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“Há pessoas que choram por saber que as  
rosas têm espinho, há outras que sorriem  

por saber que os espinhos têm rosas!”

(Machado de Assis)

Dentre as várias manchetes do trimestre, os escândalos que se sucedem e 
as trocas de ministro, um tema que mereceu destaque no período foi a discussão 
na Câmara dos Deputados em Brasília sobre a regulamentação da Emenda 
Constitucional 29, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em setembro de 
2010, mas ainda aguarda por sua regulamentação. 

As discussões enveredaram pelos mesmos e repetidos caminhos trilhados, 
a falta de recursos para a saúde, a necessidade de novas fontes de recursos, 
a negativa ao aumento de impostos, a crise da gestão e dos desperdícios na 
área, discussão essa que atravessa décadas desde a promulgação da Lei n. 
8.080, em 1989.

Nesse sentido, nesta edição da RAS, apresenta-se um artigo intitulado 
“Emenda Constitucional n. 29: análise do gasto público estadual em saúde 
de 2004 a 2010 no Brasil”, no qual são apontadas as várias dificuldades e as 
distorções resultantes da não-regulamentação dessa emenda constitucional. 

Também foi entrevistada Adriana Maria André, Enfermeira de formação e 
Doutora em Administração de Empresas, Coordenadora Acadêmica do MBA 
em Gestão de Clínicas e Hospitais da Fundação Getulio Vargas de São Paulo, 
sobre a formação de administradores em saúde, notadamente aqueles oriundos 
do campo da Enfermagem.

Seguem os artigos originais: “Gerenciamento do processo de trabalho em 
enfermagem para subsidiar a instituição de padrões de qualidade”; “Prática 
de avaliação no gerenciamento de enfermagem”; Modelos de qualidade 
nos hospitais paulistas: visão dos gestores”; Implantação e avaliação de um 
modelo de gestão em Unidades Básicas se Saúde”; “Indicadores hospitalares 
e as organizações sociais” e “A estratégia de endomarketing: perspectivas na 
gestão em saúde”.

Para concluir a edição, está o estudo de caso intitulado: “Aplicação da 
metodologia das unidades ponderadas para apurar o custo das refeições em 
serviço de nutrição hospitalar”.

Este conjunto de artigos se conecta com as temáticas da gestão em saúde 
e da melhoria contínua da qualidade na assistência à saúde e constitui uma 
pauta importante, relevante e atual da saúde pública nacional. 

Também segue encartado o Boletim PROAHSA de Indicadores (BIP), número 
63, com números relevantes de nossa prática hospitalar.

Tenham uma boa leitura.

Ivomar Gomes Duarte
Editor da RAS
ras@apm.org.br
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Entrevista

Adriana Maria André

RAS – Podemos começar com uma análise do momen-
to atual da saúde no país... Nesse sentido, como a 
Sra. avalia o atual estágio de implantação do SUS, 
após 23 anos de sua inserção como política pública, 
na Constituição Federal de 1988?
Adriana Maria André – Recordo-me quando participei 
das primeiras reuniões sobre as AIS (Ações Integradas 
de Saúde), em 1985. Nessa época eu atuava como 
subsecretária municipal de saúde no interior do Estado 
de São Paulo e havia montado a primeira Unidade-Mista 
(com servidores federais, estaduais e municipais sobre o 
mesmo teto). Os serviços de saúde da Prefeitura respon-
diam por 70% de todo o atendimento do município. Em 
setembro de 1990, com a regulamentação do SUS, 
muitos dos problemas vivenciados pelas Secretarias na 
realização do plano orçamentário integrado e do plano 
diretor do município passaram a ter uma melhor possi-
bilidade de resolução com a descentralização político-

administrativa. Com o advento da municipalização foi 
possível planejar com base nas necessidades reais de 
determinada população analisando todas as peculia-
ridades locais. Quando as parcerias público-privadas 
começaram a ocorrer primeiro no Estado e depois no 
Município de São Paulo foi possível agilizar contratações, 
reposições e desenvolvimento de pessoal via Instituições 
Parceiras. As primeiras pesquisas sobre o tema mostra-
ram mais eficiência e eficácia na gestão dos hospitais 
do Estado que foram administrados pelas Organizações 
Sociais de Saúde. Alguns problemas persistem e preci-
sam ser trabalhados como os processos de referência 
e contrarreferência, e políticas nacionais alinhando as 
estratégias, utilizando os mesmos indicadores mínimos, 
entre os diferentes serviços e parceiros, sejam eles 
públicos ou privados. Dessa forma, poderíamos analisar 
o desempenho dos mesmos e ter políticas de melhoria 
que trabalhassem o contexto nacional.

 Graduada em Enfermagem Obstétrica pela Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Araras (FEOA).
 Mestre em Administração de Serviços de Saúde pela Universidade de São Paulo (USP). 
 Doutora em Administração de Serviços de Saúde e pesquisadora na área de competências, na USP. 
 Especialista em Educação Profissional pela FIOCRUZ em parceria com a USP. Especialista em Administração de Sistemas de Saúde e Hospitalar pela Escola de Ad-

ministração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV). Realizando o Pós-Doutoramento no ISCTE-Portugal, Projeto QUASER (Qualidade e 
Segurança da Assistência a Saúde nos Hospitais da Comunidade Europeia). 

 Coordenadora Local do Curso de Pós-Graduação em Administração de Empresas do Núcleo São Paulo da FGV. 
 Coordenadora Acadêmica Executiva do MBA na Gestão de Clínicas e Hospitais no Núcleo São Paulo da FGV. 
 E-mail: majanau@msn.com
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RAS – Desde Florence Nightingale o olhar das enfer-
meiras tem sido o mais agudo para as questões hospi-
talares. O olhar médico é muito centrado na patologia, 
enquanto o olhar da enfermeira é mais voltado para 
os aspectos gerais dos “cuidados”... Nem sempre a 
relação entre médicos e enfermeiros foi harmônica. 
Como a Sra. classifica e explica atualmente essa 
relação entre médicos e profissionais de enfermagem, 
principalmente dos enfermeiros?
AMA – As mudanças ocorridas no mundo, nos diversos 
segmentos, de uma maneira geral, e na saúde, em parti-
cular, têm demonstrado que os médicos, os enfermeiros, 
assim como os demais profissionais da equipe multiprofis-
sional de saúde precisarão adequar-se às novas deman-
das que continuarão ocorrendo numa velocidade cada vez 
maior. O modelo centralizado, ”top down”, e segmentado 
por profissões estará cada vez mais em desuso, a “equi-
pe” com norte único trabalhando de forma a aglutinar 
seus “expertises” é que trarão os melhores resultados. É 
interessante trazer a importância de repensar a formação 
e consequentemente, “os currículos” dos cursos nessa 
área. As questões que exigem reflexão são: - Estamos 
formando esses profissionais para atuarem segundo as 
premissas necessárias ao cenário atual? Ou continuamos 
a fazê-lo da mesma forma há décadas? Devemos gerir 
por conflitos ou entender as diferenças de opinião como 
oportunidades para inovação e “oxigenação” das Orga-
nizações? Enquanto os profissionais se olharem como 
partes distintas e não integrantes de um mesmo sistema 
nunca poderão ser chamados de “Equipe” de fato. Acho 
que houve melhora nessas relações, mas ainda há um 
longo caminho a ser trilhado.

RAS – A arte dos cuidados, inerente à pratica da 
enfermagem, muitas vezes acaba sendo invadida por 
outras profissões. Por outro lado, os médicos recla-
mam que muitas vezes a enfermagem invade suas 
atribuições. Comente um pouco sobre as fronteiras 
das profissões da área da saúde.
AMA – Sem dúvida, os limites passam a ser cada vez 
mais tênues. Claro que nos países mais desenvolvidos 
existe mais clareza quanto a esses limites. As questões 
culturais aliadas à relação de profissionais de saúde por 
habitante, os intervenientes de ordem social, econômica 
e política e de poder do nosso país, também acabam 
interferindo na definição desses limites. Com o advento 
da medicina e da enfermagem baseada em evidências e 

no desenvolvimento de protocolos conjuntos isso tende a 
melhorar, acredito que as demais profissões da área da 
saúde acabarão trilhando o mesmo caminho, até chegar-
mos a entender a necessidade de juntos privilegiarmos o 
paciente e não nossas demandas individuais.

RAS – No hospital, os enfermeiros, que constituem o 
maior contingente de funcionários, foram pioneiros 
com os programas de reciclagem e treinamento em 
serviço, através dos programas de educação conti-
nuada. Comente um pouco sobre isso, a origem e os 
resultados em relação à qualidade da assistência.
AMA – Sem dúvida a educação continuada é funda-
mental! Hoje falamos de Universidades Corporativas 
e o que mudou nesse contexto? A ideia é pensar no 
desenvolvimento do colaborador (todos os profissionais 
que atuam no hospital, clínica, ambulatório, etc.) por 
competências e não somente no que tange aos seus 
conhecimentos técnicos específicos de forma pontu-
al. Essas competências estarão alinhadas a missão, 
visão, os valores, as competências organizacionais e 
as competências humanas básicas requeridas para que 
o hospital (a Organização) atinja as suas metas. Todos 
devem estar envolvidos no desdobramento das metas 
e no desenvolvimento dos planos de ação que deve 
chegar até a área operacional com metas individuais. A 
avaliação de desempenho deve estar atrelada aos resul-
tados buscados no plano de ação e do atingimento ou 
não das metas. O plano de desenvolvimento individual 
e da Equipe irá derivar da análise desses resultados. 
De posse disso, o gestor negocia com os seus colabo-
radores os pontos a melhorar e aciona a Universidade 
Corporativa no que tange aos cursos de curto, médio 
e longo prazo necessários para buscar esse objetivo. 
Dessa forma observa-se que existe um modelo sistêmico 
que se autonutre de forma virtuosa.

RAS – As universidades, através de seus hospitais e 
centros de saúde-escola foram a principal retaguarda 
do antigo INAMPS e agora do SUS. Entretanto, a 
formação de pessoal na área da saúde nunca foi 
devidamente articulada às demandas do SUS. Em 
sua opinião, o enfermeiro e os profissionais de enfer-
magem estão sendo formados em sintonia com as 
necessidades do país?
AMA – Não. O programa Pró-Saúde lançado em 03 
de novembro de 2005, inspirado no PROMED, que foi 
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dirigido às escolas médicas e incentivava a mudança 
curricular em 19 escolas médicas brasileiras, levou as 
Universidades a discutirem e trabalharem o tema; no 
entanto, isso ocorre de forma muito morosa, conhece-
mos escolas que passaram quase cinco anos rediscu-
tindo o currículo, certamente ao implementarem esse 
novo programa ele já estará obsoleto. A rigidez imposta 
por algumas leis aliada ao fato que remodelar currícu-
lo pode significar diminuir ou retirar carga-horária de 
alguma área são alguns dos fatores que explicam essa 
morosidade. 

RAS – Na minha percepção, a administração de servi-
ços de saúde é ainda um tema pouco pesquisado. 
Podemos falar em administração de serviços de 
saúde ou administração é a mesma arte, indepen-
dendo do setor?
AMA – As ferramentas e os princípios da administração 
podem ser aplicados a qualquer Organização, mas 
sempre se atentando às peculiaridades. Cada área, 
cada serviço, cada hospital é único e como tal deve 
ser tratado. Propostas de prateleira têm se mostrado 
ineficazes assim como a importação de modelos. A 
missão, a visão, a cultura organizacional, a cultura local 
e os valores devem ser analisados com muito cuidado. 
A análise dos cenários (macro e micro), o perfil epide-
miológico da área de abrangência os recursos disponí-
veis, a maturidade dos colaboradores envolvidos enfim, 
são muitas as variáveis a serem consideradas. Hoje, é 
muito comum que empresas de consultoria queiram 
vender propostas que se adequaram com sucesso a 
uma organização para outra e os resultados têm sido 
retrabalho, aumento de índice de queixas, erros e queda 
na qualidade. 

RAS – E o enfermeiro do futuro. Como a Sra. vislum-
bra esse profissional? E a especialização dos 
enfermeiros?
AMA – Hoje, qualquer profissional da área da saúde 
precisa entender o “todo”. Tenho observado que nos 
países onde todos os profissionais da área da saúde 
possuem disciplinas consideradas básicas e funda-
mentais juntos e que somente na hora de trabalhar as 
áreas especificas é que se separam, os resultados para 
a “equipe” são melhores.
Exemplo: - Todos os profissionais da área da saúde cursam 
juntos nos primeiros dois anos da graduação disciplinas 

básicas como: citologia, histologia embriologia, anatomia, 
fisiologia, patologia, etc. Depois os cursos começam a se 
diferenciar. 
Se todos os profissionais de saúde tivessem pelo 
menos um ano de administração de serviços, essa 
visão do todo poderia ajudar e muito. Os enfermeiros 
são os únicos que cursam administração na graduação 
e nas especializações. A carga horária dos cursos de 
graduação deveria ser maior e incluir disciplinas como 
matemática financeira, contabilidade, custos. Hoje 
todos têm um orçamento a administrar. Ao trabalhar 
com a gestão de recursos escassos como fazer mais 
com menos?
Quanto às especializações, elas precisarão ser sempre 
pensadas dentro do contexto tempo versus lugar. Ao 
se falar de competências, devemos entender que essas 
mudam conforme mudam as demandas das pessoas e 
consequentemente dos serviços. A constante revisão dos 
conteúdos e atualização dos artigos e livros de referência 
deveria ser mandatória.
No quesito técnico, certamente novas áreas irão surgir e 
outras terão a sua demanda diminuída.
O número de inscritos no vestibular para enfermagem 
tem diminuído a ponto de algumas escolas realizarem 
um segundo exame para preencher as vagas. Será que 
teremos enfermeiros suficientes no futuro?

RAS – A proliferação do ensino universitário em geral 
e dos cursos de enfermagem, em particular, em sua 
opinião melhorou o padrão assistencial? Como é o 
novo profissional de enfermagem?
AMA – Que me perdoem as escolas e os profissionais, 
mas piorou e muito.
Infelizmente observa-se que os profissionais acabam 
caindo em uma armadilha, pois são mal preparados e 
quem acaba selecionando é o mercado. Quantos não 
são os que não conseguem se colocar e acabam traba-
lhando em outra coisa. Alguns conseguem inserção, 
mas não passam no período de experiência. Esse é um 
fenômeno que não se aplica somente a enfermagem, a 
medicina, o direito, todos passam pelo mesmo proble-
ma. Os que passam por boas escolas logo percebem 
que precisam realizar uma pós-graduação lato sensu 
e depois de alguns anos de trabalho buscam suprir 
as necessidades demandadas do mercado com isso. 
Esses conseguem ter uma visão mais sistêmica e assu-
mir uma posição proativa nas Organizações.
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RAS – Os hospitais públicos através de seus concur-
sos periódicos têm admitido funcionários, inclusive 
pessoal de enfermagem bastante inexperiente. Após 
certo tempo, as pessoas treinadas e recicladas no 
serviço público acabam sendo contratados para 
trabalhar nos serviços privados... algumas vezes em 
dupla jornada... Comente um pouco sobre isso...
AMA – Infelizmente isso se torna a única saída para quem 
não consegue de imediato a inserção no mercado priva-
do. Começam no serviço público, aprendem fazendo e, 
quando se sentem em condições, buscam os serviços 
privados que remuneram melhor, oferecem mais benefícios 
e estimulam o crescimento interno. A dupla jornada vem 
em consequência da remuneração ser insuficiente para 
arcar com os custos fixos, dessa forma, se faz necessário 
trabalhar em mais de um serviço ao mesmo tempo. As 
ações a serem feitas dependem de políticas públicas, 
reformulação de leis obsoletas, parcerias público-privadas 
e participação mais ativa das Universidades no preparo 
desses profissionais.

RAS – Qual é o recurso mais difícil de ser administrado 
na área da saúde: material, financeiro ou humano?
AMA – Sem dúvida o humano! Pois se este for bem forma-
do, envolvido e interessado ele pode ser desenvolvido 
para compreender como melhor gerir a parte financeira, 

otimizando os recursos e maximizando os resultados poden-
do reinvestir, comprando materiais, etc.

RAS – O que a Sra. acha que se desperdiça mais no 
setor saúde. Tempo, dinheiro ou talentos?
AMA – Todos os itens acima citados! E por um único 
motivo, má gestão.

RAS – Em sua opinião, quais os impactos da revolu-
ção tecnológica, principalmente a da informática e das 
telecomunicações na medicina e na enfermagem?
AMA – Quando poderíamos ter um robô realizando proce-
dimentos com tamanha precisão, ou o acesso aos resul-
tados de exames, inclusive os de imagem, pouco tempo 
após a sua realização, ou assistir uma aula da Harvard 
Medical School no nosso iphone ou ipod sem sair de casa? 
Todas essas maravilhas permitem que possamos ter mais 
rapidez na tomada de decisões, possamos nos manter 
atualizados, possamos realizar procedimentos com mais 
segurança e melhorar os canais de comunicação entre os 
diversos serviços e obter informações relevantes à assis-
tência integrada do paciente a tempo e hora.

RAS – Em nome da ABRAMPAS – Associação Brasi-
leira de Medicina Preventiva e da Revista de Adminis-
tração em Saúde agradeço pela entrevista....
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RESuMO
O Congresso Nacional Brasileiro aprovou em 13 de setembro de 2000 a Emenda Constitucional nº 29 (EC-29), 
estabelecendo regras para a provisão de recursos às ações e serviços públicos de saúde. O presente artigo 
buscou verificar o cumprimento dessa Emenda no Brasil no período de 2002 a 2009 pelos entes Estaduais, 
comparando o gasto pré-determinado pela EC-29 com o destinado à Saúde pelos Estados brasileiros, através 
dos dados fornecidos pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Trata-se 
de um estudo descritivo, cuja base de dados para as informações sobre a aplicação das despesas em Saúde, 
foi a base de dados disponível no SIOPS no período do estudo. Os resultados apontaram que no ano 2002, 23 
Estados destinaram menos de 12% das receitas próprias com saúde, que representa R$ 1,66 bilhões não gastos 
com a saúde; do período de 2004 a 2008, o percentual de gastos com saúde de seis Unidades Federativas 
foi inferior a 12% de suas receitas próprias. Concluiu-se que, desde a Emenda, muitos Estados têm buscado 
atender a legislação, apresentando um aumento significativo do número de Estados que atingem o percentual 
mínimo exigido pela regulamentação. 

ABSTRACT
The Brazilian National Congress approved in September 2000, the Constitutional Amendment 29 (RE-29), 
establishing rules for the provision of resources to actions and public health services. This article aimed to evaluate 
the performance of this Amendment in Brazil from 2002 to 2009 by State entities, comparing the expenses that 
were pre-determined by RE-29 destined to Health by the Brazilian States, through the data providade by the 
Brazilian System on Public Health Budgets (SIOPS). This was a descriptive study, which database for information 
on the implementation of health expenditure, was the basis of data available in the Information System on Public 
Health Budget (SIOPS) during the study period. The results showed that in 2002, 23 States allocated less than 
12% of own revenue for health, representing R$ 1.66 billion not spent on health; from the period 2004 to 2008, 
the percentage of health expenditures of six Federal Units was less than 12% of its revenue. It follows that since 
the Amendment, many States have sought to satisfy any applicable law, presenting a significant increase in the 
number of States that reach the minimum percentage required by the regulations.

Palavras-chave
Financiamento em saúde

Sistema de saúde nacional
Orçamentos 

Saúde publica

Keywords
Financing, health

National health system
Budgets

Public health

Recebido em: 
27/06/2011

Aprovado em: 
30/09/2011

Conflito de interesse: 
nada a declarar

Fonte de financiamento: 
nenhuma



136 Costa RMD, Vieira FS, Paim CRP, Zucchi P

RAS _ Vol. 13, No 52 – Jul-Set, 2011

INTRODuÇÃO
No presente artigo buscou-se verificar o cumprimento 

da Emenda Constitucional nº 29 (EC-29) no Brasil, no perí-
odo de 2002 a 2009, pelos entes Estaduais, comparando 
o gasto pré-determinado pela EC-29 com o destinado à 
Saúde pelos Estados brasileiros, através dos dados forne-
cidos pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde (SIOPS).

O Congresso Nacional Brasileiro, a partir do ano 2000, 
estabeleceu novas regras para o financiamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) pela EC-29, de 13 de setembro de 
2000, que definiu critérios para a provisão de recursos 
às ações e serviços públicos de saúde. Entretanto essa 
emenda ainda não foi regulamentada1. 

A justificativa quanto à importância de entendermos 
essa regulamentação, se dá pelo fato de que a mesma 
estabelece aplicação mínima anual dos custos destinados à 
saúde nas três esferas de governo, sendo calculado confor-
me a receita de impostos e transferências, o que impacta 
diretamente na gestão dos recursos para a saúde1.

Foi definido que Estados e municípios deveriam desti-
nar 12 a 15% das receitas próprias para a saúde. Para 
tanto, foi determinado durante o período de implantação 
dessa emenda que os estados e municípios deveriam 
destinar ao menos 7% das suas receitas, ainda no primeiro 
ano (2000), às ações e aos serviços públicos de saúde 
(ASPS), elevando gradualmente esse percentual até o ano 
de 2004, de modo que a diferença em relação aos níveis 
mínimos a serem atingidos (12% para Estados e 15% para 
os municípios) fosse reduzida à razão de, pelo menos, um 
quinto ao ano.

Desse modo, a EC-29/2000 procurava garantir recur-
sos estáveis para a saúde, diante das crônicas oscilações 
no volume dos gastos públicos, fazendo com que as esfe-
ras subnacionais, sobretudo os Estados, aumentassem 
sua participação no financiamento do SUS2.

Antes dessa regulação, a única vinculação consti-
tucional existente era para a área da Educação, com o 
percentual de 18% de receitas da União e 25% dos Estados 
e municípios1.

A EC-29 foi criada com o objetivo de evitar a repetição 
dos problemas que comprometeram o financiamento do 
SUS nos anos 901.

Como é sabido, nessa década não existia uma legis-
lação que determinasse o quanto que Estados, Distrito 
Federal ou Municípios deveriam destinar à saúde, logo, a 
verba destinada era conforme determinação das esferas, 
de uma forma irregular1.

A importância e os objetivos da regulação, no entanto, 
ultrapassa a preocupação com o volume e a regularidade 
dos recursos no financiamento das políticas de saúde. Ao 
exigir das esferas subnacionais maior e efetiva contribuição 
no financiamento da área, fortalecem a participação e a 
responsabilidade dessas instâncias no arranjo federativo 
que sustenta o SUS2.

A EC-29 alterou os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 
da Constituição Federal e incluiu um artigo nas Disposi-
ções Constitucionais Transitórias (ADCT), para assegurar 
os recursos mínimos para o financiamento das ações e 
serviços públicos de saúde1.

Dentre essas alterações, podemos destacar no artigo 
34 da Constituição Federal, inclusão de percentuais míni-
mos de utilização para a Saúde, além da Educação; no 
artigo 35, inciso III, autorização da intervenção do Estado 
e a União nos municípios nos casos de não aplicação do 
recurso mínimo exigido para aplicação da Saúde; artigo 
156, a definição da progressividade do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU); além da “progressividade no 
tempo”, também estabelece a progressividade em razão 
do “valor do imóvel”. Desse modo, cada município deve 
elaborar a sua Lei Municipal que trata do IPTU, incluindo 
a progressividade em relação ao valor, à localização e uso 
do imóvel; o artigo 160, incisos I e II, veda à União reter 
ou promover restrição à entrega dos recursos atribuídos 
ao sistema de saúde; no artigo 167, inciso IV, ressalva a 
vinculação de receitas de impostos para a destinação de 
recursos para as ações e serviços públicos de saúde; 
o artigo 198 estabelece a aplicação, anual, de recursos 
mínimos em ações e serviços públicos de saúde1.

O crescente compartilhamento do financiamento do SUS 
e o avanço na regulamentação das transferências demanda-
ram a criação de um sistema de informação que possibilitasse 
a coleta, o processamento e a divulgação de dados sobre a 
receita e despesa com saúde nos três níveis de gestão3. 

MéTODO
Tratou-se de um estudo descritivo e de revisão da 

literatura.
Para a coleta dos dados dos gastos destinados à 

Saúde pelos Estados brasileiros, foi utilizada a base de 
dados disponível no SIOPS, visto que, esse sistema é refe-
rência para o acompanhamento, fiscalização e o controle 
da aplicação dos recursos vinculados em ações e serviços 
públicos de saúde. 

O Ministério da Saúde, com o objetivo de controlar as 
informações de despesas e receitas em saúde no âmbito 
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das três esferas de governo, implantou o SIOPS, permitindo 
analisar percentuais de recursos próprios aplicados em 
saúde e com isso identificar o cumprimento da EC-294.

O SIOPS propicia o detalhamento das receitas arre-
cadadas pelos impostos e transferências constitucionais 
e legais, total e por habitante; as transferências do Minis-
tério da Saúde totais e por habitante; o detalhamento 
das despesas com ações e serviços de saúde como de 
pessoal, serviços de terceiros e medicamentos, entre 
outros. As informações contidas no sistema são fornecidas 
e transmitidas pelas Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde. O SIOPS dispõe de dados desde 1998 e seu 
preenchimento passou a ser semestral em 2002, facilitando 
o acompanhamento da programação, execução e controle 
sobre o orçamento na área de saúde.

Os dados do presente trabalho foram analisados e 
comparados aos valores percentuais aplicados pela esfera 
estadual e com os valores mínimos previstos na EC-29.

Foram utilizados dados públicos declarados pelos 26 
estados brasileiros e o Distrito Federal, para o período de 
2002 a 2009.

RESuLTADOS 
A regra vigente cabe ao artigo 77, do ADCT. As despe-

sas mínimas com saúde devem ter como parâmetro o valor 
efetivamente empenhado no ano anterior corrigido pela 
variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB)1,5.

A Tabela 1 apresenta o percentual de gastos para a 
saúde por Estado, no período de 2002 a 2009. Pode-se 
observar que no ano 2002, 23 Estados destinaram menos 

UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Média

REGIÃO NORTE

Rondônia 9,47 10,54 11,42 12,11 12,1 12 12,78 12,58 11,91

Acre 13,46 12,96 12,48 12,05 13,77 13,82 14,34 17,23 14,07

Amazonas 25,11 20,37 21,15 20,78 23,47 22,17 19,21 23,23 21,8

Roraima 10,14 13,26 11,53 12,77 13,22 13,64 14,95 12,32 12,99

Pará 9,88 10,31 12,04 12,41 12,74 12,61 12,77 12,44 12,14

Amapá 12,52 14,99 14,14 11,31 12,93 13,74 13,91 12,03 13,13

Tocantins 11,48 11,32 12,02 12,05 13,52 14,74 13,79 15,67 13,44

REGIÃO NORDESTE

Maranhão 5,56 7,98 13,23 12,73 11,17 11,77 12,06 12,61 11,35

Piauí 6,07 7,48 11,62 12,64 13,48 13,71 12,16 10,06 11,36

Ceará 8,18 8,74 12,7 11,97 14,21 12,14 14,36 15,8 12,85

Rio Grande do Norte 13,3 14,58 12,02 12,63 14,43 17,53 16,52 16,34 15,06

Paraíba 10,52 10,62 9,59 10,32 12,91 12,72 12,49 16,03 12,39

Pernambuco 11,59 11,88 12 12,23 13,24 14,11 14,8 15,81 13,62

Alagoas 9,39 8,96 12,08 12,01 12 12 12,2 12,12 11,61

Sergipe 8,06 10,07 12,04 12,14 11,11 12,44 12,7 12,65 11,73

Bahia 9,41 10,38 12,15 12,15 12,17 12,63 12,77 13,89 12,22

REGIÃO SUDESTE

Minas Gerais 6,36 10,2 12,16 12,33 13,2 13,3 12,19 14,67 12,31

Espírito Santo 12,91 12,65 12,23 12,05 10,43 9,88 10,24 11,8 11,18

Rio de Janeiro 6,28 10,85 11,92 11,92 10,37 10,92 12,63 12,15 11,14

São Paulo 11,76 12,26 13,74 12,95 12,8 13,07 13,46 12,66 12,9

REGIÃO SUL

Paraná 5,98 5,75 6,14 8,35 11,55 9,22 9,79 9,76 8,69

Santa Catarina 5,9 8,18 11,25 10,79 13,09 13,35 12,47 12,14 11,36

Rio Grande do Sul 5,62 4,32 5,2 4,8 5,4 5,8 6,53 7,24 5,76

REGIÃO CENTRO-OESTE

Mato Grosso do Sul 9,22 8,61 12,14 12,57 12,25 13,46 12,98 14,78 12,58

Mato Grosso 7,72 9,09 11,01 11,19 11,07 11,9 11,24 11,66 10,9

Goiás 8,12 10,12 12,46 12,05 12,9 12,3 12,87 13,13 12,05

Distrito Federal 9,78 11,06 13,27 15,51 16,56 20,25 16,06 14,38 15,23

Tabela 1. Percentual de recurso próprio aplicado em saúde, conforme Emenda Constitucional nº 29 (EC-29), por Unidade Federativa (UF) e 
período, 2002 a 2009.

Fonte: Ministério da Saúde/Sistema Integrado de Administração Financeira/Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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de 12% das receitas próprias com saúde, que representa 
R$ 1,66 bilhões não gastos com a saúde e que deveriam 
ter sido. Em 2003, 22 Estados não atingiram o mínimo, 
representando cerca de R$ 1,68 bilhões. Acumulando-
se, assim, uma dívida com o financiamento de saúde de 
R$ 5,30 bilhões. 

Chama-se atenção, o fato da região Norte apresentar 
o maior número de Estados entre os que mais investem 
em saúde (Amazonas, Acre, Tocantins, Roraima, Amapá), 
conforme apontado na Tabela 1.

Outro ponto a ser observado é a média do período 
de 2004 a 2008, o percentual de gastos com saúde de 
seis Unidades Federativas foi inferior a 12% de suas 
receitas próprias.

Percebe-se que dentre todos os Estados, o Rio Grande 
do Sul, nesse período, foi o que aplicou menos recursos 
em saúde em relação aos seus gastos totais, com a média 
de 5,55% dos seus gastos totais. Esse percentual é muito 
baixo se comparado com os demais Estados brasileiros 
e até mesmo com os outros cinco estados que aplicam 
menos de 12% (Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio 
de Janeiro e Paraíba)6.

