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Resumo 

O Sistema Único de Saúde possui deveres e funções estabelecidas na Constituição Federal de 

1988, no entanto, diversos pontos do texto constitucionais não são devidamente cumpridos. 

Nesse sentido, o presente relatório tem por objetivo apresentar uma Unidade de Saúde Pública 

que tenha um modelo de administração pública exitoso que sirva de exemplo de gestão 

administrativa para as demais unidades de saúde pública do Brasil. Para alcançar esse objetivo, 

foram utilizadas metodologias de caráter bibliográfico, documental e pesquisa de campo sobre 

as unidades de saúde referência em gestão segundo a pesquisa de microrregiões econômicas da 

FGV em 2015, com foco na verificação da eficiência e eficácia com base na política adotada e 

na qualificação dos gestores. Buscou-se como resultado desse trabalho, apontar uma possível 

solução para aproximar a realidade brasileira com a previsão constitucional prevista pelo 

legislador nas unidades de saúde públicas. 
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1 INTRODUÇÃO  

A saúde pública brasileira é uma área bastante abordada por diversos estudiosos, no 

intuito de aproximar o embasamento teórico proferido pela Constituição Federal de 1988 e a 

realidade encontrada nas organizações de saúde por todo território nacional. (RONCALLI, 

2003; SOUSA, 2012; e COSTA, 2013, p. 48). 

De acordo com a carta magna brasileira (BRASIL, 1988) o Estado tem os seguintes 

deveres perante a população brasileira em relação à saúde pública: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.  

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.  

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes:  

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais;  

III - participação da comunidade (BRASIL, 1988) 
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 Entretanto, a realidade que se encontra é muito diferente da estabelecida pelo 

legislador, uma vez que a saúde pública vem encontrando sérios problemas crônicos de gestão 

e condução ao longo dos anos, mesmo contando com um dos maiores orçamentos 

governamentais, ainda está muito aquém de onde deveria estar (PAIM, 2007, p. 1821).  

 Importante ferramenta para avaliar  o sistema de saúde é a pesquisa de satisfação dos 

usuários. Moimaz et. all. (2010) ao entrevistarem os usuários do SUS identificaram que mais 

da metade queixava-se das filas para o atendimento. Além disso, há relatos de má aparelhagem 

dos hospitais, e serviços  condições precárias de higiene para funcionamento,  problemas que 

podem estar relacionados com a gestão do serviço público de saúde. 

Mendes (2013, p. 30) sugere ser necessário avaliar os problemas do SUS 

detalhadamente e traçar planos de ação concretos e viáveis para que se possa aperfeiçoar o 

sistema. 

Pelo exposto, pretende-se responder aos seguintes questionamentos: os gestores do 

Sistema Único de Saúde possuem formação em administração pública? São profissionais de 

saúde com experiência na área e que posteriormente assumiram o cargo de gestão? É realizado 

planejamento para que sejam desenvolvidas as atividades ao longo do mandato? Caso positivo, 

qual o conteúdo desse planejamento? Quais são os meios utilizados para avaliação do alcance 

das metas estabelecidas? 

Partindo desta premissa de má gestão do aparato da saúde pública, este projeto tem por 

objetivo geral: 

 Apresentar um modelo de gestão de uma Unidade hospitalar do Sistema Único de 

Saúde que teve êxito. 

E como objetivos específicos: 

 Identificar se os gestores do SUS possuem formação em administração pública; 

 Verificar se possuem experiência prévia em saúde pública para o desempenho dos 

seus cargos;  

 Descrever os instrumentos utilizados para o planejamento modelo de gestão de 

unidade de saúde pública. 

Para tanto, será necessário desenvolver o tema em torno da realização de 

procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica e documental para a proposição de uma 

política de estado única, com interligação entre as três esferas de governo (federal, estadual e 

municipal) em oposição as políticas governamentais realizadas de quatro em quatro anos, que 
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tendem a sofrer solução de continuidade, devido a troca dos políticos gestores do plano de 

saúde, juntamente com toda a equipe envolvida (direta e indiretamente) na administração da 

saúde pública. 

Além disso, busca-se a proposição de cargos de carreira para os gestores da saúde 

pública com a exigência de profissionais capacitados e devidamente habilitados por um curso 

superior em administração pública com especialização na área de saúde. 

A base, para a elucidação desses problemas propostos, será feita com a apresentação 

dos conceitos que envolvem as políticas públicas, para uma posterior abordagem de um modelo 

de gestão de uma unidade de saúde que obteve êxito em sua empreitada e que suas melhorias 

possam ser aproveitadas para outras unidades de saúde pública nacionais, ressalvando as 

devidas alterações necessárias. 

O assunto em questão já foi alvo de abordagem por diversos estudiosos da área, dos 

quais merecem destaque o artigo sobre os 25 anos do Sistema Único de Saúde: resultados e 

desafios (MENDES, 2013), que aborda de maneira prática e simples, medidas de grande 

viabilidade para enfrentar essa problemática na saúde pública, e o artigo Configuração 

institucional e gestão do Sistema Único de Saúde: Problemas e desafios (PAIM e TEIXEIRA, 

2007, p. 1819), que resume-se assim: 

O trabalho analisa a problemática da “institucionalidade” do SUS, destacando 

alguns nós críticos a serem enfrentados para a retomada do projeto da Reforma 

Sanitária Brasileira. A reflexão diz respeito à configuração institucional do 

SUS, abarcando também aspectos relativos ao processo de condução político-

gerencial do sistema, parte da cultura organizacional do Estado brasileiro, 

patrimonialista, autoritário, burocrático e colonizado por interesses privados. 

Descreve um conjunto de problemas, como o “engessamento” da gestão, por 

conta das limitações legais estabelecidas em função da política econômica, a 

exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a inadequação das “alternativas” 

subsidiárias das reformas gerencialistas, que geram a fragmentação do 

processo de gestão, e o marcado amadorismo consequente à insuficiência de 

quadros profissionalizados, reprodução de práticas clientelistas e corporativas 

na indicação de ocupantes dos cargos de direção em todos os níveis. São 

apresentados argumentos favoráveis à introdução e consolidação de inovações 

institucionais, a exemplo das fundações estatais de direito privado e discute-

se estratégias de fortalecimento da capacidade de governo das instituições 

gestoras do SUS, em particular a profissionalização da gestão e a formação 

profissional nesta área. (PAIM e TEIXEIRA, 2007, p. 1819) 

Por Políticas Públicas, entende-se as ações, atividades e programas que são 

desenvolvidos pelo Estado de modo direto ou indireto, com a participação de entes públicos ou 

privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para 
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determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico. As políticas públicas 

correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam graças ao 

reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos das 

pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais. 

