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RESUMO

Objetivo: Conhecer e compreender os conceitos que possam compor os
referenciais teóricopráticos sobre o desempenho da atenção hospitalar no contexto
do Sistema Único de Saúde (SUS). Discutir e validar os referenciais teóricopráticos
que sejam mais adequados para formação de uma estrutura conceitual. Propor uma
estrutura conceitual integrada, que possa contribuir para o aperfeiçoamento contínuo
de modelos conceituais dedicados à análise do desempenho da atenção hospitalar no
contexto do SUS. Métodos: A pesquisa realizada é de caráter qualitativo, tendo sido
sendo desenvolvida por meio de uma revisão integrativa da literatura e de uma
consulta a especialistas, combinadas sequencialmente em uma estratégia
multimétodos. Resultados: O estudo identificou dezessete conceitos e seus
elementos explicativos para o desempenho da atenção hospitalar e dos sistemas de
saúde. Estes referenciais teóricopráticos foram analisados e validados por uma
consulta a especialistas, quanto ao seu grau de relevância e importância para
composição de uma estrutura conceitual, que os integrasse e colaborasse para
ampliar e trazer maior clareza sobre o desempenho da atenção hospitalar no contexto
do SUS. Diante da consecução dos esforços apresentados foi possível propor a
formação de uma estrutura de conceitos integrados para o desempenho da atenção
hospitalar no contexto do SUS, a ECIDAHSUS. Considerações finais: A proposição
de uma estrutura de conceitos integrados amplia e traz clareza para o conceito de
desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS. Contribui para atenuar as
insuficiências conceituais, que dificultam os esforços de aperfeiçoamento contínuo
dos modelos conceituais dedicados à análise deste desempenho. Colabora também,
para induzir compromissos com transformações sistêmicas duradouras, capazes de
contribuir para o aprimoramento, não só da atenção hospitalar, mas também do SUS.
Palavraschave: Sistema Único de Saúde; Atenção à Saúde; Assistência Hospitalar;
Eficiência; Formação de Conceito; Teoria Fundamentada.
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ABSTRACT

Objective: Know and understand the concepts that can make up the theoretical
and practical references on the performance of hospital care in Brazil´s Unified Health
System context. Discuss and validate the theoretical and practical references that are
most appropriate for the formation of a conceptual framework. Propose an integrated
conceptual framework that can contribute to the continuous improvement of conceptual
models to the performance analyses of hospital care in Brazil’s Unified Health System
context. Methods: The research carried out is qualitative in nature and was conducted
through an integrative literature review and consultation with experts, sequentially
combined in a multimethod strategy. Results: The study identified seventeen concepts
and their explanatory elements for the performance of hospital care and health
systems. These theoretical and practical references were analyzed and validated by a
consultation with experts, as to their degree of relevance and importance for the
composition of a conceptual framework, which would integrate and collaborate to
expand and bring greater clarity about the performance of hospital care in Brazil’s
Unified Health System context. Given the achievement of the efforts presented, it was
possible to propose the formation of a structure of integrated concepts for the
performance of hospital care in Brazil’s Unified Health System context. Final
considerations: The proposition of a structure of integrated concepts expands and
brings clarity to the concept of hospital care performance in Brazil´s Unified Health
System. It contributes to mitigate conceptual insufficiencies that hamper efforts on
continuous improvement of conceptual models dedicated to performance analyses. It
also collaborates to induce commitments with lasting systemic changes, capable of
contributing to the improvement, not only of hospital care, but also of the Brazil´s
Unified Health System.
Key words: Unified Health System; Delivery of Healthcare; Hospital Care; Efficiency;
Concept Formation; Grounded Theory
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1 INTRODUÇÃO

A aferição, ou medição de desempenho é prática usual de múltiplas áreas do
conhecimento e suas disciplinas. Adquire relevância à medida que a humanidade
sistematiza e aprimora seus meios de produção de bens consumo e de capital. Ganha
ainda mais espaço quando as pautas da eficiência, da competitividade, de custo
efetividade e dos sistemas de qualidade são incorporadas às agendas estratégicas
globais. (1)
Mesmo que com algum atraso, tem sido incorporada às agendas estratégicas
das políticas de saúde, com especial destaque aos dispositivos e arranjos
tecnológicos dos saberes e práticas dedicados a medir e analisar o desempenho de
organizações de saúde, por natureza complexas, tanto como os sistemas de saúde.
(2)

Há um conjunto de esforços mundiais não homogêneos e predominantemente
executados pelas maiores economias globais, que busca compreender o desempenho
de serviços de saúde como os hospitais e também dos sistemas de saúde. (3)
Esses esforços são desdobrados por governos, instituições multilaterais, pela
academia, pelas organizações de saúde e cumulativamente têm refletido as tentativas
de traduzir desempenho ante às pressões de cada época, assumindo de quando em
vez, aspectos de aposta predominante, tanto por meio da introdução de novas práticas
de aferição como por vezes concomitantemente, pela construção de novas narrativas
quanto a importância da mensuração do desempenho em saúde. (3)
Dos sistemas de qualidade total à saúde baseada em valor, não há paradigma
do momento, que não tenha proposto um conjunto de indicadores que almejasse
traduzir, em seu tempo, e a seu modo, os domínios conceituais do desempenho em
saúde, predominando análises de inspiração "donabediana", que combinam as
estruturas e os recursos empregados a um denso e complexo arranjo de processos
voltados ao alcance de um conjunto de resultados, na busca por aferir desempenho.
(4, 5)

Mas, será que é possível delimitar e compreender com a clareza e a amplitude
necessárias, o conceito de desempenho da atenção hospitalar no contexto do Sistema
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Único de Saúde, utilizando como subsídio singular a reunião e análise destes
indicadores propostos?
Seriam estes indicadores capazes de traduzir o conceito de desempenho, ou
mesmo explicar o que seria um desempenho satisfatório no âmbito dos sistemas e
dos serviços de saúde?
São múltiplas as iniciativas que envolvem a construção de matrizes de
indicadores oriundas de modelos analíticos propostos para mensuração momentânea
e contínua do desempenho de serviços hospitalares e de sistemas de saúde. (6)
Reconhecese também a não homogeneidade quanto a clara compreensão do
conceito de desempenho, em especial ante a heterogeneidade de pressupostos,
objetivos, contextos e repercussões de sua aplicação em organizações complexas
como as organizações de saúde, dentre estas uma das mais complexas, os hospitais.
(7)

Modelos analíticos de desempenho fazem uso de um ferramental prático: os
indicadores. (8)
Este ferramental prático prestase a medir uma realidade, de forma sintética,
por meio de dados convertidos em informações relevantes, comumente dedicadas às
condições de saúde dos indivíduos e de populações, ou ainda, das repercussões de
ações, estratégias e atividades rotineiras dos serviços e dos sistemas de saúde.
Contudo, fazse necessário ressaltar que indicadores reunidos em um dado
modelo analítico de desempenho são variáveis de uma estrutura conceitual que os
precede, ou pelo menos, deveria preceder.
A livre reunião de indicadores, desacompanhada de premissas conceituais
oriundas de teorias fundamentadas, pode produzir o que a literatura científica
dedicada a análise do desempenho de serviços e de sistemas de saúde tem chamado
de "caos de indicadores". (9)
Este termo representa o possível paradoxo do demasiado estreitamento focal
resultante da agregação de indicadores para mensurar fenômenos complexos sem
uma clara e prévia delimitação teóricoconceitual.
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A seleção dos conceitos necessários à mensuração do desempenho dos
serviços e dos sistemas de saúde antecede a seleção e formação de um grupo de
indicadores dedicados a analisar tais fenômenos, posto que, como ressaltado,
indicadores são variáveis que compõem estruturas conceituais e não o contrário. (10)
A análise de fenômenos complexos como os relacionados ao desempenho das
organizações

de

saúde

demanda

a

escolha

de

premissas

ontológicas,

epistemológicas e metodológicas apropriadas, capazes de ofertar uma ampla e
fundamentada abordagem teóricoconceitual, que auxilie a atenuar frequentes e
excessivas simplificações, ou ainda, reducionismos observados em alguns modelos
conceituais dedicados à mensuração do desempenho de serviços e de sistemas de
saúde. (11)
Neste contexto, a adoção de estruturas conceituais na construção de
referenciais teóricopráticos configurase como aposta consistente para explicar
fenômenos complexos e de natureza multidisciplinar, originados de múltiplos domínios
e dimensões do conhecimento (política, social, econômica, cultural).
Esforço que necessariamente antecede o da construção dos modelos analíticos
para mensurar desempenho, expressos por matrizes, quadros ou painéis de
indicadores. (11)
Deleuze e Guattari (1991) propõem que todo conceito tem componentes e são
por estes definidos. Componentes são a consistência interna dos conceitos e não há
um único conceito originado por apenas um componente.
Conceitos são pontos de convergência e de sinergia entre seus componentes.
Logo, conceito é multiplicidade, mas nem toda multiplicidade, como a
propositura isolada de modelos analíticos de desempenho (conjunto de indicadores),
pode ser consequentemente compreendida como conceitual. (12)
Este estudo assume como problema central a insuficiências dos referenciais
teóricos para explicar o desempenho da atenção hospitalar no âmbito do Sistema
Único de Saúde  SUS.
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Considera como um problema contributivo, a fragmentação de sistemas
universais de saúde, como é o caso do SUS, e o papel dos hospitais como seus
agentes e produtos. (13)
Destaca ainda que a resiliência da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde
em tempos de crise é um problema contemporâneo a ser considerado ante ao desafio
de produzir uma reflexão crítica sobre o desempenho da atenção hospitalar no
contexto do SUS. (14)
Uma reflexão crítica sobre os referenciais teóricopráticos para o desempenho
da atenção hospitalar no contexto do Sistema Único de Saúde, com vistas a
compreendêlos de forma clara e ampla, como um a priori, pode servir como condutor
de um continuum reflexivo dedicado à produção de maiores convergências e
homogeneidades na propositura de estruturas e de modelos conceituais derivados,
para o desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS.
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1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral
Este estudo tem como objetivo produzir uma reflexão crítica sobre os
referenciais teóricopráticos para o desempenho da atenção hospitalar no contexto do
Sistema Único de Saúde.