Pode-se observar na Tabela 2 a distribuição da aplica-
ção de recursos em saúde em relação aos gastos totais 
das Unidades Federativas no período de 2009, confirman-
do claramente os cinco Estados que ainda não atendem 
a regulamentação vigente.

Os Estados de Rondônia, Sergipe, Santa Catarina, 
Maranhão, Piauí, Ceará, Amapá e Roraima aplicaram 
menos recursos que o exigido na implantação da Consti-
tuição e, no ano 2009, investiram o exigido7.

O Paraná, também investiu menos recursos em saúde 
que o exigido por lei. Esse Estado aplicou 9,01% de suas 
receitas próprias em saúde, quase 3% a menos que o 
gasto mínimo7.

O Estado da Paraíba completa a lista dos Estados em 
que o percentual de aplicação de recursos em saúde ainda 
é menor que o mínimo. Entretanto, como apresentado na 
Tabela 1, desde 2002 esse Estado sempre aplicou menos 
do que o mínimo de 12%, não recebendo nenhuma punição 
da União por isso.

Marques8 apontou um levantamento realizado em 1998 
pelo Ministério da Saúde, onde o percentual de gastos 
destinados à saúde de 1.500 municípios foi de 15% das 
receitas de impostos e transferências constitucionais. 

Oliveira9 relata sobre uma recente fiscalização reali-
zada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2010. 

Os dados apontaram que o governo federal não cumpriu, 
na prática, em 2007 e 2008, o gasto mínimo em ações 
e serviços públicos de saúde, definido pela EC-29. Ele 
afirma que os auditores do TCU constataram que várias 
despesas, empenhadas nesses dois anos e incluídas no 
cálculo do limite mínimo, transformaram-se em restos a 
pagar e foram, posteriormente, canceladas. O cancela-
mento desses restos a pagar implicou o não cumprimento 
do mínimo constitucional para o gasto com a saúde nos 
dois anos.

O Amazonas gastou em média 21,36% da receita 
própria em saúde, seguido pelo Distrito Federal (16,02%) 
e Rio Grande do Norte (14,62%).

Em 2009 observou-se que as Unidades Federativas 
Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo 
com respectivamente 7,24; 9,76; 11,65 e 11,8; ainda não 
cumprem a regra definida no artigo 77, do ADCT.

UF 2009

Rio Grande do Sul 7,24

Paraná 9,76

Piauí 10,06

Mato Grosso 11,66

Espírito Santo 11,8

Amapá 12,03

Alagoas 12,12

Santa Catarina 12,14

Rio de Janeiro 12,15

Roraima 12,32

Pará 12,44

Rondônia 12,58

Maranhão 12,61

Sergipe 12,65

São Paulo 12,66

Goiás 13,13

Bahia 13,89

Distrito Federal 14,38

Minas Gerais 14,67

Mato Grosso do Sul 14,78

Tocantins 15,67

Ceará 15,8

Pernambuco 15,81

Paraíba 16,03

Rio Grande do Norte 16,34

Acre 17,23

Amazonas 23,23

Tabela 2. Percentual de recurso próprio aplicado em saúde, conforme 
Emenda Constitucional nº 29 (EC-29), por Unidade Federativa (UF). 
Brasil, 2009.

Fonte: Ministério da Saúde/Sistema Integrado de Administração Financeira/Sistema de Infor-
mações sobre Orçamento Público em Saúde/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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Para Campelli e Calvo6 o Brasil investiu em 2003 
R$ 56,6 bilhões em ações de saúde, sendo que, R$ 27,2 
bilhões foram recursos da União, representando 48% do 
total de recursos aplicados. A diminuição da participação 
da União relativa aos investimentos em saúde é notória. Em 
2000, sua participação era de 59,8%, em 2001 de 56,2%, 
em 2002 de 53,1% e em 2003 de 48%. Constata-se que, se 
de um lado há uma diminuição da participação da União, 
por outro, há o consequente aumento relativo dos gastos 
em saúde para os Estados e Municípios.

Oliveira9 coloca, em 2008, que as despesas 
empenhadas em ações e serviços públicos de saúde 
atingiram R$ 48,679 bilhões, e o mínimo exigido era 
R$ 48,561 bilhões, houve um excesso (gasto adicional) 
de R$ 118 milhões do total das despesas empenhadas 
naquele ano. Entretanto, o governo cancelou em 2009, 
R$ 476 milhões das despesas referentes a ações e servi-
ços de saúde inscritas em restos a pagar em 2008. Por 
isso, o que era excesso de R$ 118 milhões, transformou-
se em déficit de R$ 358 milhões.

Em 2009, foram pagos R$ 3,480 bilhões dos 
restos a pagar da saúde, faltando ainda ser pago 
R$ 1,745 bilhão9.

Constata-se ainda que, em 2007, houve um total de 
R$ 5,610 bilhões em despesas de saúde inscritas em restos 
e quando encerrado o exercício de 2009 ainda restava a 
pagar R$ 1,854 bilhão, acarretando em um déficit total de 
R$ 785 milhões pendentes dos anos 2007 e 2008. Isso foi 
o que deixou de ser aplicado naqueles dois anos para que 
o mínimo constitucional tivesse sido cumprido8. 

DISCuSSÃO
A EC-29 fez com que muitos ficassem otimistas que os 

recursos em Saúde teriam melhores condições. Entretanto, 
com o passar do tempo, muitos autores identificam que o 
objetivo da Emenda era bom, mas não o suficiente para 
garantir as fontes de financiamento, principalmente pelo 
fato que não há punição para as Unidades Federativas 
que não destinam os recursos mínimos estipulados pela 
Emenda, como é o caso do Rio Grande do Sul, que desde 
o início vem destinando em média percentuais menores 
que 7%7. 

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (CONASEMS) acredita que a União, os Estados e 
a Constituição Federal ainda não têm claro seus papéis no 
que se refere ao volume de recursos à serem aplicados no 
setor Saúde. Nota-se que a maioria dos municípios gasta o 

mesmo percentual em ações de saúde mesmo antes das 
recomendações fornecidas pela EC-29 em 200010. 

Outro ponto observado pelo CONASEMS10 é que 
dentre os Estados que cumpriram a EC-29 nos anos 
mencionados, alguns incluíram gastos que não deveriam 
ser considerados como de saúde, por exemplo, despesas 
com inativos, com saneamento, habitação urbana, recur-
sos hídricos, merenda escolar, programas de alimentação 
e hospitais de clientela fechada, para atingirem as metas 
de aplicação. Por isso, além da implantação da Emenda, 
cabe o controle e a fiscalização por parte das auditorias.

O Governo Federal determina quais gastos podem ser 
considerados como ações e serviços públicos de saúde 
e a base de cálculo a ser utilizada para a previsão mínima 
de recursos. Essa questão é muito contraditória, o que 
interfere na interpretação dos resultados dos Estados 
sobre o cumprimento ou não da EC-29. Pode-se citar o ano 
2000, onde, para a União, o montante mínimo aplicado em 
ações de saúde deveria ser o valor empenhado em 1999 
acrescido de 5%. Nos anos seguintes, entre 2001 e 2004, 
o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação 
nominal do PIB11.

Atualmente a construção dos critérios pode ser base-
ada na “base móvel” e “base fixa”. A “base fixa” defende 
que o percentual de variação do PIB nominal é aplicado 
sobre o valor mínimo de recursos calculado para o ano 
anterior, utilizado pelo Ministério da Fazenda, pela Advo-
cacia Geral da União e pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Já, a “base móvel” defende que o 
termo “apurado” deve ser entendido como “empenhado”, 
à semelhança do que foi definido pela EC-29 para o ano 
2000. Essa interpretação é compartilhada pelo Ministério 
da Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e 
pelo TCU, entre outros. Sob o enfoque de “base móvel”, 
o percentual de variação do PIB nominal é aplicado sobre 
o volume de recursos executado no ano anterior, exceto 
quando esse for inferior ao piso mínimo calculado12. 

Essa divergência de interpretação e análise de dados 
pode afetar o resultado se o Estado cumpriu ou não a 
EC-29. Podemos citar o ano de 2003, se a União calcular 
com o critério de “base fixa”, a EC-29 teria sido cumprida, 
mas como o critério utilizado foi “base móvel”, a União 
cumpriu apenas em 200011. 

A definição das regras de cálculo é fundamental, pois 
se os critérios forem diferentes, não é possível fazer a 
comparação dos resultados com a legislação e nem entre 
os Estados. Observa-se que o Ministério Público não tem 
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uma fiscalização efetiva, não penalizando o agente público 
pela irregularidade indicada nos processos de apreciação 
de contas e não cumprimento da legislação.

Para Agência Câmara13 um dos problemas gerados 
pela falta de regulamentação é a destinação irregular aos 
recursos para a Saúde. Os gestores podem direcionar 
verba para a assistência social alegando se tratar de 
uma medida de saúde, devido à falta de especificidade e 
critério. Não se pode incluir saneamento básico, merenda 
escolar, por exemplo, nesse tipo de verba.

Deve-se pensar no controle social que, embora ainda 
a EC-29 está no papel, a prática efetiva pode direcionar 
um caminho de melhoria de recursos para o Sistema de 
Saúde Brasileiro.

Como ainda a Emenda não está regulamentada, 
fortalece lacunas para as entidades, nas três esferas de 
governo, fazerem o que achar melhor13.

Os textos mais atuais na Câmara versando sobre a 
regulamentação da Emenda 29 mantêm que a União deve 
aplicar na Saúde o mesmo valor empenhado no ano ante-
rior, corrigido pela variação nominal do PIB entre os dois 
anos anteriores; os estados deverão aplicar 12% de seus 
impostos, e os municípios, 15%. Especifica também que 
limpeza urbana, pagamento de aposentadoria de servido-
res da Saúde, merenda escolar e obras de saneamento 
não poderão ser custeadas por essa verba13. 

Verificou-se que nos 23 relatórios publicados, 20 
Estados declararam estar aplicando o mínimo de 12% 
preconizado pela EC-29. Podemos considerar que existem 
divergências decorrentes do cálculo inadequado da distri-
buição das receitas legais e constitucionais à municípios, 
principalmente pelo não detalhamento dessas contas 
no Balanço Geral do Estado, não inclusão da receita do 
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Merca-
dorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na dívida ativa, 
valores de impostos no Balanço superiores ao declarado, 
não inclusão do valor referente ao Fundo Especial de 
Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP). Além dos 
valores informados com despesa total e transferência ao 
SUS serem inferiores ao registrado no Balanço Geral do 
Estado, o ente inclui gastos com clientela fechada, acesso 
não universal, com isso parece que está sendo cumprida 
a Emenda quando na realidade não está5.

O CNS explica que existe uma série de fatores que 
contribuem para essas estimativas, como a heterogenei-
dade dos documentos; falta de uniformidade contábil, 
fazendo com que o gestor utilize a informação que lhe 

convém para sua decisão; diversificando a organização e 
detalhamento dos documentos, informações, comprome-
tendo a qualidade e precisão da análise; gastos de outras 
funções; podendo haver ações e serviços não incluídos 
na Função Saúde, acarretando sua exclusão; gastos fora 
do Fundo de Saúde5.

Outra questão a ser discutida são as interpretações 
da Resolução nº 322, pois podem ser dúbias e levar aos 
resultados diferentes de entendimento entre os Estados. 
Podemos observar alguns pontos dessa legislação que 
deixam claro a falta de critério, como o conhecimento dos 
programas, os documentos analisados muitas vezes não 
informam o objetivo, operação e clientela dos programas. 
Caso não se obtenha maior detalhamento, pode ser feito 
exclusões ou inclusões indevidas; detalhamento do gasto, 
o grau de detalhamento da composição do gasto pode 
permitir a utilização de parte dos valores alocados, tanto 
para inclusões como para exclusões; detalhamento das 
transferências para o SUS, os valores dos itens utilizados 
para composição das transferências do Ministério da 
Saúde podem não estar detalhados no balanço no grau 
desejável, ampliando o gasto próprio. Alguns parâmetros 
adotados para checagem desses valores apresentaram 
discrepâncias que estão sendo estudadas14.

Pode-se destacar ainda o gasto efetivo, onde os 
valores utilizados na análise são os constantes do orça-
mento, não sendo possível, para a maioria dos casos, uma 
distinção entre montante empenhado, liquidado, pago e 
inscrito em restos a pagar; reduções na Receita, alguns 
casos de redução da receita vinculada, amparados por leis 
estaduais, podem não ter sido identificados. Nos casos 
identificados se tentou restabelecer os valores como se 
esses mecanismos não fossem aplicados14.

Quando se fala em comparação com anos anteriores, 
não se pode garantir que os resultados obtidos no ano 
de 2010 sejam plenamente comparáveis com os de anos 
anteriores. As alterações na equipe podem ter ocasionado, 
pontualmente, diferentes critérios e interpretações14.

Em relação às divergências de transferências a muni-
cípios por diversas vezes utilizamos o percentual de trans-
ferência legais dos impostos a municípios, devido a não 
abertura das rubricas em seus balancetes contábeis5.

A fiscalização e controle pelos Tribunais de Contas e 
Ministério Público, averiguando o desempenho e o compor-
tamento governamental, como por exemplo, aquele que 
obriga a prestação trimestral de contas ao poder legislativo 
e a atuação dos Conselhos de Saúde, podem ser ferra-
mentas que auxiliem o Controle Social efetivo.
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Outra ferramenta que poderíamos pensar como auxílio 
no controle e identificação do cumprimento da EC-29 é o 
próprio SIOPS. Mas, como o próprio nome diz, é um siste-
ma de coleta de dados estatísticos para o controle, não 
existindo análise dos mesmos, para isso seria necessário 
um gestor, e para isso seria necessário um planejamento 
e comum acordo entre as partes envolvidas para a criação 
desse processo de análise dos indicadores e planejamento 
das ações para cumprimento dos mesmo15. 

Pensando nesse aspecto, temos, além de tudo o que já 
foi abordado no presente artigo, a fragilidade na alimenta-
ção dos dados no sistema. O processo é manual, portanto 
sujeito a erros, não há investimento suficiente em cursos 
de capacitação e aprendizagem sobre como alimentar 
adequadamente o sistema, facilitando a questão de que 
os dados podem ser irreais15. 

Um artigo recém publicado sobre um estudo desen-
volvido pelo grupo de pesquisa em Economia Política da 
Saúde, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
sendo parte do projeto Avaliação do SIOPS e Capacitação 
de Gestores Municipais para a Atualização e Qualificação 
dos Dados no Uso da Tecnologia da Informação, constatou 
que as informações geradas não têm sido utilizadas como 
ferramenta de gestão pelos gestores. Também, apontou 
que não existe uma relação estabelecida entre o SIOPS e o 
usuário gestor, buscando atender a uma demanda legal15.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo buscou verificar o cumprimento da 

EC-29 no Brasil no período de 2002 a 2009 pelos entes 
Estaduais, comparando o gasto pré-determinado pela 
EC-29 com o destinado à Saúde pelos Estados brasileiros, 
através dos dados fornecidos pelo SIOPS.

Concluiu-se que, desde a promulgação da Emenda, 
embora ainda não regulamentada, muitos Estados têm 
procurado atender suas determinações, observando-se 
um aumento significativo do número de Unidades Fede-
rativas que atingem o percentual mínimo exigido pela 
regulamentação. 

O problema é que existem alguns fatores que dificultam 
afirmar se realmente esses Estados são cumpridores da 
legislação, visto que, não existe uma fiscalização efetiva, 
até porque ainda hoje a EC-29 não foi regulamentada, não 
apresentando dispositivos punitivos ou sanções aplicáveis 
naqueles que não a cumprem.

Até os dias atuais, a EC-29 não foi regulamentada. 
Existe uma proposta do atual governo em negociar com os 
governadores e prefeitos a aprovação da regulamentação 

da Emenda, que fixaria os percentuais mínimos a serem 
gastos com saúde, mas nada está definido.

Pode-se refletir que embora o manual básico de 
Gestão Financeira do SUS, elaborado pelo Ministério da 
Saúde e Fundo Nacional de Saúde, afirma que os Estados 
e os Municípios devem cumprir os limites mínimos fixa-
dos, caso contrário estarão sujeitos às sanções da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), que inclui desde retenção 
das transferências do Fundo de Participação dos Estados 
(FPE) e dos Municípios (FPM), até a intervenção da União 
e cassação de mandatos; constata-se que essas penalida-
des não vêm sendo aplicadas aos que estão em desacordo 
com a regulamentação. O manual básico não tem poder 
suficiente para sustentar as penalidades, enquanto a EC-29 
não for regulamentada pelo Poder Legislativo a legislação 
não terá sustentabilidade16.

Outro ponto de destaque é a falta de critérios do 
que são despesas com saúde. Os Estados atualmente 
incluem como despesas em saúde, a merenda escolar, o 
saneamento básico, dentre outros, que não deveriam ser 
destinados para a utilização dessa verba. 

É preciso pensar na base de cálculo para definição do 
orçamento, visto que, o PIB é divulgado no ano seguinte 
ao da lei orçamentária aprovada. Portanto, os Estados e 
Municípios devem acompanhar a evolução das receitas 
provenientes dos impostos vinculados à base de cálculo 
para apuração do valor a ser aplicado em saúde, atenden-
do a Constituição Federal. O acompanhamento permite 
realizar revisões para os ajustes orçamentários, promo-
vendo o cumprimento da EC-29.

Deve-se pensar que as divergências entre os Estados 
não devem servir para distanciar e piorar o problema, mas 
como ponto de reflexão para a melhoria e fortalecimento 
do sistema atual de financiamento à Saúde, o SUS.

Diante dos dados coletados, percebe-se a neces-
sidade de que a vinculação constitucional de receita 
orçamentária das Unidades Federativas brasileiras para 
gastos obrigatórios em ações e serviços de saúde deve 
ser regulamentada e fiscalizada, exigindo o cumprimento 
e punição daqueles que não a fazem, pois ela significa 
melhor investimento à Saúde e cumprimento dos princípios 
básicos do SUS.

Destaca-se que a EC-29 assegura apenas recursos 
mínimos, cabendo aos gestores públicos aperfeiçoarem 
as leis orçamentárias garantindo novos recursos ao SUS. 
É preciso ter vontade política para a mudança e priorizar 
realmente a saúde pública, pois a necessidade de inves-
timentos em Saúde é sempre crescente.
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RESuMO
Objetivo: o presente estudo qualitativo, objetivou realizar um diagnóstico situacional sobre as percepções dos 
enfermeiros referente ao manual de gerenciamento da rotina (MGR), em relação ao processo de elaboração, 
finalidade e implementação, a fim de subsidiar o processo de instituição de programas de qualidade. Método: 
os dados utilizados foram levantados por meio de uma entrevista semi-estruturada com as gerentes dos serviços 
de enfermagem do hospital universitário de santa maria. Resultados: a análise da maioria das entrevistadas 
sobre a concepção do mgr condiz com a literatura pesquisada, evidenciando-se como um instrumento da 
sistematização dos processos de trabalho. A principal dificuldade apontada foi a metodologia de aprendizagem 
utilizada para a capacitação na elaboração do manual. Conclusão: os dados comprovados implicam na 
necessidade de desenvolvimento de competências gerenciais no enfermeiro, ambientes de aprendizagem e 
gestão por mudanças.

ABSTRACT
Objective: the aim of this qualitative study was to make a situational diagnosis about the nurses’ perceptions 
regarding the manual of routine management (manual de gerenciamento da rotina), with regards to the process 
of elaboration, purpose and implementation, in order to subsidize the process of implementation of quality 
programs. Methods: the data were obtained from a semi-structured interview with the nursing service managers 
from the university hospital of santa maria. Results: the analysis of most interviewees about the conceptions of 
the manual of routine management fits well with the literature researched, which proved to be an instrument in 
the systematization of the work processes. The main difficulty observed was the learning methodology used for 
the qualification in the elaboration of the manual. Conclusion: the data imply the necessity of developing nurses’ 
management competences, learning environments and change management.
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INTRODuÇÃO
Nos últimos tempos, o campo da administração 

hospitalar tem sinalizado mudanças paradigmáticas, que 
demandam alterações significativas no âmbito da gerência 
e gestão dos sistemas e serviços de saúde. Entre os novos 
desafios, destaca-se a adoção de padrões mundiais de 
excelência de qualidade, que exigem novos processos 
organizacionais. Tais mudanças pressupõem internaliza-
ção de novos conceitos, posturas, condutas, ideologias e 
padrões culturais que, entre outros fatores, são relevantes 
por influenciarem o modo de organização e de priorização 
nos processos de trabalho das equipes multiprofissionais 
que compõem estes campos de ação.

Nesse contexto, os serviços de Enfermagem – objeto 
central deste estudo –, bem como os demais serviços da insti-
tuição, são induzidos a adotar uma padronização sistemática 
do respectivo processo de trabalho, numa perspectiva de 
garantir a unicidade dos níveis de qualidade institucional.

Apesar de a concepção de padronização não ser inova-
dora, o que a diferencia no momento atual é a sua lógica de 
dinamicidade e efetividade que demanda aos serviços de 
saúde. Exige um conjunto de atividades sistemáticas para 
estabelecer, utilizar e avaliar padrões quanto ao seu cumpri-
mento, a sua adequação e aos seus efeitos sobre os resulta-
dos, de tal maneira que cada um tenha condições de assumir 
a responsabilidade pelos resultados de seu trabalho.

O desafio gerado neste novo contexto dos serviços de 
enfermagem pressupõe a sensibilização dos profissionais 
sobre a importância e a necessidade do desenvolvimento de 
novas competências gerenciais – conhecimentos, habilidades 
e atitudes1 –, essenciais ao novo processo de trabalho. 

A concretização da padronização só se torna eficaz 
quando os profissionais incorporam-naturalizam os seus 
significados e os externalizam por meio de novos modos 
de ser e fazer nas suas práticas cotidianas pela incessan-
te busca da qualidade na saúde1. Nessa perspectiva, a 
busca por serviços de qualidade tem se tornado, cada vez 
mais, a meta dos serviços de saúde e, em particular, da 
enfermagem, que apresenta interface com três elementos 
principais: modo de atuação desses profissionais, novos 
padrões de qualidade e conhecimento técnico-científico 
capaz de mobilizar tais mudanças.

Tal necessidade de mudança no contexto da administra-
ção dos serviços de saúde é visível no Hospital Universitário 
de Santa Maria (HUSM) que, em 2001, redefiniu seu modelo 
de gestão na perspectiva de viabilizar padrões de qualidade, 
por meio da adesão do “Programa Brasileiro de Acreditação 
Hospitalar”. De acordo com a Organização Nacional de 

Acreditação2, esse programa constitui-se, essencialmente, 
como um método de educação continuada, desafiando as 
instituições para introduzirem novos processos de aprendi-
zagem organizacional. Visando ao pleno desenvolvimento 
e adesão a este tipo de Programa, a Instituição implantou, 
em 2004, um “Núcleo de Assessoria a Gestão da Qualida-
de e Apoio gerencial” (NAG), para dinamizar o processo. 
Entretanto, apesar deste suporte administrativo, é possível 
afirmar que ainda existem inúmeras dificuldades a serem 
desveladas e compreendidas para subsidiar estratégias de 
maior agilização adesão aos programas de qualidade. É o 
caso do Manual de Gerenciamento da Rotina (MGR), que, 
no campo da Enfermagem, está em fase de elaboração há 
quase três anos, exigindo, portanto, uma maior compreen-
são dos fatores associados a tal morosidade.

Corroborando esta problemática que envolve a dinamiza-
ção da padronização na instituição hospitalar e, mais especi-
ficamente, no cotidiano das rotinas dos serviços de Enferma-
gem, percebe-se a escassez de publicações e estudos a este 
respeito, o que justifica tal pesquisa que traz o seguinte proble-
ma para a investigação: qual a percepção dos enfermeiros 
sobre o MGR em relação a sua elaboração, a implementação 
e a sua finalidade, visto que o mesmo tem função de garantir 
padrões de qualidade no serviço hospitalar?

OBJETIVO
A partir da identificação do problema de pesquisa, 

elenca-se o objetivo do estudo: realizar um diagnóstico 
situacional sobre as percepções dos enfermeiros refe-
rentes ao MGR, em relação ao processo de elaboração, 
finalidade e implementação, a fim de subsidiar o processo 
de instituição de programas de qualidade no HUSM. 

MATERIAL E MéTODOS
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de base epistemoló-

gica estruturalista-interpretativa3, de modalidade exploratório-
descritiva4, caracterizada como um estudo de caso, visto que 
se deseja aprofundar e conhecer a percepção do enfermeiro 
sobre padrões de qualidade e, mais especificamente, do 
MGR. Portanto, é uma metodologia que busca trabalhar com 
o universo de significados, motivações, crenças, valores e 
atitudes, correspondentes a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de variáveis5.

O estudo foi desenvolvido numa instituição pública 
universitária – HUSM –, referência de média e alta complexi-
dade para a região Centro-Oeste do estado do Rio Grande 
do Sul, que totaliza 46 municípios (mais de 1,5 milhões de 
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habitantes). Contempla na sua capacidade 250 leitos insta-
lados, contando com 1.600 funcionários, caracterizando o 
maior hospital público do interior do estado. 

A amostra da pesquisa inclui 16 gerentes de Enfermagem 
dos serviços do HUSM. Esta escolha é devido às competên-
cias inerentes ao desempenho desta função, o que acarreta 
dominar uma gama de conhecimentos e habilidades tanto 
nas áreas da saúde quanto de administração, bem como ter 
uma visão geral do contexto em que elas estão inseridas.

Os dados foram coletados no segundo semestre do 
ano de 2007, por meio de uma entrevista semiestruturada, 
com duração de, aproximadamente, 20 minutos, em que 
os dados coletados foram registrados por meio de um 
gravador de voz e anotações manuais pelo entrevistador, 
a fim de garantir menor perda de informação e maior fide-
dignidade dos dados. O objetivo de um roteiro na entrevista 
relaciona-se à necessidade de traçar um caminho que 
conserva o delineamento da pesquisa, mas oportuniza 
novas perguntas e questionamentos4.

Para o tratamento dos dados, foi utilizada a técnica de 
Análise de Conteúdo, na qual a organização da análise é feita 
em torno das etapas: a pré-análise, a exploração do material, 
o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação6.

A fim de garantir o anonimato, os participantes da 
pesquisa foram identificados pelos seguintes codinomes: 
“cobre”, “ágata”, “bauxita”, “dolomita”, “esmeralda”, 
“quartzo”, “rubi”, “ônix”, “safira”, “turmalina”, “topázio”, 
“diamante”, “barita”, “pirita”, “prata”, “ferro”, que caracte-
rizam alguns minerais do Rio Grande do Sul (RS).

O estudo obedeceu ao preconizado pela Resolução 
n° 196/96 do Ministério da Saúde, tendo sido aprovado 
pelo Departamento de Estudo e Pesquisa da Instituição e 
do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), além da utilização do Termo de Confia-
bilidade e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESuLTADOS
Sobre a identificação das 16 enfermeiras gerentes 

que participaram desta pesquisa, a maioria de 68,75% 
possui especialização em diversas áreas da assistência 
em Enfermagem. Porém, nenhuma das entrevistadas tem 
pós-graduação em áreas afins ao campo de saber da 
administração. Em relação ao tempo de exercício profis-
sional na instituição, oscila entre 2 e 24 anos, em que 75% 
têm mais de 5 anos de serviço. Sobre o período de atuação 
como gerente de serviço (chefia de Enfermagem), a grande 
maioria está na sua primeira gestão: 56,25% de 1 a 2 anos, 
37,5% com menos de 1 ano e o restante, 6,25%, com mais 

de 2 anos de gerência no serviço de Enfermagem, como 
descrito na Figura 1.

Quando questionadas sobre o significado do MGR, 
93,75% identificaram este como um instrumento para padro-
nizar e planejar as atividades, além de servir para auxiliar na 
organização de estrutura e funcionamento do seu serviço. Os 
6,25% restantes não sabem defini-lo. Desta maioria que reco-
nhece o significado, apenas 43,75% conseguem detalhar que 
a utilização do MGR trará resultados focados tanto no paciente 
(melhoria da qualidade da assistência) quanto no funcionário 
(melhoria na organização do serviço e da instituição).

Ao indagar o significado de utilizar indicadores de quali-
dade no serviço e a sua repercussão na prática assistencial e 
gerencial em Enfermagem, evidenciou-se que 50% dos entre-
vistados não conheciam e nem entendiam tais indicadores, 
bem como a sua aplicabilidade na prática de Enfermagem. 
Somente 25% têm conhecimento da finalidade, mas com 
dificuldades de compreender o processo de implementação 
no seu cotidiano. Os restantes 25% reconhecem o significado 
e afirmam reconhecer o uso de indicadores, em seu serviço, 
no que diz respeito às mudanças com sua implantação.

Sobre o impacto do MGR na prática gerencial dos 
serviços de Enfermagem, 25% das enfermeiras entrevista-
das afirmam que pouco mudará a sua adoção na prática 
assistencial e gerencial, enquanto que 75% afirmam que 
trará organização e padronização dos processos, resul-
tando, consequentemente, em qualidade.

A Figura 2 mostra que, ao indagar sobre fatores que 
facilitaram na elaboração do MGR, uma minoria (6,25%) 

Mais de dois anos Entre 1 e 2 anos Mais de 1 ano

6,25%

37,5%

56,25%

Figura 1. Tempo de Gerência no Serviço de Enfermagem.
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associou à necessidade de integração e discussão por 
parte dos elaboradores, 12,5% agregaram à infraestrutura 
gerencial de apoio – Núcleo de Assessoria a Gestão da 
Qualidade e Apoio Gerencial (NAG), enquanto que 25% 
afirmaram que a construção foi facilitada devido à fami-
liarização com o antigo manual que apresentava alguns 
tópicos em comum. E uma maioria de 56,5% asseguraram 
que o modelo pré-definido distribuído durante a capacita-
ção foi o fator primordial para a elaboração do MGR.

Perante os fatores que dificultaram a elaboração MGR, 
demonstrado na Figura 3, uma minoria de 6,25% associou 
à dificuldade de viabilizar reuniões por parte dos responsá-
veis para o devido consenso e elaboração do MGR, 12,5% 
alegaram a falta de equipamento tecnológico (computador), 

enquanto que 43,75% afirmaram que ocorreu falha no siste-
ma de informação entre o enfermeiro, o responsável pela 
elaboração do Manual e os capacitadores disponibilizados 
pelo NAG. A mesma proporção de participantes afirmou que 
a disponibilidade de tempo destinada à elaboração do MGR 
é extremamente inviável para a efetivação desta etapa.