Assim, um exemplo de política pública na área da saúde, seria o programa “Mais 

Médicos” do Governo Federal, que por meio da contratação de médicos, inclusive estrangeiros, 

tenta diminuir o déficit de profissionais formados em medicina em áreas mais isoladas ou que 

tenham uma demanda maior que a oferta de mão-de-obra qualificada. Tudo visando prestar um 

melhor atendimento de saúde à população. 

De igual maneira, também seria uma forma de política pública, a proposição de um 

plano de gestão de unidades hospitalares baseado na figura do gestor. No qual ele seria um 

profissional de administração pública encarregado de conduzir o gerenciamento administrativo 

de uma unidade hospitalar, como base para proposição da melhoria das condições da saúde 

pública no que se refere à administração da ponta da linha, como um passo para execução de 

melhores práticas no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para desenvolver essa perspectiva, o presente relatório está estruturado da seguinte 

maneira: 

Capítulo 1 – Introdução: com a apresentação dos objetivos da pesquisa, a motivação 

do trabalho e seu desencadeamento lógico; Capítulo 2 - Apresentação do caso: que versa sobre 

as características do modelo de gestão exitoso executado em uma unidade de saúde de porte 

médio do município de Tupã – SP, por meio da proposição dos motivos da escolha da referida 

unidade de saúde nesse município, bem como, a apresentação dos dados colhidos em 

questionário enviado aos funcionários da área administrativa do hospital em tela; Capítulo 3 - 

Referencial teórico: que busca levantar as bases para fundamentação da hipótese da pesquisa e 

subsidiar as ideias propostas no plano de ação do relatório; Capítulo 4 - Plano de Ação: que tem 

o objetivo de propor um programa modelo de melhorias na gestão hospitalar, inspirado nas 

ações desempenhadas na unidade de saúde de Tupã pesquisada; e o Capítulo 5 - Conclusão: 

que retomará os objetivos propostos na pesquisa a fim de elucida-los segundo a pesquisa 

realizada. 
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2 APRESENTAÇÃO DO CASO 

No intuito de realizar um levantamento de dados sobre modelos de administração de 

unidades de saúde que deram certo, foi verificado as características da administração que lhes 

tornam exitosas, para que sirvam de exemplo a serem copiados nas unidades hospitalares de 

médio porte que apresentam má gestão administrativa, que sofrem por esse motivo, com o 

desperdício de remédios, falta de suprimentos médicos e capacitação de profissionais na área 

administrativa. Apontando as possíveis soluções ao problema da má administração hospitalar 

segundo a análise de uma unidade de saúde hospitalar de médio porte que apresenta um bom 

desempenho administrativo. 

 Assim, de posse do Relatório da Fundação Getúlio Vargas (FGV) do ano de 2015 

(Brazil Competitive Profile No 26) que versa sobre as microrregiões mais competitivas 

economicamente no território nacional, verificou-se no critério saúde as cidades que tem as 

melhores condições de acesso ao serviço de saúde, que proporcionam o serviço de saúde 

público mais qualitativo e que se destacam no quesito melhor avaliação segundo opinião de 

seus usuários.  

O critério saúde é importante nesse relatório porque representa a saúde da força de 

trabalho (parcela da população economicamente ativa) da região para os empresários e 

possíveis investidores na área, uma vez que tal dado representa eficiência, maior produtividade 

da população, além de maior longevidade devido as taxas mais elevadas de expectativa de vida. 

O município melhor ranqueado na pesquisa foi o município de Barretos – SP e o 

segundo melhor foi o município de Tupã – SP, assim o critério de escolha de Tupã para estudo 

de caso se deu pela dificuldade de contatar as unidades de saúde de Barretos, enquanto a 

comunicação com Tupã foi conseguida sem maiores problemas. 

Nas figuras abaixo é possível identificar, no idioma inglês, o ranking de saúde (Health) 

da FGV, com base na expectativa de vida, o que confirma as informações supracitadas. 
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Fonte: FGV, 2015. 

 

 

Fonte: FGV, 2015. 
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2.1 O Município Tupã 

Tupã é um município do interior do estado de São Paulo, localizado a mais de 400 km 

a oeste da capital São Paulo em linha reta. Tem população estimada em pouco mais de 75.000 

habitantes de acordo com censo realizado em 2015. 

Historicamente Tupã teve como base de sua economia a produção cafeeira, entretanto 

com a estagnação dessa produção nas últimas décadas e alta dependência econômica da 

produção de produtos primários (agropecuários), foi obrigada a buscar nova atividade 

econômica para alavancar a economia local. Investiu-se então na conservação dos recursos 

naturais, fontes hídricas e na preservação da cultura dos imigrantes da Letônia na região, 

conseguindo-se assim que o município fosse reconhecido como estância turística segundo o 

governo estadual, fator que proporciona forte fonte de atração de recursos à região, bem como 

a instalação de instituições de ensino privadas e públicas na cidade. 

Além do turismo, destaca-se na região os mais de 380 estabelecimentos industriais de 

transformação de carne, leite, amendoim, soja, milho, rações, dentre outros de uma gama 

variada de produtos pouco tecnológicos. 

Na área da educação, Tupã apresenta uma boa estrutura de ensino, com 23 (vinte e 

três) escolas de ensino fundamental, 11 (onze) de ensino médio e 5 (cinco) de nível superior, 

sendo uma estadual (UNESP) três privadas (Pap Fadap, Facaat e Esefap) e uma federal 

(Instituto Federal Tupã). 

O destaque no ensino vai para o curso de administração de empresas da UNESP 

(Universidade Estadual Paulista), que em 2006 conseguiu a terceira colocação dentre os 

melhores cursos de administração do estado de São Paulo. Além disso, a um estimativa que 

indica que a UNESP sozinha na região, seja responsável por cerca de 5% da renda anual de 

Tupã. 

Na área da saúde, Tupã conta com 7 (sete) Unidades Básicas de Saúde (UBS), 3 (três) 

hospitais, 1 (um) ambulatório de saúde mental ( que trata também de casos relacionados à 

doenças sexualmente transmissíveis e AIDS), 1 (um) centro de atendimento odontológico 

(PAOM), 1 (uma) unidade de pronto atendimento (UPA), 1 (uma) farmácia popular e 1 (um) 

centro de saúde (AME), que oferece diversas especialidades médicas que são referência na 

região. 
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Além disso, Tupã conta com a maior proporção de habitantes por leitos de hospitais 

psiquiátricos de São Paulo, sendo quase 1.000 (mil) leitos para uma população de 75.000 

(setenta e cinco mil) habitantes, o que possibilita a atenção de cerca de 1,5% da população ao 

mesmo tempo em hospitais psiquiátricos. 