1.1.2 Objetivos específicos

1) Conhecer e compreender os conceitos que possam compor os referenciais
teóricopráticos sobre o desempenho da atenção hospitalar no contexto do
Sistema Único de Saúde;

2) Discutir e validar os referenciais teóricopráticos que sejam mais adequados
para formação de uma estrutura conceitual sobre o desempenho da atenção
hospitalar no contexto do Sistema Único de Saúde;

3) Propor uma estrutura conceitual integrada, que possa contribuir para o
aperfeiçoamento contínuo de modelos conceituais dedicados à análise do
desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS.
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1.2 Desempenho como um referencial teórico das organizações de
saúde

1.2.1 O uso das estruturas e modelos conceituais na produção de
conhecimentos sobre o desempenho das organizações de saúde

Quando se fala em desempenho das organizações de saúde há boa percepção
na literatura, científica e cinzenta, quanto a rarefação ou imprecisão de consensos no
que diz respeito ao conceito de desempenho de sistemas e de serviços de saúde, por
mais que tenham sido prevalentes as produções sobre o tema nos últimos vinte anos.
Isto se dá muito em função da natureza destas produções, dado que
predominam esforços na busca pela melhor seleção de indicadores para medir e
ranquear o desempenho das organizações de saúde, sem prévia reflexão e acúmulos
conceituais mais consistentes sobre os necessários referenciais teóricos para este
fim. (15)
Sendo assim, tornamse cruciais os esforços dedicados a trazer clareza
conceitual para desempenho das organizações de saúde, que possam repercutir na
formação independente e imparcial de consensos, manifestos por uma aproximação
sistêmica e mais funcional, por estar embasada no uso de conceitos relevantes e
robustos.
Faltam conceitos que sejam capazes de atenuar reducionismos focais, que
eventualmente não consigam contemplar ou produzir clara compreensão quanto ao
desempenho das dimensões vocacionais de sistemas de saúde e da atenção
hospitalar, tais como: o cuidado como tarefa; a clínica como prática; os sistemas e os
serviços de saúde como ambientes socialmente complexos e as pessoas e suas
necessidades em saúde como foco. (16)
Neste contexto, a valorização e a opção por esforços preliminares, construtores
de fundamentos teóricos, que possam ser analisados e discutidos como bases
reflexivas comuns, por meio de uma estrutura conceitual fundamentada, pode ajudar
a atenuar os frequentes vieses e dilemas.
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Superálos pode não ser tarefa fácil, posto que se originam do convívio
simultâneo de diversos cardápios de indicadores existentes, que carecem de
referenciais teóricos claros, o que pode induzir uma dinâmica conflitante de modelos
conceituais em constante disputa. (16)
Os modelos conceituais são fruto de esforços de síntese, com vistas a traduzir
os conceitos utilizados para explicar problemas e produzir soluções, em um conjunto
de informações sistematizadas capazes de permitir conhecer a evolução e a dinâmica
de fenômenos em estudo. (17)
As informações sistematizadas aplicadas pelos modelos conceituais são
obtidas pela construção e uso de indicadores, compreendidos pela Organização
Panamericana de Saúde – OPAS, como uma mensuração, com certo grau de
imprecisão, que reflete uma determinada situação, de uma dada dimensão da saúde
individual ou populacional. (8)
A análise da premissa apresentada permite constatar que medir arbitrariamente
fenômenos que carecem de compreensão ampla e clara, conceitualmente embasada,
representa uma inversão de ordem lógica, na qual o conteúdo – as informações sobre
a dinâmica de um dado fenômeno – parece preponderar e anteceder o continente – a
explicação e compreensão sobre o fenômeno que se quer analisar. (11)
Muito da notoriedade dos modelos conceituais repousa sobre seu uso em larga
escala na construção de modelos preditivos dedicados a conhecer repercussões
futuras de fenômenos que podem ou não ser observados no presente.
Como nem todo o embasamento teórico sobre dado fenômeno pode estar
disponível no tempo presente, a produção de formas de ausculta e monitoramento de
tais fenômenos ganhou relevância. (18)
O caráter antecessor dos movimentos explicativos ante à leitura ou a predição
dos fenômenos que se quer conhecer tem alicerce em uma abordagem racional, que
Pierre Bourdieu analisou em suas construções sobre a teoria do conhecimento. (19)
Em seus ensaios, Bourdieu propõe a superação de uma dicotomia entre um
elemento racional da produção do conhecimento – de concepção interna – que parte
da premissa de uma abordagem autônoma da ciência, desconectandoa das
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interfaces e interferências da realidade social, política e econômica, denominada
como “fetichismo dos textos autônomos”; e uma abordagem de concepção externa,
que procura colocar o conhecimento em contexto e livre interação com a realidade,
considerando que estas podem transformar as concepções puramente internas do
conhecimento.
Para isto, Bourdieu propõe um lugar entre estes dois polos, um “universo
intermediário” denominado “campo”, no qual estão incluídos os atores, instituições e
grupos sociais, que produzem conhecimento em meio às forças e interações que as
múltiplas e complexas vivências sociais são capazes de produzir. (19)
É nesta arena de embates – o campo  entre as realidades exteriores (sociais)
e as realidades individuais, em que ocorrem as constantes e recíprocas trocas entre
o mundo objetivo e o mundo subjetivo dos indivíduos, que opera outro importante
conceito trazido por Burdieu – o habitus. (19)
O habitus torna possível uma interação dialógica, conciliada, entre percepções
de mundo estruturadas no ambiente social e aquelas estruturantes, construídas a
partir das vivências singulares, em condições específicas de existência, em meio às
funções e ações do agir cotidiano. (20)
Com isto ficam delimitados com mais clareza os mecanismos sociais que
interagem e transformam a produção de conhecimento de onde se originam os
conceitos que compõem as estruturas e seus modelos conceituais sunsidiários.
Esta dinâmica da produção de conhecimento inclui também o conhecimento
científico e suas práticas, bastante suscetíveis às transformações oriundas dos
mecanismos sociais com os quais interagem. (20)
Delimitar com clareza o que se pretende, permite definir melhores percursos
ontológicos e epistemológicos, que possam ajudar a superar eventuais dilemas
quanto ao uso das estruturas ou dos modelos conceituais.
A construção de estruturas conceituais, entendidas como redes de conceitos
interligados capazes de produzir maior compreensão sobre um fenômeno, guarda
relação estruturante com os modelos conceituais, uma vez que pode prover maior
consistência para a aplicação dos mesmos. (11)
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É a rede de conceitos das estruturas conceituais que trará força explicativa
sobre os fenômenos que serão acompanhados dinamicamente pelos modelos
conceituais e seus indicadores derivados. (11)
A determinação arbitrária de indicadores sem prévia conformação de uma
adequada linha de base conceitual quanto aos problemas ou fenômenos a serem
analisados traz o risco da incorporação de inúmeros vieses focais ou reducionistas.
Como consequência é possível identificar um conjunto de modelos conceituais
produzidos, disputando preponderância e protagonismo na avaliação do desempenho
de sistemas e serviços de saúde, cuja autoria concentrase entre as nações de maior
renda. (17)
Observase também, que a aplicação direta destes modelos conceituais
preponderantes, em países de média ou baixa renda, limita ainda mais suas
pretensões quanto a análise do desempenho das organizações de saúde, dada à
natureza bastante distinta dos desafios existentes e suas causas subjacentes. (15)
Contextos assim trazem luz à magnitude do desafio de refletir sobre o
desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS a partir de perspectivas
conceituais bem fundamentadas.
Esforços desta natureza podem ajudar a subsidiar possíveis aprimoramentos
de conceitos, premissas e referenciais para futuros modelos conceituais que permitam
analisar o desempenho dos serviços do sistema de saúde brasileiro.
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1.2.2 Uma abordagem conceitual sobre o desempenho das organizações
de saúde

É sempre salutar que se possa debater as perspectivas conceituais e analíticas
mais comumente utilizadas para as organizações de saúde.
A produção de Weber é de grande valia para ofertar alguns analisadores que
contribuem em muito para uma abordagem explicativa sobre as insuficiências
conceituais quanto ao desempenho das organizações de saúde. (21)
As organizações de saúde, de forma inescapável, recebem influências originais
das organizações burocráticas modernas, espaços racionais de posições hierárquicas
delimitadas caracterizados por aspectos marcantes como a autoridade hierárquica, a
divisão do trabalho por competências especializadas, as regras sistemáticas
suportadas por uma poderosa máquina judiciárioadministrativa e a impessoalidade.
(21)

É inegável que o modelo de autoridade racionallegal weberiano influencia as
concepções fundantes das organizações de saúde ao longo do tempo. É inegável
também, que está submetido às tensões geradas pelas singularidades da evolução
destas organizações, à medida que os atores sociais envolvidos (novos e habituais)
interagem alternandose no exercício de maior ou menor protagonismo transformador.
(21)

