do site do hospital e as fornecidas por seus gerentes, o 

HUAP é considerado na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário, isto é, unidade de 

saúde de alta complexidade de atendimento. Atende a população da Zona Metropolitana II 

que é composta por sete municípios, a saber, Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São 

Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. A estimativa de abrangência de atendimento dessa 

população refere-se a mais de dois milhões de habitantes e também atende parte da população 

da cidade do Rio de Janeiro devido à proximidade das duas cidades. Atualmente, possui 213 

leitos e seu financiamento vem do SUS através do Fundo Nacional de Saúde, de um contrato 

estabelecido com o município de Niterói e do MEC que efetua o pagamento da folha de 

pessoal do hospital. Possui uma emergência referenciada desde 2007, já que não atende às 

demandas espontâneas, como os pacientes que vêm direto da rua ou de casa. A mudança no 

atendimento da emergência ocasionou uma rotina de comunicação com as Secretarias de 

Saúde dos municípios da Região Metropolitana II, com outras unidades de pronto 

atendimento, com o Corpo de Bombeiros e Samu. “A Emergência do HUAP atende os casos 

considerados graves e de alta complexidade em diversas áreas. Os pacientes devem ser 

encaminhados por uma unidade de atendimento e estar acompanhados do médico 

responsável.” (UFF, 2015) 

Caso o paciente, após o atendimento inicial, necessitar ser transferido para o HUAP, o 

“hospital onde o paciente foi atendido deve entrar em contato com a Central de Regulação da 

Região Metropolitana II, que providenciará a transferência.” (UFF, 2015) 
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Como missão o HUAP busca gerar, transformar e difundir o conhecimento para 

prestar serviços de saúde com qualidade trazendo dignidade aos seus pacientes de forma 

crítica e hierarquizada. Com relação à visão, o HUAP trabalha pra que seja reconhecido como 

um centro de excelência nacional e internacional através de sua capacidade técnica, trazendo 

humanidade e transparência a sua gestão administrativa. Para tornar sua visão uma realidade 

procura formar profissionais de valor, capacitando e treinando seu pessoal técnico e gerindo 

recursos de forma eficiente e eficaz para atender à população com qualidade e desenvolver o 

ensino, a pesquisa e a extensão dentro dos conceitos da Universidade. (HUAP, 2014) 
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 3.ANÁLISE DOS DADOS 
 

 3.1 ANÁLISE DOS DADOS DOS GESTORES DO NÍVEL ESTRATÉGICO 

 

Para análise e interpretação dos dados foram utilizados gráficos que comparassem as 

respostas dos gestores de cada nível da administração e demonstrassem uma impressão mais 

simples e dinâmica do assunto. “O recurso da linguagem gráfica torna possível a organização 

de dados coletados, utilizando números ao descrever fatos, facilitando assim, a comparação 

entre eles.” (PEÇA, 2008, p. 2) Tendo em vista o caráter qualitativo das informações, o tipo 

de gráfico utilizado para apresentar os resultados foi o gráfico de setores.  

 O Hospital Universitário Antônio Pedro possui cinco gestores no nível estratégico da 

organização, denominados diretor geral, diretor acadêmico, diretor médico, diretor de 

enfermagem e diretor administrativo. De acordo com as informações coletadas nos 

questionários e transferidas para o gráfico de setores pode-se perceber o seguinte: 

 

 Com relação ao sexo, o Gráfico 1 mostra que os gestores são em sua maioria do sexo 

masculino. O que pode indicar que as mulheres, no HUAP, ainda não conseguiram igualdade 

com os homens para assumir a direção estratégica do hospital. 

 

 
Gráfico 1–Gráfico que analisa o sexo dos gestores de Nível Estratégico do HUAP. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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 De acordo com o Gráfico 2, os gestores, em sua maioria, estão com idade acima de 50 

(cinquenta) anos o que pode demonstrar preparo para administrar o hospital, já que com a 

idade também se adquire experiência e conhecimento. 