Na unidade de saúde de Tupã estudada, um hospital de médio porte, o setor de 

oncologia tem condições de prestar atendimento nas especialidades de cirurgia de cabeça e 

pescoço, mastologia, tumores cutâneos, gastrenterologia, urologia, cirurgia torácica, 

ginecologia, neurocirurgia e oncologia clínica, além de serviços auxiliares de nutrição, 

psicologia, fisioterapia, maternidade, Unidade de tratamento Intensivo (UTI), e atendimentos 

de urgência e emergência em geral. De forma que atualmente são realizados cerca de 500 

consultas e cerca de 200 quimioterapias e hormonioterapias mensais. A unidade conta ainda 

com serviço de enfermaria, responsável pela triagem e decisão se o caso deve ser encaminhado 

aos postos de saúde ou se deve seguir tratamento no próprio hospital. 

Dentre as atividades de gestão no hospital, se destacam o programa de doação de notas 

fiscais e de doações, formas escolhidas pela direção para que a população participe direta e 

indiretamente na geração de recursos para a unidade, conforme se vê nas figuras abaixo. 
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Fonte: Hospital São Francisco de Assis. 
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Fonte: Hospital São Francisco de Assis. 

 

Os dados coletados sobre a referida unidade de saúde foram obtidos por meio do acesso 

de sua página de internet. Também foi enviado e-mail para o endereço eletrônico 

disponibilizado na seção “fale conosco” para que fosse aprofundado os dados sobre a unidade, 

como dados sobre a quantidade de atendimentos realizados por mês para cada especialidade e 

o quantitativo de funcionários empregado por área, mas infelizmente nenhuma resposta foi 

conseguida nesse sentido. 

2.2 Procedimentos Metodológicos 

Primeiramente, foi realizado um procedimento de levantamento bibliográfico 

sobre o tema, de forma a reunir a maior quantidade de livros, monografias, artigos e revistas 

cientificas sobre o assunto. Num segundo momento, levantamento documental e trabalho de 

campo com a realização de questionários com questões fechadas e abertas com os profissionais 

da área administrativa de uma unidade de saúde de Tupã – SP. 
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2.2.1 Pesquisa bibliográfica 

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio de levantamento em site de buscas 

Google com as palavras ou expressões “SUS”, “desafios SUS”, “problemas SUS”, “soluções 

saúde pública”, “gestão governamental”, “política pública”, “melhores cidades saúde pública”. 

A partir dos resultados levantados, foi aprofundado o estudo bibliográfico seguindo as 

referências bibliográficas de cada artigo encontrado nas primeiras pesquisas.  

2.2.2 Pesquisa documental 

De posse do material digital coletado através da pesquisa bibliográfica, foi estudado e 

lido todo material para posterior realização do referencial teórico sobre o assunto. Em um 

segundo momento, foi feita uma análise dos assuntos mais pertinentes ao tema e o seu 

fichamento para subsidio da matéria aqui apresentada. 

2.2.3 Pesquisa de campo 

Foi realizada uma pesquisa de campo para complementar os dados obtidos por meio 

da pesquisa documental em Agosto/2016 através de um questionário eletrônico com 10 (dez) 

funcionários empregados na administração de uma Unidade de Saúde Pública do município de 

Tupã – SP. Em uma unidade hospitalar de médio porte, equipada e capacitada para o 

atendimento oncológico, com serviço de obstetrícia que proporciona acompanhamento pré-

natal até o parto. Dispõe-se ainda de atendimentos de urgência e emergência de média e alta 

gravidade, sem que haja a necessidade de remover a grande maioria dos pacientes para cidades 

maiores e “teoricamente” mais capacitadas.  Inclusive após triagem realizada pelas enfermeiras, 

verifica-se a gravidade de cada paciente, de forma que uma vez constatada a simplicidade do 

caso, o mesmo é encaminhado para os postos de saúde, de menor expressão, mas que têm plenas 

condições de prestar um bom atendimento para os referidos casos. Tal encaminhamento 

desafoga as enfermarias da unidade e prioriza o atendimento de casos médicos segundo a 

capacidade operacional instalada em cada unidade. 

Na referida pesquisa, foram feitas 10 (dez) perguntas por meio de um questionário 

eletrônico disponibilizado por e-mail, sendo 08 (oito) perguntas objetivas (fechadas), de 

resposta de caráter obrigatório e 02 (duas) perguntas subjetivas, de caráter aberto (optativo).  

O objetivo do questionário era verificar os principais pontos relacionados com a boa 

administração pública da Unidade, que poderiam ser copiados por outras unidades de saúde, 
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bem como verificar a importância do bacharel em administração pública para o êxito da 

Unidade de Saúde. O questionário utilizado pode ser consultado na página 27 – Apêndice A. 

A amostra foi selecionada aleatoriamente dentre os funcionários do quadro 

administrativo da unidade de saúde de acordo com o critério de voluntariado ao preenchimento 

da pesquisa pela plataforma “google form”  (enviada por e-mail), de modo que não foi possível 

apresentar dados mais detalhados sobre a amostra pesquisada, além das respostas obtidas no 

questionário realizado e explorado abaixo. 

2.3 Análise de dados 

Foram levantados os seguintes dados: 

a. Nível de formação acadêmica 

 

 

Figura 1 – Formação Acadêmica 

Fonte: Dados da pesquisa, Ago/2016. 

 

Dentre os entrevistados, a grande maioria (80%), apresenta formação em algum curso 

de nível superior, o que demonstra elevado nível intelectual dos funcionários da área 

administrativa. Isso é importante porque o conhecimento obtido pela formação universitária 

proporciona a base para a profissionalização da gestão administrativa, como aborda Braga 

(1973, p. 59). 

 

 

 

 

 

Formação Acadêmica dos 
Administradores da Unidadade de 

Saúde Pública

SIM

NÃO
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b. Especialização 

 

Figura 2 – Área de Formação  

Fonte: Dados da pesquisa, Ago/2016. 

 

Mais da metade dos profissionais da área administrativa são formados em 

administração (50%) e administração pública (10%), o que demonstra que a maioria dos 

funcionários empregados na área administrativa tiveram formação adequada para trabalhar 

nesta área. Possivelmente sendo um dos fatores de sucesso da gestão administrativa da unidade 

de saúde. Tal dado é importante porque corrobora a ideia de “Administração de Saúde” proposta 

por Carvalhal (1981), que propõe o planejamento, organização, controle, direção da 

administração hospitalar e da saúde pública. 

 

c. Experiência 

 

Figura 3 – Experiência Administrativa 

Fonte: Dados da pesquisa, Ago/2016. 

A grande maioria já apresentava uma relativa experiência nas funções que 

desempenham, se sentiam bem preparados para o desempenhos de suas tarefas. Fato que reflete 

o bom trabalho de gestão pessoal para seleção e preparação dos administradores. 

Área de Formação Profissional

Área de Saúde

Administração

Administração
Pública

Tempo de Trabalho na área 
administrativa

Até 1 ano

De 1 à 2 anos

De 2 à 5 anos

Mais de 5 anos
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Além disso, a experiência proporciona a correta sinergia entre os profissionais da área 

administrativa, que passam a trabalhar mais integrados e orientados para a pronta intervenção 

nos atos e fatos administrativos segundo a obrigação que a legislação impõe. 