A razão organizacional delimitada como autoridade tradicional e marcada por
elementos como a função desempenhada, a autoridade concedida, a hierarquia
exercida e a obediência exigida é mantida por um arcabouço rígido de regras e
normas, a citada máquina judiciárioadministrativa. (21)
Esta arquitetura traduz em essência o tipoideal de burocracia racional, cujos
pressupostos fundantes estão no Estado moderno, na economia capitalista e no
sistema educacional e cultural com foco na especialização.
Assume então uma racionalidade social capitalista que marca também as
organizações de saúde e por consequência os esforços para analisar seu
desempenho. (21)
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Estes pressupostos teóricos auxiliam na compreensão sobre o crescente e
contínuo ganho de relevância da agenda dedicada à aferição do desempenho das
organizações de saúde em escala mundial.
A expressiva e crescente participação destas organizações na geração de
despesas e o consequente impacto sobre o produto interno bruto de nações mais ou
menos desenvolvidas torna a medição de seu desempenho fato imperioso ao longo
do tempo. Este cenário se dá em contextos marcadamente fomentados pelos ciclos
econômicos recessivos demandantes de ferramentas capazes de gerar maiores
controles de gastos, em especial dos gastos públicos, e por consequência, gerar maior
austeridade fiscal. (15)
Considerando o exposto, não é estranho que medir a eficiência e a efetividade
das organizações de saúde, com especial enfoque em seus serviços – maiores
geradores de despesas, passe a ser considerado como aposta relevante para este
contexto.
Tornamse então, alvos prioritários da construção dos mais variados
instrumentos e ensaios analíticos, na forma de matrizes de indicadores (modelos
conceituais), que se proponham a medir e comparar eficiência e efetividade,
construindo e divulgando listas de classificação e formando comunidades de práticas
para compartilhamento daquelas que supostamente são capazes de gerar um melhor
desempenho. (22)
Contudo, e mais uma vez, fazse necessário enfrentar a hipótese de que estes
dois elementos isolados ou agregados podem não ser capazes de ofertar todo o
subsídio necessário para fundamentar o conceito de desempenho das organizações
de saúde, dado seu caráter multidimensional.
Este caráter instala paradoxos entre modelos conceituais concebidos para
analisar ou avaliar o desempenho das organizações de saúde que residem
centralmente nas premissas, apostas, intenções e valores escolhidos pelo conjunto
de atores sociais envolvidos. (23)
O resultado frequente deste cenário é a produção de uma dinâmica de conflitos
entre visões parciais e fragmentadas, que assumem como ponto de partida interesses
e perspectivas de diferentes sujeitos e grupos.
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Como fruto destes mesmos sujeitos e grupos, parte da literatura produzida
sobre a temática também reflete esta tensão competitiva entre modelos conceituais,
assumindo uma posição e um compromisso de arbitragem, por meio da propositura
de meridianos analíticos, de planos corte, que tornam possíveis aproximações e
colagens, ou ainda justaposições de fragmentos, reconhecendose possíveis méritos
singulares de cada um dos modelos postulantes à condição de “o melhor modelo”. (23)
Vencer esta predominante fragmentação presente na produção e análise de
modelos conceituais exige o aporte de reflexões teoricamente bem fundamentadas,
que possam motivar novas compreensões sobre a necessidade de aprofundamento
conceitual, que viabilize abordagens mais sistêmicas e integrativas à temática do
desempenho das organizações de saúde. (24)
Organizações de saúde são formas de materialização das instituições. Estas
por sua vez são a representação das decisões lógicas emanadas de um complexo
sistema de interações sociais, de atividades humanas, compostas por movimentos
que buscam resultados, em meio a processos, regulados por uma materialidade
regulamentadora, suas organizações. (25)
O conteúdo constituinte das instituições é formado pela ação histórica dos
indivíduos e da coletividade, uma externalidade que atua sobre os indivíduos. (25)
A teoria dos sistemas de ação social de Parsons colabora para ratificar a
importância de abordagens conceituais mais integrais e inclusivas sobre desempenho
das organizações de saúde, uma vez que parte das premissas de complexidade
inerentes aos conceitos de desempenho considerando importantes elementos
presentes nos conceitos de organização e instituição aqui apresentados. (26)
O modelo parsoniano considera que sistemas sociais demandam quatro
funcionalidades básicas. Estar orientado por metas e resultados que reflitam os
desejos dos sujeitos em interação; interagir ativamente com o ambiente e obter os
recursos dos quais precisa para se transformar e seguir adaptandose ao meio; estar
internamente integrado e coeso para ser capaz de produzir e prover normas e valores,
que possam manter íntegras as demais funcionalidades, que agregadas podem
garantir maior sobrevivência ao sistema. (26)
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Neste sentido é pertinente estabelecer uma síntese de quatro modelos
conceituais, embasados na fundamentação teórica apresentada e mais comumente
utilizados para a avaliação e análise do desempenho organizacional.
Estes modelos são capazes de delimitar a evolução de conceitos utilizados que
influenciam, até hoje, a construção e a aplicabilidade de modelos conceituais sobre o
desempenho das organizações. (26)
O modelo racional de metas trabalha a dimensão conceitual de que a existência
da organização se justifica pelo cumprimento e o alcance de metas definidas pelos
atores sociais de maior relevância e poder organizacional. Tratase de uma
abordagem guiada pelo estruturalfuncionalismo, na qual a funcionalidade das
relações de interdependência entre elementos organizacionais e as ações destas
emanadas não consideram as subjetividades envolvidas como elemento a ser
analisado para o alcance de resultados e metas. (27, 28)
O modelo das relações humanas, por sua vez, deriva de uma compreensão
orgânica e natural das organizações, reconhecidas como arenas de intensas disputas
políticas e interações de sujeitos e subjetividades. A satisfação destes interesses e a
perenidade da organização figuram como um centro ao redor do qual gravitam as
demais dimensões organizacionais. (27)
O modelo de sistemas abertos considera as relações da organização com o
ambiente do qual faz parte, bem como sua capacidade de garantir suprimentos
essenciais a partir da aquisição de recursos (materiais, financeiros, simbólicos) que
necessita para crescer e prosperar de forma adaptativa e flexível. (27)
O modelo de processos internos valoriza a efetividade do processo de tomada
de decisão nas organizações como promotor de previsibilidade, estabilidade e
controle. Qualidade total e compromisso com a excelência são atributos que
influenciam a concepção deste modelo. (15)
Ante ao exposto, não é discreta a plausibilidade de ocorrência de conflitos entre
modelos conceituais em disputa. Mesmo diante dos esforços de mediação e
arbitragem da literatura científica, a resolução definitiva desta disputa parece não estar
próxima.
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O pressuposto de um modelo conceitual universal para medir e analisar o
desempenho das organizações de saúde parece extremamente difícil de ser
alcançado, considerados os paradoxos entre o conjunto de constructos, conceitos,
modelos e atributos por vezes contraditórios, ou até mesmo mutuamente exclusivos.
Isto posto, estabelecer uma abordagem conceitual para desempenho das
organizações de saúde, que produza sentido aplicativo no contexto dos sistemas e
serviços de saúde, também não é tarefa fácil.
De partida, já há um desafio de ordem metodológica a ser superado. A palavra
desempenho não é diretamente qualificada como um descritor de assunto da literatura
científica em importantes bases de descritores em ciências da saúde, como o DeCS
e o MeSH. Nestas, “desempenho” compõe os repositórios como um termo alternativo
de um de seus descritores – “eficiência”. (29, 30)
Esta lacuna tem sido analisada pela literatura, e muito possivelmente, não se
trata exclusivamente de um lapso, arbítrio, ou quiçá, de uma opção metodológica.
São as insuficiências dos conceitos produzidos para desempenho, que quando
aplicados ao contexto multidimensional das organizações de saúde, como em
sistemas e serviços, acabam por induzir a adoção de modelos conceituais (cestas de
indicadores) simplificadores, focais e bastante truncados, o que propicia a convivência
longeva de um mosaico de pontos de vista sobre o que é e como se mede
desempenho. (29, 30)
Ambos descritores (“desempenho” e “eficiência”) são categorizados em
estrutura hierárquica como subcategorias das temáticas da “assistência à saúde”, da
“administração de serviços de saúde” e da “organização e administração”.

(29, 30)

Nas bases de descritores, “eficiência” é apresentada como um resultado dos
sistemas produtivos, uma relação entre os esforços e recursos empreendidos (energia
dispendida) e o que foi produzido como resultado. Isto pode, de certo modo, fazer
parte dos componentes do conceito de desempenho, especialmente quando se fala
em eficiência organizacional. (29, 30)
Contudo, o descritor de assunto “eficiência” não traduz com precisão a
abrangência e a pluralidade de conceitos que dão suporte à formação do conceito de
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desempenho aplicado à sistemas e serviços de saúde, como podemos constatar na
literatura dedicada ao tema.
Isso fica mais claro ao se observar que autores e organizações dedicados ao
tema do desempenho dos sistemas e serviços de saúde têm buscado reunir conceitos
que com maior prevalência possam compor o conceito de desempenho. Podese
constatar que de forma indireta a eficiência figura como um deles, em uma relação de
continente – “desempenho” e conteúdo – “eficiência”. (31)
Um conjunto de constructos – elementos conceituais ou explicativos – são
utilizados nos esforços para construção conceitual sobre o desempenho de sistemas
e serviços de saúde. Possuem distintas origens (academia, entes governamentais
nacionais ou subnacionais, representações multilaterais e o mercado) e têm produção
concentrada em países de maior renda, que acabam por adotar propósitos
explicativos, ou analíticos, mais particulares, que abrangentes.

(32)

Elementos conceituais como acesso, qualidade, capacidade de resposta,
efetividade e produtividade são observados na literatura compondo movimentos
explicativos para o desempenho de sistemas e serviços de saúde. As vezes
encontramse agregados em distintos padrões, outras vezes surgem isolados. (32)
A análise singularizada de cada elemento pode colaborar para a ampliação da
compreensão sobre o momento atual das discussões e formulações mais frequentes
sobre os conceitos de desempenho dos sistemas e dos serviços de saúde, a partir de
agora apresentado sinteticamente como desempenho. (32)
O acesso é trazido prevalentemente como elemento conceitual do
desempenho, sendo importante ressaltar que este conceito tem dimensões
explicativas relevantes, tais como: disponibilidade; poder de pagamento; informação
e aceitabilidade. (Figura 1)
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• tipo,
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dos usuários

Fonte: Adaptado de Autor (2012)
Figura 1. Dimensões conceituais do acesso à saúde.

A sinergia entre estas dimensões para formação do conceito de acesso
representa o compilado dos ensaios teóricos advindos de múltiplos autores e
organizações, como a Organização Mundial de Saúde (OMS).

(32)

A qualidade é um elemento conceitual de uso em larga escala. Compõe o tema
central das mais diversas agendas de transformação e aprimoramento dos sistemas
e serviços de saúde, com destaque para sua aplicação em serviços hospitalares.
Por serem organizações complexas, multitarefa, com características de
produção em escala, com múltiplas áreas industrias embarcadas, múltiplos saberes e
tecnologias envolvidos em seus processos finalísticos, além de uma demanda
exuberante por recursos financeiros e bens de capital duráveis e não duráveis para a
execução de suas atividades rotineiras, os hospitais não tardaram a tornaremse alvos
das transferências tecnológicas e saberes do universo da qualidade. (32)
A qualidade está conceitualmente vinculada à melhoria do cuidado e por isso é
capaz de influenciar sobremaneira o desempenho dos sistemas e serviços de saúde.
Um melhor cuidado pode ser explicado a partir de diferentes perspectivas como a dos
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usuários, dos gestores, dos governos, dos profissionais de saúde e dos agentes de
mercado. (32)
De forma ampla, a qualidade engloba dimensões conceituais já apresentadas
para o acesso, tais como o próprio acesso, a efetividade, a eficiência e a
aceitabilidade.
Quando estabelecidas aproximações com as dimensões conceituais de
capacidade de resposta, efetividade e produtividade, podese perceber relações
conceituais complementares entre as mesmas. (32)
A OMS estabeleceu uma formulação conceitual na primeira década deste
milênio, propondo que a capacidade de resposta fosse a habilidade dos sistemas de
saúde em atender as legítimas e mais amplas necessidades em saúde de suas
populações alvo considerando também suas expectativas ao interagir com estes
sistemas, garantindo maior simetria de informações entre profissionais de saúde e
usuários, além da do compromisso de interação destes sistemas com as condições
de vida, promoção de saúde e garantia de bemestar e direitos humanos básicos. (33)
Constatamse também alguns elementos que compõem o conceito de
capacidade de resposta trazido pela OMS, tais como: dignidade, autonomia,
confidencialidade, pronta resposta, garantias de atenção às necessidades humanas e
sociais básicas e possibilidade de escolha dos serviços e dos profissionais de saúde
quando necessários. (33)
Nesta formulação da OMS é possível perceber o propósito de construção de
consenso conceitual sobre o desempenho de sistemas e serviços de saúde. Fica
evidente também um contexto de grandes desafios de ordem social e organizativa
muito prevalentes em países de baixa ou de extrema baixa renda, com especial
destaque para nações africanas e do sudeste asiático. (33)
O conceito de capacidade de resposta, por vezes, também se aplica às
condições inesperadas que acometem sistemas e serviços de saúde, correlacionadas
a situações emergenciais como no caso das emergências em saúde pública e em
grandes catástrofes que demandem pronta e exuberante resposta sanitária.

(34)
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Uma abordagem conceitual à efetividade em saúde permite compreendêla
como o alcance de melhores práticas de cuidado e gestão, para que se produzam
melhores resultados em saúde e bemestar de populações. Podese, também,
compreender como se dá a relação entre as ofertas em saúde disponíveis e os
resultados obtidos a partir das mesmas. (34)
Retomando elementos conceituais de eficiência relacionados às organizações
de saúde podese estabelecer uma relação muito próxima com o conceito de
produtividade, com maior especificidade direcionada ao que é produzido em saúde
(consultas, procedimentos, exames, cirurgias), a partir dos recursos empregados. (22)
Podese perceber que ficam claras a concatenação e a convergência já
perceptível e presente entre os conceitos que ajudam a compor movimentos
explicativos para o desempenho das organizações de saúde.
Esta convergência aglutinativa corrobora e justifica a pertinência do uso de
estruturas conceituais como métodos e ferramentas de auxílio para a consecução dos
esforços de reunião de conceitos que ampliem a clareza e compreensão sobre os
conceitos em análise.
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1.2.3 Desempenho da atenção hospitalar no SUS: refletindo sobre seus
desafios teóricos e práticos