 

 
Gráfico 2 - Gráfico que analisa a idade dos gestores de Nível Estratégico do HUAP. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 
 

 

 No Gráfico 3 percebe-se que a maioria dos gestores são formados em medicina e 

totalizam 60% (sessenta por cento) das respostas. Isso se explica, pela  instituição em análise, 

ser um hospital universitário que tem como objetivo formar profissionais de valor para 

atender à população com qualidade. 

 

 
Gráfico 3 - Gráfico que analisa a formação acadêmica dos gestores de Nível Estratégico do HUAP. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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Quanto a especialização em gestão hospitalar, o Gráfico 4, mostra que entre os 

gestores do nível estratégico, em sua maioria, 60% (sessenta por cento) possuem 

especialização em gestão hospitalar. O que corrobora para supor que uma especialização na 

área de atuação pode contribuir para tomadas de decisões corretas e eficientes no hospital. 

 

 

 
Gráfico 4 - Gráfico que analisa a especialização em Gestão Hospitalar dos gestores de Nível Estratégico do 
HUAP. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 
 

 

 O Gráfico 5 mostra a leitura regular de publicações acadêmicas na área de atuação. A 

maioria demonstrou estar atenta a este tipo de leitura, tendo em vista que 60% (sessenta por 

cento) dos gestores afirmaram ter uma prática de leitura constante. Essa informação é muito 

interessante, pois demonstra que os gestores estão sempre buscando orientação através de 

leituras complementares para gerir de forma eficiente. 
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Gráfico 5 - Gráfico que analisa a leitura regular de publicações acadêmicas na área de atuação dos 
gestores de Nível Estratégico do HUAP. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

 

 O Gráfico 6 apresenta que 60% (sessenta por cento) dos gestores participam de 

eventos científicos / acadêmicos na área da gestão hospitalar, o que pode se depreender que, 

apesar de a maioria já possuir formação em gestão hospitalar, também tem o interesse em 

buscar atualizações e novos conhecimentos na área. 

 

 
Gráfico 6 - Gráfico que analisa a participação em eventos científicos na área de gestão hospitalar dos 
gestores de Nível Estratégico do HUAP. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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 O Gráfico 7 vai apresentar a especialização como o curso que os gestores do Nível 

Estratégico do HUAP consideram mais importante para seu aperfeiçoamento. Por se tratar de 

um hospital, essa informação é muito relevante, pois é um ambiente onde o trabalho é 

especializado e necessita de profissionais ajustados à complexidade de um hospital. 

 

 

 
Gráfico 7 - Gráfico que analisa os cursos que os gestores do Nível Estratégico do HUAP consideram 
importantes para o seu aperfeiçoamento. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

  

 

 No que se refere a exercer outra função em concomitância com o cargo de gestor na 

unidade de pesquisa, o Gráfico 8 mostrou que apenas um diretor alegou exercer mais de uma 

atividade. Essa informação confirma a importância de os gestores não estarem envolvidos em 

muitas atribuições para que a função gestora não seja comprometida e tida como ineficiente. 
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Gráfico 8 - Gráfico que analisa se os gestores de Nível Estratégico do HUAP exercem outra função em 
concomitância com o cargo de gestor na unidade pesquisada. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

 

 Quanto ao tipo de gestão praticada entre os gestores, no Gráfico 9 percebeu-se que 

todos os diretores exercem o tipo de gestão descentralizada, ocorrendo apenas um caso em 

que o gestor alegou também praticar a gestão centralizada em paralelo com a gestão 

descentralizada, tendo em vista a falta de capacitação de alguns funcionários para assumir 

algumas responsabilidades. 

 

 

 
Gráfico 9 - Gráfico que analisa o tipo de gestão praticada pelos gestores de Nível Estratégico do HUAP. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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 Com relação a possuir outras especializações, verificado no questionário aplicado, 

observou-se unanimidade nas respostas, tendo em vista que todos possuem outras 

especializações como: medicina do trabalho, nefrologia, epidemiologia, anatomia humana, 

cirurgia geral, relacionamento interpessoal e administração pública. Também todos os 

gestores do nível estratégico possuem experiências na função gestora. Os gestores 

demonstraram conhecimento teórico sobre gerenciar ao responderem a pergunta aberta do 

questionário sobre o que seria gestão. Em outra pergunta sobre os pontos fortes e problemas 