 

d. Administração Pública  

A totalidade dos entrevistados acredita que seria de grande valia a realização de 

especialização em administração da saúde pública, de modo a ter profissional plenamente 

capacitado para o desempenho de suas atividades, enquanto os profissionais de saúde poderiam 

dedicar-se exclusivamente a parte operativa da saúde.  Além disso, os entrevistados tem 

conhecimento adequado sobre a existência de cursos de graduação e especialização em 

administração pública para gestão na saúde. O que demonstra a importância da função do 

bacharel em administração pública na área de saúde, como é proposto nesta pesquisa.  

 

e. Fatores essenciais para a boa condução administrativa da unidade de saúde 

Dentre os muitos fatores citados como decisivos para o bom desempenho 

administrativo da unidade de saúde, os mais relevantes foram o Planejamento Gerencial, A 

execução de Políticas Públicas de gestão na área de saúde e a presença de Profissionais 

capacitados nas funções específicas. 

Assim, se identifica a conscientização dos funcionários da área administrativa para a 

realização da gestão profissional na saúde, com a Lei no 4.769, de 9 SET 65 – Princípio da 

Profissão regulamentada, que implica na utilização dos funcionários devidamente capacitados 

em suas áreas para exercerem melhor suas funções. Pelo planejamento gerencial e a execução 

de Políticas Públicas de gestão na área de saúde se entende a necessidade de utilizar a vertente 

cientifica para obter melhores resultados na gestão de longo prazo (20, 30 anos) em detrimento 

das medidas utilizados a cada período de governo de quatro anos. Ainda se pode comprovar a 

presença da mentalidade de implementação do conhecimento técnico aprendido na graduação 

em administração nas atividades práticas de rotina. 

 

f. Características fundamentais de administrador de uma unidade de saúde pública 

Conhecimento técnico-profissional, experiência na área e proatividade foram as 

características mais relevantes citadas pelos entrevistados, como decisivos em sua Unidade para 

o bom desempenho alcançado. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 A Saúde Pública e a Má Gestão Administrativa 

Reconhecemos que o médico é o profissional imprescindível em um hospital, mas a 

gestão de um empreendimento hospitalar precisa e deve ser tocada por um profissional 

capacitado e habilitado para esta função, até porque o Brasil adotou o princípio da profissão 

regulamentada, garantindo que os serviços especializados e que impliquem em conhecimentos 

também especializados sejam prestados por pessoas com a qualificação exigida, segundo a Lei 

nº 4769, de 9 de setembro de 1965. 

A Saúde Pública, por ser um serviço essencial, é um assunto que interessa a todos, pois 

desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, em 1988 pela Constituição Federal 

Brasileira, o assunto passou a ser discutido e implementado visando oferecer o atendimento 

igualitário, cuidar e promover a saúde de toda a população.  

Entretanto, para conseguir prover o atendimento universal, igualitário em todos os 

rincões do país, aos moldes do que foi proposto pelo legislador da carta magna, se faz necessário 

o dispêndio de um montante bastante elevado de recursos, conforme discorre Cislaghi, Teixeira 

e Souza (2011):  

O acesso universal à saúde pública exige um padrão de financiamento que 

repõe cotidianamente a necessidade do aumento de recursos investidos no 

SUS, bem como a superação da relação estreita entre o público e o privado, 

onde a esfera privada cada vez mais, assume a gestão desses serviços 

(CISLAGHI, TEIXEIRA, SOUZA, 2011, p.2). 

Apesar de requerer valores elevados para prestar o atendimento ao qual se predispõe, 

conforme previsto pela Constituição Federal de 1988, é possível desenvolver medidas efetivas 

para diminuição dos gastos e manutenção do nível de atendimento público.  Como pôde ser 

visto com a implementação da emenda constitucional 29/2000. 

Pela emenda Constitucional número 29, aprovada em 2000, que modificou o Art. 198 

da Constituição Brasileira, ficou assegurado que as ações e serviços públicos de saúde passam 

a integrar uma rede regionalizada e hierarquizada. Tal organização passa a constituir um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única 

em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
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preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade 

(BRASIL, 2000a).  

Pelo inciso III, a participação popular ou da comunidade onde está localizada a unidade 

de saúde, entende-se uma retomada da importância da participação popular no setor saúde 

conforme já havia sido previsto na Constituição Federal de 1988, que determina no artigo 198, 

que dentre as ações e serviços públicos de saúde estejam organizadas as diretrizes de 

descentralização, atendimento integral e a participação da comunidade (BRASIL, 1995).  

Com a participação da comunidade, passa a ocorrer um maior cuidado com a instalação 

de saúde, bem como uma maior fiscalização dos agentes da administração, tornado assim, o 

processo administrativo da unidade mais eficiente e transparente, com bons resultados para 

todos os pacientes e o próprio sistema de saúde que diminui o desperdício. 

De acordo com Costa e Lionço (2006, p. 48), os princípios do SUS devem ser 

compreendidos como elementos interpeladores para as políticas de saúde, que por sua vez 

devem, diante dos impasses, potencialidades e especificidades das circunstâncias históricas, 

serem recolocados permanentemente como questões para gestores e trabalhadores do sistema.  

Em outras palavras, Costa e Lionço (2006, p. 47) em seu artigo já visualizavam a ideia 

do desenvolvimento de uma política de estado para gerir a Saúde Publica, embora esse não 

fosse o objetivo de seu trabalho, o fato de proporem especificações permanentes para o sistema 

e para gestores já asseguram a relevância da discussão do tema que hora se aborda. 

Entretanto, essa ideia encontra o desafio que a descentralização provocou, que apesar 

de conferir muitos benefícios, encara um grave problema, o “apadrinhamento” político, que 

ocorre principalmente nos municípios, o que provoca a descontinuidade e inviabiliza a criação 

de planos de cargos e salários (SOUSA, BATISTA, 2012, p. 7).  

Além disso, a baixa capacidade do aparelho formador de recursos humanos em saúde, 

bem como poucas instituições de ensino superior voltadas para a formação de profissionais de 

administração pública com foco na saúde pública, no sentido de prover a adequação necessária 

aos processos de formação para viabilidade do programa de desenvolvimento de profissionais 

capacitados são responsáveis pela má-gestão da saúde pública e temas clássicos a serem 

discutidos nas propostas reformistas do SUS (PIERANTONI, 2001, p. 346).  

No caso da má gestão de recursos públicos, podem ser ocasionados pela condução por 

profissionais não capacitados adequadamente, que corroborariam para os males que vemos na 
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saúde econômica e financeira do país. Quem sofre com essa situação é o cidadão, que fica a 

mercê de serviços mal prestados. 