Ao se questionar sobre o processo de implantação e 
adesão aos procedimentos descritos no MGR, verificou-se 
que uma maioria de 62,5% dos enfermeiros gerentes acre-
dita que não será difícil implantá-lo. Logo, 37,5% acreditam 
que a sua implantação e adesão será dificultada devido a 
algumas resistências comportamentais de seus funcioná-
rios. As falas abaixo descrevem estes resultados:

Acredito que não seja tão difícil. Depois que passado 
para os funcionários através de capacitações, não tem 
porque não aplicarem. (safira)
Vai ser mais difícil com os não comprometidos, porque 
a motivação vai vir, mas não o fará fazer. (turmalina).

Com relação ao método de aprendizagem a ser imple-
mentado, 56,75% das entrevistadas afirmaram que o melhor 
envolvimento e interesse da equipe ocorre em ambientes 
aconchegantes, pequenos, com explanação informal sobre 
o MGR. Enquanto que 43,75% acreditam que a capacita-
ção deve ser realizada com a presença da alta direção da 
instituição e outros funcionários de outros serviços, com 
dinâmicas envolvendo a prática em local amplo.

DISCuSSÃO
Inicia-se esta discussão dos dados analisados associando 

o nível de formação profissional com o grau de percepção 
sobre gerenciamento de processo de trabalho a partir da 
adoção de padrões de qualidade. Considerando o fato de 
que todas entrevistadas apresentavam especialização voltada 
à área da assistência em saúde, percebe-se, numa análise 
preliminar, a existência de conscientização pela necessidade 
de aperfeiçoamento frente às atuais exigências de desenvolvi-
mento de competências para a atuação profissional no campo 
dos serviços de saúde7. Entretanto, buscando aproximar esta 
discussão ao objeto de estudo, evidencia-se a inexistência de 
qualificação, em nível de pós-graduação, voltada para áreas 
da gestão, já que o enfermeiro exerce uma importante função 
gerencial nos sistemas e serviços de saúde.

Por outro lado, quando questionadas em relação à 
concepção do MGR, observa-se um bom domínio sobre 
o significado do tema, posto que os depoimentos contêm 
alguns dos princípios gerais que balizam ferramentas 

Figura 2. Fatores que facilitaram a elaboração do Manual de Gerenciamento da Rotina.
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Figura 3. Fatores que dificultaram a elaboração do Manual de Gerenciamento 
da Rotina.
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assistenciais sustentadas por padrões de qualidade. Mais 
especificamente, as concepções da maioria das entrevista-
das frente ao MGR condizem com a literatura pesquisada 
ao afirmarem que a uniformização irá exigir que todos 
sigam padrões obrigatórios de qualidade e segurança, 
o que assegura a execução dos processos por todos os 
profissionais garantindo o resultado final desejado8. 

O MGR é um instrumento da sistematização dos proces-
sos de trabalho9, que tem a finalidade de subsidiar e qualificar 
a força de trabalho mediante as mudanças de conduta dos 
profissionais que prestam o cuidado. Neste sentido, a padro-
nização adquirida pelo MGR distingui-se como um conjunto 
de características sistematizadas a serem incorporadas, que 
poderão contribuir na determinação de um melhor solução 
do serviço prestado10. Tal processo pressupõe que as não-
conformidades (desvios) eventuais têm condições de serem 
corrigidas/adequadas ao padrão usual, pois possuem base 
de referência nos manuais, assegurando, deste modo, um 
nível aceitável de controle e segurança do processo11,12, 
correspondendo com o significado de qualidade13.

Neste sentido, a padronização resultará em benefícios 
à função gerencial do enfermeiro, conforme levantado pela 
maioria das entrevistadas, pois facilitará ao gerente de enfer-
magem organizar, controlar e conduzir processos de trabalho, 
a fim de assegurar continuidade da prestação do cuidado.

(...) O MGR será muito importante para mim enquanto 
chefe, pois dará base para as condutas e continuidade 
destas entre os três turnos de trabalho. (pirita).

Sobre o percentual de 25% de enfermeiras entrevistadas 
as quais afirmam que a adoção de MGR pouco mudará a 
prática, considera-se este índice elevado se comparado a 
outra pesquisa sobre o tema, aplicada em uma instituição 
hospitalar privada, com 1,7% de não valorização ou não reco-
nhecimento do impacto do manual14. Estes 25% representam 
uma real análise de valor do MGR ou um desconhecimento 
de conteúdo e de processo decorrente de competências 
gerenciais não desenvolvidas? Ou isso seria devido à própria 
morosidade do sistema público? O que teria demandado 
tal processo? Seria resultante das exigências dos Planos 
de Gestão internos da Instituição Hospitalar ou Órgãos de 

Externos tais como a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) que exige a elaboração de Procedimentos Opera-
cionais Padrão (POP) como um dos requisitos à liberação de 
alvarás2? É possível que resulte de ambas as situações. O que 
importa é que hoje são meios essenciais para institucionalizar 
a busca da excelência na garantia dos novos processos de 
gestão como “contratualização”(1) 15.

Os dados analisados evidenciam que houve um 
importante processo de aprendizagem organizacional(2) 
nesta instituição pública e que não ocorreu em nível de 
pós-graduação. A questão a saber é se tal aprendizado 
impactou efetivamente em mudanças de comportamento 
no sentido de um maior comprometimento com a adesão 
de processos gerenciais que envolvem a implantação do 
MGR e suas respectivas ferramentas de controle.

Retomando a análise dos resultados, percebe-se que, 
apesar de uma maioria compreender o significado do MGR, 
há um elevado percentual de gerentes que desconhecem os 
indicadores enquanto importante ferramenta de controle dos 
processos padronizados, visto que se trata de índice que o 
atual serviço apresenta e o padrão necessário para qualifica-
ção desses processos16, bem como o controle destes17. Os 
indicadores contribuem no controle da qualidade de produtos 
e serviços prestados18. O fato de uma maioria de gerentes de 
Enfermagem não conhecer o significado do uso de um indi-
cador, pode salientar, entre outros aspectos, a necessidade 
de buscar um maior domínio das competências gerenciais 
via metodologias de aprendizagem, numa interface contínua 
entre processo de gerência e de assistência.

Entre o percentual dos que valorizam a utilização dos indi-
cadores (50%), percebe-se que parte destes (25%) confunde 
informações sistemáticas cotidianas como sinônimo de 
indicadores, desconhecendo que estas devem compor um 
conjunto processual de controle e avaliação, eliminando 
conclusões subjetivas e não fundamentadas, que não ofere-
cem consistência à redefinição de estratégias e metas para 
o próximo ciclo de planejamento19. Não existe clareza por 
parte destes gerentes de que, se os dados gerados pelos 
indicadores não se apresentarem padronizados, a precisão 
não pode ser considerada fidedigna, portanto não é sinôni-
mo de indicador20. Após descritos e inseridos num MGR, as 

(1) Contratualização é o processo pelo qual as partes – gestor municipal ou estadual do SUS e representante legal do hospital – es-
tabelecem metas quantitativas ou qualitativas que visem ao aprimoramento do processo de atenção à saúde e de gestão hospitalar 
formalizado por meio de um contrato/convênio.
(2) Em 2007, o NAG do HUSM ofereceu um curso denominado “gerenciamento da rotina” para todas as chefias de Enfermagem. Este 
tinha a finalidade de fornecer suporte teórico sobre Programas de Qualidade e metodologia para elaboração MGR.
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informações servem como instrumento capaz de organizar 
rotinas, avaliar condutas e controlar resultados21.

Apesar de uma minoria apresentar uma compreensão 
mais coerente sobre o significado e importância do uso 
de indicadores no cotidiano dos serviços de saúde, via 
processos de uniformização, considera-se este dado muito 
relevante frente a um processo que está em fase inicial de 
mudança paradigmática.

(...) acredito que os indicadores mostrarão a efetividade 
da enfermagem aqui no serviço. (...) Já até imagino 
mostrar numa reunião de equipe (...) será um grande 
impacto. É uma boa idéia implantar no hospital vários 
desses, mostrará a nossa cara. (ágata).

O depoimento acentua o despertar sobre a importância 
do uso de indicador no cotidiano das instituições hospitalares, 
não apenas pela possibilidade de imprimir novas metodolo-
gias de controle e avaliação dos processos de trabalho – deter-
minação de metas a serem alcançadas através da introdução 
de parâmetros de melhorias e, respectivamente, de correções 
e desvios do processo de trabalho20 –, mas também contribuir 
com a valorização/identidade profissional.

No fundo tanto os novos quanto os velhos profissionais 
querem que seu trabalho tenha visibilidade, reconhe-
cimento e credibilidade. (pirita).

Entretanto, os indicadores só serão efetivos – trarão 
subsídios para um contínuo processo de melhoria da 
qualidade -, quando houver compartilhamento entre 
todos membros da equipe-instituição – sistematicamente 
formalizados, internalizados e socializados21,22. Entretanto, 
a efetiva mudança/adequação demanda dos profissionais 
da área investir em aprendizagem organizacional. 

Denota-se que o processo de aprendizagem sistemati-
zado a partir da instituição de uma infra-estrutura gerencial 
revelou ser um importante aspecto dos fatores que facili-
taram a execução do MGR pelas enfermeiras gerentes. A 
disponibilização e socialização de um modelo pré-definido 
– elaborado pelos integrantes do NAG – mostrou contribuir/
subsidiar/conduzir/definir os passos coletivos a serem 
seguidos, de forma a manter uma unicidade de conduta. 
O sentido aqui de modelo pré-definido não é num caráter 
estático, convencional, ele passa a ser visto de maneira mais 
dinâmica, pois não basta integrar o conhecimento é preciso 
estabelecer uma dinâmica de contínua aprendizagem, uma 
postura de aprender a aprender para mudar sempre23.

Os dados mostram que este não é um processo 
simples, visto que um percentual significativo de enfermei-
ros ainda insiste em adotar modelos antigos de manuais, 
cujos conteúdos não demandavam mudança de padrões 
de comportamento. O objeto alvo deste estudo – Manual 
de Gerenciamento da Rotina – exige uma complexidade 
de ações, sustentadas por um NAG, como é o caso do 
HUSM. Este funciona enquanto elo de organização e apoio, 
quando busca implementar-desenvolver metodologias de 
trabalho que promovam a aderência dos profissionais para 
agilizar os novos processos de trabalho.

Os depoimentos sinalizam que a elaboração dos 
MGR, a partir desta metodologia com suporte do NAG, 
é um processo construtivo e agradável, porque propicia 
a integração do grupo de enfermeiras do serviço, através 
das discussões e diálogos grupais, havendo troca de 
ideias para se buscar consenso entre estas. Neste caso, 
o modelo pré-definido é um parâmetro norteador para 
viabilizar o processo, não tolhendo as particularidades e 
diferenças de cada grupo/setor. 

Dá oportunidade de reunir as colegas. Discutir, trocar 
idéias com o objetivo comum de todas. Mas é bom 
porque dá oportunidade de todas participar. (safira).

Quando questionadas sobre as principais dificuldades 
de elaboração do MGR, as entrevistadas associam a falhas 
no próprio NAG: assessoria e apoio mais regular; maior 
consistência/objetividade processo capacitação, entre 
outros. Tais dados evidenciam a importância deste Núcleo 
estar ainda em processo de construção para desempenho 
desta função, pois 

(...) No começo ocorreu falha na informação. As reuni-
ões eram muito difíceis, enroladas, mal explanadas. (...) 
não é só dizer que tem que fazer manual. (...) tem que 
ser bem explicado e bem justificado. É novo, se torna 
difícil fazer na primeira vez, principalmente assim, com 
a pressão de obrigação. (ágata).

Estes depoimentos foram, de certa forma, inesperados, 
pois anteriormente à elaboração do MGR foi realizado um 
curso de capacitação aos enfermeiros sobre a maneira de 
construir os MGR, bem como foram explanados princípios 
básicos da qualidade, o que justifica a adoção do geren-
ciamento da rotina na instituição. Tal dificuldade levantada 
pressupõe questionar sobre o método de aprendizagem 
utilizado no decorrer das capacitações: será que estes 
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foram provocaram/induziram a importância pela adesão 
aos MGR? O sistema de informação foi capaz de transmitir 
a motivação para que os elaboradores internalizassem o 
processo? O sistema de informação foi claro o suficiente 
para transmitir a importância da adoção dos MGR?

O que se pode afirmar é que o sistema de informação, 
quando eficaz, pode instigar questionamentos nos ouvin-
tes, motivar o processo a ser desenvolvido e internalizar a 
transmissão desejada24. Considerando que a implantação 
de um sistema de qualidade é sinônimo, basicamente, de 
gerenciamento de um sistema de aprendizagem, o NAG 
necessitou mudar sua dinâmica, o que se refletiu nas falas 
dos depoentes.

Ter uma pessoa mais disponível para nos assessorar 
mudou a nossa forma de perceber os MGR e disposi-
ção para sua elaboração. (ágata).

Tais aspectos vêm ao encontro do último questionamen-
to que trata das sugestões de métodos de aprendizagem 
para efetivar implantação manual e superar dificuldades. Os 
dados comprovam que uma maioria considera importante 
investir em ambiente de apoio, utilização de métodos bem 
estruturados, porém mais informais, mais integrativos – no 
próprio local de trabalho, com um número reduzido de parti-
cipantes, em salas aconchegantes e pequenas, onde todos 
se sintam a vontade para questionar - capaz de motivar e 
internalizar o MGR como processo de trabalho25. 

Acho que uma reunião informal, simples, pequena é 
melhor. Perguntar o que entendem sobre isso, o que 
conhecem sobre o manual (...) outras coisas mais. Não 
adianta reunir todo mundo, gera conversa, timidez para 
questionar e falta de controle, mesmo que seja a meu 
ver mais produtiva no sentido de discussões. Mas este 
não é o momento. (bauxita).

Já um outro grupo considera que este método deve 
ser construído numa perspectiva interdisciplinar, com parti-
cipação dos gerentes e gestores dos mais alto escalões 
hierárquicos. Ambas as percepções são fundamentais 
neste processo de transformação.

A falta de tempo para elaboração foi outro importante 
fator considerado dificultador da elaboração dos MGR. 
Entretanto, quando questionadas sobre processo de 
implantação e adesão do MGR a maioria considera que 
não será difícil. Tais posições refletem o grau de compreen-
são do que significa o papel do enfermeiro nesse processo, 

já que esta segunda etapa demanda também um efetivo 
envolvimento do enfermeiro com outras funções - educa-
tiva – que vai além da função assistencial.

Ao considerar que a função assistencial absorve 
grande parte do tempo do enfermeiro, questiona-se nova-
mente qual a compreensão das mesmas sobre sua função 
gerencial frente aos novos desafios de gestão impostos 
à viabilização das instituições de saúde, principalmente 
nesta que é um hospital universitário. Sendo o enfermeiro 
um dos principais gerentes do cuidado e isso envolve 
gerenciar serviço, é importante lembrar que aquilo que 
um homem vê depende do que ele vê e do que ele olha e 
como olha e esse olhar depende do que sua experiência 
visual-conceitual prévia o ensinou a ver26. Neste sentido, 
a questão de falta de tempo pode ser interpretada como 
a ausência de atitude crítico-reflexiva das funções de um 
gerente de enfermagem em termos de priorização de 
atividades e organização do processo de trabalho. 

Assim, os dados revelam a importância da organi-
zação do processo comunicativo como competência 
gerencial, capaz de influenciar as pessoas para mudanças 
via processo de aprendizagem27, perfazendo agilidade e 
qualidade e interagindo/contribuindo para gerar o compro-
metimento e agilidade da equipe nesta etapa de mudanças 
de comportamento. 

É sabido que o enfermeiro deve contribuir para a elabo-
ração do MGR, e como tal, precisa utilizar métodos efeti-
vos de motivação desafiando a criatividade, provocando 
mobilização grupal e co-responsabilização coletiva pelos 
novos desafios institucionais28. Mas, para isso, deve desen-
volver competências para conduzir a adesão ao MGR nos 
serviços, visto que as alterações comportamentais pressu-
põem enfrentamento de resistências, ruptura, processos 
de transformação e de criação. Isso envolve sempre uma 
zona de risco23  – principalmente risco das alterações nas 
relações de poder. É nesse quadro de mudanças que se 
vão tecendo os elementos simbólicos de um novo para-
digma cultural, que é um processo de criação conjunta, 
para o qual não existem receitas prontas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo em um hospital universitário, 

objetivando analisar a percepção dos enfermeiros sobre 
elaboração/implementação/finalidade do MGR visando 
garantir padrões de qualidade no serviço, demonstrou que, 
de um modo geral este é um processo complexo que deman-
da, além de infra-estrutura organizacional de apoio, efetivos 
processos de aprendizagem e de interação grupal. 
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Tal estudo mostrou um entendimento pelas entrevistadas 
sobre o MGR enquanto ferramenta que tem a finalidade de 
organizar, padronizar, sistematizar o processo gerencial e 
assistencial de enfermagem.  Por outro lado, foram evidentes as 
dificuldades de compreensão da viabilização deste processo. 
A superação destes obstáculos mostram ter associação com 
a necessidade de investir em infra-estrutura de apoio integrada 
ao cotidiano dos serviços – metodologias/ambientes de apren-
dizagem e educação em serviço mais integrativas, disponibi-
lização de equipes de assessoria e acompanhamento direto 
aos responsáveis pela elaboração do MGR, infra-estrutura de 
equipamentos de informática, dentre outros.

Fica então exposto que o grande desafio de implantar de 
maneira efetiva os MGR é buscar modos inovadores de inter-
nalizar, socializar, legitimar e institucionalizar tais processos, 
para que sejam capazes de instigar e propiciar a mudança 
comportamental dos funcionários, que repercutirá em bons 
resultados com um mínimo de qualidade aceitável: melhoria 
na prestação do serviço e maior solução do processo, visto 
que vai ser difícil, mas não impossível. (pirita).

Assim sendo, visando minimizar as dificuldades para 
elaboração do MGR, sugere-se investir efetivamente no 
aprimoramento dos ambientes de aprendizagem, através 
da disseminação de informações: estruturação de folhe-
tos informativos/explicativos, da realização de cursos de 
capacitação com as gerentes de enfermagem, priorizando 
temas como: processos de mudança; indicadores de 
qualidade (finalidade e utilização); competências geren-
ciais. E adequação das metodologias de aprendizagem 
às realidades e necessidade locais

É sabido que a instituição de padrões de qualidade no 
serviço hospitalar, incluindo os serviços de Enfermagem, 
impõem a necessidade de implementar o reordenamento  
dos processos de gerenciamento do trabalho. Isso implica na 
mobilização de recursos humanos e estruturais, em termos de 
qualificação permanente, para, com isso, aumentar a solução, 
condução e viabilização do sistema de saúde.
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RESuMO
Este estudo aponta para a centralidade das práticas de avaliação como um processo sistemático e cientificamente 
planejado. Destaca que a avaliação fornece dados e informações importantes para o desenvolvimento e 
visibilidade do trabalho gerencial do enfermeiro. O objetivo foi investigar como são realizadas as práticas 
de avaliação, sistematizadas ou não, relacionadas às atividades assistenciais e gerenciais dos serviços de 
enfermagem na área hospitalar. Trata-se de um estudo qualitativo, realizado em dois hospitais universitários, 
um público e outro privado de um município do Estado de São Paulo, tendo como sujeitos seis gerentes de 
enfermagem. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, questionário e ficha de 
registro dos instrumentos de avaliação dos serviços de enfermagem, que garantiu a confiabilidade dos dados 
pela triangulação dos procedimentos da coleta. Os resultados mostram que, na prática cotidiana do trabalho 
assistencial e gerencial, a avaliação é desenvolvida para resolver problemas inesperados, sem seguir métodos 
científicos. No contexto atual, não há lugar para atitudes amadoras e ingênuas, é necessário praticar uma 
avaliação sistematizada, planejada e contínua, a qual poderá contribuir para atuações gerenciais fundamentadas, 
científicas, que forneçam maior visibilidade e melhor qualidade ao trabalho da enfermagem.

ABSTRACT
This study indicates the centrality of evaluation practices as a systematic and scientifically planned process. It 
emphasizes that evaluation provides important data and information for the development and visibility of the 
management work of nurses. The objective was to investigate how the evaluation practices were performed and 
deployed, and their impact upon the effectiveness of assistance and management nursing work. It is a qualitative 
study, which was carried out in two University Hospitals, one public and another private, in a large city in the State 
of São Paulo, with six nursery managers as subjects. The data collection was carried out by a semistructured 
interview, a closed questionnaire, and registration forms available for recording evaluation procedures that 
guaranted the reliability of the data. Results show that in the everyday practices of both assistance and managerial 
work, evaluation is implemented to resolve unexpected issues without following any scientific procedures. In the 
recent context, there is not a place for amateurs and naive attitudes, it is necessary to practice a systematic, 
planned and continued evaluation, which might contribute on the fundament and scientific managerial actuations, 
providing better visibility and quality for nursing work.
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INTRODuÇÃO
Avaliação é uma atividade presente no cotidiano das 

pessoas nas mais diversas formas de manifestação, num 
movimento impulsivo, muitas vezes até inconsciente. Essas 
atividades espontâneas que costumam ter colocações 
subjetivas são denominadas de avaliação informal1,2. Porém, 
quando a avaliação envolve atividades profissionais relacio-
nadas a intervenções, programas, serviços ou instituições, as 
ações informais se tornam insuficientes e inadequadas, sendo 
necessário realizar procedimentos planejados, dirigidos e siste-
matizados que possibilitem compreender as várias dimensões 
e implicações do que se deseja avaliar. Este tipo de procedi-
mento é denominado de avaliação formal ou sistemática(2).

Ao consultar a literatura sobre o conceito de avaliação 
sistematizada, pode-se deparar com um campo abrangente, 
no qual se misturam componentes teóricos, técnicos e carac-
terísticas descritivas do processo. Uma das dificuldades para 
uma definição deste termo está na relação existente entre a 
avaliação informal e a formal, ou seja, o desenvolvimento de 
um saber não-sistematizado com evidências baseadas em 
opiniões empíricas da realidade (chamado de campo doxo-
lógico) e do saber científico (chamado de epistemológico), no 
qual predomina a demonstração lógica e objetiva dos fatos 
com um juízo baseado em evidências comprovadas3.

Apesar da diversidade conceitual e abrangência deste 
tema, existe certo consenso entre os autores de que a 
avaliação formal está relacionada à emissão de julgamento 
ou atribuição de valor a uma intervenção(1) ou qualquer um 
de seus componentes. Entretanto, para julgar, é necessário 
realizar uma comparação entre o objeto que está posto em 
avaliação e um padrão estabelecido como ideal, que pode 
ser uma norma da instituição, nacional ou internacional2,3.

Com os resultados da avaliação, o gerente pode afir-
mar objetivamente a eficácia de determinada intervenção 
ou se seu serviço possui qualidade baseada nos padrões 
estabelecidos por órgãos nacionais ou internacionais.

Na enfermagem brasileira, a falta de padrões para avaliar a 
assistência foi apontada em estudo da década de 19704 como 
sendo um dos fatores que dificultavam a avaliação da qualida-
de dos cuidados prestados nos serviços de enfermagem.

Estudos posteriores5,6 mostraram que, embora já 
houvessem atividades relacionadas à avaliação do cuidado 
nos serviços de enfermagem, ainda eram realizadas de 
forma assistemática, sem instrumentalização por métodos 
científicos e, para aprimorar esta atividade, era necessário 

desenvolver padrões de cuidado ao paciente além do 
maior envolvimento dos enfermeiros.

Quanto à avaliação formal da qualidade da assistência de 
enfermagem, estudos apontam como métodos mais empre-
gados pelos serviços de enfermagem da área hospitalar: a 
auditoria, guias padronizados para a observação sistema-
tizada do cuidado e fichas específicas para anotações de 
ocorrências adversas do cuidado prestado ao paciente4-7.

Na última década, vêm sendo empregados indicadores 
como um método para monitorar a qualidade da assistência 
de enfermagem. Indicadores são medidas quantitativas, esta-
belecidas como guias ou parâmetros para avaliar e sinalizar 
problemas (ou não) sobre o desempenho daquilo que se 
está avaliando. Podem ter abrangência internacional, como 
os indicadores sensitivos da qualidade em enfermagem da 
American Nursing Association (ANA), são eles: proporção 
de profissionais da equipe de enfermagem por pacientes 
hospitalizados; manutenção da integridade da pele; queda 
de pacientes; satisfação do paciente com o gerenciamento 
da dor; satisfação do paciente com informações educativas; 
satisfação do paciente com o cuidado; satisfação da equipe 
de enfermagem e índice de infecção hospitalar. E indicadores 
de abrangência nacional, como os utilizados pelo Núcleo de 
Apoio à Gestão Hospitalar (NAGEH), subgrupo do Progra-
ma de Controle da Qualidade Hospitalar (CQH): incidência 
de queda de paciente; incidência de extubação acidental; 
incidência de perda de sonda nasogastroenteral para aporte 
nutricional; incidência de úlcera por pressão; incidência de 
não-conformidade relacionada à administração de medica-
mentos pela enfermagem e incidência de flebite8-10.

A avaliação é um importante instrumento gerencial para 
auxiliar nas tomadas de decisões; tornar visível os resulta-
dos das ações desenvolvidas nos serviços de enfermagem 
e fornecer dados objetivos sobre a qualidade alcançada 
pela assistência realizada pela equipe de enfermagem.

Acreditando na importância da avaliação para o gerencia-
mento em enfermagem, este estudo teve por objetivo investigar 
como são realizadas as atividades de avaliação, sistematizadas 
ou não, relacionadas às atividades assistenciais e gerenciais 
de serviços de enfermagem na área hospitalar.

MéTODO
Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizada 

em dois hospitais universitários, um público e outro privado, 
de um município do interior do Estado de São Paulo.

(1) Intervenção é uma técnica, tratamento, prática, programa, entre outras atividades, constituída por um conjunto de meios (físicos, 
humanos e financeiros) organizados em contexto específico, num dado momento, para produzir bens ou serviços visando modifi-
car uma situação-problema2.



153Prática da avaliação no gerenciamento de Enfermagem

RAS _ Vol. 13, No 52 – Jul-Set, 2011

Teve como sujeitos seis gerentes de enfermagem, a 
saber: a diretora responsável técnica do serviço de enfer-
magem dos dois hospitais, uma enfermeira diretora (segun-
do nível hierárquico do organograma institucional) e uma 
enfermeira supervisora (terceiro nível hierárquico), indicadas 
pela responsável técnica. A escolha de enfermeiras gerentes 
foi por considerar a responsabilidade inerente ao cargo, de 
avaliar as atividades desenvolvidas no serviço sob a sua 
direção e, em diferentes níveis hierárquicos, para verificar 
possíveis divergências de opiniões existentes entre elas.

Após o cumprimento das formalidades e aprovação 
do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Facul-
dade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de 
Campinas, realizou-se um teste piloto em um hospital 
com características semelhantes aos selecionados como 
cenário do estudo.

A coleta de dados foi realizada por meio de três instru-
mentos: entrevista semiestruturada, questionário para a 
caracterização da instituição e das gerentes e uma ficha 
para registrar os instrumentos de avaliação utilizados nos 
serviços de enfermagem do estudo (Apêndices 1, 2 e 3).

O material empírico coletado foi classificado, organiza-
do e analisado em dados significativos em três etapas11. 

Primeiramente, as entrevistas foram lidas e transcritas 
pela pesquisadora, sendo feita a ordenação do material em 
grandes temas, pela repetição e relevância dos depoimen-
tos em consonância ao objetivo do estudo. Numa segunda 
etapa, o material coletado foi classificado em uma unidade 
temática, denominada “As práticas de avaliação realizadas 
nos serviços de enfermagem”. O seu conteúdo foi reclassi-
ficado, segundo os dois grandes processos de trabalho em 
enfermagem, o cuidar e o administrar12, dando origem a duas 
estruturas relevantes11. A primeira estrutura relevante (I) foi 
relacionada às atividades de avaliação no processo de traba-
lho assistencial e a outra (estrutura relevante II) às avaliações 
relacionadas ao processo de trabalho gerencial.

Na terceira etapa foram feitas as análises, interpre-
tações e inferências estabelecidas pela aproximação da 
teoria nos seus aspectos fundamentais (a essência) na 
prática relatada pelos sujeitos da pesquisa, verificando 
a maneira como se manifesta a realidade estudada (a 
aparência), partindo do geral para o particular e destacan-
do as contradições no desempenho gerencial.

O recurso da triangulação13, cruzando as informações 
das diferentes técnicas (entrevista semiestruturada com as 
gerentes dos diferentes níveis hierárquicos, questionário e 
ficha de anotação dos instrumentos de avaliação), garantiu 
a confiabilidade dos dados.

RESuLTADOS E DISCuSSÃO
Na estrutura relevante I, na qual foram analisadas as 

práticas de avaliação relacionadas às atividades assisten-
ciais, constatou-se que, embora tenha sido identificada 
uma gerente de enfermagem que desenvolveu um projeto 
sistematizado, direcionado por método científico (para 
atender a uma demanda assistencial identificada pela 
equipe de enfermagem no seu serviço), as atividades de 
avaliação são informais, acontecem isoladas de um plane-
jamento geral dos serviços de enfermagem e geralmente 
são realizadas para resolução de problemas que ocorrem 
no cotidiano dos serviços. A motivação para iniciar um 
processo de avaliação ocorre pelo aumento ou diminuição 
de reclamações dos médicos, dos pacientes ou da própria 
equipe, dando ênfase ao empirismo e ao imediatismo.

Os depoimentos das entrevistadas sinalizam a intenção de 
avaliar a qualidade da assistência por meio de métodos que 
respondem a tendência atual, como indicadores e auditoria. 
Porém, não há um planejamento dos serviços nesta direção 
e as atividades de avaliação acontecem como atos isolados 
para julgar uma ocorrência inesperada do cotidiano.

Outra prática assistencial empregada nos serviços de 
enfermagem é o processo de enfermagem, que visa o plane-
jamento da assistência individualizada em etapas. Atividades 
de avaliação podem ser empregadas nos vários momentos 
deste processo para auxiliar no julgamento clínico do pacien-
te, para monitorar a execução do plano de cuidados e para 
verificar os resultados dos cuidados prestados. Finalizando 
este processo, os resultados analisados e avaliados darão 
subsídios para o gerente conduzir ações a fim de aperfeiçoar 
protocolos assistenciais, obter dados para capacitação da 
equipe e desenvolver pesquisas em serviço14.