que enfrentavam no desempenho de sua função, os diretores responderam que entre as 

dificuldades no dia a dia estariam: a falta de equipes qualificadas, a falta de comprometimento 

dos funcionários na instituição, ausência de recursos financeiros e recursos humanos, falta de 

gerenciamento sobre os pares e falta de governança. Os problemas enfrentados pelos gestores 

do nível estratégico, como a falta de comprometimento dos funcionários na instituição, vão de 

encontro com o que foi mencionado por Cianciarullo (2003), já que grande parte dos hospitais 

brasileiros têm dificuldades de implementar modelos ágeis de gestão que contribuam para o 

atendimento das necessidades dos cidadãos, pois possuem dificuldades em trabalhar com 

mudanças de comportamento. A carência de pessoal qualificado não permite uma gestão 

eficiente capaz de potencializar os resultados. Foi mencionada por um diretor a dificuldade de 

gerir quando ocorrem relações políticas na organização, o que ratifica a opinião de Morgan 

(1996) ao avaliar como disfuncional a dimensão política existente nas organizações, já que 

não contribui como instrumento capaz de gerar consensos e negociações que possibilitem um 

melhor desempenho da organização. 

Através das dificuldades que esses gestores informaram como a insuficiência de 

gerenciamento sobre os pares e a falta de recursos financeiros, pode-se observar o que Medici 

(2014) esclareceu sobre não existir muita liberdade para que os gerentes hospitalares 

estimulem o aumento da produtividade de seu pessoal ou a melhoria da prestação de serviços 

através de incentivos econômicos ou para discipliná-los caso não respondam de forma 

adequada às necessidades gerenciais do hospital, pois estabelecer processos de avaliação de 

resultados ou compromisso de gestão nesses hospitais é algo muito difícil. Também foi 

relatada pelos diretores a questão de não possuírem um organograma que corresponda à 

realidade da estrutura da organização, tendo em vista que o organograma disponibilizado na 

internet não corresponde à estrutura funcional do hospital. Ainda segundo Medici (2001), os 

hospitais universitários têm como função básica a prestação de serviços de alta tecnologia e 

complexidade, o que se identifica no HUAP, pois presta serviços de alta complexidade.  A 

maioria desses hospitais é administrada por faculdades de medicina ou universidades e nesse 



41 
 

caso é dependente do financiamento dessas instituições, o que também se constata no HUAP 

que está ligado a Universidade Federal Fluminense e recebe financiamento desta universidade 

para pagamento da folha de pessoal do hospital.  

 O fato de todos os gestores do Nível Estratégico possuir experiência na função gestora 

respalda o que foi falado por Dussault (1992) sobre os dirigentes precisarem ter capacidade 

intelectual e interpessoal para lidar com as complexidades de um ambiente variável e 

limitado, visto que além de possuírem conhecimentos e experiências na função gestora, 

também estão atentos as atualizações que ocorrem em sua área através de leituras e 

participações em eventos científicos. Esses conhecimentos contribuem para que o gestor seja 

capaz de entender o funcionamento de uma organização profissional, o processo de produção 

dos serviços de saúde, sua rede de relações e necessidades, distribuição e evolução da 

comunidade. 

 Entre os pontos fortes no exercício da função gerencial no HUAP, os gestores 

destacaram o seguinte: conhecimento técnico, boa relação interpessoal, atuar como gestor de 

políticas que irão beneficiar a instituição e não pessoas (não beneficiar o interesse pessoal) e 

aprendizado contínuo à partir da importância das relações. Como observado no Gráfico 9, 

todos os diretores exercem o tipo de gestão descentralizada, ocorrendo apenas um caso em 

que o gestor alegou também praticar  a gestão centralizada em concomitância com a gestão 

descentralizada. Isso atesta o que Mintzberg (2003) verificou sobre as configurações 

organizacionais, nas quais identifica o HUAP como uma burocracia profissional que pratica 

uma descentralização vertical e horizontal, na qual o poder de decisão está localizado no 

núcleo operacional, tendo em vista que seus membros são profissionais cujo trabalho é 

amplamente coordenado pela padronização das habilidades. Além de possuir uma estrutura 

altamente democrática, hierarquias administrativas paralelas, ambiente complexo e estável, e 

autonomia dos profissionais. 
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  3.2 ANÁLISE DOS DADOS DOS GESTORES DO NÍVEL TÁTICO 

 

Na análise dos dados dos gestores do Nível Tático foi observado o seguinte: 

 O Gráfico 10 mostra informações quanto ao sexo dos gestores que em sua maioria são 

do sexo feminino. Pode se deduzir que nesse nível da administração as mulheres conseguiram 

um espaço para atuar. 