As insuficiências conceituais relacionadas ao desempenho da atenção
hospitalar no SUS, assumidas como problema central deste estudo, guardam relação
estreita e de similaridade com fenômenos semelhantes e já abordados nas reflexões
sobre os referenciais teóricos para o desempenho das organizações de saúde. (35)
Somamse ainda ao problema central proposto, outros que colaboram
decisivamente para o agravar. A elevada fragmentação dos sistemas universais de
saúde, tendo a atenção hospitalar como um de seus agentes e produtos, bem como
a necessária aquisição de maior resiliência da atenção hospitalar no contexto de seus
sistemas de saúde, contribuem sensivelmente para as insuficiências observadas. (35)
Os problemas em destaque possuem significativa ressonância nos movimentos
explicativos que vem das literaturas científica e cinzenta, com vistas a prover clara
delimitação conceitual para o desempenho da atenção hospitalar e dos sistemas de
saúde. (13, 14)
Desafios históricos para produzir melhor cuidado, que repercuta em melhor
saúde populacional, ambos a custos sustentáveis, são elementos presentes nas
análises quanto ao desempenho dos sistemas de saúde e seus componentes de
Atenção Hospitalar, o que não é diferente para o SUS. (36, 37)
Entendese por Atenção Hospitalar um conjunto complexo de estratégias que,
uma vez combinadas de múltiplas formas possíveis, lançandose mão do uso das
tecnologias em saúde necessárias (“duras”, “leveduras” e “leves”), são capazes de
produzir cuidado integral em ambiente hospitalar. (38)
O conceito de cuidado integral pode ser compreendido como uma abordagem
completa quanto às necessidades em saúde de um indivíduo, destacandose a
relevância da garantia de continuidade deste cuidado em ambiente extrahospitalar
como fator decisivo para a integralidade do cuidado. (38, 39)
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Os hospitais brasileiros, matrizes para a conformação da atual Atenção
Hospitalar Brasileira (AHB) são frutos de processo evolutivo histórico que precede o
Sistema Único de Saúde. (40)
Ao longo do tempo, o conjunto de protagonistas que influenciaram a construção
desta trajetória foi tornandose maior e mais complexo.
Nos primórdios os hospitais ou nosocômios eram concebidos, instalados e
operados por ordens religiosas, pelo Estado, pelos membros das classes sociais mais
abastadas e pelos poucos médicos disponíveis. (40)
Hoje são os gestores públicos e privados, os profissionais de saúde, a
sociedade civil organizada, os pesquisadores, os usuários do SUS, os beneficiários
da saúde suplementar, os clientes dos serviços de saúde privados do país, as
operadoras de planos de saúde, os atores do complexo econômico e industrial da
saúde, a imprensa, os poderes constituídos, entre tantos outros, que reúnem consigo
potencial para produção de análises e experiências capazes de ajudar a delimitar um
conjunto plausível de oportunidades de melhoria da AHB. (40)
As sociedades modernas fizeram do hospital o lugar que representa o arquétipo
de saúde, o que pode ser visto com frequência nas mídias impressas, televisivas,
radiofônicas e na internet, especialmente quando expectativas quanto a estes serviços
são frustradas.
Por muitas vezes, então, o hospital acaba por ser compreendido como o próprio
sistema de saúde, sob a visão de quem precisa de cuidado. Este viés é evidência que
compõe as reflexões sobre os efeitos práticos do elevado grau de fragmentação de
sistemas universais de saúde como o SUS. (41)
Alguns padrões de necessidades demandam uma atuação sinérgica entre o
hospital e os demais serviços de saúde, entendida como a produção e gestão do
cuidado em rede, fundamental para o alcance efetivo da integralidade deste cuidado,
dimensão estruturante da Atenção Hospitalar. (38, 39, 42, 43)
Ensaios analíticos produzidos pelas comunidades acadêmicas e da gestão
debruçaramse sobre os hospitais a partir de diversas perspectivas, o que permitiu a
identificação de problemas advindos dos primórdios dos hospitais, que persistem até
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a atualidade, bem como de novos problemas que desafiam os hospitais
contemporâneos. (36, 37, 38, 44, 45, 46, 47)
A ideia força que se convencionou chamar de saúde pública foi concebida como
base estruturante do estado de bemestar social (“welfare state”) prestandose a
promover condições de saúde que permitissem que a grande necessidade de
trabalhadores durante a revolução industrial fosse garantida por homens e mulheres
menos enfermos e logo, mais aptos à produção crescente nas fábricas. (48)
Neste contexto os hospitais foram sendo progressivamente reorganizados de
forma a não mais atuar como lugares destinados a segregar a população desvalida e
enferma daqueles que podiam arcar com as despesas dos cuidados médicos em seus
domicílios.
Nascia ali o hospital que internalizava a responsabilidade de cuidar para curar,
fazendo isso por meio da incorporação da força de trabalho médica, da ciência, das
inovações e dos novos recursos em saúde, que o mundo industrial proporcionou de
forma maciça e progressivamente mais acelerada que a observada até então. (48, 49)
A maior presença dos profissionais médicos nos hospitais transformou de forma
decisiva estes serviços de saúde, fato comprovado por sua mudança de perfil ou
função social. Observouse significativa transição da benemerência, misericórdia e
caridade, aspectos peculiares das atividades dos pioneiros do cuidado hospitalar, que
deram origem à enfermagem como profissão, para a ciência comprometida em
produzir cura a partir de métodos e controles. (48, 50)
Nasciam também os sistemas nacionais de saúde como parte do tripé das
políticas de seguridade social (previdência, assistência social e saúde) e, dentre estes,
de forma destacada o sistema inglês, paradigma para os sistemas universais de saúde
emergentes. (48, 49, 50)
O percurso da história e do desenvolvimento dos hospitais e da atenção
hospitalar brasileira confundese com a atenção hospitalar europeia, especialmente a
portuguesa e a francesa, entre os séculos XVI e XIX, em função dos paralelismos e
confluências das relações entre o Brasil e estas nações, seja de forma direta ou por
influências culturais e científicas. (35, 40, 48)
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Este percurso histórico passa pelo primeiro hospital brasileiro, o “Hospital de
Todos os Santos” nos idos de 1543, hoje conhecido como “Santa Casa de Santos”, a
primeira das misericórdias brasileiras, regimental e estruturalmente idêntica à suas
congêneres portuguesas. (35, 40, 48)
Passa também pelo importante crescimento do parque hospitalar nacional em
função do expressivo fluxo migratório europeu para o Brasil, entre a segunda metade
do século XIX e a primeira metade do século XX, sendo instalados diversos hospitais
oriundos da beneficência portuguesa pelo país. (35, 40, 48)
Este período é ainda marcado pela construção de hospitais militares, tanto pela
coroa como pelo império; além de hospitais especializados em doenças
infectocontagiosas destinados ao isolamento de enfermos, como os sanatórios e
hospitais asilares ou colônias, especializados em transtornos mentais, ambos frutos
dos movimentos estatais higienistas da primeira metade do século XX. (35, 40, 48)
Desta forma, há clara definição de pelos menos três polos da atenção hospitalar
brasileira compostos: pelos hospitais filantrópicos, com ou sem incentivo
governamental destinados à cuidar dos desvalidos; pelos hospitais especializados
psiquiátricos e os de moléstias infectocontagiosas, como a hanseníase e a
tuberculose; e, pelos hospitais privados, muitos deles oriundos de esforços
mutualistas das associações de trabalhadores (sindicatos) ou de colônias de
imigrantes. (35, 50)
O processo acelerado de urbanização, o crescimento populacional, a irrupção
de greves e conflitos entre empregadores e empregados, em um contexto de relações
de trabalho bastante precarizadas, até mesmo o fantasma da Revolução Bolchevique,
trouxeram à cena os elementos para que em 1923 fosse promulgada a Lei Eloy
Chaves que criou as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP) e por sua vez os
primórdios da assistência previdenciária à saúde privada em escala no país. (35, 50)
No que diz respeito à atenção hospitalar, as CAP normalmente contratavam as
misericórdias e outros hospitais filantrópicos para que estes pudessem prestar
cuidados hospitalares aos seus contribuintes ou mutuários, sendo que neste contexto
houve maior crescimento da infraestrutura ambulatorial própria. (35)
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As CAP, até então existentes em empresas, foram fundidas em Institutos de
Aposentadoria e Pensão (IAP), criados para corporações profissionais específicas, o
que resultou em maior demanda por assistência hospitalar, que seguiu sendo ofertada
pela rede hospitalar filantrópica nacional, mas que exigiu a ampliação da rede
hospitalar própria dos IAP para este fim, sem que suas características predominantes
de baixa resolubilidade e qualificação técnica fossem alteradas, o que certamente
ainda impacta o desempenho da AHB. (49, 50, 51)
Entre o final da 2ª Grande Guerra e 1965 constatase o apogeu dos hospitais
previdenciários, agora sim estruturas financiadas por meio de investimentos dos IAP.
Observouse também a disseminação dos hospitais asilares psiquiátricos, além
de um primeiro movimento de instalação de hospitais de pequeno porte nos
municípios e estados por parte de iniciativas de investimento dos entes públicos.

(49,

50, 51)

O próximo ciclo, entre 1956 e 1980, marca eventos importantes para o sistema
de saúde nacional e para a AHB.
Os IAP são incorporados a partir da conformação do Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), que por sua vez passa a viabilizar parte significativa da
assistência médico hospitalar, ainda majoritariamente centrada em hospitais
filantrópicos ou privados de baixa complexidade e resolubilidade, fenômeno este
comprovado por transferências rotineiras entre os hospitais do INPS e os poucos
hospitais públicos, frequentemente universitários, em função de sua maior capacidade
de resposta a maiores complexidades. (35, 49)
A crise financeira da previdência brasileira no final da década de setenta e o
caráter extremamente “hospitalocêntrico” e pouco efetivo da assistência à saúde,
marcada pela transferência maciça de recursos previdenciários para custeio e
investimento de serviços hospitalares privados, que vigiam no Brasil, somaramse às
inquietações presentes nas pautas dos movimentos de redemocratização. Na esfera
política  compuseram os esforços dos movimentos sociais para formulação e
instituição da Reforma Sanitária Brasileira no final da década em questão. (35)
Em 1987 a gestão da AHB foi descentralizada para os governos estaduais por
meio do SUDS (Sistema Único Descentralizado de Saúde), período também marcado
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por certo ganho de protagonismo dos hospitais universitários, especialmente os
federais, em razão de sua já comentada maior complexidade.
Houve também uma proliferação de hospitais públicos de pequeno porte nos
estados e municípios brasileiros, com exceção dos municípios de grande porte, de
algumas capitais, que concentravam os hospitais construídos pelos IAP e da nova
capital federal que nasceu planejada e provida com hospitais públicos de maior porte.
(35, 49)