Nesta direção, os serviços de enfermagem pesquisa-
dos não desenvolvem avaliações sistematizadas para o 
planejamento da assistência de enfermagem que prestam, 
embora a sistematização da assistência de enfermagem 
(SAE) esteja implantada.

Apesar das gerentes relatarem que a SAE é realizada 
nas unidades de internação, este fato nos pareceu distante 
de uma efetiva realização, pois, sem avaliar a assistên-
cia individualizada que foi planejada, ou mesmo avaliar 
a operacionalização da SAE como um todo, a prática 
cotidiana permanece mecanizada e tarefeira, baseada no 
cumprimento das rotinas estabelecidas.

Os serviços de enfermagem não têm, objetivamente, a 
dimensão quantitativa e qualitativa da assistência prestada 
por sua equipe, respondendo pela qualidade do cuidado 
de forma empírica e sem parâmetros objetivos. Essa 
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constatação revela gerentes distantes da prática assis-
tencial, se ocupando de outros afazeres no seu cotidiano, 
não priorizando ou enfatizando no processo de trabalho o 
cuidado profissional da enfermagem.

Assim, as atividades de avaliação desenvolvidas ficam 
restritas à função gerencial de controle e reprodução dos 
padrões assistenciais técnicos existentes, sem um proces-
so crítico de análise com dados objetivos que poderiam 
ser aprimorados ou modificados.

Na estrutura relevante II, foram relacionados depoimentos 
sobre a avaliação presente no processo de trabalho gerencial. 
A primeira etapa do trabalho gerencial é planejar as metas a 
serem alcançadas pelas equipes que compõem os serviços de 
enfermagem, pois, sem este planejamento, os gerentes agem 
intuitivamente e com improviso no seu fazer cotidiano14.

Além de planejar as atividades do serviço, espera-se 
que o gerente de enfermagem atue garantindo o funcio-
namento das unidades, por meio da gestão dos recursos 
materiais, humanos, equipamentos, manutenção da 
estrutura física e também atividades relacionadas à admi-
nistração dos custos e financeira da instituição.

Os hospitais, sejam privados, filantrópicos ou públicos, 
estão passando por uma crise econômica decorrente de 
crescentes custos (pela sofisticação da tecnologia empre-
gada para diagnóstico e tratamento) e recursos econômi-
cos limitados para atender a diversidade de demandas que 
a atenção humanizada e integral impõe às intervenções 
para o re-estabelecimento da saúde do indivíduo15.

Deste modo, as instituições têm buscado novas estra-
tégias que favoreçam a manutenção das suas atividades 
com a redução dos custos, aumento da produtividade, 
maior envolvimento dos trabalhadores, terceirização de 
serviços, flexibilização da estrutura e do modelo gerencial 
em todos os níveis. Neste novo panorama, o enfermeiro 
se torna um elemento importante na busca de alternativas 
para o alcance das metas institucionais15.

Os depoimentos das gerentes de enfermagem apon-
tam que, apesar dos serviços de enfermagem possuírem 
certa organização quanto ao planejamento gerencial, 
as atividades de avaliação relacionadas à gerência não 
alcançam níveis de um processo formal e sistematizado 
com rigor científico.

Foi constatado um desempenho diferenciado com 
maior envolvimento e criatividade das gerentes de enfer-
magem quanto a atuar em prol de demandas institucionais, 

principalmente no hospital privado, com a implantação de uma 
metodologia de controle da produtividade usada em indústrias 
,por exemplo, Kanban(2) para monitorar o tempo de internação 
de pacientes e a arrecadação financeira da unidade16.

Verificou-se também preocupação das entrevistadas 
em modificar a sua prática, buscando o envolvimento e 
a participação da equipe de enfermagem na resolução 
de problemas do cotidiano aplicando a metodologia do 
“PDCA”, um método cíclico para o controle e resolução 
de problemas, que se desenvolve em quatro etapas: P 
(PLAN), planejamento e estabelecimento de metas; D (DO), 
execução das tarefas; C (CHEK), verificação do resultado 
e A (ACT), ação retomando o processo inicial17.

Apesar de os departamentos de enfermagem mostra-
rem certa inovação e terem discurso de uma gestão 
participativa, a estrutura organizacional dos hospitais se 
mantém verticalmente hierarquizada, conforme verificado 
nos documentos e organogramas apresentados, dificultan-
do o exercício dos modelos mais progressistas de gestão 
e avaliação das atividades implantadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação realizada em diferentes realidades, isto 

é, em um hospital universitário público e outro privado, 
permitiu ampliar a compreensão e identificar as diferenças 
da prática da avaliação no cotidiano gerencial dos serviços 
de enfermagem.

Destacou-se que as gerentes do hospital privado estão 
mais envolvidas com atividades financeiras, utilizando 
estratégias para o controle do custo dos procedimentos e 
arrecadação de recursos. Entretanto, em ambas as insti-
tuições, as práticas de avaliação estão inseridas tanto no 
trabalho assistencial, quanto no gerencial como atividades 
isoladas de um planejamento geral, realizadas para aten-
der demandas inesperadas dos serviços de enfermagem 
ou da instituição.

O desempenho mais efetivo das gerentes entrevis-
tadas ocorre para a resolução de demandas institucio-
nais, contraditoriamente ao que se esperaria de uma 
atuação voltada ao gerenciamento da assistência de 
enfermagem.

Uma das dificuldades apontadas pelas gerentes 
entrevistadas para desenvolver avaliação nos serviços de 
enfermagem é o despreparo e a falta de conhecimento de 
métodos avaliativos.

(2) Kanban é um controle visual da produção industrial feito por meio de quadros e cartões coloridos com o objetivo de controlar o 
abastecimento de estoques, associado ao Just in Time, às fases da produção de um produto, entre outras16.
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Outra dificuldade apontada é o fato de os gerentes de 
enfermagem não priorizarem atividades de avaliação no 
planejamento do serviço de enfermagem em relação às 
demandas institucionais. Assim, mesmo que o profissional 
enfermeiro demonstrasse competência e crítica às contra-
dições vividas no seu cotidiano, ainda há dúvidas da sua 
força para romper com o modelo de desempenho histori-
camente construído, pois a expectativa do empregador é 
admitir enfermeiros que tenham um desempenho segundo 
esse papel, ou seja, baseado na submissão à hierarquia 
institucional. Deste modo, as gerentes de enfermagem 
dispensam atenção e esforços para atender às prioridades 
estabelecidas na instituição, adiando as atividades plane-
jadas que enfoquem o cuidado de enfermagem.

Cabe também refletir sobre a introdução dos métodos 
gerenciais empresariais, tais como o Kanban e a gestão por 
processos utilizando a tecnologia PDCA para planejamento 
que são inovadores na área hospitalar visando a qualidade, 
a redução de custos e o aumento da produtividade.

A qualidade que as empresas buscam está relacionada 
à lógica da competitividade do mercado em satisfazer o 
cliente e, assim, vender mais e obter lucro, na perspectiva 
da “saúde como mercadoria”. A busca por qualidade na 
prestação da assistência à saúde é inerente ao seu proces-
so de trabalho e independente da lógica da competição 
ou do lucro. É dever ético e moral dos profissionais ofere-
cerem atendimento de qualidade a todos, deste modo, 
os profissionais da enfermagem não devem se desviar do 
compromisso de prestarem atendimento humanizado e 
integral às necessidades dos usuários dos serviços.

No contexto atual, não há lugar para atitudes amadoras 
e ingênuas, é preciso refletir, analisar, ponderar e avaliar 
as melhores alternativas para o gerenciamento da assis-
tência e do serviço de enfermagem. Nesta perspectiva, o 
momento é promissor para transformar velhos conceitos 
em novas possibilidades de atuação.

As gerentes de enfermagem necessitam se desvenci-
lhar de atitudes acríticas, comportamentos de submissão, 
de saberes não-fundamentados e, para isso, a prática 
da avaliação sistematizada, planejada e contínua poderá 
contribuir para atuações gerenciais fundamentadas cien-
tificamente, que promovam maior visibilidade e melhor 
qualidade ao trabalho da enfermagem.
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Característica da Instituição:

Hospital: ( ) público ( ) privado              Porte: _______  Nº total de leitos:__________

Tipo: (   ) Geral e maternidade     (  ) Geral        (   ) Especialidade:________________

Convênio(s):  (   ) SUS    (   ) Outros: _________________________________________

Entidade mantenedora: (   ) Estadual  (   ) Municipal  (   ) Particular   (   ) Outra:_____

Missão: _________________________________________________________________

Filosofia: ________________________________________________________________

Estrutura hierárquica: 

Possui comissão ou algum tipo de grupo com o objetivo de realizar avaliação?

(   ) Não, porque _________________________________________________________

(   ) Sim, qual(is) e com que finalidade_______________________________________

Convênios com escolas para estágios:

(   ) Enfermagem:  (   ) graduação (   ) técnico (   ) auxiliar (   ) Medicina

(   ) Outras profissões da área da saúde:_____________________________________

Característica do Serviço de Enfermagem

No organograma institucional, o serviço de enfermagem é considerado: 

(   ) Departamento      (   ) Divisão        (   ) Outro: ______________________________

Está subordinado diretamente: _____________________________________________

Número total de profissionais do serviço de enfermagem: ______________________

- Nº de enfermeiros assistenciais:____________

- Nº de enfermeiros supervisores:____________

- Nº de enfermeiros diretores:    _____________

- Nº de técnicos de enfermagem:____________

- Nº de auxiliares de enfermagem:___________

- Outros: ____________

-Nº de enfermeiros com: 

Aprimoramento (    )   Especialização (    )    Mestrado (    )    Doutorado (     )

Todos os serviços ou setores (em todos os turnos) são liderados por enfermeiros?

(   ) Sim    (   ) Não, motivo:_________________________________________________

O serviço de enfermagem possui: 

Regimento próprio: (   ) Sim   (   ) Não

Manual de normas e rotinas: 

 (   ) Sim, em todos os setores    (   ) Sim, em alguns setores    (   ) Não

Sistematização da assistência de enfermagem: 

 (   ) Sim, em todos os setores    (   ) Sim, em alguns setores   

 (   ) Não, motivo:_________________________________________________________

Protocolos assistenciais: 

  (   ) Sim       (   ) Não

Serviço de educação continuada: (   ) Sim   (   ) Não, motivo:____________________ 

Modelo gerencial adotado:_________________________________________________

Dados relacionados ao Diretor de Enfermagem:

O diretor(a) do serviço de enfermagem :

(   ) Enfermeiro do hospital    (   ) Professor da escola  (   ) Outro:_________________

Possui: (   ) Mestrado  (   ) Doutorado (  ) especialização em:____________________

Tempo de formado: _______________________________________________________

Tempo de serviço na Instituição: ____________________________________________

Tempo na função gerencial: ________________________________________________

Fez alguma capacitação para a função gerencial: 

(   ) Não   

(   ) Sim, quais: ___________________________________________________________

Dados relacionados aos Enfermeiros de 2º e 3º níveis hierárquico:

Função:________________

Possui: (   ) mestrado  (   ) doutorado (   ) especialização em:____________________

Tempo de formado: _______________________________________________________

Tempo de serviço na Instituição: ____________________________________________

Tempo na função gerencial: ________________________________________________

Fez alguma capacitação para a função gerencial: 

(   ) Não    

(   ) Sim, quais: ___________________________________________________________

APÊNDICE 1 APÊNDICE 2

Roteiro para entrevistas (Diretores e Enfermeiros de 2º e 3º níveis hierárquico)

Data: ___/___/___                                                               Entrevista nº ________

Como você definiria uma atividade de avaliação?

No serviço de enfermagem deste hospital são realizadas atividades de avaliação de maneira 
sistemática (ou seja, com instrumento, método, periodicidade etc.) ou assistemática e informal?

No caso de avaliação sistemática, explique quais os objetivos, métodos, estratégias, técnicas 
são empregadas para avaliar?

Quais as áreas que são empregados métodos avaliativos (assistência, administração, educação 
continuada, recursos humanos). 

Quanto aos instrumentos utilizados para a prática avaliativa (quem os elaborou, houve a 
participação da equipe toda ou só chefias, é institucional)

No caso de utilizar a avaliação de maneira assistemática, explique como são realizadas.

Quais áreas empregadas? 

Qual a importância da atividade de avaliação (sistemática ou assistemática) para o serviço de 
enfermagem? 

Qual a importância da atividade de avaliação para a instituição?

Qual(is) a(s) sua(s) dificuldade(s) em realizá-la?

De que maneiras são usados os dados referentes ao processo avaliativo?

Qual a participação da equipe de enfermagem no processo avaliativo?

Qual a participação dos pacientes no processo avaliativo?

Qual a autonomia do serviço de enfermagem para realizar as atividades de avaliação?

Qual a participação do ensino (escola/ estagiários) ou colaboração nas atividades avaliativas?

Impressões do entrevistador:________________________________________________________

APÊNDICE 3

Dados referentes aos documentos utilizados para avaliação:

Tipo (formulário, livro, impresso, outros):_________________________________________________

Procedência (quem fez ou é um impresso padrão de alguma instituição governamental) :_______ 
____________________________________________________________

Conteúdo:__________________________________________________________________________

Quem aplica: _______________________________________________________________________

Fluxo: _____________________________________________________________________________

Periodicidade: ______________________________________________________________________

Acesso às informações: ______________________________________________________________

Facilidade de preenchimento: _________________________________________________________

Arquivamento: ______________________________________________________________________

Outras informações: _________________________________________________________________
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RESuMO
O presente trabalho expõe, através da visão dos gestores obtida por meio de entrevistas, experiências de hospitais 
paulistas que adotaram diferentes modelos em gestão da qualidade que pressupõem avaliações de serviços 
de saúde por organizações externas. As diferentes abordagens de gestão da qualidade são apresentadas, 
como acreditações, certificações, selos. Um panorama quantitativo das certificações em São Paulo e no Brasil 
é apresentado. Discute-se qualidade em saúde com o propósito de detectar aspectos institucionais nos quais 
as iniciativas de qualidade em instituições de saúde disseminam-se com mais facilidade, a ponto de numa 
mesma instiuição haver coexistência de mais de um modelo de qualidade. A percepção dos entrevistados 
em relação aos resultados alcançados, dificuldades, desafios e perspectivas é discutida. Para os gestores, a 
adoção de modelos da qualidade, na área hospitalar, leva a conquistas significativas e contínuas melhorias de 
desempenho, sendo desejáveis também pela visibilidade e reconhecimento que agregam.

ABSTRACT
This study shows, through the view of managers expressed in interviews, the experience of hospitals in the state of 
São Paulo that adopted different models in quality management which assumes the evaluations of health services 
by external organizations. Different quality management approaches are presented, such as accreditations, 
certificates or seals of approval. A quantitative viewpoint of the certifications in São Paulo and in Brazil is shown. 
Quality in health is discussed for the purpose of detecting institutional aspects, in which the quality initiatives in 
health institutions are disseminated more easily, to the extent that in the same institution more than one quality 
model can coexist. The perception of the interviewees in relation to the results obtained, difficulties, challenges 
and perspectives is discussed. For the managers, the adoption of quality models in the hospital area leads to 
significant conquests and continuous improvement in performance, which makes them desirable also for the 
visibility and recognition they bring.
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INTRODuÇÃO
Na atualidade, a maioria das organizações de saúde, 

independente do seu grau de complexidade e de sua 
natureza pública, privada ou filantrópica, têm demonstrado 
interesses crescentes em aplicar esforços para fornecer 
cuidados cada vez mais seguros e de qualidade aos seus 
pacientes. 

Esse cenário tem provocado a necessidade de buscar 
programas de qualidade com o intuito de melhorar o uso 
dos recursos e a gestão institucional, visando à sobrevi-
vência das organizações. Em especial, os hospitais vêm 
se propondo a trilhar o caminho da busca da melhoria 
contínua da qualidade, que consiste “... na obtenção dos 
maiores benefícios com os menores riscos para o paciente, 
e ao menor custo”1. 

Portanto, não é mais sustentável que a qualidade da 
assistência à saúde seja determinada apenas por meio 
da percepção individual dos profissionais e gestores 
envolvidos, que com orgulho mostram seus feitos ou com 
astúcia camuflam seus erros. É necessário buscar evidên-
cias objetivas de que os serviços de saúde estão sendo 
desenvolvidos de maneira eficiente, visando à melhoria da 
qualidade do cuidado ao paciente. 

Os gestores têm que, cada vez mais, profissionalizar-se 
para poder orquestrar bem todas as faces da instituição: a 
estrutura existente e pretendida quanto a recursos físicos, 
humanos e organizacionais adequados; os processos de 
trabalho nas áreas de serviços assistenciais e de apoio; 
o impacto da assistência prestada; a satisfação dos 
usuários. 

Com tudo isso, que modelo de gestão da qualidade 
adotar? Como saber se o caminho proposto é acertado? 
Como disseminar a nova cultura da qualidade na institui-
ção? Que parâmetros adotar para avaliar e comparar os 
resultados? 

O modo intuitivo até mesmo daqueles gestores com 
habilidade de liderança e com boa visão sobre o cenário da 
saúde pode ser fortalecido através de metodologias que se 
propõem a ser uma bússola e um termômetro para essas 
organizações: trata-se das certificações e acreditações da 
qualidade hospitalar.

Os hospitais brasileiros vêm utilizando, de modo 
progressivo e, em boa parte dos casos, voluntário, alguns 
modelos para avaliação externa a fim de estabelecer parâ-
metros de qualidade e de desempenho. Entre eles estão 
as normas de gestão do Sistema Brasileiro de Acreditação, 
aferidos através da Organização Nacional de Acreditação 

(ONA)2, o Programa de Compromisso com a Qualidade 
Hospitalar (CQH)3. Alguns outros hospitais já utilizam acre-
ditações internacionais como Joint Commission International 

(JCI)4 ou o modelo canadense Canadian Council on Health 
Services Accreditation (CCH-AS)5. Há também iniciativas 
governamentais no sentido de desenvolver instrumentos 
gerenciais relacionados à avaliação de serviços ofereci-
dos à população, como o Plano Nacional de Avaliação 
em Serviços de Saúde (PNASS)6. Além desses, existem 
prêmios setoriais, como o Prêmio Nacional de Gestão em 
Saúde (PNGS)7, que também validam a gestão, bem como 
premiações especificas como o “Premio Galba de Araujo”, 
patrocinado pelo Ministério da Saúde, e o “Hospital Amigo 
da Criança”, patrocinado pela UNICEF, estes avaliando 
indiretamente aspectos da gestão hospitalar.

JuSTIFICATIVA 
Aderir voluntariamente a processos externos de avalia-

ção, sabidamente trabalhosos e caros, utópicos e distantes 
para muitos, tem sido um grande desafio, principalmente 
para as instituições públicas. Em muitos casos, depen-
dendo do cenário institucional, esse desafio pode beirar 
à ousadia ou até mesmo à loucura. 

Os processos implantação, de operacionalização e de 
conquista dessas certificações exigem várias mudanças 
organizacionais e investimentos e não podem se limitar 
a ser “um diploma para colocar na parede”. Além da 
visibilidade trazida pela certificação, espera-se que os 
benefícios do padrão de excelência levem a um melhor 
gerenciamento dos processos, aumento da segurança do 
paciente, padronização dos procedimentos. 

Desse modo, o objetivo geral do presente trabalho 
foi compreender o processo de escolha de modelos de 
programas de qualidade em hospitais paulistas.

Quanto aos objetivos específicos: analisar os vários 
tipos de modelos de qualidade implantados em hospitais 
de São Paulo; analisar as motivações e dificuldades para 
implantação desses modelos; verificar vantagens e desvan-
tagens da coexistência de mais de uma metodologia de 
qualidade em uma mesma instituição hospitalar; identificar 
os benefícios associados à aplicação desses modelos.

MéTODO
O tipo de estudo abrangeu: pesquisa qualitativa; 

estudo de caso; levantamento bibliográfico baseado 
em referencial teórico através de revisão bibliográfica. 
As fontes para a pesquisa constituíram-se de artigos 
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científicos, dissertações acadêmicas, textos técnicos, 
documentos disponíveis em sites de organizações de 
saúde. A pesquisa de campo foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, para Trabalho de Conclusão 
de Curso de Especialização em Gestão Pública de Saúde, 
e realizada por meio de entrevista semiestruturada com 
gestores de hospitais. 

As variáveis de análise utilizadas para a realização 
neste estudo foram: razões que levaram a buscar modelos 
de qualidade; dificuldades; desafios; convivência entre 
dois sistemas de certificação diferentes

Foi escolhida uma amostra de conveniência com a 
seleção de três casos para o estudo, tendo como critério 
de inclusão a coexistência de dois tipos de modelos de 
qualidade diferentes em um mesmo hospital.

RESuLTADOS
Serão apresentados os dados principais obtidos por 

meio das entrevistas com os gestores (dois médicos e um 
administrador) dos três hospitais visitados, todos atuando 
na instituição há cerca de dez anos. 

Perfis resumidos (hospitais referidos no Quadros 1 a 3):
• A = Hospital Público, Geral, gerenciado por Organiza-

ções Sociais de Saúde (OSS), Região Metropolitana 
São Paulo.

• B = Hospital Público, Geral, gerenciado por OSS, 
Região Metropolitana São Paulo.

• C = Hospital Público, Geral, gerenciado por OSS, 
Capital – SP. 

Histórico
Os três serviços começaram a desenvolver programas 

ligados à Qualidade entre 2000 e 2002, praticamente desde 
sua fundação. Naquela época, não se tratava propriamente 
das certificações enfocadas neste trabalho, mas outras 

ligadas ao aleitamento materno e humanização do parto, 
além de nascimento e assistência humanizada ao recém-
nascido de baixo peso.  

As metodologias da Qualidade propriamente ditas 
tiveram sua implantação cerca de cinco ou sete anos 
atrás, sendo os primeiros certificados obtidos entre 
2003 e 2005. O segundo modelo escolhido entra em 
cena um a dois anos após a primeira certificação, 
entre 2004 e 2006. Os três serviços evidenciam esse 
percurso graficamente através de “linhas do tempo” as 
quais demonstram que os hospitais almejam melhorias 
contínuas, obtendo novas conquistas a cada ano, com 
nível de exigência cada vez maior. 

Quanto às etapas mais importantes na implantação 
dos modelos de qualidade, foram citadas tanto de uma 
forma abrangente, como “qualidade tem que ser um prin-
cípio da instituição”, ou com a valorização de cada etapa, 
explicitada na frase “cada vez que conseguimos algum 
benefício para a instituição é um marco importante”, além 
da exaltação e da celebração do momento da obtenção 
das certificações propriamente ditas.  

Fatores que motivam a escolha do modelo
A demanda da Secretaria Estadual de Saúde aos 

hospitais da rede estadual tem sido a adoção do modelo 
ONA, sugerindo uma padronização ou direcionamento 
principalmente para os hospitais sob gestão compartilhada 
com OSS, tipo de gestão que exige indicadores de quali-
dade e metas, como nos modelos de qualidade.

A existência de um roteiro como o do Programa CQH 
foi citado como um fator de atração. A possibilidade de 
figurar como um dos participantes nos gráficos de indica-
dores, facilitando o benchmarking, é altamente valorizado 
pelos gestores dos três serviços.

A valorização do modelo ONA como “produto nacional” 
também apareceu como motivação: “um hospital público 
deve optar por um modelo brasileiro”. 

Hospital
Tipos de certificados adotados

CQH ISO ONA PNASS JCI CCHSA (canadense) PNQ/PNGS

A x III x x x

B x II

C x II x

Quadro 1. Tipos de certificados adotados nos três hospitais visitados – São Paulo.

Fonte: Entrevista com gestores dos três hospitais visitados – Janeiro/2010.
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A procura por um modelo embasado em “mais profis-
sionalismo e menos voluntariado”, e que “que evolua 
mais e abra mais portas”, com “visitas melhores, onde 
se aprende mais”, justificaram também a adoção de um 
segundo modelo para se somar ao primeiro.

Coexistência entre modelos 
Em resposta a uma das indagações do presente 

trabalho, que buscava saber o que levou à decisão de ter 
um segundo modelo coexistindo com o primeiro, foram 
obtidas as seguintes respostas:

“Quando se está há muitos anos num mesmo modelo, 
passa a não haver desafios. É para a equipe caminhar 
em busca da melhoria contínua”;

“Um modelo acaba complementando o outro. Chega 
a um ponto que se a visita é do ONA ou do CQH inde-
pende, trabalha-se para sanar as não conformidades 
dos dois”;

“Tudo está alinhado com a visão do hospital: ser reco-
nhecido até 2010 como o melhor hospital público do 
Brasil. Um vai completando o outro. Por ser vitrine da 
SES e da OSS, essas instâncias apóiam as ousadias da 
alta direção, que sempre traz novas idéias de melhorias. 
Avaliamos que certificações internacionais não acrescen-
tariam muito, mas PNGS sim, alinhado à visão, houve 
uma melhoria grande a partir da visão de processos”. 

Outra questão levantada neste estudo é se a coexis-
tência de mais de um modelo de qualidade levaria a áreas 
de conflito. Quanto a isso, os gestores entrevistados foram 
unânimes em afirmar que os modelos são complementares 
e que não são contraditórios. Consideram que, embora 
todos tenham o mesmo enfoque, a busca da qualidade, 
as metodologias ou os focos principais podem variar. Na 
opinião dos entrevistados: “o Programa CQH enfatiza os 
indicadores e a informação, o ONA ajuda muito na estrutura 
e na operação, o PNGS valoriza a estratégia, o JCI foca a 
segurança do paciente e área assistencial em especial”. Os 
três hospitais tiveram que fazer investimentos em estrutura 
por exigências de novas legislações que embasam os 
requisitos solicitados pelos modelos adotados. Mesmo que 
um modelo seja considerado pelo gestor como mais difícil, 
complexo ou mais detalhista que o outro, a implantação 
de um primeiro facilita a adoção do modelo seguinte, pois 

as melhorias obtidas com um fazem parte também das 
exigências do outro. 

Essas visões conferem com Schiesari 8, que afirma que 
“estes modelos são vistos hoje como ‘convergentes’, o que 
indica uma direcionalidade com pontos comuns. Institui-
ções acreditadas, certificadas ou premiadas têm maior 
facilidade em atingir, mais rapidamente do que outras, os 
padrões propostos pelos demais modelos”.

Fatores determinantes
A liderança e o envolvimento da alta direção são consi-

derados primordiais na escolha e no direcionamento dos 
modelos, mas nas palavras dos entrevistados “o processo 
de sensibilização é contínuo, quem faz a qualidade de 
fato não é a alta direção, são os demais escalões” e “o 
grande fator de sucesso foi as lideranças assumirem a 
responsabilidade” de atuarem conforme os preceitos dos 
programas. 

Em dois hospitais, evidenciou-se que a área de comu-
nicação é bastante estratégica para a divulgação dos 
projetos institucionais através de boletins, folders e site; 
em um deles, houve a contratação de uma empresa de 
endomarketing. 

A participação de membros da equipe técnica do 
hospital nos encontros dos Núcleos de Apoio à Gestão 
Hospitalar (NAGEH), grupos temáticos paralelos promovi-
dos pelo Programa CQH, foi citada como fator de atração 
para adoção do programa completo.

É fato que a implantação de modelos de qualidade 
organiza a instituição, incentiva a criação de novas estru-
turas. Entre as citadas, estão tanto algumas exigidas por 
lei, como comissões hospitalares obrigatórias, e outras 
como a organização da própria área de qualidade e da 
comunicação, gerência de risco, canais de comunicação 
com os clientes internos e externos, comitês de excelência, 
comitê editorial, grupo de protocolos, comitê de huma-
nização e reuniões específicas para desenvolvimento e 
análise de indicadores.

Percebe-se que várias ferramentas da qualidade 
passaram a ser incorporadas, numa profusão de siglas. 
Essas ferramentas são úteis para a organização, planeja-
mento e avaliação dos processos de trabalho em geral. 

Benefícios
Na visão dos gestores, são muitos os benefícios e 

melhorias propiciadas pela implantação dos modelos 
de qualidade, considerando clientes internos, clientes 
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externos e a estrutura física e tecnológica do hospital, 
conforme Quadro 2. 

Os três gestores referem que os hospitais investem na 
melhoria do atendimento ao cliente através de estratégias 
semelhantes: Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC), 
corpo de voluntariado, treinamentos para colaboradores 
da recepção, enfermagem, pessoal administrativo e corpo 
clínico, call center para agendamentos de consultas, 
pesquisas de satisfação para pautar ações de melhoria. 
Outro gestor refere que detecta necessidades de treina-
mento para aprimoramento dos colaboradores através da 
avaliação de desempenho e a partir das não conformida-
des percebidas nas auditorias internas, fornecendo base 
para o setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
formularem os treinamentos, sendo fundamental o alinha-
mento dessa outra área estratégica com as formulações 
da qualidade. 

Qualidade não é um processo passivo de cima para 
baixo, mas sim uma dinâmica, ininterrupta e exaustiva 
atividade de permanente identificação de falhas nas rotinas 
e procedimentos, os quais precisam ser periodicamente 
revisados, atualizados e difundidos, com grande partici-
pação, desde a mais alta direção do hospital, até seus 
colaboradores mais básicos9.

Quanto às estratégias utilizadas para melhoria dos 
processos assistenciais, administrativos e de apoio, 
citam que a participação de todos os setores envolvidos 
em workshops e no planejamento estratégico garante a 
validação e a implementação das diretrizes institucionais. 
Trabalhar com a liderança, no sentido de desenvolvê-la, a 
fim de que os líderes multipliquem os planos de ação com 
suas equipes também é comum.

Além dessas, a importância de adotar a Gestão por 
Processos, definindo o produto de cada um, quem é cliente 
e quem é fornecedor em cada atividade, evidenciou-se 
nos três casos, como mostra o depoimento de um dos 
gestores: “Fizemos a ‘trilha do paciente’ para todos os 
processos, através de entrevistas, avaliação documental 
e observação. Isso trouxe grandes mudanças”.