 

 

 
Gráfico 10 - Gráfico que analisa o sexo dos gestores de Nível Tático do HUAP. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

  

 

 Com relação a idade, o Gráfico 11, indica que a maior parte dos gestores possui idade 

entre 50 e 59 anos. O gráfico também mostra que existem poucos gestores com idade entre 20 

e 40 anos, o que pode demonstrar falta de oportunidade para gestores mais jovens e com 

novas ideias.  
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Gráfico 11 - Gráfico que analisa a idade dos gestores de Nível Tático do HUAP. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

  

 

 O Gráfico 12 aponta para a diversidade na formação acadêmica dos gestores do Nível 

Tático do HUAP o que não configura um problema, já que, conforme Dussault (1992) não há 

uma preferência pela formação em Administração, mas o gestor deve estar preparado com 

conhecimento adequado para exercer a função gestora. 

 

 

 
Gráfico 12 - Gráfico que analisa a formação dos gestores de Nível Tático do HUAP. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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 O Gráfico 13 informa que 79% (setenta e nove por cento) dos gestores do Nível Tático 

possuem especializações, o que demostra interesse por capacitação. Todavia, conforme 

questionário aplicado, nenhum gestor do nível Tático possui especialização em gestão 

hospitalar, o que pode demonstrar falta de interesse para adquirir conhecimento relacionado a 

área de atuação. Essa informação pode se mostrar um problema para a gestão de um hospital. 

 

 
Gráfico 13 - Gráfico que analisa se os gestores de Nível Tático do HUAP possuem outras especializações. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

 

  

 A leitura regular de publicações acadêmicas na área de atuação é realizada por uma 

minoria. O Gráfico 14 demonstrou que 57% (cinquenta e sete por cento) dos gestores não se 

interessam por ler regularmente publicações acadêmicas na área em que atuam, o que 

constitui um dado importante, pois além de não possuírem uma formação em gestão e 

especializações na área, ainda não buscam leituras que contribuam para a aquisição do 

conhecimento a cerca da função que ocupam no HUAP. 
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Gráfico 14 - Gráfico que analisa a leitura regular de publicações acadêmicas na área de atuação dos 
gestores de Nível Tático do HUAP. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

 Os gestores que participam de eventos científicos / acadêmicos na área de gestão 

hospitalar também são minoria. Essa informação é obtida através do Gráfico 15 que 

demonstrou  que 71% (setenta e um por cento) não participam de eventos científicos na área 

de gestão hospitalar e que apenas 29% (vinte e nove por cento) dos gestores participam de 

congressos, palestras e encontros voltados para a gestão hospitalar. Como já mencionado, essa 

informação pode mostrar desinteresse dos gestores do nível tático do HUAP. 

 

 
Gráfico 15 - Gráfico que analisa a participação dos gestores de Nível Tático do HUAP em eventos 
científicos na área da gestão hospitalar. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
  

Sim; 6; 43%

Não; 8; 57%

LÊ REGULARMENTE PUBLICAÇÕES 
ACADÊMICAS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO

Sim; 4; 29%

Não; 10; 71%

PARTICIPA DE EVENTOS 
CIENTÍFICOS NA ÁREA DA GESTÃO 

HOSPITALAR



46 
 

  

 Os tipos de cursos que os gestores do nível tático consideram importantes para seu 

aperfeiçoamento são observados no Gráfico 16 que expõe a especialização como o curso mais 

importante para o aperfeiçoamento da maioria dos gestores. O que se justifica por se tratar de 

um hospital, onde o trabalho é padronizado e especializado. 