De forma sintética, quando do surgimento do SUS havia cerca de meio milhão
de leitos disponíveis no Brasil, o que proporcionava a relação de 3,5 leitos por mil
habitantes, em contraste com dados mais recentes, em junho de 2021, o país contava
com 8.815 hospitais (gerais e especializados), compostos por 455.656 leitos
hospitalares, com uma razão de 2,1 leitos por mil habitantes. (52, 53)
É fundamental destacar que ao longo deste interstício houve significativa
transição epidemiológica, tecnológica e de capacidades de atenção à saúde no país,
especialmente pela importante expansão das redes de atenção à saúde e das
estratégias para atenção básica no Brasil, com especial destaque para a estratégia
de saúde da família, que junto da atenção básica, em dezembro de 2020, apresentava
cobertura nacional de 76%, chegando a 87% na região nordeste do país. (52, 53)
Tais eventos colaboraram em certa medida com a possibilidade de melhor uso
relativo dos leitos hospitalares refletindose em outros padrões de necessidades de
infraestrutura e capacidades para a AHB ao longo do tempo.
A reforma psiquiátrica brasileira também contribuiu expressivamente para um
aprimoramento do uso leitos, a partir da indução do encerramento de atividades de
manicômios, com status de hospitais psiquiátricos, substituídos por uma rede de
atenção psicossocial, de base comunitária e territorial. (35)
Claro que entre fevereiro de 2020 e ao longo de 2021, o Brasil foi alcançado
pelos efeitos devastadores da pandemia de COVID19, cujas repercussões na
atenção hospitalar brasileira serão analisadas mais adiante, ao longo das reflexões
sobre o problema da resiliência da atenção hospitalar no contexto dos sistemas de
saúde.
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Considerando como linha de base os marcos e eventos apresentados tornase
possível delimitar problemas que desafiaram e desafiam a AHB e quiçá mundial.
A população mundial tem vivenciado importante transição epidemiológica,
antes mais centrada em agentes agressores externos (doenças infectocontagiosas),
sendo atualmente fomentada de forma significativa pelos hábitos e estilos de vida,
cada vez mais urbanos e ocidentalizados. (41)
A partir destes destacamse condições como a obesidade, o uso abusivo de
álcool e de outras drogas, a “pandemia” dos transtornos de ansiedade e depressão, e
ainda a violência perpetrada pela criminalidade e pelos acidentes de trânsito.
Importante lembrar que ainda não estão viabilizadas soluções adequadas para
outros riscos já conhecidos como a reemergência de algumas doenças infecciosas de
outrora, ou para novas moléstias, como arboviroses e o ebola. Sem falar da elevada
carga das doenças infectocontagiosas negligenciadas, como a malária, que afetam
regiões de menor desenvolvimento econômico e social do globo. (41)
Esta mesma população envelhece em escala logarítmica, condição que
transforma o alcance de mais qualidade de vida, à medida que se vive mais, em um
imenso desafio para as sociedades e suas políticas de seguridade social. (50, 54)
A comentada transição epidemiológica vem acompanhada de maior carga de
doenças, o que implica em condições hoje denominadas pela Organização Mundial
de Saúde como “sindemias”, ou seja, a concomitância de eventos mórbidos
simultâneos em um mesmo indivíduo, com especial destaque para as doenças
crônicas e não transmissíveis, combinados com os efeitos de condições de vida
inadequadas. (55)
A pandemia da COVID19, em especial sua trajetória no Brasil, trouxe clareza
à aplicação deste conceito, pois se trata de uma doença, cujas repercussões na saúde
individual ficam bastante agravadas quando existe a coexistência desta doença
infectocontagiosa aguda com morbidades crônicas e não transmissíveis, somadas às
precárias condições de vida de parte expressiva dos brasileiros.

(56)
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As sociedades vêm evoluindo da condição de “industriais” para sociedades do
“conhecimento”, o que é marcado por expressivo aumento da difusão e do acesso à
informação.
Isto influencia o comportamento dos indivíduos quanto ao desejo de consumo
de ações e serviços em saúde, repercutindo de certa forma em banalização e
mercantilização excessivas. Efeitos como o risco moral e as altas taxas de
sinistralidade na saúde suplementar e a grande demanda de baixa e média
complexidades nos serviços de urgência e emergência no SUS podem configurarse
como consequências do novo perfil social apresentado. (57, 58, 59)
O

citado

contexto

social

predominante

urbano

promove

importante

concentração de recursos e ações em saúde nas grandes metrópoles, o que é peculiar
e aplicável quando se refere a hospitais instalados preferencialmente nas regiões
metropolitanas mais desenvolvidas, legando imensas dificuldades de acesso para
núcleos populacionais mais longínquos. (49, 60, 61)
A viabilidade econômica dos hospitais e parte significativa de sua
sustentabilidade repousa sobre escalas e capacidades produtivas cada vez maiores,
o que demanda esforços de planejamento alocativo oriundos de estratégias de oferta
de cuidados em saúde muito consistentes.
No Brasil o fenômeno dos hospitais de pequeno porte, aqueles com cinquenta
leitos ou menos, tem participação expressiva como um dos elementos que
protagonizam o painel de desafios atuais da AHB. (49, 54, 62)
Hospitais são arautos do caráter acrítico e não substitutivo da incorporação
tecnológica em saúde, o que colabora para o padrão crescente das despesas dos
equipamentos hospitalares e da saúde.
Parte da explicação deste fenômeno reside no fato de que sob os ciclos de
inovação atuam vetores de força guiados em caráter dominante pelo mercado, que
quase nunca estão alinhados com as necessidades em saúde prioritárias. (41, 49)
A insuficiência das capacidades humanas em saúde, tanto em sua vertente de
ocupação de postos de trabalho, como na do desenvolvimento das competências
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necessárias, é elemento constitutivo fundamental dos desafios da atenção hospitalar
e dos sistemas de saúde. (37, 40, 41)
O corporativismo das categorias profissionais da saúde e os aspectos inerentes
à sociologia das profissões promoveram e ainda promovem uma divisão técnica e
social do trabalho sem precedentes, contexto que compromete singularmente a
integralidade, segurança e a efetividade dos cuidados aos pacientes nos hospitais, e
logo o desempenho da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde. (38, 49, 54)
Os modelos predominantes de pagamento e financiamento, que priorizam os
eventos e procedimentos em detrimento dos resultados em saúde, geram distorções
como a extração dos indivíduos em cuidado do centro e do foco das equipes de saúde,
especialmente nos hospitais, dadas as características das intervenções realizadas
nestes serviços. (58)
O contexto do desequilíbrio entre o financiamento público e privado nos
sistemas de saúde universais, com especial destaque para a América Latina, também
atua como forte indutor dos fenômenos acima descritos. (58)
No Brasil, a tendência acumulada de crescimento da disponibilidade de leitos
no parque hospitalar nacional em favor do mercado privado ajuda a ilustrar o cenário
em destaque. (35)
Devese considerar também como desafio não menos importante a
desconexão entre hospitais e demais serviços e estratégias dos sistemas de saúde e
suas repercussões na saúde individual, populacional e, em especial, na
sustentabilidade destes sistemas. (13, 37, 45)
Contudo, parte expressiva dos referidos problemas originamse da lógica de
organização do cuidado, da gestão hospitalar e suas relações com o sistema de
saúde.
Uma atenção hospitalar estanque, isolada de um contexto plural de interações,
sobre as quais e cada vez mais parece ser fundamental pensar e intervir para
aprimorar. (13, 37, 45)
O problema da fragmentação ajuda a analisar esta condição da atenção
hospitalar e do sistema de saúde, e também, colabora para compreender as
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insuficiências conceituais sobre o desempenho da atenção hospitalar no contexto do
SUS. (13)
Nas análises e compreensões mais usuais sobre desempenho hospitalar, o
eixo econômico e de sustentabilidade financeira, representado pela adoção de
indicadores de resultado financeiro, como o conhecido “EBITDA” (sigla em língua
inglesa para os lucros antes dos impostos, depreciações e amortizações), assume
papel de métrica preponderante, nos modelos conceituais para aferição do
desempenho organizacional e dos líderes de hospitais privados. (41, 44)
Predominam na atenção hospitalar brasileira compreensões sobre seu
desempenho bastante alicerçadas em modelos conceituais baseados em métodos e
sistemas de qualidade dedicados a induzir melhoria de processos internos
hospitalares. (41, 44)
Apesar de declararem estar a serviço da melhoria contínua de processos
assistenciais em favor da segurança e da satisfação do paciente, ao fim e ao cabo,
tais modelos acabam por induzir um efeito de concentração do foco estratégico e dos
esforços de aprimoramento organizacional no “hospital em si mesmo” apartandoo de
seu contexto sistêmico, inclusive ao não o reconhecer como crucial para o conjunto
de resultados que tais modelos de desempenho propõem. (45, 47)
Este mosaico de interações, conexões e relações dos hospitais com os demais
serviços e estratégias de saúde é fundamental para permitir a organização de
respostas e soluções que estejam à altura da complexidade dos problemas de saúde
e das repercussões que precisam ser enfrentados e logo poderiam compor de forma
mais prevalente as estruturas e os modelos conceituais sobre o desempenho da
atenção hospitalar. (45, 47)
Muitos dos esforços dedicados à melhoria de sistemas e de serviços de saúde
podem ser sintetizados por objetivarem alcançar resultados bastante enunciados e
defendidos por organizações de saúde em escala global como: cuidado integral,
seguro e efetivo; produzido em rede; em tempo oportuno; de acordo com as
necessidades em saúde de dada população e de preferência garantido em regime de
acesso universal. (64)
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Dada a importância do componente de atenção hospitalar no âmbito das
estratégias de atenção à saúde, relativamente poucas experiências mundiais
propuseramse a analisar de forma aprofundada o papel e o desempenho dos
hospitais para o alcance destes resultados, no âmbito dos seus respectivos sistemas
de saúde. (36, 37, 44, 45, 46, 47, 64, 65)
A relativa baixa densidade de referenciais teóricos fundamentados, que
subsidiem a construção de estruturas e de modelos conceituais dedicados a
compreender de forma ampla e clara o conceito, além de medir e analisar o
desempenho da Atenção Hospitalar, também podem ajudar a explicar os limites e
restrições para o alcance de melhores resultados em saúde pelos hospitais. (44, 45)
Alguns referenciais teóricos têm sido construídos para subsidiar a análise do
desempenho de sistemas de saúde globalmente. Sua eventual aplicação em hospitais
parte de exercícios livres e de iniciativas organizacionais focais, posto que tal
aplicação não fez parte das concepções originais de tais referenciais ou modelos
teóricos. (36, 37, 44, 45, 46, 47, 64, 65)
O “Institute for Healthcare Improvement” (IHI), nos Estados Unidos, formulou
uma contribuição bastante interessante que equilibra em uma só equação quatro
dimensões conceituais (“quadruple aim”), na forma de variáveis dedicadas a
problematizar o que é desempenho, a priori, para os sistemas de saúde, sendo estas
expressas por: melhor cuidado; melhor saúde populacional e dos indivíduos; melhores
custos em função do uso mais adequado de recursos e satisfação das equipes de
saúde em função de adequadas condições de trabalho. (66, 67)
Mais recentemente, o IHI tem defendido que este referencial teórico para a
análise do desempenho de sistemas de saúde aplicase por contiguidade aos serviços
de saúde como hospitais, lembrandose, contudo, que esta não foi sua concepção
original. (66, 67)
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
também ofereceu importante contribuição para discussão e análise do desempenho
de sistemas de saúde, por meio do desenvolvimento de um modelo de caráter
matricial para este fim. Dimensões de qualidade (efetividade, segurança, capacidade
de resposta centrada em necessidades em saúde e no paciente), acesso e custo
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efetividade são analisadas a partir de dois eixos estruturantes, a saber: eficiência
macro e microeconômica e equidade. (47)
Surge mais uma vez os dilemas e paradoxos das comparações dos
desempenhos organizacionais propiciada pelos modelos conceituais existentes, o que
não tem colaborado, por exemplo, para permitir uma compreensão mais ampla sobre
o que é o desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS.
De forma distinta da densidade de problematização quanto ao desempenho
dos sistemas de saúde na literatura científica, experiências de análise do desempenho
da atenção hospitalar, que reflitam sobre eventuais modelos e métodos existentes,
acabam por assumir um recorte mais dedicado a processos de “classificação em lista”,
apresentando hospitais membros daquele sistema de classificação em ordem
decrescente de grau ou nível de desempenho, ou seja, dos mais bem avaliados para
os piores avaliados. (44, 45, 46)
Neste contexto o desempenho da atenção hospitalar é compreendido como o
alcance de melhor qualidade senso lato e melhor segurança do paciente, apesar do
mosaico de métodos e de sistemas de classificação disponíveis. Ressaltase que
ambos bastante focados em apoiar “pacientes consumidores” a escolher “o melhor
hospital” para cuidar de seu problema de saúde. (44, 45, 46)
A classificação do desempenho hospitalar na forma de catálogos e anuários
são especialmente prevalentes no mercado de saúde norteamericano. (45)
Há sensível discrepância de critérios e métodos entre tais sistemas de
classificação segundo análise dos autores dedicados a este objetivo nos Estados
Unidos. (45)
Em uma amostra de quase mil hospitais avaliados ou ranqueados em quatros
sistemas de avaliação de desempenho distintos, nenhum dos hospitais ocupa
simultaneamente as faixas de melhor desempenho de ambos os ranques. Apenas
10% dos hospitais avaliados ocupam as faixas de melhor desempenho em dois
sistemas de forma simultânea. (45)
Sendo assim podese compreender, mais uma vez, a superlativa dificuldade
para se produzir análises comparadas quanto aos padrões de desempenho da
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atenção hospitalar, quando os conceitos sobre o que é desempenho da atenção
hospitalar não estão claramente definidos. (44, 45)
Neste sentido, conclusões, ou até mesmo possibilidades de testar hipóteses
quanto aos conceitos envolvidos e aos padrões de desempenho da Atenção
Hospitalar, no SUS e no mundo, bastante úteis como potentes disparadores de
importantes ciclos de aprimoramento contínuo, constituemse como grandes e
necessários desafios para os hospitais e sistemas de saúde contemporâneos.
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1.2.4 A fragmentação dos sistemas universais de saúde e da atenção
hospitalar e sua contribuição para as insuficiências conceituais sobre
desempenho