Os gestores foram unânimes ao responderem que 
todas as áreas da organização estão envolvidas no 
processo de implantação de estratégias visando à melhoria 
da qualidade, estimando que todos ou quase todos os 
funcionários do hospital abarquem seus conceitos. Existe 
uma preocupação com a disseminação dos princípios e 
das diretrizes do modelo de qualidade a ser seguido. Entre-
tanto, existem ressalvas citadas em um caso quanto aos 
funcionários terceirizados e nos dois outros em relação aos 

Hospital
Benefícios e melhorias propiciadas pela acreditação/certificação

Clientes Internos Clientes externos Estrutura física e tecnológica

A •Pesquisa de satisfação
•Canal Direto com diretoria: favorece o 
diálogo horizontal, sem intermediários, e a 
comunicação. 

•Avaliação de fornecedores
•Conforto para os pacientes
•Segurança para os pacientes.

•Mudança de todas as recepções
•Mudança da planta adaptando às 
legislações, ex: barra de segurança nos 
banheiros;
•Fluxos do Ambulatório e do PS

B •Organiza a casa 
•Organiza os processos
•Diminuição do desperdício
•Gera possibilidade de controles mais 
seguros
•Melhoria na condição de trabalho do 
profissional  

•Aumenta a segurança
•Controle de processos
•Organização do serviço
•Capacitação dos profissionais traz benefícios 
paciente

•A consequencia desse processo é focar na 
melhoria da estrutura e tecnologia 
•Não é necessário ter nada de ponta, mas o 
que se tem se cuida mais, mais manutenção 
e mais cuidado das pessoas no manuseio de 
equipamentos

C •Capacitação, desenvolvimento de mão de 
obra qualificada 
•Área de convivência para colaboradores
•Linha direta com a diretoria através da 
intranet

•Elevar o nível de segurança e qualidade da 
assistência prestada

•Wireless 
•PACs 
•Prontuário eletrônico 
•Centro de custos por unidade de gestão ou 
de negócio 
•Gestão da infecção hospitalar: pias em todos 
os quartos mudanças de fluxo
•Ampliações e reformas de áreas físicas (PS, 
áreas de internação, etc.)

Quadro 2. Benefícios e melhorias que a acreditação/certificação propiciou, considerando clientes internos, clientes externos e estrutura física e 
tecnológica, na visão dos gestores dos hospitais visitados – São Paulo – 2009.

Fonte: Entrevista com gestores dos três hospitais visitados – Janeiro/2010.
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médicos, considerados “mais difíceis”. Nas palavras de 
um dos entrevistados: “os médicos são os mais difíceis 
de aderir, mas quando percebem os benefícios, aderem 
e fazem bem feito. São os últimos a aderir, mas quando 
aderem são os entusiastas da qualidade”. “Atualmente 
áreas administrativas fazem gestão com as mesmas 
ferramentas usadas pela área assistencial. Áreas mais 
frágeis foram sendo puxadas – escolha da ONA ajudou 
a trazer todas as áreas para a excelência.”

Sobre as categorias profissionais mais envolvidas no 
processo de qualidade, observa-se na fala dos dirigentes 
dos três hospitais concordância em apontar a equipe de 
enfermagem, seguida dos demais profissionais da assis-
tência, exceto os médicos em dois casos como já citado, 
e dos administrativos.

Dificuldades
No Quadro 3, são listadas as principais dificuldades 

no processo de implantação dos modelos de qualidade 
nos hospitais pesquisados.

Importância dos modelos de qualidade e 
perpectivas

Na opinião dos gestores, a importância de um hospital 
desenvolver um sistema de qualidade está expressa nas 
seguintes declarações: 

“Quem de fato acredita que o cliente tem o direito ao 
melhor atendimento, pensa em desenvolver um sistema 
da Qualidade também no SUS. Garantir atendimento 
digno e de segurança. Qualidade é fundamental para 
o aprimoramento de processos e garantia para a segu-
rança do paciente. “.

“Reconhecimento, mas trazem também obrigações, 
responsabilidade de não cometer equívocos: cobrança dos 

profissionais e da população para não haver problemas na 
assistência, cobrança baseada na missão, visão e valores. 
Destaca o hospital, a vontade de trabalhar no serviço. “ 

“Melhorar o modelo de gestão através dessas certifi-
cações. Seria pouco provável que se chegasse aos 
mesmos resultados sem esses sistemas de qualidade, 
sem ser excelente no meu negócio. Com esses siste-
mas, todos os esforços estão focados em custos, reso-
lutividade e qualidade. Certificação vai além de pendurar 
o quadro na parede, conduz de forma organizada”.

As opiniões dos gestores entrevistados quanto às 
perspectivas sobre certificação de Qualidade para hospitais 
públicos e privados no Brasil, e se consideram ser essa uma 
exigência de mercado atualmente, expressam-se abaixo:

“Em outros países, há uma tendência forte de que 
programas de Qualidade seja uma exigência, em alguns 
se tornaram obrigatórios. A própria estrutura pública já se 
define assim em alguns países como França, que tem 
uma estrutura central de auditoria. Mas no Brasil, o siste-
ma de adesão voluntária é melhor. Ter certificações de 
qualidade dá mais visibilidade, facilidades em negociar, 
abre portas, traz convites, espaços de troca de experiên-
cias, mas o mais importante é o impacto interno.”

“Ainda não é uma exigência, mas está evoluindo 
para tal. Acaba sendo uma exigência, um modismo 
que traz resultados, todos tem que se envolver, 
pelo menos para entender como funciona. Esta-
mos vivendo um momento diferente, mesmo sendo 
funcionário público, as pessoas, os serviços, estão 
se movimentando, quem não se preocupa com a 
gestão da qualidade não consegue sobreviver. Antes, 
serviço de qualidade era o privado, hoje em dia nem 

Quadro 3. Dificuldades na implantação dos modelos de qualidade. 

Hospital Dificuldades

A Qualidade dá a falsa impressão que tem muito trabalho, que tem mais problemas a resolver, mais coisas para fazer, mas na 
verdade na hora de fazer dá satisfação, compensa, tem que apagar menos incêndio, pois está tudo mais organizado

B Adaptar-se aos detalhes da estrutura / Gastos / Dificuldade econômica=fator limitante / Mais trabalho para as equipes / 
Terceirização da manutenção, com limitação do contrato / Dimensionamento das equipes, por ser hospital público não pode 
crescer além do previsto no orçamento

C Envolvimento do corpo clínico, difícil vir em cursos, comparecer aos treinamentos / Dificuldade na manutenção das certificações / 
Tudo é custoso, precisa ter verba

Fonte: Entrevista com gestores dos três hospitais visitados – Janeiro/2010.
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tanto. Deixamos de ter a impessoalidade, com o SUS 
voltado também para o lado humano, do acolhimento. 
Há cobrança da população e dos gestores por um 
serviço de qualidade, que por outro lado gera um 
problema, pois traz custos.”

“As instituições vão ter que buscar qualidade e seguran-
ça, segundo o principio que escolherem, não importa 
qual. Vamos ter que alinhar tudo isso com custos, 
oferecer mais e gastar menos, mas como? Como 
chegar a um equilíbrio, já que tudo tem um custo? 
Parece contraditório, mas não é, já que por outro lado, 
o gerenciamento de risco reduz custo, evita danos. 
Certificações são um diferencial, é uma exigência de 
mercado mais no setor privado, e as OSS concorrem 
hoje com hospitais privados. Os hospitais públicos 
também vêm sendo estimulados, pois o mercado 
acaba exigindo.” 

Diante dessas afirmações cabem as seguintes 
indagações:

Por que há clientes insatisfeitos?
Por que é necessário prestar serviços melhores e mais 

baratos?
Por que a concorrência é cada vez maior?
Por que existe uma incessante mudança de necessi-

dades por novos serviços?
Qual desses porquês move o mercado de certificações 

de qualidade? Alguns deles seriam mais importantes ou 
mais determinantes que outros? 

Observou-se neste estudo que, na visão dos gestores 
entrevistados nos três hospitais visitados, um pouco de 
cada um desses porquês está associado à motivação de 
se empenhar em um trabalho árduo, que é obter e manter 
as certificações de qualidade.

Em última análise, o direito do paciente a uma assis-
tência à saúde com qualidade, justifica qualquer esforço 
para obtê-la. 

CONCLuSÕES
A observação e análise desses três serviços hospitala-

res nos permite apontar para as seguintes conclusões:     
• As certificações em geral, utilizadas como ferramen-

ta de gestão da qualidade, podem ser utilizadas, 
também, como metodologia e forma de proteção 
pública dos cidadãos, no sentido de colaborar para 
melhores cuidados de saúde.

• Os serviços que tem buscado práticas para atender 
os requisitos do mercado e satisfação do cliente e 
produzir resultados excelentes, mantidos ao longo 
do tempo, devem ser considerados visionários na 
busca da sustentabilidade e perenidade. A manuten-
ção das práticas de excelência exige uma constante 
renovação.

• A perspectiva que o futuro será das organizações 
com algum tipo de certificação proporcionando 
serviços que realmente atendam as necessidades da 
população, com segurança, inclusive superando as 
expectativas dos pacientes, essência da excelência, 
confere mais valor a todo o esforço de se alcançar 
essas titulações.

• Percebe-se que treinamentos que são exaustivamente 
oferecidos costumam focar aspectos mais racionais, 
sem dar voz ao sentir e ao pensar para gerar o agir, 
para que os colaboradores sintam-se de fato como 
parte comprometida com o processo.

• A capacitação do gestor na compreensão dos proces-
sos gerenciais, no aprimoramento das práticas e 
procedimentos, na melhoria das informações e comu-
nicação interna entre todas as partes interessadas, na 
compreensão do SUS quando se tratar principalmente, 
mas não apenas de hospital público, é fundamental 
para ampliar sua visão quanto ao alcance de tais 
iniciativas. 

• As instituições que têm suas práticas de gestão vali-
dadas por uma metodologia de acreditação ou certi-
ficação obtêm um reconhecimento com mais alcance 
e maior visibilidade.

Entretanto, não existe diferenciação metodológica na 
implantação de modelos de acreditação ou certificação 
conforme o setor, público ou privado. Pois, se os hospitais 
privados podem em certos casos até se utilizar desses 
modelos como forma de angariar mais clientela ou de 
obter remuneração diferenciada baseada nos benefí-
cios do padrão de excelência, entre outras vantagens; 
os públicos, entretanto, seguem outra lógica. No setor 
público, o hospital também ganha visibilidade, mas tem 
como ganho secundário a sedimentação do papel do 
Estado, ou mesmo da melhoria da imagem do SUS. O 
sucesso de um hospital público pode mostrar à popu-
lação a consolidação de um modelo de gestão, o que 
pode ser objeto de uso político dessas conquistas pela 
coalizão governante.
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A pesquisa levou à conclusão de que os modelos de 
qualidade utilizados e apontados no Quadro 1 são comple-
mentares, nenhum deles responde a todos as complexas 
questões de uma organização hospitalar. Optar por um 
ou outro modelo ou mesmo mesclá-los dá o tom a cada 
instituição, que deve moldar esses modelos à realidade 
local, e não o contrário. Mais do que isso, observou-se 
que é fundamental para o sucesso da aplicação desses 
modelos a disposição para seguir o caminho da qualidade 
e todas as mudanças que isso implica e isso só é possível 
com o envolvimento das pessoas, precedido pelo real 
envolvimento da alta direção. 
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RESuMO
Objetivos: Verificar se o modelo de gestão do PNGS (Prêmio Nacional de Gestão em Saúde) pode ser entendido 
e utilizado para estimular melhoria de desempenho em Unidades Básicas de Saúde (UBS), bem como verificar 
se há diferença na gestão de UBS tradicionais e Unidades Saúde da Família (USF). Métodos: Este estudo foi 
realizado em 10 de 14 UBS de uma Supervisão Técnica de Saúde, município de São Paulo, no período de Agosto/ 
2006 a Maio/2007. Após instrução, os gerentes elaboraram documento com o Perfil das UBS (Apresentação e 
Conteúdo) e Relatório de Gestão (RG). Como indicador de progresso na gestão foram realizados dois mutirões 
com 192 pacientes hipertensos das UBS, para verificar se houve melhora no controle da hipertensão. Resultados: 
O valor atribuído para o Perfil, item Apresentação, foi de 70,6% e para Conteúdo 64,4%. Na avaliação do RG, 
a soma total obtida pelas UBS variou de 16 (6,4%) a 103 (41,2%), de 250 pontos. As USF obtiveram médias 
superiores às obtidas pelas UBS tradicionais na Apresentação, Conteúdo e elaboração do RG (31,2% e 20,4%, 
respectivamente). Observou-se redução significante das pressões arteriais. Conclusões: O modelo do PNGS 
foi entendido e mostrou-se uma ferramenta útil para melhorar o desempenho nas UBS.

ABSTRACT 
Objectives: To verify if a management model can be understood and used to stimulate opportunities for 
performance improvement in Primary Care Settings (PCS) and to observe the differences in the management of 
traditional and Family Health Programmes (FHP). Methods: This study was conducted in 10 from 14 Settings, 
in the south of São Paulo City, from August/2006 to May/2007. After instruction, managers prepared reports 
(Presentation and Profile) and the Management Report (MR) in ways of the model. As indicators of progress in 
management two joint efforts with hypertensive patients enrolled in PCS were made to verify the improvement 
in their control. Results: In the item Presentation, the average was 70.6% and 64.4% for Profile. In evaluating 
the MR, the total sum obtained by setting ranged from 16 (6.4%) to 103 (41.2%), of 250 points. Family Health 
Programmes obtained higher average in Presentation, Profile and MR compared with traditional Settings (31.2% 
and 20.4%, respectively). It was observed a significant decrease in the average of Blood Pressure. Conclusion: 
The management model of PNGS was understood and was helpful in assessing the management of PCS.
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INTRODuÇÃO
Existe uma visão simplista do processo gerencial na 

qual o processo organizativo de uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) é tido como a mera administração de 
poucos recursos humanos e materiais destinados ao 
funcionamento dos programas e estratégias formulados 
pelo nível central, tendendo a uma ação verticalizada, 
que não corresponde aos desafios do Sistema Único de 
Saúde (SUS)1.

As organizações de saúde, mesmo as de pequeno 
porte, no caso das UBS, são sempre organizações comple-
xas. Isto certamente é percebido na prática do dia a dia 
dos trabalhadores, gerentes ou usuários dos serviços de 
saúde. Complexo, pois o trabalho desenvolvido é de difícil 
padronização e demanda alto nível de qualificação, daí 
os profissionais manterem certa autonomia na condução 
de sua prática cotidiana, o que dificulta o trabalho dos 
gerentes e sua adesão aos objetivos organizacionais. 
Campos2 refere que um dos principais segredos para 
uma boa gerência, seria uma adequada combinação 
entre autonomia profissional com certo grau de definição 
de responsabilidade para os trabalhadores, necessitando 
para isso que fossem criados novos modos de gerenciar 
que não restringissem a iniciativa dos trabalhadores e nem 
deixassem as instituições totalmente à mercê das diversas 
corporações profissionais. 

Além dos trabalhadores, a área da saúde é uma área 
com muitas partes interessadas, nem sempre convergen-
tes, entre elas os usuários, os conselheiros de saúde, as 
corporações, os empresários e os políticos3.

A ação gerencial é determinante do processo de 
organização de serviços de saúde e fundamental na 
efetivação de políticas sociais, em especial as de 
saúde. O que se observa, no entanto, é que em algumas 
situações os escassos recursos de ordem organiza-
cional, material, cognitiva e, até mesmo, ética, fazem 
com que o trabalho gerencial se reduza a controlar e 
executar tarefas visando alcançar o produto e o impacto 
esperado4.

Capozzolo5, em sua tese de mestrado, sugere a 
necessidade de qualificar os gerentes para enfrentar os 
desafios e as complexas tarefas concernentes à organi-
zação do processo de trabalho e da atividade assistencial 
nos serviços de saúde.

O processo de descentralização do sistema de saúde 
requer capacidade gerencial para o qual os gestores não 
estão totalmente aparelhados, pois implica em 

“[...] transferência de poder e competências do nível 
central para os entes federados envolvidos, bem como 
a organização de novas estruturas administrativas. Para 
que este novo arranjo seja efetivo, deve-se consolidar a 
capacidade de cada um para executar novas funções e 
interagir com funções executadas pelas demais esferas 
de governo, mantendo um equilíbrio entre autonomia 
e interdependência”6.

Essa capacidade gerencial permeia desde o macro, no 
caso de secretários da saúde, até as instâncias de ponta, 
no caso dos gerentes de UBS.

Outra característica das organizações de saúde é 
a dificuldade em avaliar e mensurar os resultados dos 
serviços prestados3. A avaliação deve se constituir em 
um instrumento fundamental para a gerência, ágil e 
facilitador das mudanças pretendidas, de tal forma que, 
quando incorporada sistematicamente aos serviços, 
revelará se as atividades desenvolvidas no seu âmbito 
são adequadas e compatíveis em relação à realidade 
sanitária local e qual o seu impacto sobre o nível de saúde 
da população7.

Nesse sentido, a gestão melhora a eficiência, em 
especial a eficiência técnica; diminui os gastos e/ou 
desperdícios; funciona como ponte entre a economia e 
a medicina, pois para ser um bom gestor de serviços 
médicos é necessário conhecer a clínica e racionalizar o 
uso dos recursos sempre escassos. Finalmente, a gestão 
faz as organizações mais eficientes para acompanhar 
mudanças organizacionais, sociais e tecnológicas que 
estão continuamente ocorrendo8.

O presente estudo teve por objetivo a aplicação do 
modelo de gestão preconizado pelo Prêmio Nacional 
de Gestão em Saúde (PNGS), até então utilizado em 
hospitais públicos e privados, para servir de “ferramen-
ta” a gerentes de UBS tradicionais e Unidades com 
Programa de Saúde da Família (USF) na avaliação/
desenvolvimento de seu trabalho. A aplicação do mode-
lo teve como foco a melhoria na gestão que pode ser 
medida pelos indicadores de saúde acompanhados pela 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo9. Dentre os 
indicadores, a região estudada apresentava alta taxa de 
mortalidade por Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT) em menores de 60 anos, portanto, o melhor 
controle de pacientes hipertensos foi estipulado como 
uma das metas a serem atingidas por meio do modelo 
de gestão aplicado.
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MéTODO
O estudo foi realizado em 10 das 14 UBS existentes 

em uma Supervisão Técnica de Saúde da Coordenado-
ria Regional de Saúde Sul (CRS Sul), sendo seis UBS 
tradicionais e quatro USF, exclusivamente. Os critérios de 
inclusão foram: adesão espontânea, pelo menos um ano 
de existência e no mínimo dez profissionais na força de 
trabalho. Foram realizadas ao todo dez reuniões com os 
gerentes para instrução da realização do Perfil da UBS e 
do Relatório de Gestão (RG), de acordo com orientações 
preconizadas pelo PNGS, a fim de tornar o processo de 
avaliação mais prático e ágil. 

Referente ao Perfil foi solicitado um resumo das ativi-
dades da UBS abordando o que lhe é mais importante, 
as principais estratégias e planos de ação e sua visão de 
futuro. Para análise do Perfil das UBS criou-se um instru-
mento baseado nos preceitos do PNGS no qual foram 
analisadas variáveis ligadas às características de apresen-
tação e conteúdo do Perfil da UBS. Foram observados os 
seguintes itens no conteúdo: foco no contexto, informações 
pertinentes, limitações reconhecidas e analisadas e, uso de 
referências bibliográficas, evitando a inclusão de detalhes 
excedentes às práticas de gestão e rotinas de trabalho. 
Para a análise da apresentação, foram observados os 
seguintes itens: trabalho com começo-meio-fim, trabalho 
realizado com os elementos solicitados, trabalho apresen-
tado de forma clara e objetiva, estilo de texto conciso e 
direto, segurança sobre os aspectos descritos, presença 
de figuras esclarecedoras e formato do texto em geral. 
Cada item foi pontuado perfazendo um total 100% para 
apresentação e 100% para conteúdo. Seis examinadores 
previamente treinados pelo PNGS, membros da Coorde-
nadoria Regional de Saúde Sul, Supervisão Técnica de 
Saúde e pesquisadores, fizeram a análise do Perfil, de 
forma individual, de acordo com o instrumento de avaliação 
padronizado. A pontuação final de cada UBS foi obtida 
pela média das avaliações dos examinadores.

Após a reavaliação e discussão do Perfil da UBS, os 
gerentes foram instruídos a fazer um primeiro relatório 
de gestão (RG) sobre os oito critérios do PNGS (Ciclo 
2005 – 2006). As instruções foram feitas por examina-
dores treinados do PNGS, em reuniões previamente 
acordadas pelos gerentes das UBS. A metodologia foi de 
aula dialogada seguida de discussão do grupo sobre o 
assunto. Foram ministradas instruções básicas sobre os 
elementos do modelo de gestão: liderança, planejamento, 
clientes, sociedade, informações, pessoas, processos e 

resultados. Foram realizadas reuniões mensais com todos 
os gerentes para discussão dos critérios e aspectos da 
avaliação, assim como entendimento e aplicabilidade do 
modelo de gestão nas UBS. A análise do RG foi feita pelo 
mesmo grupo de examinadores, utilizando-se o aplicativo 
de autoavaliação, disponível no site www.cqh.org.br10. A 
pontuação de cada UBS foi apresentada por critério e o 
máximo de pontos possíveis foi de 250 pontos, distribuídos 
conforme Quadro 1 para os critérios.

Foi realizada avaliação qualitativa da descrição do 
RG, segundo critérios do PNGS, mostrando a percepção 
do aprendizado adquirido no treinamento efetuado para 
gerentes, selecionando trechos considerados com percep-
ção boa – o gerente descreve as práticas de gestão utiliza-
das, os respectivos padrões de trabalho dessas práticas, 
incluindo os responsáveis e a periodicidade da realização, 
além da aplicação das práticas e padrões, demonstrando, 
inclusive por meio de exemplos, a disseminação e a conti-
nuidade – ou ruim – a descrição é genérica, sem descrição 
das práticas de gestão.

Utilizou-se como indicador de resultados a aferição da 
Pressão Arterial (PA) de pacientes hipertensos matriculados 
nas UBS, em dois momentos: agosto de 2006 e maio de 
2007, verificando-se a frequência de pacientes descontro-
lados (PA>=140X90 mmHg). Estabeleceu-se uma amos-
tra por conveniência de 500 pacientes com hipertensão, 
matriculados há pelo menos seis meses nas Unidades. 
Considerou-se a possibilidade de perda por não compare-
cimento de 20%, por este motivo solicitou-se que cada UBS 
convidasse 50 pacientes para comparecer a um Mutirão na 
própria UBS, em data e horário previamente estipulados. 
Nas USF os pacientes recrutados provinham das diferentes 
microáreas de abrangência, de tal forma a representar todas 
as microáreas cobertas pela Unidade. Foram, portanto, 

Critérios e Itens Pontuação Máxima

1. Liderança 30

2. Estratégias e Planos 20

3. Clientes 25

4. Sociedade 15

5. Informações e Conhecimento 15

6. Pessoas 20

7. Processos 25

8. Resultados 100

Pontuação Global 250

Quadro 1. Pontuação máxima prevista para os critérios, segundo 
modelo PNGS.



168 Yashiro SM, Felicíssimo Â, Ribeiro SA, Ramos LR

RAS _ Vol. 13, No 52 – Jul-Set, 2011

realizados dez Mutirões simultâneos, durante o período 
da manhã, nas dez UBS participantes. As medidas da PA 
foram obtidas por pesquisadores previamente treinados, de 
acordo com as Diretrizes Brasileiras de HA11. 

As medidas das Pressões Arteriais ao início e após dez 
meses da aplicação do modelo de gestão foram lançadas 
no Programa Excel 2003 e suas médias foram comparadas 
pelo teste t de Student para amostras pareadas ou não 
pareadas, com nível de significância fixado em 5%.

O presente estudo foi aprovado pelas Comissões de 
Ética em Pesquisa da UNIFESP e Secretaria Municipal da 
Saúde (processos: CEP 0057/06 e 0126/2006 – CEP/SMS), 
segundo resolução 196/96.

RESuLTADOS
A Figura 1 demonstra a porcentagem obtida na execu-

ção do Perfil da UBS referente ao Conteúdo e à Apresenta-
ção. Observamos que a média da Apresentação do Perfil 
foi de 70,6% e a média do Conteúdo foi de 64,4%.

O RG, modelo completo do PNGS, entregue por oito 
UBS, foi avaliado pelo mesmo grupo de examinadores, 
de acordo com critérios do PNGS 250 pontos. A Tabela 1 

mostra a pontuação obtida em cada critério, bem como a 
soma dos critérios para o modelo de 250 pontos. A soma 
total obtida pela UBS variou de 16 (6,4%) a 103 (41,2%) 
pontos. Observou-se que as médias atingidas pelas USF 
(78 pontos – 31,2%) foram maiores que a média das UBS 
tradicionais (51 pontos – 20,4%).

Mostra-se na Tabela 2 a descrição de trechos do RG, 
segundo os critérios do PNGS, de acordo com a percepção 
do aprendizado adquirido no treinamento efetuado para 
gerentes. A maioria dos relatórios mostrou bom entendi-
mento de formulação.

A média de idade dos pacientes no primeiro mutirão 
foi de 58 anos e no segundo, de 59 anos. Em relação ao 
sexo dos pacientes que participaram das avaliações, a 
proporção de mulheres foi cerca de três quartos. Quanto 
à faixa etária, 53% tinham menos de 60 anos. Não houve 
variação importante na proporção de sexo e idade do 
primeiro para o segundo mutirão.

A Tabela 3 mostra a média das pressões arteriais dos 
pacientes hipertensos e daqueles que foram considera-
dos descontrolados (PA>=140X90 mmHg). Nos pacien-
tes descontrolados, comparando o antes e o depois, 

Figura 1. Porcentagem atingida no Perfil de cada UBS, referente ao Conteúdo e Apresentação, bem como suas médias (* Unidades Saúde da Família).
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observou-se uma queda estatisticamente significante da 
média da pressão arterial sistólica (PAS) e da pressão arte-
rial diastólica (PAD) do primeiro para o segundo mutirão.

DISCuSSÃO
Utilizando os critérios Rumo à Excelência do PNGS 

como referência, uma UBS pode realizar uma auto-avaliação 
e obter um diagnóstico da gestão organizacional. A utiliza-
ção dos critérios proporciona a candidatura a premiações 
internas, setoriais e regionais, bem como o acompanhamen-
to do amadurecimento da organização gerencial da UBS. A 
curva de evolução de maturidade de uma organização não 
é linear e depende de tempo e esforço para que se atinjam 
níveis de excelência. Portanto esta primeira avaliação é 
apenas um ponto de partida, com possibilidades de apontar 
muitas oportunidades de melhoria10.

O amadurecimento do estado gerencial da UBS é 
medido pelos resultados, que se baseiam em indicado-
res estipulados para a Atenção Primária à Saúde (APS). 
A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP) 
utiliza como principais indicadores: coeficiente de morta-
lidade infantil, mortalidade precoce por DCNT, coeficiente 
de incidência de Tuberculose e coeficiente de mortalidade 
por causas externas9. 

Organizações/UBS iniciantes não têm claramente iden-
tificados muitos dos critérios, mas o primeiro passo é fazer 
uma avaliação da sua gestão e traçar um plano de melhoria 
do desempenho, o que significa, quase sempre, assegurar 
a qualidade do atendimento e a satisfação dos clientes. 

Na região do estudo, de um modo geral, houve boa 
aceitação para o aprendizado do Modelo PNGS. O modelo 
proposto foi passível de entendimento e de ser colocado 
em prática no dia- a- dia da gestão das UBS. A maioria dos 
relatórios mostrou entendimento de formulação. 

O modelo permitiu estimular mudanças na maneira de 
pensar dos gestores em relação aos resultados de controle 
da pressão arterial, com vistas à diminuição da mortalidade 
precoce pelas DCNT, e a implantação de práticas de atenção 

fundamentadas na experiência local, estudo, avaliação 
sistemática, pesquisa, convivência e discussão com outras 
UBS na busca da excelência do cuidado aos pacientes 
hipertensos, uma vez que os cuidados a essas pessoas se 
dão primordialmente na atenção primária à saúde.

Neste estudo, os valores médios da PAS e PAD obtidos 
no segundo mutirão dos pacientes considerados inicial-
mente descontrolados mostraram queda estatisticamente 
significante, demonstrando que houve uma melhora no 
controle da PA. Sabe-se que existe uma relação contínua 
entre os níveis pressóricos de uma dada população e as 
taxas de mortalidade por Doença Cardiovascular (DCV) 
e que uma redução média de 5 mmHg na PAD e/ou 10 
mmHg na PAS diminui o risco de AVC em um terço e o 
risco de coronariopatias em um sexto 11,12. 

Na elaboração do Perfil das UBS, segundo o modelo, 
observou-se que houve uma boa pontuação, média de 70,6% 
para Apresentação e 64,4% para Conteúdo, sendo que as 
USF tiveram melhor pontuação que as tradicionais.

Em todos os critérios do modelo, liderança, estratégia e 
planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, 
pessoas, processos e resultados, a média obtida pelas 
USF foram superiores à obtida pelas UBS tradicionais. 

Apesar de ambas as estratégias fazerem parte da APS no 
Brasil, que é caracterizada por conjunto de ações de saúde, 
no âmbito individual e coletivo, o Programa Saúde da Família 
(PSF) tem estratégias e planos mais definidos, com cobrança 
do nível central quanto à obtenção de dados e metas, que se 
relacionam ao financiamento do programa13. 

Os gerentes do PSF devem interagir com os diversos 
atores, sejam de dentro da UBS ou nas comunidades e 
articular, orientar e estimular para que as metas sejam atin-
gidas. O mesmo já não ocorre rotineiramente com as UBS 
tradicionais, onde o atendimento à demanda e o cumpri-
mento de programas pré-estabelecidos atrapalha o melhor 
entendimento das necessidades de saúde da população. 

Um dos fundamentos da APS é desenvolver relações 
de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 

 
n

Agosto/06 Maio/07
p

PA PA

PAS (mmHg)
Todos os pacientes hipertensos 192 143,6 145,8 0,267
Somente os descontrolados (PAS >= 140 mmHg) 79 167 156,6 0,002

PAD (mmHg)
Todos os pacientes hipertensos 191 89,2 88,6 0,667
Somente os descontrolados (PAD >= 90 mmHg) 54 107,9 93,8 <0,001

Tabela 3. Médias das pressões arteriais dos pacientes hipertensos e do grupo de pacientes considerados descontrolados (PA>140X90 mmHg), em 
agosto/2006 e maio/2007 (STS-Capela do Socorro).
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população adstrita, e no PSF, devido ao agente comunitário 
de saúde ser um elo entre a equipe e o paciente, a família e 
a comunidade, esse vínculo tende a ser maior14. O critério 
Sociedade examina como a organização contribui para o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma 
sustentável e como ela interage com a sociedade de forma 
ética e transparente. Esse critério, que envolve relações 
intersetoriais, encontra-se pouco amadurecido na APS. 
Referente ao critério Pessoas, que examina as condições 
para o desenvolvimento e utilização plena do potencial 
das pessoas que compõem a força de trabalho, as USF 
mostraram melhores condições para o desenvolvimento 
do potencial humano, nas diferentes categorias.