 

 

 
Gráfico 16 - Gráfico que analisa os cursos que os gestores de Nível Tático do HUAP consideram 
importantes para o seu aperfeiçoamento. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

 

 

 O Gráfico 17 apresenta a experiência na função gestora e chama a atenção para o fato 

de 57% (cinquenta e sete por cento) dos gestores, ou seja, a maior parte, não possuírem 

experiência no exercício da função gerencial antes de assumirem o cargo que ocupam. Essa 

informação pode indicar uma possível falta de capacidade e conhecimento para os gestores do 

nível tático do HUAP atuarem como administradores. 
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Gráfico 17 - Gráfico que analisa se os gestores de Nível Tático do HUAP possuem experiência no exercício 
da função gerencial. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 
 

 

O Gráfico 18 evidencia que a maioria não exerce outra função em concomitância da 

função de gestor totalizando 86% (oitenta e seis por cento) os que possuem apenas a função 

de gestor. Essa informação pode demonstrar que esses gestores têm mais tempo e 

disponibilidade para pensar a administração do hospital. 

 
 
 

 
Gráfico 18 - Gráfico que analisa se os gestores de Nível Tático do HUAP exercem outra função em 
concomitância com o cargo de gestor na unidade pesquisada. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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 Com relação ao tipo de gestão praticada pelos gestores do nível tático, o Gráfico 19 

informa que grande parte dos gestores praticam o tipo de gestão descentralizada, ou seja, 57% 

(cinquenta e sete por cento), o que está de acordo com o que foi mencionado por Mintzberg 

(2003) sobre as organizações de configuração denominada Burocracia Profissional, 

identificada em hospitais, possuírem uma gestão descentralizada horizontal e vertical. 

 

 

 
Gráfico 19 - Gráfico que analisa o tipo de gestão praticada pelos gestores de Nível Tático do HUAP. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

De acordo com as respostas do questionário aplicado, os gestores consideram um 

problema para o exercício de sua função as seguintes questões: a cultura organizacional, o 

insuficiente fluxo de informações, a ausência de planejamento institucional, o clientelismo, a 

ausência de comprometimento, a dificuldade no fluxo entre os serviços (intersetorial) 

comprometendo o alcance dos objetivos, os recursos insuficientes, a remuneração que não 

condiz com as atividades exercidas, as dificuldades para compras, o pessoal insuficiente para 

a demanda do setor, a falta de reconhecimento para pró-atividade, os servidores com vícios no 

atendimento sem foco profissional, a dependência de informações e processos de outros 

setores, a gestão de pessoas, a hierarquia, a falta de pessoal especializado e capacitado, a falta 

de recursos, a falta de servidores e terceirizados responsáveis com suas atividades e a falta de 

comunicação entre os setores. Os problemas informados apontam para o que foi falado por 

Amaral e Campos (2014) com relação às falhas gerenciais que ocorrem no setor público e que 

comprometem o bom funcionamento da instituição como os mecanismos de incentivo 
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insuficientes. A falta de pessoal capacitado e qualificado, de acordo com o que foi 

respondido, são problemas que impedem a organização de atingir suas metas e desempenhar 

seu papel como organização de saúde pública. A ausência de planejamento institucional e a 

remuneração que não condiz com as atividades exercidas são consequências claras da falta de 

uma reforma administrativa e da legislação organizacional do SUS, dificultando a gestão no 

cotidiano das organizações sanitárias e principalmente dos hospitais, conforme mencionado 

por Amaral e Campos (2014). 

 Uma questão que também chama a atenção é o fato de 57% (cinquenta e sete por 

cento) dos gestores, ou seja, a maior parte, não possuírem experiência no exercício da função 

gerencial antes de assumirem o cargo que ocupam. Segundo Dussault (1992), o gestor deve 

ser capaz de entender o funcionamento de uma organização profissional e a questão que se 

levanta, diante disso, é se os gestores do nível tático do HUAP estão preparados para atuarem 

como gerentes de um hospital, tendo em vista que para o mencionado autor, os dirigentes 

podem contribuir para o crescimento profissional e individual de seus colaboradores a partir 

de suas habilidades e experiências o que também contribuirá para alavancar a qualidade dos 

serviços prestados. Todavia, além de a maioria não possuir formação e especialização na área 

de gestão, também não demonstram interesse na aquisição desse conhecimento. A 

importância por buscar conhecimento através de leituras e cursos de aperfeiçoamento é 

mencionada por Dussault (1992) como determinante para a atuação como gestor, já que suas 

habilidades também podem ser desenvolvidas através de atividades de formação autodidata. 