A fragmentação de sistemas universais de saúde, como um fenômeno
complexo, que também afeta o SUS, pode ser observada a partir de dois referenciais
explicativos. Um assume a atenção hospitalar como um de seus protagonistas,
enquanto o outro como produto.
Uma aporia que merece análise e pode contribuir para as reflexões atinentes
às insuficiências conceituais sobre o desempenho da atenção hospitalar no contexto
do SUS. (68)
A compreensão contemporânea sobre o papel dos hospitais nos sistemas
universais de saúde aponta para o abandono da imagem objetivo do hospital como ‘o
último elo da corrente’ dos sistemas, para sua plena integração e sinergia com os
demais serviços de saúde.
Sistemas universais de saúde são frutos dos contextos políticos, sociais e
econômicos que os originam. Políticas públicas foram e ainda são os instrumentos de
tradução e formalização dos anseios das sociedades que optaram e enveredaram
pela consolidação dos princípios de bemestar social traduzidos pelas garantias de
proteção social, entre elas, o direito à saúde. (69)
Estes sistemas vivenciaram sucessivas décadas de recessão do capitalismo
global, com destaque para a primeira metade do século XX. Passaram, também, por
outros ciclos recessivos posteriores, que, embora mais curtos, também foram
marcados por importantes debacles econômicos, seguidos por ciclos de recuperação
e estabilidade. (70)
Momentos econômicos anticíclicos, marcados por crises estruturais do
capitalismo global, afetam nações que experimentam a aplicação dos mais distintos
referenciais do pensamento e desenvolvimento econômico. Esse contexto tem
ofertado riscos complementares à sustentabilidade dos sistemas universais de saúde,
cuja principal ameaça repousa nas medidas decorrentes de políticas de austeridade,
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comumente aplicadas em ambientes de desenvolvimento econômico que visam
atender às expectativas dos principais agentes de mercado. (70)
Uma grande ameaça contemporânea aos sistemas universais de saúde,
potencialmente indutora de sua fragmentação, é oriunda do contexto apresentado.
A “cobertura universal” tem como alicerce uma agenda reformista de princípios
e diretrizes fundantes dos sistemas universais, como o SUS, colocando sobre a mesa
uma proposta de redução de escopo de suas premissas, propósitos e compromissos
civilizatórios mais relevantes, como a universalidade, a integralidade do cuidado e a
equidade. (71)
Iniciativas como esta implicam em desafios ainda maiores para o necessário
aporte de maior clareza conceitual para o conceito de desempenho não só dos
sistemas de saúde, mas também da atenção hospitalar.
Fenômenos cotidianos oriundos da dinâmica de interações sociais políticas e
econômicas geram pressão e ameaçam os sistemas universais de saúde em todos os
países do mundo. Por isso, configuramse em desafios com características de
variáveis independentes e certa externalidade, sobre os quais não se pode intervir,
para além de planejar como melhor organizar a produção e a gestão do cuidado nos
sistemas e nos serviços de saúde. (71)
Os modelos de atenção desenhados para condições predominantemente
agudas restam muito focados em práticas de cuidado não mais abrangentes que a
coloquial ‘queixa e conduta’, bastante inadequada para condições de saúde que exi
girão um padrão de cuidado longitudinal, por longo período de tempo, além da
produção de relevante autonomia para o autocuidado, formandose sujeitos que
cuidam e são cuidados. (72)
A superespecialização das profissões de saúde, com especial destaque para a
medicina, assumiu um padrão inercial, e contemporaneamente atinge as demais
profissões de saúde de forma semelhante. É por si só um ativo capaz de produzir uma
segmentação indesejável dos indivíduos em cuidado, de tal sorte que pode ser um
evento raro encontrar o profissional de saúde que tenha uma visão integral da história
de uma dada condição de saúde, o que determina, de certa maneira, o modus
operandi dos sistemas de saúde. (73)
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Esta superespecialização encontrase habitualmente nos serviços de saúde
com maior concentração tecnológica e, supostamente, de saberes, o que bastaria
para resolver parte expressiva dos problemas de saúde. Logo, nesse contexto, pode
se inferir que os hospitais atuariam como indutores do fenômeno da fragmentação dos
sistemas universais de saúde. (73)
Percebese, com isso, uma relativa autossuficiência hospitalar, constructo que
tem preponderado como senso comum dos profissionais de saúde desses serviços e
dos que dele necessitam, ou pensam exclusivamente necessitar.
O resultado prático é uma profunda e quase insuperável desconexão entre o
hospital e outras estratégias em saúde tão fundamentais quanto a atenção básica, por
exemplo. Isso pode ser constatado pela infrequente realização de transferências
seguras de serviços hospitalares, para continuidade dos cuidados pelos serviços de
atenção básica, após eventos em saúde que tenham passado pela porta dos hospitais
por alguma real necessidade, ou não. (74)
Ao não reconhecerem que há necessária produção e gestão do cuidado antes
da chegada do usuário ao hospital e após a alta hospitalar, equipes e gestores
hospitalares não são estimulados a conhecer, implantar e aperfeiçoar tecnologias que
permitam essas conexões com outros pontos de oferta de cuidados da rede de saúde.
(74)

As organizações hospitalares são complexas por natureza. Seu modelo
organizacional ainda é capaz de desafiar os maiores pensadores do tema. Sua
governança é cotidianamente estressada por um caleidoscópio de relações de força,
que buscam pontos de equilíbrio não estáticos e assimétricos ao longo de um rotineiro
dia de trabalho. (75)
O hospital é uma organização de múltiplas personalidades, em que os
instituídos podem variar ao sabor do relógio. Os que já se aventuraram nesta obra
sabem que os serviços hospitalares guardam caraterísticas singulares a depender dos
turnos de trabalho, sejam estes diurnos, noturnos, semanais ou aos finais de semana.
(75)

Muitos hospitais parecem coabitar cada hospital, independentemente de seu
porte ou natureza jurídica e assistencial. Acabam por responder à necessidade de
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integração em rede invariavelmente da mesma forma, com a mesma regularidade
normalizadora, que confirma o propósito do cuidado hospitalar como um fim em si
mesmo. (75)
Algumas das apostas para pelo menos atenuar a fragmentação da atenção
hospitalar, podem ofertar contribuições relevantes para o debate sobre os referenciais
teóricos que compõem o desempenho da atenção hospitalar no SUS.
Entre estas a dimensão do cuidado integral, estabelecida como um continuum,
um entrelaçamento não só de ofertas em saúde, mas também, uma sinergia de
saberes e práticas compartilhadas na forma de uma corresponsabilização pelo
cuidado a ser produzido e pelos resultados a serem atingidos, e que tem potencial
colaborativo, se assumida como elemento conceitual das estruturas de conceitos e
modelos conceituais derivados, que possam a ser aplicados ao desempenho da
atenção hospitalar. (76)
Outra contribuição relevante diz respeito à tese da possível indissociabilidade
entre a atenção hospitalar e os sistemas de saúde, quando se almeja fundamentar
referencias teóricos aplicados ao desempenho de ambos.

(77)

Como amplamente debatido, o resultado da premissa contrária, o todo
dissociado da parte e a parte dissociada do todo, pode conformarse em uma
perpetuação dos potenciais riscos de continuidade da fragmentação como fenômeno
peculiar da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde.

(77)
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1.2.5 Resiliência da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde como
elemento conceitual de seu desempenho em tempos de crise sanitária