A pontuação dos resultados foi obtida a partir da 
avaliação de resultados feita pelos gerentes em um único 
momento, segundo os diversos indicadores de saúde 
propostos pela Secretaria Municipal da Saúde e não houve 
diferença entre as médias das USF e UBS tradicionais. 
Isto pode estar relacionado ao despreparo dos gerentes, 
pouco tempo de avaliação ou até desconhecimento de 
políticas de saúde. 

Durante o período da pesquisa ocorreram mudanças 
na Coordenadoria de Saúde, troca de gerentes e reformas 
de UBS. Além disso, ocorre falta crônica de médicos na 
região, que é considerada periférica, com alta rotativida-
de de profissionais de saúde, bem como resistências a 
mudanças em vários níveis. 

O tempo de avaliação para os objetivos pretendidos 
foi considerado curto. A sobrevivência e o sucesso de uma 
UBS estão diretamente relacionados à sua capacidade 
de atender as necessidades de seus clientes/pacientes, 
portanto a gerência deve formular, em posse de todas as 
informações necessárias, estratégias com planos no curto 
e no médio prazo e trabalhar com os trabalhadores de 
saúde e conselho gestor, que devem estar capacitados 
e estimulados para executar as ações necessárias, de 
acordo com as necessidades de saúde da população. 

Faz-se necessário uma linha mestra para gestão das 
UBS no município de São Paulo e o uso do modelo preco-
nizado pelo PNGS pode ser uma ferramenta coadjuvante, 
ajudando na melhoria do desempenho gerencial.

CONCLuSÕES 
Na elaboração do Perfil das UBS, segundo o modelo, 

observou-se que houve uma boa pontuação, média de 70,6% 
para Apresentação e 64,4% para Conteúdo, sendo que as 
USF tiveram melhor pontuação que as tradicionais. 

Em todos os critérios do modelo, liderança, estra-
tégia e planos, clientes, sociedade, informações e 
conhecimento, pessoas, processos e resultados, a 
média obtida pelas USF foram superiores à obtida pelas 
UBS tradicionais. 

O modelo do PNGS foi entendido e mostrou-se uma 
ferramenta útil para melhorar o desempenho nas UBS, 
comprovado por melhor controle dos pacientes hiperten-
sos considerados descontrolados.
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RESuMO
Com o desenvolvimento das Organizações Sociais (OS) no Brasil, principalmente a partir dos anos 90, 
estabeleceu-se uma nova forma de relação entre o público e o privado. Essas organizações incorporaram 
elementos da gestão hospitalar, tais como o uso de indicadores para a avaliação de suas atividades. Os 
indicadores hospitalares permitem avaliar as condições de saúde de uma comunidade, além de servir como 
parâmetro decisório para os gestores. Nesse sentido, este trabalho analisou os indicadores hospitalares no 
período de 2006 a 2009, comparando hospitais sob gestão das OS com hospitais sob gestão direta do Estado 
da Bahia. Os resultados evidenciaram médias de desempenho mais expressivas na gestão indireta, havendo a 
necessidade de implantar programas de qualidade e melhorias para ambos os modelos de gestão hospitalar, 
permitindo melhorar as condições de saúde da população.

ABSTRACT
The development of Social Organizations (SO) established a new relationship between public and private 
sectors in the 90’s in Brazil. These organizations incorporated elements of hospital management, such as the 
use of indicators to  evaluate its activities. The hospital indicators enable to assess the community health, and 
serve as a baseline for decision-making managers. Thus, this paper examined the hospital indicators during the 
period 2006 -2009, comparing hospitals management  under the SO with hospitals direct management under 
the of the state of Bahia. The results showed most important average performance in indirect management with 
the need to implement quality programs and improvements for both models allowing hospital management to 
improve the health of the population.
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INTRODuÇÃO
O Plano de Reforma do Aparelho de Estado levado a efeito 

pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) 
a partir do ano de 1995 no Brasil, viria a se configurar como 
uma orientação aos compromissos oriundos da reunião patro-
cinada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial em 
1992, também conhecido como Consenso de Washington.

As diretrizes propostas por tais organismos financeiros 
partiram do pressuposto de que bastava retirar o Estado do 
contexto econômico para que o desenvolvimento se proces-
sasse naturalmente. Posteriormente, novos estudos eviden-
ciaram que os pressupostos do Consenso de Washington 
revelavam um posicionamento ideológico particular e uma 
visão de economia muito simplista, distanciada de uma 
atenção aos assuntos sociais, à educação e à saúde. Por 
conseguinte, isto promoveu significativos efeitos adversos na 
distribuição de renda e com desestabilização social em vários 
países em desenvolvimento tais como Brasil e Argentina.

Entretanto, as forças políticas hegemônicas no Brasil 
viriam a promover medidas que privilegiariam o capital 
financeiro internacional, contrapondo-se a um modelo 
ideológico mais distributivo, convivendo, contudo, com um 
aumento populacional e sua conseqüente longevidade, bem 
como com dificuldades relacionadas à previdência social 
dentre outros aspectos de ordem econômica. Contudo, era 
necessário repensar a administração pública, adequando-
se à abrangência das atividades do Estado e as demandas 
da sociedade, mas, obviamente respeitando os interesses 
do mercado. Assim, desenvolveu-se o estímulo à iniciativa 
privada, a redução das despesas públicas com a educação 
e a saúde, e a redução de um Estado já mínimo, e ainda 
cercado de corrupção e ineficiência gerencial.

A Constituição Federal de 1988 ao estabelecer um manto 
de Estado Providência, de bem-estar social- fruto das contra-
dições políticas e embates da época - e a Emenda Constitu-
cional no 19/98 viriam propiciar a conformação desejada para 
os condutores do neoliberalismo brasileiro com o incremento 
do terceiro setor. Esta nova corrente administrativa, tentada 
sem sucesso desde a segunda metade da década de 60, 
propugnava que no modelo anterior existia um Estado falido, 
ineficiente na prestação dos serviços sociais, bem como esta-
va imerso em um perfil de burocratismo e corrupção presente 
no seio da administração estatal1. Esta reforma pautada no 
fomento ao terceiro setor, denominada de publicização, insti-
tuía a partir de então o desenvolvimento das Organizações 
Sociais (OS), com a flexibilização das relações de trabalho e a 

terceirização dos serviços, promovendo um novo ordenamen-
to nas relações entre Estado e sociedade estabelecendo uma 
espécie de parceria com o setor público. O Estado convivia 
com um aumento da expectativa de vida, com a prevalência 
de doenças degenerativas que acarretava impacto substancial 
nas políticas públicas, sobretudo a previdência e a saúde. No 
setor saúde, o terceiro setor apoderou-se dos indicadores 
hospitalares de produção como elemento estratégico da 
gestão de custos e dos indicadores de qualidade como funda-
mento para monitorar a saúde, melhorando também os seus 
padrões de qualidade. Os contratos de gestão2, instrumentos 
firmados entre o setor público e as organizações sociais para 
pactuar metas e indicadores, viriam a estabelecer diretrizes 
que permitiriam pontuar a capacidade administrativa3, eviden-
ciando o cumprimento dos objetivos de programas além de 
permitir a tomada de decisão pelos gestores.

Entretanto, apesar dos contratos de gestão existentes, 
sobretudo entre as OS e o Estado, faz-se necessário ampliar 
o debate sobre tão rico tema, a guisa de informações e dados 
que possam proporcionar uma visão crítica desse momento 
da administração pública. Neste estudo, buscamos identificar 
elementos que se coadunem com um projeto garantidor de 
direitos e conquistas sociais tendo como referencial os indi-
cadores hospitalares de produção, qualidade e de gestão 
hospitalar analisando-os à luz dos modelos de gestão atual-
mente vigentes no Estado da Bahia, que espelhem o padrão 
de saúde de uma dada comunidade ou população.

REFERENCIAL TEÓRICO

Da conformação ideológica e do ordenamento 
jurídico das Organizações Sociais

O terceiro setor ao apresentar-se conceitualmente de 
forma imprecisa vem a ser aquelas empresas que não 
são de todo nem estatais, nem privadas, porém atuam 
na esfera pública social sem fins lucrativos ou mercantis 
e com autonomia e administração própria4.

Vários autores defendem a tese de seu aparecimen-
to como uma alternativa ao capitalismo no século XIX, 
prosperando no Brasil nas décadas de 70 a 80 em pleno 
processo de redemocratização política, dispondo estas 
organizações de financiamento externo e com aspectos 
contestadores à hegemonia política da época.

O processo de modernização do Estado e de sua admi-
nistração pública a partir da década de 90 acarretou mudan-
ças importantes no ordenamento jurídico, assim como 
impactos substanciais na economia face à transferência de 
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ações e funções antes exclusivas do setor público para o 
setor privado. A implantação do Plano Diretor de Reforma 
do Aparelho de Estado, em 1995, incorporou os conceitos 
da nova administração ou gerencialismo vigentes na Europa 
e América do Norte, pautados em pressupostos de produti-
vidade, melhoria e qualidade dos serviços. Neste Plano, as 
parcerias ou articulações com o Estado, com a busca do 
autofinanciamento, pautaram-se na incorporação de uma 
visão gerencial e empresarial5. Sob esta lógica, as reformas 
gerenciais, tomando por premissa uma maior eficiência e 
qualidade dos serviços prestados à sociedade, implicam 
num Estado mínimo, de cunho neoliberal, essencialmen-
te regulador e promotor dos serviços sociais básicos e 
econômicos estratégicos sem a necessidade de que sejam 
realizados pelo aparato estatal6. Estes serviços sociais viriam 
desta feita a ser transferidos para as OS. 

A Lei no 9.637/98 que trata das OS, preconiza a existência 
de um Contrato de Gestão garantindo as fontes de financia-
mento, multas e penalidades para as partes. Contudo, no 
tocante ao controle social, a mesma lei se apresenta de forma 
inconclusa não estabelecendo qual seja o órgão fiscalizador, 
além das atribuições constitucionais do Tribunal de Contas 
da União que versa sobre a impessoalidade, economicidade, 
legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e o princípio da 
isonomia contratual. Diversos autores, entretanto, ao referir-se 
sobre os contratos de gestão, apontam inconstitucionalida-
des como ausência de licitação para escolha da empresa 
vencedora e/ou oportunidades do Estado em fugir dos rigores 
dos processos licitatórios, consequentemente para usufruto 
da gestão dos serviços públicos7,8, além do controle social 
pelo Ministério Público9.

As Organizações Sociais, o Setor Saúde e os 
Indicadores Hospitalares

A América Latina aderiu tardiamente ao modelo da nova 
administração ou gerencialismo embasado em preceitos de 
eficiência e qualidade oriundas das técnicas gerenciais da 
iniciativa privada, e já implantado em diversas nações do 
primeiro mundo no processo de globalização da economia. 
Destacou-se neste modelo de relação entre o Estado e a 
sociedade civil, sobretudo na área da saúde, os estados 
de São Paulo e da Bahia ao conceder vários títulos de OS a 
empresas contratualmente sem fins lucrativos, que viriam a 
gerir diversos hospitais na capital e interior do Estado. Em 
São Paulo, ao final da década de 80, foram entregues 17 
hospitais para a gestão por OS ou instituições de ensino 
superior mediante convênios10 que proporcionaram, segundo 

dados da Secretaria de Saúde, uma produtividade 20% 
maior e com custos 15% menores quando comparados 
com os hospitais da gestão direta, no curso de 2003. Tais 
dados assumem importância em face dos indicadores 
financeiros e de produção apesar da suplementação finan-
ceira fornecida pelo Estado às OS e justificada pelo parco 
financiamento oriundo do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Contudo, não existem trabalhos que evidenciem o impacto 
que este modelo de gestão possa ter proporcionado à rede 
de saúde pública, bem como se os indicadores de produção 
e de qualidade analisados sofrem influências substanciais 
que permitam confiabilidade e precisão científica. A Bahia 
foi outro estado da federação que avançou na formatação 
jurídica das OS através da Lei no 8.647 de 29/07/2003, regula-
mentando-a através do Decreto no 8.890 de 21/01/2004. Seu 
marco foi a parceria com o Instituto de Promoção da Saúde e 
Desenvolvimento Social da Microrregião de Irecê (PROMIR) 
que perdurou até maio de 2007 quando fora cancelado por 
descumprimento contratual dos indicadores de qualidade 
evidenciados pela Secretaria de Saúde do Estado.

Ao se apropriar de informações emanadas pela clíni-
ca, a Epidemiologia passa a identificar e propor soluções 
para os problemas de saúde da população. Ademais, ela 
tem encontrado nos serviços hospitalares uma base para 
explicar a efetiva utilização desses serviços, bem como a 
ocorrência de diversas patologias. Os serviços citados se 
apresentam como um padrão de comportamento complexo 
fundado na relação entre consumidores e prestadores e, 
uma vez estabelecida esta relação, a administração se utiliza 
dos indicadores hospitalares, com o propósito de orientar 
os seus objetivos a uma boa assistência à saúde11.

Ao tempo em que verificamos os princípios norteadores 
do SUS, como a equidade, integralidade e universalidade, 
identificamos a estrutura do sistema de saúde, no caso a 
condução, o financiamento e os recursos que podem ditar 
o padrão de desempenho do próprio sistema12. Assim, os 
processos de avaliação dos indicadores implicam em sua 
permanente comparação com elementos como tempo, 
padrões, normas, modelos ideais, reais ou desejados. 
Estas variáveis permitem, enfim, quantificar resultados 
e ações, sendo que a adequada comparação entre as 
instituições e seus respectivos modelos de gestão só é 
possível em função de uma efetiva padronização destes 
mesmos indicadores13. A existência de algumas propostas 
de padronização de indicadores tem servido de parâmetros 
para reconhecimento da qualidade focalizando os usuá-
rios, os recursos humanos, os pacientes e o hospital14.
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Este estudo propôs-se a enfocar os indicadores 
hospitalares e de saúde dentro dos modelos de gestão 
das instituições geridas pelas OS, comparando-os com 
os indicadores dos serviços de saúde geridos diretamen-
te pelo Estado, procurando respostas que justifiquem a 
melhor opção de administração dos serviços de saúde 
com base nos pressupostos emanados pelo SUS15.

Os indicadores hospitalares foram analisados tendo 
como foco os pacientes, os recursos humanos e a unida-
de hospitalar, fornecendo neste processo de avaliação 
um banco de dados com informações a serem utilizadas 
no planejamento das unidades hospitalares, embasado 
numa lógica democrática gerencial e que pode servir como 
elemento decisório para os gestores.

MATERIAL E MéTODOS
Este estudo propôs-se a analisar os indicadores hospi-

talares de produção e de qualidade existentes no âmbito 
dos hospitais da rede própria da Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia. A metodologia empregada foi um dese-
nho observacional de corte transversal, estudo ecológico16, 
tomando-se como amostra 12 hospitais gerais localizados 
nas 9 macrorregiões de saúde, conforme o Plano de Desen-
volvimento Regional de 2008. O estudo, baseado em dados 
secundários existentes na unidade central da Secretaria de 
Saúde, obedeceu aos preceitos éticos contidos na Resolu-
ção no 196/96 MS e recebeu do Comitê de Ética em Pesquisa 
da SESAB o protocolo CAAE 0007.0.053.000-10.

Os dados foram obtidos através dos relatórios de 
informação hospitalar (RIH) contidos nos seis contratos 
de gestão firmados entre o Estado e as OS, bem como 
nos bancos de dados existentes das próprias unidades 
hospitalares, entre os anos de 2006 e 2009. Além da 
obtenção destes dados, foi também enviado aos gestores 
um questionário estruturado para obtenção de informa-
ções sobre uso de ferramentas de gestão e melhoria da 
qualidade, além de respostas que evidenciassem o perfil, 
complexidade, número de leitos, especialidades existen-
tes, porte e perfil epidemiológico do hospital. Foi realizada 
uma amostra de conveniência dentre os hospitais geridos 
diretamente pelo Estado, extraindo-se desta amostra seis 
hospitais gerais para comparação com as unidades sob 
gestão pelas OS, distribuindo-os conforme as caracterís-
ticas similares acima citadas. Foram definidos 16 indica-
dores hospitalares para avaliar a estrutura hospitalar, a 
qualidade da assistência aos pacientes, a produção de 
serviços e os recursos humanos existentes.

As informações sobre as ferramentas de gestão e quali-
dade foram relacionadas de forma a possibilitar uma compa-
ração entre os modelos de gestão direta e OS. Após a coleta 
de dados, os mesmos foram analisados através do software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 12.0, sendo 
estabelecida comparação através de médias e desvio padrão 
entre os grupos conforme o teste t de Student.

RESuLTADOS E DISCuSSÃO
Tomando-se inicialmente o indicador de produção, taxa 

de ocupação hospitalar, verificamos que as unidades sob 
gestão direta apresentaram média de 79,19±19,09 em 2006, 
chegando a 81,14±18,17 em 2009, e a gestão indireta das OS, 
médias de 60,18±23,41 em 2006, chegando a atingir médias 
80,97±23,41 em 2009 (Tabelas 1 e 2). A taxa de ocupação 
hospitalar definida pela Portaria GM/MS no 1.102/200217 para 
gerenciamento adequado de um hospital, gira em torno de 
80 a 85% tendo ocorrido, pois, na gestão indireta (OS), uma 
elevação gradativa destes valores, sobretudo, pela maior 
oferta de serviços. A gestão direta apresentou em algumas 
unidades taxas de ocupação mais elevadas no quadriênio 
2006 a 2009, com redução do indicador intervalo de substi-
tuição de leitos, bem como elevado tempo de permanência 
hospitalar (Figuras 1 e 2) e (Tabelas 1 e 2). As experiências 
desenvolvidas pelo Programa de Controle de Qualidade do 
Atendimento Médico Hospitalar (CQH) e pela Associação 
Nacional de Hospitais Privados (ANAHP) através do Sistema 
Integrado de Indicadores hospitalares em São Paulo e outros 
estados do sul do país, apontam para taxas de ocupação 
hospitalar que variam de 96,5 a 97,2% (mediana de 67,99 a 
69,9%), no quadriênio 2006 a 2009, em padrões acima do 
preconizado pela legislação citada18,19.

As taxas de mortalidade institucional variaram na média 
de 6,47±2,70 a 9,77±7,15 na gestão direta, nos anos de 
2006 a 2009, e as OS apresentaram médias de 3,25±3,36 
em 2006 a 3,67±3,33 em 2009 (p=0,012) (Tabelas 1 e 2). O 
Ministério da Saúde, através da Portaria MS no 1.102/0217, 
estabelece que a taxa de mortalidade institucional define-se 
como aquelas mortes ocorridas na unidade hospitalar após 
48 horas da internação hospitalar. Assim, este indicador de 
qualidade assistencial encontrado neste estudo apresenta-se 
em valores mais elevados e, portanto em desacordo com os 
padrões definidos pela Portaria MS no 1.102/02, fixada em 
torno de 3 a 4%, devendo então ser aclarados os fatores gera-
dores dessa não conformidade encontrada na gestão direta, 
bem como se devem estabelecer mecanismos que reduzam 
substancialmente estes índices. Dados da literatura disponível 
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Tabela 1. Indicadores da gestão direta no período de 2006 a 2009 (SESAB).

Indicadores Médias Desvio padrão Valor p

Taxa de ocupação hospitalar 79,18-81,14 19,09-8,07 0,155

Taxa de mortalidade institucional 8,78-9,77 2,70-7,15 0,012

Taxa de infecção hospitalar 7,61- 6,64 10,19-9,14 0,186

Taxa de cesariana 32,23-42,96 10,18-15,62 0,042

Auxiliar de enfermagem por leito não crítico 0,98-1,42 0,52- 0,57 0,082

Tempo médio de permanência 7,03-7,57 2,55-3,19 0,034

Índice de intervalo de substituição 2,31-2,60 1,74-2,20 0,209

Tabela 2. Indicadores das organizações sociais no período de 2006 a 2009 (SESAB).

Indicadores Médias Desvio padrão Valor p

Taxa de ocupação hospitalar 60,16- 80,97 15,34-23,41 0,155

Taxa de mortalidade institucional 3,25-3,67 3,36-3,33 0,012

Taxa de infecção hospitalar 2,25-3,00 0,48-1,47 0,186

Taxa de cesariana 23,71-27,17 12,46-14,81 0,042

Auxiliar de enfermagem por leito não crítico 0,75-0,75 0,61-0,62 0,082

Tempo médio de permanência 4,09-4,86 1,45-1,57 0,034

Índice de intervalo de substituição 1,28-3,00 1,00-1,93 0,209

Figura1. Taxa de ocupação hospitalar(2006-2009).
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Figura 2. Índice de intervalo de substituição(2006-2009).
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mostram que as unidades hospitalares de São Paulo vêm 
apresentando taxas de mortalidade institucional com media-
nas de 2,02 a 2,04% (máxima de 17,8%) no quadriênio 2006 
a 2009, diferentes da referida portaria ministerial17,18.

O controle da infecção hospitalar, no Brasil amparado 
pela Portaria MS no 2.616 de 12 de maio de 199820 visa, em 
última análise, a melhoria da qualidade assistencial frente a 
uma das principais causas de morte dentro dos hospitais. 
Em nosso estudo, as taxas de infecção hospitalar, nas unida-
des sob gestão direta da Bahia apresentaram valores mais 
elevados: 7,61±10,19 em 2006 a 6,64±9,14 em 2009, quan-
do comparados com as OS que ficaram em 2,25±1,20 em 
2006 a 2,50±1,47 em 2009, (p=0,186), como visto na Figura 
3. Em conformidade com os dados apresentados acima, 
há a necessidade de se instaurar melhorias da qualidade 
gerencial através de protocolos estabelecidos nas unidades 
hospitalares, para a redução desse indicador de qualidade. 
É de suma importância a criação, estímulo e incremento de 
equipes e comissões de controle de infecção que venham a 
reduzir as taxas de infecção de há muito considerada como 
um grave problema de saúde pública.

Outro indicador de qualidade assistencial analisado neste 
estudo foi a taxa de cesariana, no qual ficou demonstrada 
a existência de níveis elevados em todos os modelos de 
gestão, sobretudo na gestão direta que apresentou médias 
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de 32,26±10,18 em 2006 a 42,96±15,62 em 2009 e com uma 
curva de tendência crescente nos últimos anos. Estes valores 
expressam a necessidade de se promover mecanismos de 
gestão de seus comitês de especialidades para redução 
deste indicador em níveis próximos aos 15% recomendados 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mesmo naqueles 
centros de referência para gestação de alto risco (Figura 4). 
É oportuno citar que, no Brasil, realiza-se em torno de 500 mil 
cesáreas/ano, o que acarreta um gasto em torno de R$ 83,4 
milhões com cesarianas desnecessárias. Estados brasileiros 
com maior poder aquisitivo, como Santa Catarina e São Paulo, 
apresentaram taxas de cesarianas entre 32,4% a 51,44%, 
respectivamente, no ano de 2007. Estas taxas atingiram na 
série histórica 2006 a 2009, valores de 88,6 a 91,4% confor-
me a ANAHP e de 98,1% segundo o CQH. Os dados acima 
referidos em nosso estudo e os citados pela literatura nacional 
contribuem para uma mortalidade materna 35 vezes maior 
que a encontrada nos Estados Unidos e Europa18,21.

Os indicadores hospitalares com foco nos recursos 
humanos, tais como a relação funcionário/leito, eviden-
ciaram que as unidades sob gestão indireta apresenta-
ram valores inferiores (0,75±0,61) na série histórica entre 
2006 a 2009 comparando-os com os dados encontrados 
pelas unidades sob gestão direta (0,98±0,52 em 2006 a 
0,42±0,57 em 2009), com p=0,082. Fica demonstrada na 
gestão direta uma nítida tendência a crescimento como 
evidenciado na Figura 5 e no Quadro 1. Os motivos deste 
incremento de pessoal e seu impacto nos indicadores de 
qualidade em questão revelam que tais valores podem, 
em princípio, traduzir uma gestão de recursos humanos 
inadequada dentre as unidades sob gestão direta, diferente 
das OS, que, sobretudo por força contratual, estabelecem 
uma planilha quantitativa de recursos humanos compatí-
veis com a oferta de serviço (Tabela 1). Dados da literatura 
nacional evidenciam índices que oscilam entre 0,42 a 0,59 
para a relação enfermeiro por leito e índice de 2,07 a 2,17 
para a relação técnico de enfermagem por leito, nos anos 
de 2006 a 2009 entre os hospitais paulistas18.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A década de 80 foi marcada pela reforma do Estado no 

Brasil, com a subsequente redução do setor público e promes-
sas de maior agilidade administrativa, eficiência e eficácia. Esta 
reforma, embora não sendo inovadora na história recente do 
país, cercou-se de pressupostos de maior qualidade, estabe-
lecendo estratégias para redução de custos, focada em metas 
e indicadores de produção e qualidade.
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Figura 5. Relação auxiliar de enfermagem por leito crítico (2006-2009).

Figura 3. Taxa de infecção hospitalar (2006-2009).
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Ao fim do ano de 2009, as unidades hospitalares na 
Bahia apresentavam uma distribuição percentual importante 
de hospitais sob gestão das OS e dos hospitais sob gestão 
terceirizada em comparação aos hospitais da administração 
pública direta, que dispunham de um total de 4.951 leitos. Do 
total de 1.321 leitos sob gestão em parcerias até 2009, as OS 
administravam 72,21 % dos leitos ofertados em todo o Estado 
da Bahia, configurando-se como uma opção e importante 
alternativa de gestão e, portanto, com significativo incremento 
de recursos para a iniciativa publicizada. Do total de leitos 
ofertados à população, as unidades sob gestão direta convi-
vem com um maior número de leitos de longa permanência 
(patologias cardiovasculares, neurológicas, endócrinas e 
infecciosas) acarretando, desta forma, impacto substancial 
na gestão, quer seja de custos, quer seja na gestão dos 
respectivos indicadores de produção e qualidade.

Vale ressaltar, contudo, o significativo avanço efetiva-
do nos últimos anos pela atual gestão, no que tange ao 
preceito constitucional de utilizar a Lei das Licitações (Lei 
no 9.433/2005) para escolha das empresas gestoras das 
unidades de saúde, ao acatar o Direito Administrativo na 
consecução dos contratos de gestão com as OS7,8.

As OS ao estabelecerem os respectivos contratos 
de gestão, assumem a responsabilidade de conduzir a 
prestação dos serviços essenciais de responsabilidade 
do Estado, como em questão a saúde pública, com a 
prerrogativa de fazê-lo com maior eficiência. Contudo, 
a despeito de ser a administração dos hospitais uma 
atividade complexa, os dados evidenciados através dos 
indicadores hospitalares deste estudo ainda não nos 
permitem definir ser esta a melhor opção de gerenciamento 
dos hospitais públicos, em face da ausência de estudos 

Quadro 1. Médias de indicadores hospitalares da gestão direta e das organizações sociais(SESAB).

Indicador Tipo de gestão
Média

2006 2007 2008 2009

Taxa de ocupação 
hospitalar

Gestão direta 79,18 79,48 79,61 81,14

Organização social 60,18 67,34 73,00 80,97

Taxa de mortalidade geral
Gestão direta 8,78 8,81 9,07 9,77

Organização social 5,43 3,89 4,08 4,37

Taxa de mortalidade 
institucional

Gestão direta 6,47 8,00 6,90 9,77

Organização social 3,25 2,87 3,25 3,67

Taxa de cirurgias suspensas
Gestão direta 69,03 29,50 19,23 18,38

Organização social 6,91 19,40 26,99 23,71

Taxa de cesarianas
Gestão direta 32,23 38,06 51,40 42,96

Organização social 23,71 25,01 25,09 27,17

Taxa de infecção hospitalar
Gestão direta 7,61 7,69 14,06 6,64

Organização social 2,25 3,04 2,29 2,50

Tempo médio de 
permanência

Gestão direta 7,03 7,77 7,10 7,57

Organização social 4,09 4,67 4,51 4,86

Índice de rotatividade
Gestão direta 10,02 1,77 10,48 24,24

Organização social 4,58 3,8 3,88 5,30

Índice de intervalo de 
substituição

Gestão direta 2,31 2,24 2,14 2,60

Organização social 3,00 2,18 1,58 1,28

Índice de exames 
diagnósticos e laboratoriais

Gestão direta 2,45 2,84 3,20 8,48

Organização social 3,92 6,27 6,16 7,12

Índice de absenteísmo
Gestão direta 0,16 0,25 0,16 0,86

Organização social 0,53 1,04 0,97 0,94

Enfermeiro por leito crítico
Gestão direta 0,60 0,63 0,76 0,66

Organização social 0,44 0,42 0,41 0,41

Auxiliar de enfermagem por 
leito crítico

Gestão direta 1,63 1,81 2,24 1,41

Organização social 0,69 0,58 0,58 0,58

Enfermeiro por leito não 
crítico

Gestão direta 0,30 0,27 0,28 0,71

Organização social 0,17 0,17 0,17 0,17

Auxiliar de enfermagem por 
leito não crítico

Gestão direta 0,98 1,11 1,09 1,42

Organização social 0,75 0,74 0,74 0,75
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sobre melhorias da qualidade assistencial refletida nos 
indicadores analisados nesta série histórica.

As curvas de tendência evidenciam uma elevação 
gradativa das taxas de ocupação na gestão indireta, embora 
ainda dentro dos índices preconizados pela Portaria GM/MS 
no 1.102/200217. Esta elevação se justifica pela progressiva 
oferta de leitos e serviços ao longo do quadriênio 2006 a 
2009. As taxas de infecção hospitalar e de mortalidade insti-
tucional se mostraram com valores acima do preconizado 
pelas Portarias MS no 2.616 de 12 de maio de 1998 e MS 
no 1.102/02 citadas acima. Evidencia-se, igualmente, uma 
oferta insuficiente de leitos de alta complexidade para toda a 
rede hospitalar, acarretando um impacto negativo na gestão 
dos recursos humanos e tecnológicos, principalmente nas 
unidades sob gestão direta17,22,23.