Nos dados que apresentam áreas de formação diversificadas, apenas dois gestores aparecem 

com formação em administração e um gestor com especialização em gestão pública, o que 

não seria um impasse, pois Dussault (1992) não sugere uma formação específica para o 

exercício da gestão em saúde. Todavia, é necessário que o profissional tenha capacidades, 

conhecimento e atitudes compatíveis com as exigidas para a gerência nessas organizações, 

para escutar, comunicar-se e lidar com as dificuldades de forma adequada no intuito de atingir 

os resultados desejados. Lemos e Rocha (2011) também observaram que decisões tomadas de 

maneira correta são de total importância para a gestão de hospitais, tendo em vista as 

estruturas complexas compostas por diversos profissionais e avançadas tecnologias. Essa 

constatação de Lemos e Rocha (2011) corrobora para afirmar que a maioria dos gestores do 

nível Tático do HUAP não estão preparados para o exercício da função, tendo em vista que 

não possuem formação, em sua maioria, especialização e experiência em gestão e além disso, 

não demonstram interesse em buscar conhecimentos para que essas lacunas sejam reparadas 

através de leituras regulares e participação de eventos ligados à área de gestão, inclusive, 
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gestão hospitalar. Talvez uma questão que precisa ser verificada seria a postura dessas 

pessoas diante das mudanças necessárias para melhorar a gestão, pois conforme verificou 

Cianciarullo (2003), grande parte dos hospitais brasileiros têm dificuldades de implementar 

modelos ágeis de gestão que contribuam para o atendimento das necessidades dos cidadãos, 

uma vez que possuem dificuldades em trabalhar com mudanças de comportamento. Sendo 

assim, a administração pode acarretar impactos importantes na assistência hospitalar para 

integrar competências e potencializar resultados. Dessa forma, os gestores do HUAP do nível 

tático precisam buscar conhecimento adequado para atuarem de forma eficiente e eficaz. 

 Já como pontos fortes na função gestora foram mencionados: a visão ampla que 

adquire da instituição, o poder decisório, a implementação e participação de normas e 

políticas, o apoio dos superiores, trabalhar para paciente carente, a aprendizagem, o 

amadurecimento profissional, a possibilidade de alcançar mudanças nos procedimentos e 

cultura organizacional, a possibilidade de selecionar as melhores opções para obtenção de 

resultados, a aquisição de conhecimento e valores na área, a organização em si, a motivação e 

identificação com a missão institucional do HUAP.No que se refere à pergunta aberta sobre o 

que seria gestão, algumas pessoas se abstiveram de responder, correspondendo a 29% dos 

gerentes, o que pode ser considerado insegurança para demonstrar seus conhecimentos sobre 

gestão. De modo geral muitos têm como ponto alto de sua gestão atuar no HUAP, tendo em 

vista o conhecimento adquirido e sua identificação com a organização.   

 O HUAP foi identificado como uma burocracia profissional, conforme mostrou 

Mintzberg (2003) e foi verificado na análise do Nível Estratégico, tendo em vista o ambiente 

complexo, estável e com poder do conhecimento especializado (expertise), no qual o 

indivíduo possui influência em virtude de seu conhecimento e habilidades. É o caso do 

hospital pesquisado que possui um grande número de profissionais atuando no núcleo 

operacional e que possuem autonomia para agir conforme a necessidade de seus pacientes, 

tendo em vista possuírem controle sobre seu próprio trabalho. Seu poder vem do fato de seu 

trabalho ser muito complexo para ser supervisionado por gerentes, além de seus serviços 

possuírem grande exigência. A estrutura dupla administrativa / profissional refere-se ao 

núcleo operacional altamente especializado e a administração composta por uma estrutura 

administrativa formada por uma assessoria de apoio bem elaborada que dá suporte ao núcleo 

operacional. O HUAP possui uma direção administrativa que contribui para o hospital 

funcionar de forma adequada através de serviços de compras e licitações, controle e 

almoxarifado, patrimônio, hotelaria hospitalar, protocolo, contratos e serviços, rouparia, 

portaria e segurança, transporte, higienização e gerenciamento de resíduos, orçamento e 
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finanças, contabilidade, faturamento, administração de pessoal entre outros. Não se verificou 

o uso de sistemas de planejamento e controle que inclusive foi um dos problemas 

mencionados pelos gerentes do nível tático e que dificultam a gestão.  
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 4. CONCLUSÃO 