Crises humanitárias de caráter sanitário ou oriundas de disrupções da ordem
política e social, como conflitos e guerras civis, além de graves recessões econômicas,
podem fazer sistemas de saúde colapsar, colocandoos, literalmente, em situação de
grande fragilidade e vulnerabilidade. (78)
Tais condições, ameaçadoras do bemestar de sociedades e até mesmo de
civilizações, colocam potencialmente em risco a coletividade e são capazes, em curtos
espaços de tempo, de produzir rápida deterioração das capacidades de resposta
protetivas da vida, sendo marcadas por sensíveis reduções das ofertas e,
consequentemente, do acesso às ações e aos serviços de saúde de forma integral e
equânime, tarefas primordiais delegadas aos sistemas universais de saúde
contemporâneos. (79)
Pressões sobre os sistemas de saúde operam, ainda, mesmo que
secundariamente, como elemento desorganizador de um aparato de dispositivos,
arranjos e práticas de cuidados continuados necessários à produção de desfechos em
saúde inerentes ao adequado seguimento de condições crônicas de saúde com maior
ou menor complexidade. Efeito disso é a possível formação de um novo estoque de
demanda por cuidados, interrompidos ou ofertados com menor frequência, o que pode
gerar precários resultados em saúde, tanto individuais como populacionais. (78)
O contexto apresentado propicia reflexões relevantes para os esforços
investigativos deste estudo, uma vez que promove subsídios que fortaleçam e
complementem os conceitos que compõem estruturas e modelos conceituais
derivados dedicados a explicar e analisar o desempenho da atenção hospitalar no
contexto do SUS.
A produção de cuidados em saúde efetivos, a redução das barreiras e a
garantia de acesso a estes cuidados, além do compromisso com a aquisição de
maiores níveis de preparo e maturidade para situações de crise, configuramse como
pilares de sustentação da resiliência e podem auxiliar na compreensão do papel
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colaborativo da atenção hospitalar ante aos desafios dos sistemas e serviços de
saúde contemporâneos, que se pretendem resilientes. (80, 81)
Tais pilares guardam relação estreita com os fundamentos teóricos sobre
desempenho da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde analisados até aqui.
Trazem ainda mais clareza e sentido para a reflexão quanto a necessidade de
se debater e contemplar a resiliência da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde
como um conceito componente dos referenciais teóricos para o desempenho da
atenção hospitalar e dos sistemas de saúde. (81)
Hospitais  e os modos como se constituem e se organizam  têm destacado
papel na sustentação de distintos níveis de capacidades de resposta dos sistemas de
saúde em contextos de crise, em especial nas de cunho sanitário, como tem sido
observado nas epidemias e pandemias por doenças infectocontagiosas emergentes
e reemergentes ao longo da história. (82)
Foi possível constatar cenários de ruptura, ou descontinuidade da normalidade
social, marcados por distintos graus de deterioração das condições de vida cotidianas,
em maiores ou menores escalas de impacto global, em circunstâncias como as que
foram vivenciadas na pandemia de Gripe Espanhola, no início do século passado, ou
nas epidemias mais recentes, como a do Ebola, a da SARS (Síndrome Respiratória
Aguda Grave), a da MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio), a do Zika vírus
e, mais recentemente, na pandemia da COVID19, causada pelo novo coronavírus
(SARSCOV2). (83)
Sistemas de saúde resilientes são aqueles que demonstram capacidades
adaptativas ante situações complexas potencialmente produtoras de choques
abruptos e/ou de estresse crônico, que podem leválos à saturação ou ao colapso.
Esta condição é marcada pelo comprometimento de suas capacidades de
compreender, aprender, transformarse e responder às ameaças, de forma a não
limitar sua efetividade na execução de atividades essenciais, mesmo que a partir de
novas estratégias e práticas dedicadas a proteger e garantir a saúde e bemestar de
suas populações alvo. (84)
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Isto posto, compreendese a resiliência dos sistemas de saúde como a
capacidade das autoridades, atores e instituições sanitárias em preparar respostas
efetivas e protetivas da saúde de populações, resguardando também a manutenção
das atividades de saúde essenciais, durante o início e o transcorrer de crises
sanitárias ou humanitárias, como conflitos e desastres naturais. (85)
A atenção hospitalar pode ser compreendida como o conjunto de iniciativas e
propósitos, de ordem técnicopolíticos, voltados ao planejamento, execução,
coordenação e aprimoramento das estratégias e ações, que garantam a efetiva
produção e gestão do cuidado no âmbito dos serviços hospitalares, de forma singular
e em maiores escalas. (85)
Em uma aproximação conceitual mais contemporânea e em linha com as
reflexões sobre fragmentação, este conceito de atenção hospitalar implica em
reconhecer que hospitais não são pontos apartados de uma rede de cuidados à saúde,
que possam permanecer enclausurados em uma tradicional percepção de
autossuficiência, em especial, em momentos de crise. (86)
Em situações de crise uma compreensão focal da atenção hospitalar tem
grande potencial para comprometer a efetividade e a eficiência do planejamento e da
execução de qualquer uma das ações de mitigação propostas. (86)
A literatura dedicada ao tema da resiliência dos sistemas de saúde aponta para
a necessária construção de um conjunto de atributos que os sistemas resilientes são
convidados a desenvolver, com vistas a responder de forma apropriada às situações
de crise. (87)
A sustentação da oferta de cuidados em saúde parece ser desafio comum dos
sistemas de saúde, em especial quando são tensionados ou exauridos durante crises.
A ocupação total de hospitais e de outros serviços de saúde, com eventual
superlotação, ou ainda, a conversão de suas capacidades habituais, concentrandoas
em uma demanda específica em detrimento de outras ofertas em saúde necessárias,
são características presentes em crises sanitárias, como observado na pandemia da
COVID19. (87)
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Foram notórios os esforços das autoridades chinesas no intuito de prover
expressivo crescimento de ofertas hospitalares complementares, ante ao contexto de
explosão da demanda por acesso, durante a disseminação do novo coronavírus
naquele país. E aqui emerge com bastante clareza o papel que a atenção hospitalar
desempenha em cenários de crise desta natureza. (88)
As consistentes reservas técnicas, oriundas de pujantes parques industriais de
tecnologia (equipamentos médicos) e de insumos (suprimentos médicos), bem como
o poderoso aparato logístico e da engenharia civil chinesa, puderam contribuir de
forma decisiva na mitigação do impacto que os acometeu súbita e inesperadamente.
Nenhuma outra nação do mundo pode responder de forma similar, com a construção
de hospitais, com 1.000 leitos ou mais, em menos de 15 dias, dados os condicionantes
anteriormente apresentados. (89)
Este gargalo ficou claro quando se pode observar os impactos da COVID19
ao atingir o continente europeu, berço de alguns dos mais efetivos sistemas de saúde
do mundo, tensionado por um rápido e expressivo crescimento de casos e de
internações hospitalares, quando ainda não dispunham de consistente compreensão
da efetividade das medidas de isolamento social horizontal.
A fase de choque da pandemia, marcada pela disseminação descontrolada e
simultânea do vírus na população e, com maiores repercussões entre os mais
vulneráveis, maiores demandantes de cuidados hospitalares, refletiuse na rápida
exaustão das capacidades hospitalares, com especial destaque para os leitos
intensivos e outros equipamentos de suporte à vida alocados em leitos convencionais
e de estabilização. (90)
Ainda assim, foi possível observar distintos cenários de exaustão dos sistemas
de saúde europeus, com maior ou menor repercussão na dimensão de restrição de
acesso a hospitais e leitos, em virtude, muito provavelmente, dos mais diversos graus
de adesão que cada sistema nacional de saúde e suas populações puderam adotar
no que tange às medidas de isolamento ou distanciamento social. (91)
Os

contextos

apresentados

aportam

dimensões

potencialmente

influenciadoras de novas concepções quanto às capacidades necessárias e aos
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atributos essenciais, que podem resultar em novas concepções sobre o desempenho
requerido para atenção hospitalar e seus sistemas de saúde. (80)
A análise crítica dos atributos dos sistemas de saúde resilientes tem potencial
para colaborar com este esforço, uma vez que podem apontar soluções para algumas
insuficiências dos referencias teóricos, estruturas e modelos conceituais em análise.
(80)

Três atributos (estrutural, de governança e de processos essenciais) discutidos
a seguir são fundamentais para o ciclo de análises da resiliência no contexto da
atenção hospitalar e dos sistemas de saúde. (Quadro 1)

Quadro 1. Síntese conceitual e aplicabilidade dos atributos da resiliência da atenção
hospitalar e dos sistemas de saúde
Atributos da Resiliência da
Atenção Hospitalar e dos
Sistemas de Saúde

Síntese Conceitual

Aplicabilidade

Estrutural

Representa a integridade das cadeias
de suprimentos e logística, a
disponibilidade tecnológica provedora
de segurança operacional e o
adequado
provimento
de
profissionais de saúde.

Organizar e sustentar as capacidades
de resposta da atenção hospitalar e
de seus sistemas de saúde
repercutindo de forma efetiva no
preparo para situações de crise.

Governança

Representa a condução efetiva, clara
e transparente, compromissada com
os mais elevados princípios e valores
humanitários, capaz de amplificar
possíveis
efeitos
benéficos
alcançados, mitigar riscos e atenuar
danos, por meio do exercício de uma
liderança efetiva.

Orientar e coordenar, de forma
sinérgica, as competências técnicas
existentes na direção de melhores
decisões. Inspirar confiança e
empatia em escala populacional, por
meio de efetivo processo de
comunicação social.

Representa a reunião e coordenação
de saberes e práticas essenciais para
a produção de respostas efetivas ante
a cadeia de eventos e desafios que
marcam crises sanitárias, a saber:
fase de choque; fase de adaptação e
manutenção; fase de reposta e
absorção; e fase de aprendizados e
sustentação das transformações.
Esta última, como marcador maior da
efetividade dos processos essenciais,
como atributo da resiliência.

Prover e coordenar a produção e
gestão do cuidado centradas nas
necessidades
em
saúde
dos
usuários, utilizando as melhores
evidências e tecnologias disponíveis.
Lançar mão da atenção hospitalar
como observatório das ações
voltadas à mitigação e redução de
danos. Ampliar capacidades de
resposta da atenção hospitalar e dos
sistemas de saúde organizando
reservas técnicas de ofertas em
saúde.

Processos Essenciais

Fonte: Nuzzo, et all (2019).
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O atributo estrutural é decisivo para a sustentação das capacidades de
resposta, não só da atenção hospitalar, mas de todo sistema de saúde. Por isso, tem
grande repercussão na efetividade do preparo para situações de crise. A preservação
da integridade das cadeias de suprimentos e logística, a disponibilidade tecnológica
provedora de segurança operacional e o adequado provimento de profissionais de
saúde constituemse como arsenais desse atributo da resiliência. (80)
Em caráter antecedente, caberia o inescapável exercício de planejamento,
preventivo, capaz de prever uma dimensão antecipatória de uma nova agenda
geradora de maior resiliência.
Um planejamento que viabilizasse a formulação de estratégias voltadas a
identificar fragilidades e produzir ações para o preenchimento das lacunas mais caras
desse atributo estrutural da resiliência dos sistemas de saúde. (80)
Ganham destaque lacunas como as necessárias garantias de suficiência do
complexo econômico e industrial da saúde, da formação e provimento de profissionais
guiados pelas necessidades em saúde e também do financiamento das políticas e
ações de saúde cruciais para a mitigação dos riscos e danos inerentes à situação de
crise.
Em complemento e sinergia ao atributo estrutural da resiliência está o atributo
de governança, cujo papel tem destacada importância e repercussão não só na
atenção hospitalar, mas em todo sistema de saúde. (80)
O atributo de governança dialoga intensamente com o processo de gestão de
crise. Neste atributo, é inequívoca a importância do exercício efetivo de liderança,
frequentemente decisivo em situações rotineiras complexas, e vital em situações
repletas de variáveis independentes e imprevisibilidades, como nas que se
apresentam em contextos de crise. (80)
Orientar e coordenar, de forma sinérgica, as competências técnicas existentes
na direção de melhores decisões, bem como estabelecer um efetivo processo de
comunicação social, são marcos deste efetivo exercício de liderança. (92)
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A permeabilidade e o sucesso das estratégias de comunicação e de
mobilização social adotadas também dependem da efetividade das medidas de
mitigação dos efeitos socioeconômicos da pandemia. Em países marcados por
superlativas desigualdades sociais e econômicas, políticas compensatórias voltadas
a garantir segurança alimentar, paz social e as demais vertentes e garantias do Estado
Democrático de Direito, demonstram ser fundamentais. (93)
O atributo de processos essenciais completa o ciclo de análises da resiliência
no contexto da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde. Crises sanitárias, com
destaque para aquelas promovidas por doenças infectocontagiosas, produzem uma
cadeia de eventos e desafios, alguns sucessivos, outros simultâneos, que demandam
a execução de processos essenciais para atenuação de um conjunto de efeitos
indesejáveis. (80)
A fase de choque, que inaugura crises como a atual, eleva subitamente a
pressão por demandas predominantemente hospitalares e estressa sobremaneira as
capacidades de oferta dos sistemas.
Esta fase exige o desencadeamento de ofertas em saúde, mas não só. Os
impactos desta fase serão tão menos deletérios quanto maiores as possibilidades de
uma produção e gestão do cuidado comprometidos com o uso das melhores
evidências e tecnologias em saúde disponíveis, com a construção de itinerários de
cuidado centrados nas necessidades dos usuários, e não nos serviços de saúde, e
com a viabilização de resultados que preservem a vida e a dignidade humana. As três
práticas citadas compõem o atributo de processos essenciais. (81)
As fases de adaptação e manutenção sucedem a fase de choque.
Nestas três fases completase a compreensão quanto à natureza da crise, às
principais repercussões negativas de curto prazo e à efetividade de algumas
respostas já desdobradas. Momento em que outras práticas, que compõem o atributo
de processos essenciais, ganham relevância. São as medidas de prevenção e
controle da disseminação da morbidade, dedicadas à contenção da amplificação dos
riscos e danos produzidos que interferem de forma direta na duração da crise. (81)
Hospitais têm relevante papel nessa prática, uma vez que se constituem como
poderosos observatórios de eventos e agravos à saúde. (81)
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As fases de resposta e absorção dialogam com outra prática do atributo de
processos essenciais, a organização de contingências para picos de demanda.
Ser capaz de ampliar capacidades de resposta para além da demanda
conhecida, constituindo reservas técnicas, previne eventos agudos e crônicos de
exaustão da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde.