É notória a necessidade de uma uniformização e siste-
matização dos indicadores em toda a rede hospitalar e não 
apenas de forma isolada nos contratos com a gestão indireta, 
além do desenvolvimento de mecanismos de fiscalização e 
controle eficazes, sobretudo na gestão direta, que garantam 
um sistema de gestão que se utilize desses indicadores de 
confiabilidade aos resultados aferidos. Carecemos de uma 
maior participação da sociedade na fiscalização e controle 
social dos contratos de gestão firmados pelo Estado com 
as OS, além de um contrato de metas com as unidades sob 
gestão direta, que venham a propiciar e refletir os anseios 
de maior eficiência na saúde com melhoras de excelência 
da assistência prestada à população.

O modelo de Estado vigente no país encontra na atua-
lidade dificuldades de monopolizar e executar os serviços 
sociais de interesse coletivo. Por outro lado, apesar das difi-
culdades, o Estado não pode tornar-se um mero regulador 
dessas funções públicas frente a uma situação insustentável 
de desigualdades sociais, devendo o mesmo dispor de uma 
burocracia tecnicamente capaz e motivada para induzir, regu-
lar, fiscalizar e promover os serviços sociais básicos24.

Os resultados evidenciados neste estudo podem contribuir 
na formulação de diretrizes técnicas e políticas para o Estado, 
sua gestão da saúde, no aprimoramento da sua missão de 
ofertar serviços públicos, com maior eficiência e resolutivi-
dade, investindo não apenas na estrutura, mas, sobretudo, 
nos processos e resultados implantados por uma gestão 
qualificada e em consonância com um Estado de Direito. Os 
indicadores hospitalares no contexto dos modelos de gestão 
existentes, objeto deste estudo, são também elemento decisó-
rio, devendo ser um alicerce para a uniformização dos mesmos 
em toda a rede hospitalar, para desenvolver um programa de 

gestão de melhoria da qualidade assistencial, além de ser um 
elemento de discussão do formato ou modelo de gestão em 
saúde democraticamente definida pela sociedade.
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RESuMO
Objetivo: revisar a literatura acerca da estratégia de endomarketing, conhecer sua importância no processo 
de gestão e estimular reflexões e desafios para novas possibilidades da gestão em saúde. Metodologia: 
levantamento bibliográfico de publicações na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS) e levantamento manual e eletrônico de outros periódicos não indexados. Os 
critérios de inclusão adotados foram artigos científicos sobre o tema, publicados entre 1990 e 2010 em 
periódicos nacionais. Resultados: após a análise das publicações indexadas na referida base de dados, foram 
encontrados 13 artigos, sendo que 5 foram considerados pertinentes à temática estudada. Observou-se uma 
escassez de textos relacionados à utilização do endomarketing na gestão de pessoas. Verificou-se, ainda, que 
a estratégia do endomarketing é uma proposta que vem ocupando o seu espaço na área de saúde, mas de 
forma incipiente. Conclusão: a compreensão da importância dessa nova ferramenta aplicada à saúde representa 
uma contribuição para um novo modelo de gestão.

ABSTRACT
Objective: to review the literature about endomarketing strategy, to know its importance in the management process 
and to stimulate thinking and challenges for new opportunities in health administration. Methodology: literature 
review of publications in the Latin American and Caribbean Health Sciences database and manual and electronic 
search for non indexed journals. The inclusion criteria used were scientific articles on this topic, published between 
1990 and 2010, in national journals. Results: after the analysis of the publications indexed on this database, we 
found 13 articles, of which 5 were considered relevant to this study. We noticed a shortage of texts related to the 
use of endomarketing in people management. We also noticed that the strategy of endomarketing is a proposal 
that has been taking space in the health area, but in an incipient way. Conclusion: the understanding of the 
importance of this new tool applied to health represents a contribution to a new management model. 
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INTRODuÇÃO
 Os avanços tecnológicos e científicos em um mundo 

globalizado levaram as empresas a selecionar e reter talen-
tos. Os gestores das empresas, antes com foco restrito 
ao produto, passaram a se preocupar em desenvolver 
habilidades, aliar competências pessoais às estratégias 
organizacionais, visando a um alto nível de satisfação dos 
funcionários, de forma a aumentar a produtividade e gerar 
o diferencial competitivo com a satisfação de seus clientes. 
As definições de novas estratégias estão sustentadas por 
uma gestão de envolvimento e participação e estabelecem 
um compromisso com a força de trabalho, não como 
recurso, mas como sujeito das ações.

O ator, sujeito das ações, é “toda pessoa que compõe 
a organização, independente do nível hierárquico” e “a 
realidade da organização se produz, reproduz e se trans-
forma por intenção de todas essas pessoas”1. A estratégia 
do endomarketing traz esse conceito e propõe a transfor-
mação dessas pessoas em sujeitos, compartilhando os 
objetivos e sendo responsáveis pela organização.

Nas ciências sociais contemporâneas, observa-se o 
retorno do ator e do sujeito; contudo, com a noção econô-
mica, esses conceitos não tocaram o mundo da gestão 
porque o mesmo está preocupado com a realidade das 
estruturas, da tecnologia e do ambiente1.

Tendo como pressuposto que a fidelização do cliente 
interno é primordial para o alcance dos objetivos de uma 
empresa, o hospital, como organização de saúde, deve 
aplicar a ferramenta do endomarketing para estimular seus 
funcionários a participarem do processo de construção de 
mudanças e atingir seus objetivos. Esses objetivos são 
compartilhados entre funcionários e empresa, fazendo com 
que se tornem comuns às partes envolvidas.

Considera-se o endomarketing um instrumento e também 
uma estratégia necessária para o envolvimento do cliente 
interno, envolvimento este que propicia a satisfação do cliente 
externo e a gestão de qualidade para os hospitais.

A importância e relevância desse instrumento para a 
motivação e satisfação dos clientes internos de uma orga-
nização em saúde, assim como os resultados positivos que 
traz para o alcance dos objetivos de um hospital, foram a 
base para este estudo.

Considerando-se a relevância do tema, acredita-se ser 
fundamental conhecer o que se tem produzido na literatura 
científica sobre o endomarketing na área da saúde, de 
forma a contribuir com reflexões do uso dessa estratégia 
como avanço para gestão em saúde.

MéTODO
Trata-se de uma revisão da literatura em periódicos da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) na base de dados da Lite-
ratura Latina Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e na Biblioteca Médica Eletrônica Virtual (SciELO). 
Os descritores usados foram: marketing, marketing de servi-
ços de saúde, marketing interno, endomarketing, administra-
ção de recursos humanos em saúde, gestão de pessoas na 
área da saúde e gestão em saúde. Foi adotado como critério 
de inclusão artigo científico sobre a temática, encontrado 
na íntegra em periódicos nacionais. Por meio desta busca, 
foram levantados 13 artigos e realizada a análise e leitura dos 
resumos; destes, 5 atenderam aos critérios de inclusão.

Considerando-se que vários artigos sobre o tema 
proposto não são indexados nessa base de dados, porém 
poderiam contribuir para um maior conhecimento do 
assunto, foi também realizado levantamento manual de 
alguns periódicos e também de artigos eletrônicos. 

Para o desenvolvimento deste trabalho após análise 
das publicações, foi proposta a definição de subtemas 
apresentados a seguir, de forma a tornar o texto mais didá-
tico aos profissionais de saúde, tais como a explanação de 
conceitos associados ao endomarketing e ao endomarke-
ting como perspectiva para a gestão de saúde.

RESuLTADOS 
Na consulta ao banco de dados LILACS, com as 

palavras-chave “gestão de pessoas na área da saúde”, 
“marketing” e “endomarketing”, foram encontrados, 
respectivamente, 6 artigos em português, sendo que 3 
foram adequados ao tema em estudo; dentro do assunto 
marketing de serviços de saúde, foram encontrados 15 
artigos em português que não se encontravam dentro da 
temática estudada e 1 artigo em português sobre endoma-
rketing. Quatro artigos foram selecionados dos seguintes 
periódicos brasileiros: (dois) Mundo Saúde (1995), (um) 
Ciência e Saúde Coletiva e (um) Revista Brasileira de 
Enfermagem. Quanto aos dados relativos à distribuição 
dos artigos por ano de publicação, foram encontrados um 
artigo de 2009, dois de 2006 e um de 2004.

Analisando-se o tipo de metodologia empregada, 
observou-se uma reflexão teórica, um estudo de caso e 
duas revisões bibliográficas não sistemáticas. A maioria 
dos estudos (três) não especificou a trajetória metodoló-
gica, levando a uma dificuldade na análise desse aspecto. 
Observou-se uma escassez de textos sobre a temática, o 
que limitou também a comparação dos dados.
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Quanto ao assunto abordado nos artigos, 75% reali-
zaram reflexão sobre a necessidade de mudanças na 
gestão de pessoas na área de saúde (100%), ressaltaram a 
importância da valorização do profissional e humanização 
do cliente interno. Um artigo propôs o uso do endomarke-
ting na gestão de pessoas, porém enfatizou o cuidado em 
implementá-lo alinhado a um planejamento estratégico da 
empresa. A seguir, apresentamos as principais ideias que 
emergiram da análise dos artigos. 

A história da administração de Recursos Humanos 
a partir dos conceitos de Administração Científica, por 
meio de Taylor, Fayol e Ford, influenciou fortemente o 
contexto da Administração Hospitalar, com características 
predominantes de especialização do trabalho, foco na 
produtividade, burocratização, falhas na comunicação, 
entre outras. Aliadas a essas características, observam-se 
o perfil hospitalocêntrico do modelo de saúde brasileiro 
que eleva os custos do sistema e gera a necessidade de 
profissionalização da gestão hospitalar com uso adequado 
dos recursos humanos. A gestão de pessoas no âmbito 
hospitalar, ainda incipiente, inicia um movimento mais 
humanístico, de valorização do profissional, desenvolvi-
mento de pessoas, criação e preocupação com a manuten-
ção de um ambiente estável e mais agradável e, finalmente, 
melhoria dos processos de comunicação2. 

A importância do tema de gestão de pessoas para o 
alcance das metas das instituições de saúde ultrapassa 
o departamento de Recursos Humanos e passa para as 
mãos dos gerentes de unidades. A busca do conheci-
mento do perfil do gerente e de sua habilidade com as 
pessoas determina a qualidade de trabalho da equipe 
e a satisfação do usuário do serviço. Em uma pesquisa 
em Unidades Básicas de Saúde, foram identificadas 
as competências desenvolvidas pelos gerentes, sendo 
estas de liderança, motivação, capacidade de trabalho 
em equipe e gerenciamento de conflitos. O processo de 
comunicação foi citado, novamente, permeando todas 
as competências exigidas para a eficácia e eficiência na 
gestão de pessoas na pesquisa3.

Torna-se necessário reconhecer a importância das 
pessoas para transformação da capacidade potencial da 
empresa em capacidade real e refletir sobre a escassez 
de uma política de valorização e de desenvolvimento de 
pessoas nas instituições de saúde. Os princípios de acolhi-
mento e hospitalidade nos serviços de saúde só serão 
sustentáveis com implementação de um efetivo programa 
de gestão de pessoas4.

 A busca por novos modelos, ferramentas e estratégias 
de gestão de pessoas na área de saúde com o enten-
dimento dos profissionais como clientes internos traz a 
perspectiva do emprego do endomarketing para melhoria 
na satisfação dos clientes externos. Conceitos, caracterís-
ticas e possibilidades do emprego do endomarketing para 
a saúde, focando a categoria profissional da enfermagem, 
são apresentados de forma otimista. O limite apresentado 
neste estudo é o uso desta ferramenta em consonância 
com toda a organização5.

CONCEITOS DE ENDOMARKETING
“Endo” é originário do grego e refere-se à “ação interior ou 

movimento para dentro”. Assim, o endomarketing quer dizer 
“marketing para dentro”. É toda e qualquer ação de marketing 
voltada para a satisfação e aliança do público interno com o 
intuito de melhor atender aos clientes externos6.

O marketing interno pode ser definido como uma “tare-
fa bem sucedida de contratar, treinar e motivar funcionários 
hábeis que desejam atender bem aos consumidores”. 
Kotler (1998) ressalta a associação entre o marketing 
interno e o atendimento adequado aos consumidores 
por meio de treinamento e motivação dos funcionários, 
denominados colaboradores7. 

 O endomarketing é a extensão da clássica função 
do marketing, porém voltada para dentro da organização. 
Endomarketing é definido como “as ações de marketing 
voltadas ao público interno da empresa a fim de promo-
ver, entre seus funcionários e os departamentos, valores 
destinados a servir o cliente”8. É o conjunto de ações foca-
das no público interno e que tem como o objetivo maior 
conscientizar funcionários e chefias para a importância do 
atendimento de excelência ao cliente8.

O programa de endomarketing envolve ações que 
promovem a valorização do indivíduo, motivação e envolvi-
mento, desenvolvendo a sua integração com as estratégias da 
empresa. Sua proposta consiste, por sua vez, em incentivar a 
lealdade e o comprometimento necessários para qualificar o 
colaborador a assumir responsabilidades e iniciativas dentro 
da empresa. Ações que visam dar ao colaborador consci-
ência da importância estratégica de um serviço orientado 
para atender o cliente. Outra abordagem do endomarketing 
refere-se à importância da comunicação dentro da empresa, 
com objetivo de estabelecer um amplo sistema de informa-
ções e comunicações integradas, capaz de ajudar todos a 
participarem ativamente no alcance das metas institucionais, 
realizando suas tarefas com eficiência e respeito5.
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O endomarketing é citado como uma ferramenta estra-
tégica para valorizar o cliente interno, torná-lo satisfeito e, 
assim, refletir esta satisfação no cliente externo. Possui 
como objetivo atrair e reter esses funcionários. Uma vez 
satisfeitos com a empresa, eles produzem mais e melhor 
e, como conseqüência, a empresa consegue resultados 
muito mais eficientes, dentre os quais, maior fidelização 
de seus clientes externos8.

A empresa precisa motivar seus funcionários e asse-
gurar uma comunicação interna eficiente para conquistar 
a liderança do mercado. 

Essa atitude estratégica visa a oferecer aos funcioná-
rios a noção de importância de um serviço orientado 
para atender aos clientes, (...) isso inclui envolvimen-
to, comprometimento, valorização e, principalmente, 
qualificação do funcionário, visando assumir respon-
sabilidades e iniciativas, conhecendo todas as rotinas 
de serviço da empresa onde atuam. Afinal, uma infor-
mação errada dada ao cliente externo ou uma imagem 
negativa pode comprometer todo o desenvolvimento 
de um projeto9.

O profissional de gestão em saúde deve utilizar as 
várias técnicas do endomarketing com o objetivo de 
melhorar o ambiente profissional e incentivar o trabalho em 
equipe, de forma a propiciar resultados significativos no 
tratamento com os clientes externos por meio do desen-
volvimento de um sistema de comunicação que auxilie 
os membros organizacionais no cumprimento de suas 
atividades em nível excelente3,5,10,11. 

PERSPECTIVAS DO ENDOMARKETING PARA A 
GESTÃO EM SAÚDE

“O gerenciamento na área de saúde é mais complexo 
do que em qualquer outro tipo de organização”12.

No cenário atual de saúde, “a velocidade e globalida-
de dos processos de mudança (...) obrigam os hospitais 
a desenvolver novas formas de relação à sua volta e 
novas modalidades de gestão que lhe permitam dar uma 
resposta satisfatória às demandas da população”13. A 
promoção da qualidade da atenção à saúde, o aumento 
da efetividade das intervenções, a melhoria da prática 
de saúde pública e, principalmente, a necessidade de 
exercer novas formas de gestão de recursos humanos, 
são alguns dos esforços empreendidos para a melhoria 
da assistência à saúde12.

A busca por mudanças no atendimento do cliente e por 
melhoria da assistência a toda população levou às novas 
orientações do Ministério da Saúde. O HumanizaSUS tem 
como objetivo melhorar as relações dos serviços de saúde 
com a comunidade e as relações interpessoais entre os 
trabalhadores. A Política Nacional de Humanização (PNH) 
do Ministério da Saúde (MS) tem por objetivo a valorização 
dos diferentes sujeitos implicados no processo de produ-
ção de saúde, norteados por valores como a “autonomia, 
o protagonismo dos sujeitos e a co-responsabilidade entre 
eles, o estabelecimento de vínculos solidários”, a participa-
ção coletiva no processo de gestão e a indissociabilidade 
entre atenção e gestão14.

A organização da assistência à saúde a partir da 
corresponsabilidade traz a mudança de um modelo de 
gestão verticalizado, hierarquizado, para um modelo mais 
horizontal, com o estabelecimento de novas relações, 
valorização dos diversos profissionais de saúde dentro de 
uma mesma instituição15. “O hospital é uma organização 
formal, sendo até certo ponto burocrático e autoritário”16 . O 
modelo de gestão das instituições hospitalares é centraliza-
dor, com um diretor geral e o corpo clínico organizado por 
meio de departamentos. Urge a necessidade de ambientes 
mais favoráveis para o trabalho, estilos mais democráticos 
e participativos de direção.

Na avaliação dos usuários de hospitais convenia-
dos com o SUS, a forma de atendimento, a capacidade 
demonstrada pelos profissionais de saúde em compreen-
der suas demandas e suas expectativas são fatores que 
chegam a ser mais valorizados do que a falta de médicos, 
de espaço nos hospitais ou de medicamentos. Os autores 
afirmam que os bons resultados de um hospital depen-
dem da capacidade dos profissionais em oferecerem um 
atendimento de qualidade ao usuário17.

A instituição hospitalar precisa desenvolver um olhar 
mais atento sobre os profissionais de saúde e determinar 
estratégias que visem à satisfação de seus clientes inter-
nos. Problemas como excesso de trabalho, escassez de 
recursos materiais e humanos, baixa remuneração, baixo 
estímulo à qualificação, falta de espaço para a reflexão da 
prática diária e, ainda, questões relacionadas à comunica-
ção e resolutividade, geram nesses profissionais uma baixa 
autoestima. Um serviço de saúde incapaz de enxergar a 
singularidade dos sujeitos tende a gerar descompromisso, 
fragmentação do trabalho e insatisfação dos trabalhado-
res, tornando-se importantes obstáculos no alcance da 
integralidade da assistência18.
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Uma pesquisa sobre Fatores Psicossociais do Traba-
lho, realizada com 743 profissionais da saúde, relata que 
40% apontam sentimentos de insatisfação em relação ao 
papel dos superiores, ao apoio, à clareza e ao reconheci-
mento do trabalho19. Na estratégia do endomarketing, as 
relações entre empresa e funcionário devem ser transpa-
rentes; os objetivos a serem alcançados devem estar claros 
e bem definidos, compartilhados com os funcionários. A 
administração participativa tem em vista que uma pessoa 
que participa da definição dos objetivos proporciona um 
melhor desempenho organizacional20. A PNH enfatiza 
que a “valorização dos diferentes sujeitos implicados no 
processo de produção de saúde compreende usuários, 
trabalhadores e gestores”14. O empenho destes três 
segmentos (usuários, trabalhadores e gestores) e sua 
interação para produzir saúde de forma democrática e 
humanizada fará do hospital um segmento da rede que 
produz saúde de forma eficaz.

Foi realizada uma pesquisa em um hospital, na qual foi 
constituída uma Equipe de Humanização. Foram descritos 
alguns relatos desta equipe, entre eles: “ninguém pode 
agir humanamente, se não tiver tratamento humano e 
reconhecido”; “é preciso tornar conhecido o trabalho de 
humanização como sendo um espaço de transformação 
da cultura organizacional”11. Portanto, fica clara a neces-
sidade de inserção destes profissionais como sujeitos, 
ativos, dinâmicos, que interagem horizontalmente na 
organização do processo de trabalho.

É sabido que a equipe de saúde mantém uma relação 
muito próxima entre cliente e este contato; na maioria das 
vezes, acontece em situações de sofrimento desta popu-
lação assistida. Esta estreita relação de atenção à saúde 
para atingir eficácia, eficiência e ter qualidade precisa ser 
cuidada. Esses atores precisam ser valorizados, respei-
tados enquanto sujeitos. Só assim teremos profissionais 
comprometidos e satisfeitos.

A necessidade de implantação de uma prática de 
acolhimento dos usuários da saúde por meio de uma 
política de humanização traz à luz do debate a humaniza-
ção e valorização da força de trabalho11,19

.
 Surgem, assim, 

programas voltados para a valorização dos sujeitos, 
ainda incipientes. Podemos citar as atividades laborais 
de Medicina preventiva e programações sociais, ainda 
com foco na saúde do trabalhador. Outro exemplo práti-
co considerado é o processo de educação continuada, 
como meio de informação e comunicação que visa ao 
desenvolvimento técnico e profissional dos profissionais 

de saúde. Ações com princípios semelhantes ao endo-
marketing começam a ser utilizados na construção desse 
novo modelo de gestão em saúde.

No setor de saúde, particularmente nos hospitais, 
ainda existem poucas políticas de valorização e desen-
volvimento de colaboradores, o que gera conflito com os 
princípios de acolhimento e hospitalidade4. O profissional 
que se sente valorizado e respeitado pela instituição hospi-
talar na qual trabalha está mais apto a atender o usuário 
de forma humanizada e com eficiência.

É imprescindível ressaltar a importância do “envol-
vimento dos trabalhadores de saúde (...) para que 
haja mudanças nas formas de gestão e assistência” e 
ainda, “construir sujeitos sociais nesse território singular 
de prática, tendo em vista que são esses sujeitos que 
contribuem para a concretização e dão características ao 
cuidado”10.

A maioria dos trabalhos enfatiza a importância do 
endomarketing como instrumento para melhoria da 
autoestima dos colaboradores nas organizações. Porém, 
poucos autores citam o uso do endomarketing na gestão 
de pessoas na área da saúde. 

O marketing interno é uma ferramenta para que a 
humanização do atendimento hospitalar seja inserida na 
prática cotidiana dos profissionais envolvidos, de forma a 
mudar as atitudes destes profissionais.

A finalidade do endomarketing no setor hospitalar é 
estabelecer um compromisso da instituição com a força 
de trabalho, com base em respeito mútuo e comunicação 
eficaz, por meio do envolvimento dos clientes externos 
e internos.  A proposta do endomarketing para a ação 
gerencial deve estar direcionada para satisfação dos 
clientes internos, visto que melhora a comunicação, o 
relacionamento e estabelece uma base motivacional para 
o comprometimento entre as pessoas e das pessoas com 
o sistema organizacional5.

Nas organizações tradicionais, há uma inteira falta 
de visão por parte de seus membros, o que faz com que 
não percebam o significado do seu trabalho, gerando, 
por conseqüência, um baixo desempenho21. Uma das 
propostas do endomarketing é dar esta visão, fazer destes 
colaboradores comprometidos e satisfeitos com os resul-
tados do seu trabalho.

O comportamento das pessoas no ambiente está rela-
cionado a dois conjuntos de necessidades. De um lado está 
o conjunto de necessidades que proporcionam a satisfação 
no trabalho ou que evitam a insatisfação do funcionário na 
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empresa, fatores de higiene como: salários, benefícios, 
condições de trabalho, segurança, relacionamento interpes-
soal, supervisão e outros22.  Do outro lado está o conjunto de 
necessidades dos seres humanos que levam à motivação e 
que está diretamente relacionado com a tarefa ou o trabalho, 
a capacidade do indivíduo de executar determinada tarefa 
e experimentar o crescimento, desenvolvimento do seu 
potencial e suas realizações. Os fatores que estimulam o 
crescimento são: liberdade, responsabilidade, inovação e 
reconhecimento pelas execuções.

Os funcionários constituem o primeiro cliente de uma 
empresa. Devem ser percebidos como pessoas e não 
como instrumentos22. Para alcançar o comprometimento 
de todos os profissionais da instituição, é necessário 
disseminar os valores e objetivos da empresa entre seus 
colaboradores, levá-los a assumir compromisso com estes 
valores e incentivá-los, delegando tarefas e transformando 
gerentes em líderes. O resultado é um clima de confiança, 
de aumento de produtividade e de qualidade máxima em 
sua área de atuação.

Para garantir o sucesso de um programa de endomarke-
ting, o gestor precisa estar atento para alguns fatores, tais 
como a valorização da cultura da empresa, o endomarketing 
como um processo educativo e o uso de criatividade e infor-
mação como responsabilidade da empresa6. A informação 
contribui para que os objetivos sejam alcançados com a 
participação dos funcionários. As mensagens devem ser 
simples, curtas e claras, por meio de uma linguagem que 
construa um significado para as certezas e expectativas da 
empresa na cabeça e no coração das pessoas envolvidas. 
“O compromisso do empregado com a empresa depende 
de ele se sentir inserido no contexto”2.

Esforços de endomarketing fracassam se não esti-
verem condizentes com a cultura prevalente ou se os 
objetivos dos esforços de endomarketing entrarem em 
choque com a cultura organizacional. Por outro lado, um 
processo de endomarketing de longo prazo é apenas um 
ingrediente dentro de um processo que se destine a mudar 
uma cultura existente23. 

Uma abordagem estratégica faz-se necessária, pois 
o fato de o indivíduo identificar-se com o grupo melhora 
a qualidade das relações humanas no trabalho. “Deve-se 
agir no sentido de aumentar a capacidade de compre-
ensão existente, melhorando a qualidade das relações 
humanas no trabalho (...) quanto mais forte a identificação 
do indivíduo com o grupo, mais os seus objetivos serão 
próximos às normas do grupo”20.

Assim, para que se alcancem padrões de qualidade 
assistencial, torna-se primordial “cuidar” daqueles que 
prestam o cuidado, transformando a realidade organiza-
cional, de forma a valorizar os sujeitos e refletir criticamente 
sobre as novas tecnologias, instrumentos e estratégias de 
gestão em saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No atual contexto de mudanças, as organizações 

precisam cada vez mais alinhar suas estratégias por meio 
do envolvimento e participação de seus colaboradores. 
Assim, o processo de gestão deve incorporar novos 
conceitos que enfatizem a necessidade de desenvolvi-
mento do capital humano e estabeleçam compromissos 
com a força de trabalho. Os resultados alcançados por 
uma empresa dependem muito desta força trabalho e da 
sua satisfação, além da qualidade do ambiente em que 
estão inseridos. 

Diante disso, as ações de endomarketing devem ser 
usadas com o objetivo de melhorar o ambiente profissional. 
Essas ações são voltadas para a valorização e motivação 
dos profissionais, incentivo do trabalho em equipe, melho-
ria dos processos de comunicação, integração e fideliza-
ção destes reais parceiros nos processos de trabalho. O 
alcance do comprometimento, se não de todos, mas da 
maioria dos colaboradores, torna-se viável com a dissemi-
nação de  filosofia pela empresa em que o indivíduo possa 
se perceber como parte imprescindível da organização, 
como um profissional importante que, diante disso, adquire 
uma postura mais participativa e proativa.

O endomarketing usado como uma estratégia de 
investimento no fator humano promove resultados que 
levam à lucratividade. Este cenário é uma realidade na 
administração das empresas contemporâneas dos mais 
diversos setores e começa a chamar a atenção dos 
gestores em saúde, embora, a gestão na prestação de 
serviços de saúde, em geral, ainda mantém um modelo 
burocrático e hierarquizado. Uma prática de gestão que 
gera fragmentação e descontentamento no ambiente do 
trabalho, gera como consequência resultados satisfatórios 
no que se refere à qualidade da assistência prestada.

A valorização e o reconhecimento dos clientes inter-
nos são fatores imprescindíveis para o sucesso das 
instituições de saúde e para uma assistência humaniza-
da e de qualidade, tornando os conceitos e técnicas do 
endomarketing indispensáveis como ferramentas para a 
mudança da gestão em saúde.
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A proposta da aplicação do conceito de endoma-
rketing na gestão em saúde implica em novas perspec-
tivas para o modelo atual, propondo uma mudança na 
valorização do capital humano, com ponto estratégico 
no comprometimento do colaborador, por meio de uma 
gestão compartilhada e descentralizada – uma gestão de 
corresponsabilidade, em que os objetivos e metas são de 
todos os envolvidos e não apenas da organização.

A compreensão da importância do endomarketing 
e da aplicação dessa nova ferramenta à área da saúde 
representa uma contribuição para que os profissionais de 
saúde e as instituições abandonem as idéias simplistas 
vigentes e implementem novos modelos de gestão.
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RESuMO
O setor de nutrição e dietética hospitalar é o responsável pelo preparo e distribuição das refeições aos usuários 
e funcionários da instituição. Um dos desafios na gestão desse setor é o aumento da sua eficiência. Diante 
desse desafio, os custos de operação do setor é uma informação imprescindível. Um dos métodos utilizados 
para a apuração do custo das refeições é, realizar a distribuição dos custos pela quantidade ponderada. Neste 
trabalho, realizado num hospital público do Estado de Mato Grosso, aplicou-se essa metodologia a fim de 
apurar o custo das refeições produzidas pelo setor de nutrição. Conclui-se que o método não é o mais preciso, 
no entanto, recomenda-se sua aplicação, principalmente onde ainda não existe um sistema de apuração de 
custos que permita a adoção de métodos que propiciem maior precisão nas informações. 

ABSTRACT
The division of nutrition and dietetics hospital is responsible for the preparation and distribution of meals to users 
and employees of the institution. One of the challenges in managing this sector is increasing its efficiency. Faced 
with this challenge, the operating costs of the sector is a vital information. One of the methods used for calculating 
the cost of meals is to make the distribution weighted by the amount of costs. This methodology was used in 
this work, carried out in a public hospital in the state of Mato Grosso  to ascertain the cost of meals produced 
by the nutrition sector. We conclude that the method is not precise, however, your application is recommended, 
especially where there is still no system of verification of costs to allow adoption of methods that provide greater 
accuracy in the information.
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INTRODuÇÃO
Os hospitais são organizações complexas que deman-

dam a alocação de uma gama de profissionais e serviços 
a fim de atender às necessidades de seus usuários. 
Embora várias mudanças tenham ocorrido nos sistemas 
de saúde, surgindo questionamentos a respeito do papel 
da assistência hospitalar na atenção à saúde, os hospitais 
continuam ocupando um papel chave na prestação de 
cuidados de saúde1.