3.2 A Saúde Pública Como Política De Governo 

A Saúde Pública, por ser um serviço essencial, é um assunto que interessa a todos, pois 

desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, em 1988 pela Constituição Federal 

Brasileira, o assunto passou a ser discutido e implementado visando oferecer o atendimento 

igualitário, cuidar e promover a saúde de toda a população.  

Entretanto, para conseguir prover o atendimento universal, igualitário em todos os 

rincões do país, aos moldes do que foi proposto pelo legislador da carta magna, se faz necessário 

o dispêndio de um montante bastante elevado de recursos, conforme discorre Cislaghi, Teixeira 

e Souza (2011):  

O acesso universal à saúde pública exige um padrão de financiamento que 

repõe cotidianamente a necessidade do aumento de recursos investidos no 

SUS, bem como a superação da relação estreita entre o público e o privado, 

onde a esfera privada cada vez mais, assume a gestão desses serviços 

(CISLAGHI, TEIXEIRA, SOUZA, 2011, p.2).  

Apesar de requerer valores elevados para prestar o atendimento ao qual se predispõe, 

conforme previsto pela Constituição Federal de 1988, é possível desenvolver medidas efetivas 

para diminuição dos gastos e manutenção do nível de atendimento público.  Como pôde ser 

visto com a implementação da emenda constitucional 29/2000. 

Pela Emenda Constitucional número 29, aprovada em 2000 (mas regulamentada 

apenas em 2012), que modificou o Art. 198 da Constituição Brasileira, ficou assegurado que as 

ações e serviços públicos de saúde passam a integrar uma rede regionalizada e hierarquizada. 

Tal organização passa a constituir um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade (BRASIL, 2000a).  

Pelo inciso III, a participação popular ou da comunidade onde está localizada a unidade 

de saúde, entende-se uma retomada da importância da participação popular no setor saúde 

conforme já havia sido previsto na Constituição Federal de 1988, que determina no artigo 198, 
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que dentre as ações e serviços públicos de saúde estejam organizadas as diretrizes de 

descentralização, atendimento integral e a participação da comunidade (BRASIL, 1995).  

Para uma maior compreensão sobre a participação popular, se faz necessário entender 

o SUS segundo seus princípios e diretrizes. Todas as ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – SUS 

devem obedecer aos seguintes princípios: (SOUSA; BATISTA, 2012, p. 4)  

• Universalidade: Este princípio simboliza o rompimento com o modelo excludente 

anterior. A partir do SUS todos os brasileiros passam a ter direito à saúde, em todos os níveis 

que se venha a oferecer. 

• Igualdade: A igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie. Portanto não deve haver distinção de raça, cor, religião, sexo, poder 

econômico ou qualquer outro. 

• Integralidade: O cidadão que necessitar de atenção a saúde, seja para promoção, 

proteção ou recuperação, deve recebê-lo em sua plenitude. Inclusive nos caso que necessite um 

conjunto continuo de ações em vários níveis de complexidade. 

• Participação popular: Realizada através das seguintes instâncias colegiadas: 

Conferencia de Saúde e Conselho de Saúde. Segundo a Lei 8.142/90 (que trata do controle 

social do SUS), cada esfera de governo contará com estas instâncias sem prejuízo para as 

funções do poder legislativo. 

• Descentralização e Comando único: Entendida como uma redistribuição das 

responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo. A 

descentralização parte do princípio de que a realidade local é a determinante principal para o 

estabelecimento de políticas de saúde. Desta forma, a estratégia fundamental do processo de 

descentralização é a municipalização da assistência à saúde. 

• Regionalização e Hierarquização: As ações e serviços públicos que compõem o SUS 

são realizados por estabelecimentos públicos e privados, formando uma rede regionalizada e 

hierarquizada que fornecem ações e serviços de saúde de forma coordenada e descentralizada 

no território brasileiro. 

 Após a promulgação da Constituição de 1988, parecia que finalmente as políticas de 

saúde pública teriam um caráter universal no Brasil, entretanto o Estado realizou um corte no 

orçamento da “pasta” e em consequência disso faltaram recursos para investimento, pessoal, 
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ciências e tecnologia, custeio e manutenção. Fazendo com que os princípios constitucionais 

previstos para o SUS, não fossem implementados com eficiência e eficácia de fato. 

Se o SUS de fato conseguisse fiscalizar o princípio da participação da comunidade, 

com seus conselhos municipais, estaduais e nacional, seguramente passaria a ocorrer um maior 

cuidado com a instalação de saúde, bem como uma maior fiscalização dos agentes da 

administração, tornado assim, o processo administrativo da unidade mais eficiente e 

transparente, com bons resultados para todos os pacientes e o próprio sistema de saúde que 

diminuiria o desperdício. 

De acordo com Costa e Lionço (2006, p. 48), os princípios do SUS devem ser 

compreendidos como elementos interpeladores para as políticas de saúde, que por sua vez 

devem, diante dos impasses, potencialidades e especificidades das circunstâncias históricas, 

serem recolocados permanentemente como questões para gestores e trabalhadores do sistema.  

Em outras palavras, Costa e Lionço (2006, p. 47) em seu artigo já visualizavam a ideia 

do desenvolvimento de uma política de estado para gerir a Saúde Publica, embora esse não 

fosse o objetivo de seu trabalho, o fato de proporem especificações permanentes para o sistema 

e para gestores já asseguram a relevância da discussão do tema que hora se aborda. 

Outro problema que merece bastante atenção é o que diz respeito a profissionalização 

do pessoal empregado nas diversas áreas da saúde, seja na parte administrativa das unidades de 

saúde, ou na atenção primária dos cidadãos mais necessitados. 

As nossas universidades não estavam formando médicos para atender no SUS. Com a 

mudança curricular, nós já estamos hoje nos aproximando das necessidades do sistema, para 

fortalecer a atenção básica como a porta de entrada, disse Nardi, presidente do Conselho 

Nacional de Secretarias municipais de Saúde (CONASEMS), durante o Congresso de 2013 

(CONASEMS, 2013). 

 As deficiências da falta de profissionais especializados e da formação médica 

começaram a ser supridas por meio da mudança curricular e do aumento da oferta de vagas em 

cursos de medicina. Segundo estimativa do governo federal, o Brasil tem um déficit de 50 mil 

médicos, afirmou ainda o Presidente do CONASEMS (CONASEMS, 2013). 

Para ele, é preciso investir na atenção básica por meio da consolidação do Programa 

Saúde da Família e de programas de prevenção com a promoção da atividade física, da 

alimentação saudável e do combate ao tabagismo para diminuir a migração dos pacientes para 

unidades de média e alta complexidade (CONASEMS, 2013). 
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Além do financiamento e investimento na atenção básica, outro gargalo é a falta de 

profissionalização e de qualificação dos gestores na área. É necessário preparar melhor o gestor 

na saúde, para que o dinheiro disponibilizado seja aproveitado ao máximo, tendo em vista a 

dificuldade de aumentar a participação da Saúde Pública em mais dos 4% atuais do percentual 

total orçamental do PIB Brasileiro. Além do que, se faz necessário, com grande necessidade, a 

conclusão de obras de unidades básicas de saúde e prontos-socorros (CONASEMS, 2013). 