  

 O serviço público de saúde prestado por hospitais universitários tem apresentado 

problemas que se referem a financiamento, qualificação de funcionários, compromisso com a 

organização e gestão. Essa pesquisa procurou verificar de que forma a formação dos gestores 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) pode contribuir para que os objetivos do 

hospital possam ser atingidos e melhores estratégias sejam escolhidas para elevar a eficácia e 

eficiência do hospital. Tendo em vista que a maneira como uma organização é gerida pode 

causar significativos impactos na prestação de serviços, o papel da formação e capacitação 

dos administradores torna-se uma importante reflexão e prioridade. 

 Após análise dos dados pode-se verificar que os diretores do nível estratégico do 

HUAP possuem uma formação e capacitação adequada para a função que exercem, além de 

apresentarem experiência em gestão. Possuem conhecimento técnico e funcional com relação 

à organização além de se identificarem com a missão da instituição. Também foi verificado 

que esses diretores dão um grande suporte de assessoria junto com os gestores do nível tático 

ao núcleo operacional do hospital composto pelos diversos profissionais existentes nessa 

burocracia profissional, o HUAP.  

 Com relação aos gerentes do nível tático não se verificou a qualificação e formação 

necessária para o cargo que exercem. A maioria não possui conhecimento à cerca de gestão e 

também não demonstram interesse em buscar qualquer conhecimento da área. Isso pode ser 

considerado um grande problema na gestão do hospital, pois de acordo com Dussault (1992), 

os dirigentes precisam ter capacidade intelectual e interpessoal para lidar com as dificuldades 

de um ambiente tão complexo como o de um hospital e, além disso, para compreenderem e 

administrarem os conflitos e demandas desse ambiente precisam do conhecimento adquirido 

que a formação adequada proporciona como: aprender a comunicar-se, escutar, a entender sua 

organização e seu ambiente, a tirar lições de seus sucessos e fracassos e também como 

contribuir para o aprendizado de seus colaboradores. É esse gerente que, conforme 

mencionado por Dussault vai conseguir adaptar-se a situações mutáveis mais facilmente, 

mobilizar o potencial da sua organização e de seus membros para atingir os resultados 

desejados. 

 O nível estratégico e a maioria dos gestores do nível tático praticam uma gestão 

descentralizada, o que corresponde à estrutura da burocracia profissional que, segundo 

Mintzberg (2003), é altamente descentralizada, tanto na dimensão vertical quanto na 
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horizontal. Logo, no que se refere ao tipo de gestão praticada e seu impacto na administração 

do HUAP foi observado que a descentralização vertical e horizontal encontrada em 

organizações como hospitais, e verificada no HUAP, é adequada para atender as necessidades 

de corporações que enfatizam a autoridade de natureza profissional, ou seja, o poder 

especializado. 

 Sendo assim, depreende-se que a gestão dos serviços de saúde prestados pelo Hospital 

Universitário Antônio Pedro pode ser mais eficiente e que uma gestão na qual os 

administradores estão despreparados pode produzir resultados negativos. Na verdade, a 

necessidade de qualificação do gestor deve ser encarada como mais um desafio a ser 

enfrentado, não obstante os problemas relacionados a questões financeiras e políticas que 

prejudicam a gestão nos hospitais de saúde pública. As implicações para a falta de 

qualificação encontrada na pesquisa poderiam suscitar a criação e execução de programas e 

cursos mais efetivos na capacitação desses gerentes, tendo em vista a dificuldade da gestão 

realizada em um ambiente com tamanha complexidade e problemas que precisam de solução. 
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