No cumprimento da missão de prover assistência à 
saúde, visualiza-se no âmbito do hospital, quatro conjuntos 
de serviços que são prestados simultaneamente: serviços 
administrativos, serviços gerais, serviços técnicos/espe-
cializados (como o Serviço de Nutrição e Dietética – SND) 
e serviços de internação. Quanto a essa classificação, é 
comum e até mesmo essencial que as organizações hospi-
talares mantenham atividades de prestação de serviços 
internos a fim de dar suporte às atividades fins. Entre esses 
serviços de apoio, encontram-se: radiologia, laboratório, 
ultrassonografia, hemodinâmica, farmácia e o SND2.  

Em quaisquer hospitais, independente do porte e 
da especialidade da organização, deverá ser prestado o 
serviço de nutrição e dietética, que é a unidade de apoio 
destinada a fornecer as refeições aos pacientes e funcio-
nários3. Para Balchiunas4, o SND ou Unidade de Nutrição 
e Dietética “tem como função dentro do contexto hospi-
talar a produção de bens de consumo e a prestação de 
serviços, fornecendo assistência dietoterápica adequada 
à clientela assistida, desenvolvendo ainda atividades de 
ensino, pesquisa e controle de qualidade”.

Segundo Mezomo5, o SND é o serviço hospitalar que 
presta assistência aos pacientes, funcionários e acompa-
nhantes, por meio da distribuição de refeições e educação 
alimentar. Assim como em relação aos demais setores do 
hospital, esse setor necessita ser adequadamente geren-
ciado em todos os seus aspectos, inclusive quanto aos 
custos de operação. No entanto, para que os custos sejam 
gerenciados, eles necessitam ser conhecidos, compondo 
o conjunto de informações de auxílio à gestão. A fim de 
auxiliar no processo de gestão, surge então a gestão de 
custos. 

A gestão de custos em instituições hospitalares é um 
instrumento de suma importância, pois fornece ao admi-
nistrador um controle e acompanhamento dos gastos, que 
por sua vez tem origem através de um sistema de controle 
contábil adequado para que possam ser atingidos seus 
objetivos6. De acordo com Borba7, para as organizações 

da área da saúde, estima-se que 30% do dinheiro investido 
é consumido com desperdícios, retrabalho, ineficiência e 
pela complexidade excessiva dos processos. Diante dessa 
realidade, é imprescindível a utilização de um sistema de 
controle gerencial que possibilite aos gestores a mensura-
ção e a avaliação da produtividade, assim como o controle 
dos custos8.

Em virtude da importância do conhecimento do custo 
dos serviços prestados no âmbito do hospital, este trabalho 
apresenta os resultados de uma pesquisa que objetivou 
aplicar as técnicas da contabilidade de custos, utilizando o 
método da ponderação das unidades para apurar o custo 
das refeições produzidas pelo setor de nutrição.

Contabilidade de custos e gestão de custos 
Esses dois termos são complementares, embora 

distintos. A gestão de custos é uma ferramenta que 
identifica, coleta, mensura, classifica e expõem todas as 
informações necessárias, possibilitando ao gestor respon-
sável uma visão do fluxo de capital dentro da empresa, 
podendo prever custos que possivelmente não aparecem 
nos registros, e também gerar informações aos usuários 
internos. É importante não olvidar que o sistema de infor-
mação de gestão de custos e o sistema de informação da 
contabilidade financeira, fazem parte do sistema total de 
informação contábil9. 

A contabilidade de custos, segundo Bruni e Famá10, 
“pode ser definida como o processo ordenado de usar os 
princípios da contabilidade geral para registrar os custos 
de operação de um negócio”. Para Crepaldi11, a contabi-
lidade de custos, “é uma técnica utilizada para identificar, 
mensurar e informar os custos dos produtos e serviços”. 

Assim, percebe-se que a gestão de custos depende da 
contabilidade de custos, visto que os dados gerados por 
esta são utilizados pela gestão de custos, transformando-
os em informação de apoio à tomada de decisão. Dessa 
forma, as duas são complementares, ou seja, uma não 
existe sem a outra.

Gestão de custos em saúde 
O setor saúde vem se desenvolvendo cada dia mais no 

cenário competitivo, tornando-se necessário que as empre-
sas utilizem instrumentos adequados no gerenciamento 
dos recursos e das operações. Mesmo diante dos muitos 
avanços, os serviços de saúde apresentam altos custos 
de operação, fazendo-se necessário a adoção de medidas 
que visem controlar e minimizar esses custos. Ressalta-se 
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assim a importância do avanço das técnicas utilizadas para 
apurar esses custos, sendo eles preocupação de todos, 
desde profissionais atuantes na área da saúde aos clientes 
usuários. Dessa forma, o efetivo controle dos custos está 
se tornando vital para o setor. Portanto, sistemas eficientes 
de acompanhamento e de controle de custos tornaram-se 
imprescindíveis nas organizações de saúde12.

Matos13 destaca a importância da gestão e controle de 
custos em instituições de saúde, afirmando que contribui 
para “aumentar a eficiência, e consequentemente a obten-
ção de melhor qualidade na atenção à saúde”. Sendo 
assim, a gestão de custos em instituições de saúde é 
apresentada como um instrumento gerencial fundamen-
tal para o controle dos recursos, sejam eles financeiros, 
econômicos ou patrimoniais, podendo resultar na presta-
ção de serviços de melhor qualidade14. 

O Ministério da Saúde15 ressalta a função da gestão de 
custos para instituições de saúde da seguinte maneira:
• Calcular os custos dos serviços prestados, relaciona-

dos à atividade produtiva;
• Fornecer, a todos os setores da instituição, informação 

referente a seus recursos, independente da natureza 
produtiva, despertando assim a co-responsabilidade, para 
que todos exerçam uma efetiva gestão dos custos;

• Subsidiar a tomada de decisão, a definição orçamen-
tária, a política de investimentos e o planejamento das 
atividades operacionais;

• Possibilitar a troca de informações e a comparação de 
resultados entre instituições; 

• Facilitar a identificação de atividades ineficientes na apli-
cação de recursos e/ou na prática organizacional;

• Realizar prestação de contas, visando maior transpa-
rência ao controle social.

Apuração de custos em hospitais 
Os serviços hospitalares demandam um alto volume 

de recursos, de modo que o adequado gerenciamento 
destes é condição fundamental para o aumento da efici-
ência. Desse modo, a apuração e controle dos custos 
hospitalares servem de instrumentos para viabilizar o 
acompanhamento do desempenho de serviços e unida-
des, visando a implantação de medidas necessárias ao 
aumento da produtividade16.

A dificuldade na utilização de sistemas de custos 
em organizações hospitalares está na complexidade 
do processo. Os hospitais convivem com a dificuldade 
de mensurar com clareza quais são os custos diretos e 

indiretos, com destaque para os indiretos, que são aqueles 
de mais difícil mensuração, necessitando-se da adoção 
de critérios de rateio17. 

De acordo com Saraiva18, os custos diretos são aque-
les que são alocados diretamente no centro de custo, os 
quais são: materiais e mão de obra (própria e terceirizada). 
Os indiretos são aqueles que trazem dificuldades quanto à 
sua identificação com o centro de custo e necessitam de 
um critério de rateio, sendo os mais comuns: custos com 
telefone, água, energia e outros.

Para suprir essas necessidades das instituições 
hospitalares e aprimorar o processo de distribuição dos 
custos indiretos surgiu uma metodologia de alocação com 
objetivo de distribuir os custos de forma mais justa para o 
centro de custos que se beneficiou do serviço18.

A energia elétrica é um dos custos indiretos, neces-
sitando-se da realização de rateio aos centros de custos. 
Uma das formas de minimizar as distorções nesse rateio é 
a utilização das unidades ponderadas. Assim, os cálculos 
devem ser feitos com base  na quantidade de pontos de 
luz e equipamentos utilizados, ponderados pelo tipo de 
equipamento e tempo de utilização. 

Segundo Saraiva18, após o levantamento, deve-se 
atribuir peso aos equipamentos e pontos de luz, os quais 
podem variar de 1 a 4, dependendo do tipo de equipamen-
to, tendo em conta seu potencial de consumo de energia 
e tempo de utilização.

A apuração do custo das refeições é muito importante, 
visto que o controle dos custos, e uma boa qualidade na 
preparação das refeições beneficiam ao hospital e também 
aos próprios usuários que o frequentam. Com o objetivo 
de minimizar as distorções ocorridas no cálculo do custo 
das refeições produzidas é que se utiliza a ponderação. De 
acordo com Batalha & Figueiredo19, “consiste em ponderar 
as quantidades produzidas de cada produto de acordo 
com o número de expedição total, grau de dificuldade de 
manuseio, etc.”.

Para Mattos20, um setor deve utilizar o sistema de 
ponderação quando produz e/ou fornece unidades dife-
renciadas umas das outras, ou seja, quando as unidades 
produzidas e/ou fornecidas por um centro de custo conso-
mem volume diferente de recursos para a sua produção. 
No hospital, o centro de custo mais viável para se utilizar 
a ponderação é o de nutrição e dietética. O setor é um 
exemplo ideal para aplicação do método, pois oferece 
diariamente refeições diferentes aos usuários, ou seja, 
são servidas de quatro a cinco refeições diferentes que 
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não consomem o mesmo volume de recursos. Assim, um 
almoço consome mais recursos que um café da manhã, 
de modo que a simples divisão dos custos totais pela 
quantidade produzida não possibilita a apuração de custos 
relativamente exatos.

A ponderação é feita através da aplicação de um peso 
para cada refeição, o qual é multiplicado pela quantidade 
produzida a fim de aproximar o máximo possível do custo 
das refeições servidas pelo setor. Mattos20 exemplifica 
como devem ser aplicados os pesos para obtenção do 
custo de cada refeição, lembrando que a ponderação pode 
variar de acordo com cada hospital (Tabela 1).

METODOLOGIA
Este estudo foi realizado no hospital Municipal de 

Barra do Bugres – MT, instituição pública, mantida com 
recursos públicos municipais e convênio com a Secreta-
ria de Estado de Saúde, possuindo atualmente 78 leitos 
divididos entre as clínicas cirúrgica, médica, ginecológica 
e obstétrica e pediátrica.

Foi utilizada abordagem quantitativa, visto que foram 
levantados e processados os dados financeiros necessá-
rios à apuração dos custos e foi utilizado o estudo de caso 
como estratégia de pesquisa.

De acordo com Yin21, o estudo de caso é uma estra-
tégia de pesquisa que contribui para a compreensão dos 
fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos 
complexos, por intermédio de uma investigação ex post facto 
de eventos reais. Entre os métodos de pesquisa, o estudo 
de caso é o mais recomendado e utilizado em pesquisas 
em ciências sociais aplicadas quando se deseja fazer um 
estudo em profundidade sobre determinado evento, com 
a possibilidade de comparação com outros estudos reali-
zados, simultaneamente ou não.  

Os dados para apuração dos custos se referem ao 
período de janeiro a maio de 2010 e foram obtidos junto ao 
setor de nutrição do hospital e também junto à Prefeitura 

Municipal, visto que o hospital não possui autonomia finan-
ceira, de modo que não dispunham de todos os dados 
necessários. A escolha do período se deu em virtude da 
disponibilidade dos dados.

Os custos de produção foram classificados em diretos 
e indiretos e subdivididos em elementos de custos, com 
o objetivo de calcular o custo médio ponderado de cada 
tipo de refeição produzida pelo setor. 

No processo de apuração dos custos, o primeiro passo 
dado foi a definição do objeto de custo, o qual, segundo 
Hansen e Mowen9, “é qualquer item, como produtos, 
clientes, departamentos, processos, atividades, e assim 
por diante, para o qual os custos são medidos e atribuí-
dos”. Assim, para os fins deste trabalho foram definidos 
dois objetos de custo: o custo do setor de nutrição e, 
utilizando-se das unidades ponderadas, o custo da refei-
ção produzida pelo setor.

O segundo passo seguido foi a identificação dos 
centros de custos, pois essa classificação facilita o 
processo de apuração e análise dos custos. O hospital 
em estudo segue a metodologia proposta pelo manual 
técnico de custos do Ministério da Saúde15, o qual clas-
sifica os centros de custo em administrativo, intermedi-
ário, final (produtivo) e externo.  Desse modo, o setor de 
nutrição e dietética é classificado como um centro de 
custo intermediário.

Em seguida, foram apurados e rateados os custos indi-
retos gerais aos centros de custos, com base no método 
das quantidades ponderadas. Ainda, foram calculados os 
custos diretos (materiais diretos, pessoal e encargos) do 
centro de custos nutrição, obtendo assim o custo total do 
setor. Posteriormente, esse custo foi distribuído às refei-
ções utilizando-se o método das unidades ponderadas. 
Seguindo a metodologia proposta por Mattos20, foi atribuído 
o peso a cada refeição pela nutricionista responsável, em 
função do volume de recursos consumidos e atendendo 
as particularidades do hospital.

APuRAÇÃO E ANáLISE DOS CuSTOS 

Custos indiretos gerais 
Os custos indiretos gerais existentes no hospital são 

energia e telefone. O custo com energia é rateado aos 
centros de custos através da metodologia proposta por 
Saraiva18 e o custo com telefone é rateado aos centros de 
custos de acordo com o número de ramais existentes. 

Refeições Peso 

Almoço 7

Jantar 5

Desjejum 2

Ceia 1

Merenda 2

Colação 1

Mamadeira 2

Fonte: Elaborado de acordo com Mattos20

Tabela 1. Ponderação aplicada para refeições em hospitais.
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A Tabela 2 demonstra resumidamente a ponderação e 
os porcentuais de rateio aos centros de custo e seus valo-
res de consumo, obtidos da dissertação de mestrado de 
Souza22, visto que o autor estruturou o sistema de apuração 
de custos da instituição, definindo os centros de custos e 
levantando as informações necessárias.  

O rateio do custo com energia aos centros de custos 
foi realizado para o período de 01/01/2010 a 31/5/2010. 
Observa-se que o hospital apresentou um custo total com 
energia no período de R$ 55.373,38. Quanto ao setor de 
nutrição (em destaque), de acordo com a ponderação reali-
zada, ou seja, o levantamento dos pontos de luz e demais 
equipamentos multiplicados por seu respectivo peso, 
apresentou como porcentagem de consumo de energia 
4,84% do total de energia consumida o que equivale, no 
período estudado, a um total de R$ 2.677,63.

Outro custo indireto a ser destacado, é o custo com 
telefone, o qual foi rateado de acordo com o número 
de ramais existentes por centro de custos. Neste caso, 

a porcentagem tem origem através do número de 
ramais dos centros de custo dividido pelo total geral 
de ramais. 

Sendo assim o hospital apresentou no período um custo 
total com telefone de R$ 19.195,58. Conforme demonstra 
a Tabela 3, o setor de nutrição recebeu no rateio o valor de 
R$ 1.421,89 referente ao período de janeiro a maio, valor 
equivalente a 7% do total dos custos com telefone.

Custos diretos 
Os materiais de consumo do setor de nutrição, assim 

como dos diversos setores do hospital, geralmente repre-
sentam custos significativos, os quais devem ser anali-
sados e levados em consideração. Segundo Souza22, “a 
desagregação dos custos com materiais de consumo, por 
tipo de material, permite um melhor conhecimento sobre 
os gastos em cada centro de custo”.

No período em estudo, o setor apresentou custo 
de R$ 85.262,51 com materiais consumidos e média 

Centro de custos % Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Total

Administração 3,48 348,45 354,32 424,68 406,12 394,31 1.927,89

Farmácia 1,93 193,58 196,85 235,94 225,62 219,06 1.071,05

Faturamento/estatística 2,42 241,98 246,06 294,92 282,03 273,83 1.338,81

Gasoterapia 1,16 116,15 118,11 141,56 135,37 131,44 642,63

Ger. Enfermagem 1,06 106,47 108,27 129,76 124,09 120,48 589,08

Manutenção 0,58 58,08 59,05 70,78 67,69 65,72 321,32

Recepção 2,80 280,70 285,43 342,11 327,16 317,64 1.553,03

Telefonia 1,16 116,15 118,11 141,56 135,37 131,44 642,63

Transporte 0,68 67,75 68,90 82,58 78,97 76,67 374,87

Subtotal 15,28 1529,32 1555,08 1863,89 1782,43 1730,59 8.461,31

Centro cirúrgico 9,96 996,96 1013,76 1215,07 1161,97 1128,17 5.515,92

Centro de Mat. Est. 2,51 251,66 255,90 306,72 293,31 284,78 1.392,37

Estabilização 1,74 174,23 177,16 212,34 203,06 197,16 963,95

Laboratório 5,90 590,43 600,38 719,60 688,15 668,14 3.266,71

Lavanderia 3,48 348,45 354,32 424,68 406,12 394,31 1.927,89

Limpeza 1,26 125,83 127,95 153,36 146,66 142,39 696,18

Nutrição 4,84 483,96 492,11 589,84 564,06 547,66 2.677,63

Radiologia 2,22 222,62 226,37 271,33 259,47 251,92 1231,71

Ultra-sonografia 1,06 106,47 108,27 129,76 124,09 120,48 589,08

Subtotal 32,98 3300,61 3356,22 4022,70 3846,90 3735,01 18.261,43

Clínica Cirúrgica 10,74 1074,39 1092,49 1309,44 1252,22 1215,79 5.944,34

Clínica G.O. 8,03 803,37 816,91 979,13 936,34 909,11 4.444,87

Clínica Médica 11,22 1122,79 1141,71 1368,42 1308,62 1270,56 6.212,10

Clínica Pediátrica 13,64 1364,77 1387,76 1663,34 1590,65 1544,39 7.550,92

P.S./Ambulatório 8,12 813,05 826,75 990,93 947,62 920,06 4.498,42

Subtotal 51,74 5178,38 5265,63 6311,27 6035,45 5859,91 28.650,64

Total geral 100,00 10.008,31 10.176,93 12.197,85 11.664,78 11.325,51 55.373,38

Tabela 2.  Rateio do custo com energia aos centros de custos, HMBB, 2010.

Fonte: Elaborado de acordo com Souza22
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mensal de R$ 17.052,50, conforme demonstra a  Tabela 4. 
Ressalta-se, que no mês de março o setor de nutrição 
apresentou um custo um pouco mais elevado em rela-
ção aos demais, sendo de R$ 18.783,16, representando 
22% do total gasto durante o período. Nesse período, o 
setor apresentou uma diferença de aproximadamente 
R$ 3.300,00, se comparado aos meses iniciais. Essa 
diferença possivelmente tem origem no aumento da 
demanda de internações no período, visto que, a produ-
ção de refeições é fortemente influenciada pelo número 
de internações, acompanhantes, etc.

Outro item a ser destacado é o custo com pessoal 
e encargos. Esse item, assim como os demais, também 
é considerado na composição do total geral dos custos 
do setor de nutrição. Dessa forma, o setor apresentou 
um custo total com pessoal e encargos de R$ 96.174,77 
no período de janeiro a maio de 2010, sendo esse valor 
dividido nos diversos elementos que compõem a folha de 
pagamento, como mostra a Tabela 5. 

Nesse item de custo também foram considerados os 
gastos classificados como serviço de terceiros, os quais 
se referem a pessoas que trabalharam temporariamente 
sem vínculo empregatício, recebendo como prestador 
de serviço. Esse tipo de gasto apareceu, no entanto, 
somente no mês de março, no valor de R$ 3.181,01, 
representando 15,06% do total gasto com pessoal e 
encargos no mês.

Centro de custos Ramais % Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Total

Administração 2 7,41 310,55 285,87 291,58 284,86 249,03 1.421,89

Farmácia 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

Faturamento/est. 2 7,41 310,55 285,87 291,58 284,86 249,03 1.421,89

Gasoterapia 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ger.Enfermagem 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

Manutenção 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

Recepção 2 7,41 310,55 285,87 291,58 284,86 249,03 1.421,89

Telefonia 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

Transporte 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 10 37,04 1552,77 1429,37 1457,89 1424,32 1245,14 7.109,47

Centro cirúrgico 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

CME 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

Estabilização 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laboratório 2 7,41 310,55 285,87 291,58 284,86 249,03 1.421,89

Lavanderia 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

Limpeza 2 7,41 310,55 285,87 291,58 284,86 249,03 1.421,89

Nutrição 2 7,41 310,55 285,87 291,58 284,86 249,03 1421,89

Radiologia 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

Ultra-sonografia 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

Subtotal 11 40,74 1708,04 1572,30 1603,67 1566,75 1369,65 7820,42

Clínica Cirúrgica 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

Clínica G. O. 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

Clínica Médica 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

Clínica Pediátrica 1 3,70 155,28 142,94 145,79 142,43 124,51 710,95

P.S. / Ambulatório 2 7,41 310,55 285,87 291,58 284,86 249,03 1.421,89

Subtotal 6 22,22 931,66 857,62 874,73 854,59 747,08 4265,68

Total Geral 27 100 4.192,47 3.859,29 3.936,29 3.845,66 3.361,87 19.195,58

Tabela 3.  Rateio do custo com telefone aos centros de custos, HMBB, 2010.

Fonte: Elaborado de acordo com Souza22

Períodos Total em R$

Janeiro 15.562,40

Fevereiro 15.326,54

Março 18.783,16

Abril 18.479,08

Maio 17.111,33

Total 85.262,51

Tabela 4.  Materiais consumidos no setor de nutrição, HMBB, 01/01 a 
31/05/2010.

Fonte: HMBB23
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Custos totais do Serviço de Nutrição e Dietética (SND)
Após a obtenção dos custos de cada item, ou seja, 

custos indiretos gerais (energia e telefone), materiais de 
consumo e pessoal e encargos, a Tabela 6 demonstra o 
custo total com o setor de nutrição do hospital em estudo. 
Além disso, a análise também tem como objetivo visualizar 
o quanto cada item representa em relação ao custo total. 
Sendo assim observa-se que o setor apresentou um custo 
total de R$ 185.536,75 durante o período em estudo, poden-
do ser destacado ainda que o item de custo de maior repre-
sentatividade foi pessoal e encargos, ou seja, R$ 96.174,77, 
representando 52% do custo total do setor. 

Os custos com materiais de consumo totalizaram 
R$ 85.262,51, representando 46% do custo total do setor, 
sendo 6% menor que os custos com pessoal e encargos. 
Quanto aos custos indiretos do setor, ou seja, energia e 
telefone, estes somaram R$ 4.099,47 durante o período 
estudado, representando apenas 2% do custo total.

Custo das refeições 
Para identificar o custo unitário aplicou-se a ponde-

ração às quantidade na realização do rateio, a fim de 

minimizar as distorções que ocorreriam, caso o custo fosse 
distribuído pela quantidade simples de cada refeição. 

Dessa forma, o cálculo do custo unitário das refeições 
de cada período foi elaborado conforme a Tabela 7, a 
qual se refere ao mês de janeiro. Para não ser exaustivo, 
decidiu-se pela apresentação detalhada apenas do mês  
de janeiro, omitindo-se a apresentação da tabela dos 
demais meses.

A fim de facilitar a comparação do custo das refeições 
entre os cinco meses analisados, após a ponderação e 
obtenção do custo total e unitário de cada tipo de refeição, 
apresenta-se o custo unitário de cada refeição durante os 
meses estudos (Tabela 8).

Analisando os resultados, nota-se que através da utili-
zação da ponderação há uma distribuição mais justa dos 
custos entre as refeições, sendo os valores distribuídos 
de acordo com o potencial de consumo de recursos de 
cada refeição. Assim o valor do custo unitário da refeição 
é influenciado pelo custo total do setor de nutrição no 
período e pela quantidade de refeições servidas. Dessa 
forma, a Tabela 8 demonstra que as refeições como 
almoço e jantar são as principais em termos de consumo 

Itens Janeiro % Fevereiro % Março % Abril % Maio %

Horas normais 8.867,98 49,43 8.884,04 49,45 8.884,04 42,05 10.006 58,58 12.027 54,51

Horas 50% 3.640,83 20,30 3.507,66 19,52 2.622,09 12,41 3.371 19,73 2.969,89 13,46

Horas 100% 2.240,81 12,49 1.867,01 10,39 1.635,32 7,74 1.950 11,42 3.412,97 15,47

Adic. Noturno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,80 0,28

Insalubridade 283,61 1,58 284,41 1,58 335,41 1,59 446,44 2,61 468,20 2,12

Sal. Família 27,24 0,15 27,24 0,15 27,24 0,13 190,68 1,12 123,19 0,56

1/3 de férias 394,48 2,20 210,47 1,17 181,05 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Adiant. 13º. 0,00 0,00 860,77 4,79 2.232,36 10,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Incent. Titulação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dif. Salário/subst. 1.372,71 7,65 1.210,53 6,74 914,72 4,33 0,00 0,00 1.427,21 6,47

Gratificação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lic. Maternidade 604,06 3,37 563,79 3,14 604,06 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Serv. de terceiros - - - - 3.181,01 15,06 - - - -

Previdência 507,13 2,83 549,17 3,06 508,90 2,41 1.118 6,55 1.571,18 7,12

(-) Faltas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 17.939,00 100 17.965,00 100 21.126,00 100 17.082,00 100 22.062,77 100

Tabela 5. Custo com pessoal e encargos, nutrição, HMBB, Janeiro a Maio de 2010.

Fonte: HMBB23

Itens Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Total R$

Custo indireto geral 794,46 777,98 881,42 848,92 796,69 4.099,47

Material de consumo 15.562,40 15.326,54 18.783,16 18.479,08 17.111,33 85.262,51

Pessoal e encargos 17.939,00 17.965,00 21.126,00 17.082,00 22.062,77 96.174,77

Total R$ 34.295,86 34.069,52 40.790,58 36.410,00 39.970,79 185.536,75

Tabela 6. Custo total do setor de nutrição, HMBB, janeiro a maio de 2010.

Fonte: HMBB23
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de recursos, apresentando sempre um custo maior, em 
virtude de consumirem mais recursos que as demais. Se 
fosse considerada apenas a quantidade de refeições sem 
a utilização da ponderação, o valor do custo unitário, com 
certeza, não representaria, nem de forma aproximada, o 
efetivo consumo de recursos por cada tipo de refeição. 

Para fins de comparação, Pereira24 realizou um estudo 
similar, apurando o custo das refeições utilizando o método 

das unidades ponderadas. A Tabela 9 apresenta os valo-
res apurados por Pereira em comparação com os valores 
encontrados neste estudo.

Como se pode notar, os valores encontrados neste 
estudo apresentam alguma diferença em relação aos 
valores encontrados no estudo de Pereira24, o que é 
natural, visto que o valor é influenciado pela quantidade 
de refeições e pela forma de atribuição dos pesos. Além 

Refeição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Desjejum 2,03 2,06 2,09 1,98 2,32

Colação 0,68 0,00 0,00 0,66 0,77

Almoço 4,73 4,81 4,88 4,61 5,42

Merenda 1,35 1,38 1,39 1,32 1,55

Jantar 3,38 3,44 3,49 3,29 3,87

Ceia 0,68 0,69 0,70 0,66 0,77

Frutas 0,68 0,69 0,70 0,66 0,77

Suplementação 2,03 2,06 2,09 1,98 2,32

Sonda 2,70 2,75 2,79 2,63 3,09

Mamadeira 1,35 1,38 1,39 1,32 1,55

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 8. Custo unitário das refeições, HMBB, de Janeiro a Maio de 2010.

Refeição Quantidade Peso Total % distribuição Custo tipo refeição Custo Unit.

Desjejum 2.792 3 8.376 16,49 5.655,55 2,03

Colação 4 1 4 0,01 2,70 0,68

Almoço 2.237 7 15.659 30,83 10.573,09 4,73

Merenda 3.135 2 6.270 12,34 4.233,56 1,35

Jantar 3.590 5 17.950 35,34 12.119,99 3,38

Ceia 495 1 495 0,97 334,23 0,68

Frutas 396 1 396 0,78 267,38 0,68

Suplementação 97 3 291 0,57 196,49 2,03

Sonda 56 4 224 0,44 151,25 2,70

Mamadeira 564 2 1.128 2,22 761,64 1,35

Total 13.366  50.793 100,00 R$ 34.295,86  

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 7.  Custo unitário das refeições, HMBB, Janeiro de 2010.

Refeição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Pereira

Desjejum 2,03 2,06 2,09 1,98 2,32 1,87

Colação 0,68 0,00 0,00 0,66 0,77 -

Almoço 4,73 4,81 4,88 4,61 5,42 4,35

Merenda 1,35 1,38 1,39 1,32 1,55 1,24

Jantar 3,38 3,44 3,49 3,29 3,87 4,35

Ceia 0,68 0,69 0,70 0,66 0,77 1,24

Frutas 0,68 0,69 0,70 0,66 0,77 -

Suplementação 2,03 2,06 2,09 1,98 2,32 -

Sonda 2,70 2,75 2,79 2,63 3,09 -

Mamadeira 1,35 1,38 1,39 1,32 1,55 -

Tabela 9. Comparação dos valores encontrados com estudo similar.

Fonte: Elaborado pelo autor
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disso, existem outros fatores de influência no custo final 
de cada refeição, dos quais vale ressaltar: o valor pago 
aos materiais diretos, diferenças regionais em relação 
à remuneração do pessoal e quantidade de refeições 
produzidas, as quais são diretamente influenciadas pelo 
número de pacientes admitidos no hospital, bem como o 
tempo de permanência de cada um.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desta pesquisa, ficou demonstrada a importân-

cia da existência de um sistema de controle e apuração de 
custos, a fim de produzir informações que possam auxiliar 
na tomada de decisões. Ressalta-se que o aumento na 
eficiência do setor de nutrição e dietética pode contribuir 
para a eficiência do hospital em geral, sendo o controle 
de custos um elemento imprescindível, afinal o primeiro 
passo para a gestão dos custos é o conhecimento dos 
seus valores.

Embora o método aplicado possa contribuir para a 
gestão do setor de nutrição, principalmente como uma 
proposta de utilização inicial na qual ainda não se realiza 
apuração e controle de custos, não é o mais preciso, em 
virtude de dois fatores: a subjetividade na formação dos 
pesos e por não apurar os custos diretos especificamente 
por refeição e não apenas para o setor em geral. Outras 
opções para tornar mais precisa a apuração dos custos 
seria a aplicação do custeio por absorção ou custeio 
baseado em atividades (ABC)24.

Em virtude do hospital em estudo não dispor atual-
mente de um sistema de apuração e controle de custos, 
sugere-se a adoção da metodologia empregada a fim 
de realizar o controle sistemático dos custos ocorridos, 
dispondo assim de informações de auxílio à gestão.
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