A gestão profissional na administração é instrumento indispensável para o alcance do 

objetivo, compartilhado pelas nações do mundo inteiro, de atender à demanda de saúde de toda 

a população, afirmando Braga (1973, p.59): "Quando os recursos são limitados, nem todos os 

problemas de saúde podem ser enfrentados sob o mesmo grau de prioridade, pois apesar do 

conhecimento que se tem sobre algumas das doenças predominantes, a aplicação de medidas 

de caráter científico que redundem em seu controle se faz, em geral, lentamente. Muito, porém, 

poderá ser realizado se os conhecimentos disponíveis forem aplicados de maneira racional e aí 

está precisamente a principal falha dos serviços de saúde: por falta de racionalidade e boa 

administração a maioria dos países do mundo não consegue levar à totalidade de suas 

populações um mínimo de atendimento integrado de saúde. Diz-se que os países menos 

desenvolvidos são pobres demais para fazê-lo, mas a experiência internacional vem 

demonstrando que é possível implantar serviços nacionais de saúde de custo econômico, 

capazes de proporcionar um tipo de atendimento técnico e socialmente aceitável, com um 

máximo de cobertura; indispensável será, no entanto, que tais serviços resultem da integração 

a níveis central, regional e local das diversas forças que direta ou indiretamente atuam na área 

de saúde, e isto requer planejamento”. 

À medida que a administração foi acumulando, em outras áreas de atividade humana, 

um corpo de conhecimentos teóricos e práticos que credenciam também como ciência, enquanto 

arte, as aspectos administrativos peculiares à prestação de serviços de saúde começaram a 

receber uma investigação mais aprofundada e metódica, individualizando, assim, o campo da 

"Administração de saúde" definido como “planejamento, organização, controle, direção, 

coordenação e avaliação dos recursos e processos pelos quais são atendidas necessidades e 

demandas de saúde, cuidados médicos, e um meio ambiente sadio, através da provisão de 

serviços específicos a clientes individuais, organizações e comunidades" (CARVALHAL, 

1981). 
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A expressão "administração de saúde" possui, portanto, um significado amplo, 

englobando conceitos como os de "administração de saúde pública" e "administração 

hospitalar", que se referem à administração de tipos específicos de organizações de prestação 

de serviços de saúde. 

No Brasil, a necessidade de eficiência e eficácia na organização e administração de 

serviços de saúde torna - se tanto mais premente quando, aos fatores partilhados com outros 

países, nesta área (tais como recursos escassos, pressão de custos etc.), junta-se o fato de o país 

estar atravessando um processo de reformulação de suas políticas e ações na área de saúde. 

3.3 A pesquisa de competitividade da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

A pesquisa realizada pela FGV projetos se baseia na busca pelo Perfil Competitivo do 

Brasil segundo uma análise dinâmica multi-nível da competitividade brasileira, construída 

sobre uma base sólida de suporte empírico, rigor metodológico e levando em consideração os 

últimos dados disponíveis no momento. (FGV, 2015, p. 7) 

Ela se caracteriza por ser uma rica fonte de conhecimento, uma vez que é projetada 

para ultrapassar os fundamentos comuns, destacando fenômenos interessantes que podem ser 

investigados através de uma análise detalhada de dados e por estudos de caso. (FGV, 2015, p. 

7) 

O objetivo principal do projeto é tirar lições dos dados e estimular o debate entre os 

tomadores de decisão privados e públicos, enriquecendo a discussão sobre o presente e o futuro 

do Brasil. O projeto baseia-se em benchmarking de estudos existentes sobre competitividade 

global e de país e expandindo-os de várias maneiras. (FGV, 2015, p. 7) 

O diretor da FGV projetos explica abaixo o motivo da realização da pesquisa e embasa 

a credibilidade do estudo produzido. 

À medida que a economia brasileira luta pela sua reorganização, é urgente 

estabelecer políticas que tornem o país atraente para os investidores 

estrangeiros. O sucesso desses investimentos potenciais, além disso, depende 

plenamente de um profundo conhecimento da diversidade do país, das suas 

idiossincrasias e dos seus potenciais de produtividade específicos e locais. 

Este estudo fornece indicadores setoriais que descrevem detalhadamente o 

perfil competitivo do Brasil, examinando regiões e setores. Elaborado pela 

FGV Projetos e publicado pelo Financial Times em um volume especial, visa 

contribuir para uma melhor compreensão dos setores econômicos no país. O 

estudo é o primeiro de uma série que será divulgada todos os anos e que estará 

disponível para especialistas, funcionários governamentais e investidores 
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interessados que desejem consultá-lo. Esperamos que este trabalho único e 

imparcial faça um contributo real para o desenvolvimento econômico e social 

do Brasil. (CAMPOS, 2015, p. 5) 

 

A competitividade das diferentes localidades brasileiras é apresentada seguindo um 

criterioso conjunto de dados utilizado para avaliar cada área de modo único em alcance e em 

qualidade. Para tanto, inclui-se 224 indicadores em 14 dimensões que, por razões de 

acessibilidade e análise, foram organizadas em 6 vetores chave de competitividade. (FGV, 

2015, p. 8) 

Além do índice agregado que posiciona as microrregiões de acordo com sua 

competitividade relativa, o principal avanço do estudo reside nos dados apresentados para cada 

dimensão e vetor de competitividade. Isso permite aos decisores políticos, aos investidores e ao 

público em geral identificar, para cada microrregião, os fatores específicos que impulsionam e 

limitam sua competitividade. Uma melhor compreensão dos pontos fortes e fracos relativos de 

cada localidade ajuda os decisores a usar melhor as vantagens comparativas, identificar as 

prioridades de melhoria e traçar estratégias para incentivar o crescimento e o investimento em 

regiões e setores. (FGV, 2015, p. 8) 

Em quanto as dimensões,  os respectivos indicadores são adaptados para refletir as 

questões importantes para o desenvolvimento do Brasil, considerando os dados disponíveis de 

forma consistente para os 26 estados e o Distrito Federal, bem como para os 5.570 municípios. 

(FGV, 2015, p. 8) 

Por último, mas não menos importante, é o primeiro estudo de seu tipo que combina 

macro e micro aspectos da competitividade. No nível micro, mede e compara a competitividade 

de 558 microrregiões. No nível macro, mede e compara o impacto da carga fiscal e da taxa de 

câmbio na competitividade de 56 setores produtivos. (FGV, 2015, p. 8) 

Embora a pesquisa seja feita com a finalidade de expor a capacidade econômica do 

Brasil por micro e macrorregiões, ela apresenta de forma sucinta, porém brilhante, no critério 

de qualidade da saúde, as microrregiões que apresentam as melhores condições de saúde, 

conforme se vê a seguir: 

Uma força de trabalho saudável que é capaz de trabalhar com níveis máximos 

de eficiência é um requisito para a produtividade das empresas, enquanto que 

os trabalhadores doentes e, portanto, fracos ou ausentes podem causar perdas 

significativas para as empresas. No Anuário de IMD de Competitividade 

Mundial de 2014, o Brasil classificou-se no número 59 dentre 60 países para 
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o indicador de infraestrutura de saúde. A fim de esclarecer a questão, esta 

dimensão mede a acessibilidade e a qualidade dos serviços de saúde pública 

com base em um conjunto de 15 indicadores relacionados aos seguintes 

aspectos: - Acesso aos serviços de saúde; - Qualidade dos serviços de saúde 

pública; e - Saúde autoavaliada. Assim como com a pobreza, uma divisão 

acentuada pode ser observada entre o Sul e o Norte do país. As microrregiões 

que oferecem os melhores serviços de saúde são baseadas nos dois estados 

mais populosos: São Paulo e Minas Gerais. Rio Grande do Sul também 

funciona bem. Os estados do Amazonas, do Maranhão, da Bahia e do Piauí 

estão seriamente subestimados. (FGV, 2015, p. 53) 

Pode ser observado na tabela abaixo, a relação das 20 (vinte) microrregiões mais 

competitivas de acordo com o critério “Saúde”. 

 

Fonte: FGV, 2015. 
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4 PLANO DE AÇÃO 

Fruto do referencial teórico levantado e da pesquisa de campo realizada, chegou-se no 

Plano de Ação a seguir: 

CAUSA 1 : Baixa Responsabilidade de parte da Equipe Administrativa 

SOLUÇÃO 1: Criar Metas de Melhoria e Desempenho (MMD) 

AÇÕES 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

RESPONSÁVEL INDICADORES 
RH 

EQUIPAMENTOS 

INSUMOS 

RECURSOS 

Criar ficha de avaliação 

dos profissionais pelos 

usuários do serviço 

Superior 
Tabela com 

rendimento individual 
Sem custo Diretor da Unidade 

Nr de profissionais 

acima da meta 

Adequar políticas de folgas 

por desempenho, 

assiduidade, elogios e etc. 

Superior 
Gráfico controle de 

pessoal 
Sem custo 

Encarregado do 

setor de RH 

Ranking de 

funcionário por 

setor (Bonificação) 

Profissionalizar a gestão do 

setor administrativo 
Superior 

Curso de graduação, 

especialização ou pós-

graduação em 

administração Pública 

Baixo 
Encarregado do 

setor de RH 

Nr de servidores 

graduados em 

Administração 

Pública 

Criar um Programa de 

capacitação profissional e 

normas gerais de ação a 

serem seguidas. 

Técnico 
Curso em gestão 

hospitalar 
Médio 

Encarregado do 

setor de RH 

Nr profissionais 

treinados e 

capacitados 

Desenvolver análise de 

desempenho e balanço 

mensal, com divulgação de 

melhores práticas e 

oportunidades de melhoria. 

Técnico 

Reunião mensal com 

os funcionários da 

Administração 

Baixo Diretor da Unidade 
Nr de melhores 

práticas 

 

Inicialmente, cabe salientar que o presente plano de ação é inspirado nas ações 

implementadas em uma unidade de saúde considerada de referência na prestação do serviço de 

saúde pública segundo os critérios da FGV, de modo que as medidas aqui elencadas são 

sugestões, deduzidas da verificação na prática e que surtiram o efeito desejado. Entretanto, 

tendo em vista sua complexidade e sua implementação a médio prazo, ajustes são necessários 

que sejam feitos de acordo com as características peculiares de cada unidade de saúde que se 

busque implementa-las.  

Com a criação de Metas de melhoria e desempenho será possível quantificar o nível 

do desempenho alcançado na unidade hospitalar por meio de parâmetros pré-estabelecidos. E 

de posse deles, trabalhar pela efetivação das melhorias e aperfeiçoamentos necessários com 

foco na motivação do pessoal e criação de um bom ambiente de trabalho, conforme orienta 

Paim e Teixeira no seu estudo Problemas e Desafios do SUS (2007, p. 1819). 
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Tal procedimento tende a encontrar uma resistência inicial durante sua implantação, 

mas com o seu desenrolar, a aceitação se torna maciça tendo em vista que o mérito nas boas 

ações individuais serão reconhecidas, fato que por si só incentiva a realização de boas práticas 

por parte dos outros funcionários. Assim,  recompensa-se primeiramente os que obtenham os 

melhores desempenhos segundo os critérios de avaliação pré-estabelecidos pelo Diretor da 

Unidade, que seguirão a prioridade que ele julgue adequada. 

CAUSA 2 : Desperdício de material hospitalar e remédios 

SOLUÇÃO 2: Criar Mecanismo de Controle de Material (MCM) 

AÇÕES 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

RESPONSÁVEL INDICADORES 
RH 

EQUIPAMENTOS 

INSUMOS 

RECURSOS 

Padronização, 

Identificação e 

catalogação dos 

materiais básicos, 

específicos e 

emergenciais por código 

de cores 

Técnico 

Banco de Dados na 

rede interna da 

unidade 

Baixo 
Encarregado do 

setor de material 

Quantidade de 

materiais utilizados 

por procedimento 

Criação de Kit de 

material padrão por 

procedimento 

Superior 

Tabela com relação 

de materiais por 

procedimento 

Sem custo 
Encarregado do 

setor de material 

Economia de 

material 

Profissionalizar a gestão 

do setor 

Superior e 

técnico 

Curso em 

capacitação de 

gestão de material  

Médio 
Encarregado do 

setor de RH 

Nr de servidores 

capacitados 

Reuniões de 

conscientização 
Técnico Sala de Reuniões Médio Diretor da Unidade Nr de reuniões 

 

Com a padronização, identificação e a catalogação dos materiais básicos, específicos 

e emergenciais por código de cores será otimizado o controle desse material, evitando a compra 

de materiais desnecessários ou em quantidade excessiva. Tal mecanismo visa ainda a obtenção 

de dados sobre a quantidade de medicamentos utilizados para cada tipo de procedimento, para 

que possa ser previsto em balanço sua aquisição e/ou reposição conforme a demanda aferida e 

os resultados exitosos conseguidos por Mendes, no seu artigo “25 anos do Sistema Único de 

Saúde: resultados e desafios” (2013, p. 33). 

No que tange a criação do Kit de material padrão para cada tipo de procedimento de 

emergência, rotina, intervenção cirúrgica e consultas, serve para definir o material necessário 

para cada intervenção, como forma de evitar o desperdício de material pelos profissionais de 

saúde na ponta da linha. 
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Para que as duas primeiras medidas sejam possíveis, ou que tenham sua execução 

facilitada se faz necessário que o Encarregado do setor de Recursos Humanos (RH) realize 

ingerências para que o Encarregado do setor de materiais, bem como o pessoal a ele 

subordinado, seja capacitado em um curso de gestão de material conveniado, para que reúnam 

as condições mínimas para desempenhar bem suas funções com eficiência e eficácia. 

E por último, se faz importante a realização de reuniões de acompanhamento e 

conscientização com todos os profissionais da Unidade, sejam da área administrativa ou da 

saúde, quanto a importância do uso racional dos insumos nos diversos procedimentos. (Política 

de difusão de valores morais e comprometimento dos funcionários) 

Estratégias a serem implementadas: 

Ação 
Implantação 

Total Parcial Nenhuma 

1 – Orientar os funcionários sobre as novas 

metodologias de trabalho, prazos, metas... 
   

2 – Levantamento de nível de formação e 

capacitação dos profissionais da área 

administrativa conforme a necessidade das 

funções a serem desempenhadas 

   

3 – Verificar o efetivo mínimo de funcionários 

necessários para condução das atividades e 

quantidade possível a estar na folga (Motivação) 

   

4 – Levantar os cursos de gestão administrativa 

disponíveis e os possíveis candidatos segundo os 

recursos disponíveis  

   

5 – Implementação de normas gerais de condutas 

(regras) 
   

 6 – Criação de bancos de dados de materiais de 

consumo existentes e necessidades e sistema de 

requisição por intranet. 

   

7 – Levantamento de todas as necessidades de 

material de consumo segundo a lista padrão por 

procedimento a ser implementada 

   

8 – Catalogação e arrumação por código de cores 

os materiais no almoxarifado central da unidade 

de saúde 

   

9 – Estabelecimento de mapa de material diário 

por setor (Padronização) 
   

10 – Disponibilização dos novos procedimentos 

e normas de fácil acesso para os principais 

interessados 

   

11 – Realização de reuniões periódicas para 

avaliação e adequação do sistema 
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12 – Gestão de sobras de material e realocação 

no almoxarifado 
   

13 – Gestão de troca de material com outras 

unidades hospitalares para fins de melhor 

aproveitamento 

   

14 – Criar Programa de satisfação de 

funcionários e pacientes 
   

 

As presentes estratégias visam orientar no nível gerencial a aplicação e coordenação 

das atividades necessárias a serem implantadas, para que seja possível avaliar quais metas foram 

atingidas e necessidades de adequação na própria estratégia para que o objetivo seja alcançado. 

A quantidade de estratégias levantadas são baseadas no caráter motivacional do quadro 

de funcionários da área administrativa e a execução da prática correta de gestão de material, 

desde a sua solicitação, passando pelo seu controle, distribuição e recompletamento em tempo 

oportuno para que sofra solução de descontinuidade. Tudo com o foco na gestão gerencial com 

a figura do administrador público em função de destaque na condução do planejamento 

gerencial de longo prazo e com ótima relação custo-benefício, conforme orienta Carvalhal, no 

seu artigo “Formação de Administradores da Saúde” (1981, p. 57). 

5 CONCLUSÃO 

Após análise neste relatório técnico sobre a gestão da saúde pública como política de 

estado, por meio da identificação e do entendimento das políticas públicas de saúde que tem 

apresentado bons resultados em uma Unidade de Saúde Pública, referência de desempenho 

segundo a Fundação Getúlio Vargas, conseguiu-se identificar que a figura do Administrador 

Público como essencial para o bom gerenciamento de uma unidade hospitalar. Uma vez que ele 

tem formação especializada e experiência para essa área, enquanto os profissionais de saúde 

podem dedicar-se exclusivamente à área em que se formaram. 

Na retomada aos objetivos da pesquisa, conseguiu-se cumprir o objetivo geral ao 

apresentar o caso sobre a Unidade de Saúde de Médio Porte de Tupã – SP, que se constitui em 

unidade de saúde modelo de gestão exitosa. 

Por meio da pesquisa de campo qualitativa, na qual se empregou a técnica do 

questionário eletrônico, conseguiu-se elucidar os dois primeiros objetivos específicos, que 

dizem respeito a identificar se os gestores do SUS possuem formação em administração pública 

e verificar se possuem experiência prévia em saúde pública para o desempenho dos seus cargos. 
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Conseguiu-se identificar que embora os gestores da unidade de saúde pesquisada, em sua 

maioria, não possuem formação especifica em administração pública, a maioria possui 

formação na área administrativa, bem como foi comprovado que a quase totalidade dos 

servidores da unidade pesquisada possuíam experiência prévia para desempenho dos seus 

cargos. 

E de posse do referencial teórico e do plano de ação conseguiu-se cumprir o terceiro e 

último objetivo específico, no que tange a descrição dos instrumentos utilizados para o 

planejamento de um modelo de gestão de uma unidade de saúde. 

Assim, com a alocação de pessoal especializado em administração nas devidas funções 

administrativas, conseguiu-se desenvolver  uma administração mais equilibrada com relação a 

execução de um planejamento gerencial baseado na política de saúde pública municipal e 

estadual. Fato este, que somado a alocação de pessoas comprometidas e devidamente bem 

preparadas nas funções corretas foram fundamentais para o elevado desempenho alcançado na 

unidade pesquisada em Tupã - SP. 

Por fim, na certeza que o presente trabalho esteja longe de elucidar a problemática na 

área da saúde, mas sim apresentar um modelo de gestão exitoso baseado na figura central do 

administrador público como peça complementar da grande engrenagem de gerenciamento do 

sistema de saúde público e inspirado no modelo de gestão observado em Tupã - SP, espera-se 

que o presente modelo possa ser amplamente difundido em âmbito nacional, ainda que seja 

sentida a limitação da presente pesquisa em solucionar plenamente o complexo problema de 

gerir o Sistema Único de Saúde, bem como a limitação de ter corrido o risco de ser enquadrada 

a presente pesquisa na gramática política de Edson Nunes, no critério corporativismo.  

Ainda como limitação, houve grande dificuldade em conseguir dados detalhados da 

unidade de saúde de Tupã, bem como de conseguir contato com a unidade de Barretos, que era 

a melhor rankeada na pesquisa da FGV, uma vez que não foi possível ir presencialmente nas 

cidades supracitados e o contato foi estabelecido unicamente por correio eletrônico. 

Como sugestão de futuras abordagens, poderia ser proposto o estudo de um exame ou 

prova que averigue a capacidade do gestor para assumir um cargo na administração pública 

hospitalar. 
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Apêndice A – Questionário 

Fonte: elaboração própria, 2017. 