(81)

Por fim, a incorporação dos aprendizados e sustentação das transformações
na atenção hospitalar e nos sistemas de saúde são processos essenciais e relevantes,
e com grande influência na aquisição de maturidade e preparo para o enfrentamento
de futuras crises. (81)
Os atributos analisados guardam elevada pertinência e aplicabilidade no
ambiente da atenção hospitalar, uma vez que atuam como potentes indutores do
planejamento, do acompanhamento e do aprimoramento das capacidades de oferta,
do uso adequado dos recursos existentes, mas também do atendimento às
necessidades em saúde mais relevantes, em momentos de alto nível de pressão
sistêmica e sofrimento humano. (81)
Notase então, que alguns atributos dos sistemas de saúde resilientes, aqui
analisados, demandam transformações tanto na atenção hospitalar, como em outros
eixos destes sistemas, com vistas a permitir que os aprendizados advindos das crises
possam ser incorporados como melhorias permanentes.

(81)

Os principais reflexos destas apostas estariam nos ganhos de maturidade no
preparo para as ameaças e abalos de potenciais futuras crises.
Adaptabilidade, aprendizagem rápida e aquisição de maturidade sistêmica são
atributos discutidos e aplicados aos cenários de crise, que parecem ganhar cada vez
maior sentido aplicativo para subsidiar os referenciais teóricos que podem compor a
estrutura conceitual sobre o desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS.
Por ser o Brasil o maior e mais populoso país entre aqueles que possuem
sistemas universais de saúde e, proporcionalmente, o mais atingido dentre esses pela
pandemia da COVID19, o SUS configurase como um campo de interesse para
compreensão dos pilares e atributos da resiliência, bem como das lacunas e
fragilidades do sistema e de sua atenção hospitalar. (81)
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O Brasil reuniu, até o mês de agosto de 2021, cerca de 9% dos casos mundiais
da COVID19 e um pouco mais de 12% do total de óbitos ocorridos no mundo, valores
que se apresentam de forma desproporcional ao contingente populacional brasileiro,
estimado em 2,72% da população mundial. (94)
Esse panorama habilita o SUS, modelo brasileiro de sistema universal de
saúde, como possível objeto de análise quanto ao comportamento de sua atenção
hospitalar, em meio ao cenário de crise promovido pela pandemia da COVID19,
considerando a relevância mundial de sua escala de casos e óbitos e
consequentemente as intensas pressões a que foi e ainda está submetido. (94)
A análise dos elementos que compõem o atributo estrutural da resiliência da
atenção hospitalar e dos sistemas de saúde pede que se possa primeiramente
compreender como se comportaram as capacidades de resposta da atenção
hospitalar brasileira, em meio à maior e mais longeva crise sanitária que o país já
enfrentou.
Parâmetros nacionais corroborados pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) recomendam pelo menos 2 a 3 leitos hospitalares por 1.000 habitantes e 1 a 3
leitos de UTI por 10.000 habitantes. (95)
No ano de 2019, o Brasil contava com 8.139 hospitais perfazendo 2,32 leitos
por 1.000 habitantes. Deste total de leitos, 34.464 (1,63 leitos por 10.000 habitantes)
correspondiam a leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para adultos e a razão
entre estes leitos e os leitos de enfermaria clínicos e cirúrgicos, conformava uma
relação de apenas 7% de leitos para cuidados críticos em relação ao total de camas
hospitalares ofertadas. No que concerne aos leitos de UTI, 48% estavam vinculados
ao SUS (0,78 leitos por 10.000 habitantes). (96)
Em junho de 2021, transcorridos 16 meses de pandemia contabilizavamse no
país 8.815 hospitais (crescimento de 8,3%) com 2,1 leitos por 1.000 habitantes,
configurando uma redução relativa, ante ao expressivo crescimento da modalidade de
leitos complementares (UTI) em detrimento de leitos convencionais.
Entre os leitos disponíveis, 63.400 eram leitos de UTI para adultos (crescimento
de 84%), levando a razão de leitos de UTI para adultos por 10.000 habitantes para
2,98 sendo peculiar que, nesta modalidade de leitos a fração de leitos disponíveis para
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o SUS (1,82 leitos para 10.000 habitantes, ou 61% do total) supera a de leitos
disponíveis para a saúde suplementar. (96)
A razão entre os leitos de UTI para adultos e os leitos de enfermaria teve um
crescimento bastante expressivo ultrapassando os 17% na análise geral e chegando
a quase 20% na análise focada nos leitos disponíveis para o SUS.

(96)

Podese então constatar, ao longo destes 16 meses de pandemia analisados,
um claro efeito das pressões e os consequentes esforços adaptativos que atuaram
sobre o atributo estrutural da resiliência da atenção hospitalar brasileira.
Contudo, toda cautela é necessária. É preciso compreender se esta dinâmica
de transformação das capacidades instaladas de leitos conseguirá perdurar ante aos
desafios de financiamento desta nova estrutura hospitalar e aos efeitos da supressão,
ou da conversão de leitos cirúrgicos, obstétricos e até mesmo pediátricos em leitos
clínicos convencionais e intensivos.
Ainda há sensível disparidade nacional na oferta de leitos de UTI, uma vez que,
consideradas as 438 regiões de saúde do Brasil, 279 regiões (64%) não atingem pelo
menos 1 leito de UTI para cada 10.000 habitantes, quando reunidos leitos de UTI
públicos e privados. Na análise exclusiva de leitos públicos de UTI, 316 regiões de
saúde (72%) não atingem pelo menos 1 leito de UTI para cada 10.000 habitantes. (97)
O processo de habilitação de leitos de UTI para COVID19 pelo Ministério da
Saúde destinouse a novos leitos de UTI (próprios ou conveniados), sendo habilitados
um mínimo de 5 leitos por unidade hospitalar solicitante. Por força de instrumento
normativo da pasta, as habilitações têm caráter provisório (por até 90 dias). (98)
Contudo, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 não garante
lastros para as novas despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS)
assumidas ante ao contexto da pandemia. Ao contrário, reduz o orçamento destinado
às ASPS em 2022, levandoo a perder R$ 25 bilhões. Portanto, podese depreender
que há uma ameaça real à perene disponibilidade destes leitos para o SUS. (99, 100)
No transcorrer da pandemia, até o final do mês de julho de 2020, o Ministério
da Saúde habilitou 11.565 leitos de UTI adulto e pediátrica, em todas as unidades
federadas do país. (101)
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No final de primeiro trimestre de 2021, apenas 3.372 que seguiam habilitados
pelo Ministério da Saúde, fatos que dão dimensão aos desafios citados.

(98)

Destacase nesta análise a predominância de hospitais de pequeno porte (com
50 leitos ou menos). Em 2019 eram assim classificados 5.345 dos 8.139 hospitais
brasileiros (66%). Ainda chama atenção o fato de 70% destes hospitais de pequeno
porte terem até 29 leitos, o que agrava sobremaneira a efetividade de suas
capacidades de oferta. (96)
Hospitais de grande porte, com mais de 150 leitos, reúnem 42% do total de
leitos no Brasil, enquanto os de médio porte, com capacidades entre 50 e 150 leitos,
reúnem outros 35% dos leitos hospitalares brasileiros. (96)
Apenas hospitais de grande porte conseguem manter taxa de ocupação
hospitalar média de 75%. Seus leitos de UTI são os únicos que alcançam taxas de
ocupação média de 77%. Hospitais de portes médio e pequeno não conseguem
manter taxas médias de ocupação hospitalar acima dos 32%, o que ajuda a corroborar
a tese quanto a baixa efetividade dos mesmos. Estimase que apenas 3% dos
hospitais de pequeno porte reúnem equipamentos de suporte a vida, como
ventiladores e monitores paramétricos. (97)
O fenômeno dos hospitais de campanha, de caráter provisório, também merece
destaque, já que foram programados 94 estabelecimentos dessa natureza em
algumas unidades federadas do país (CE, MG, PB, PE, RJ e SP), totalizando 9.914
leitos. Contudo, nem todos foram habilitados, ou mesmo entregues. (101)
A disponibilidade perene de leitos hospitalares certamente representaria um
legado da pandemia na forma de incremento das capacidades de oferta do SUS.
Foram

disponibilizados

2.651

novos

ventiladores

pulmonares

(1.486

convencionais e 1.165 de transporte), uma razão de acréscimo de 0,13 ventiladores
por 10.000 habitantes. (102)
A análise dos elementos que compõem o atributo estrutural da resiliência da
atenção hospitalar e de sistemas de saúde também contribui para a compreensão de
alguns desafios vividos pelo SUS em meio à pandemia da COVID19.
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A sustentação da integridade das cadeias de suprimentos e logística, a
disponibilidade tecnológica e o adequado provimento de profissionais de saúde
certamente influenciaram as respostas que a atenção hospitalar e o SUS puderam
organizar e ofertar em tempos de pandemia.

(102)

O fenômeno global da grande disparidade e importante concentração das
capacidades de inovação, produção de patentes, organização e prosperidade dos
complexos econômicos industriais da saúde (CEIS) produz não só dependência, mas
também certa indigência biotecnológica em relevantes economias globais. (103)
Até a poderosa economia norteamericana padeceu dos mesmos problemas
de disponibilidade de insumos estratégicos (equipamentos de proteção individual,
sedativos, bloqueadores neuromusculares, drogas vasoativas e antibióticos) e
dispositivos médicos (ventiladores pulmonares, monitores multiparamétricos e
bombas de infusão contínua), que foram observados no Brasil e em outros países,
ainda que com diferentes magnitudes, de acordo com a qualidade e prontidão da
resposta dada por diferentes governos.
O Brasil, com gestão governamental catastrófica, ainda sofre com a escassez
de alguns destes insumos e tecnologias em meio à pandemia. Não há como pensar
em um SUS resiliente sem que esforços robustos para o fortalecimento do Complexo
Econômico Industrial da Saúde (CEIS) sejam traduzidos em políticas estratégicas,
capazes de induzir avanços na matriz de produção industrial e inovação no Brasil. (103)
A tarefa não é trivial, já que há equação complexa de oportunidades a ser
balanceada pelo Estado, ante a uma intrincada dinâmica entre a produção de uma
visão sistêmica de saúde, uma visão econômica e uma visão sociossanitária, que
influenciam na constituição de conceitos de bemestar, soberania e desenvolvimento
social de uma nação. (104)
O provimento de profissionais de saúde é um desafio histórico do SUS, que se
torna ainda maior quando analisadas as regiões periféricas das grandes cidades e os
73% dos municípios brasileiros com menos de 20.000 habitantes, parte expressiva
desses compondo o Brasil profundo. (105)
A COVID19 exacerbou as dificuldades já existentes, trazendo novos
elementos para cena. Cerca de 66% dos profissionais de saúde com mais de 60 anos
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reúnem algum fator de risco para a COVID19, o mesmo ocorrendo com 37% daqueles
com menos de 60 anos. (105)
Apenas 16 dos 27 Estados brasileiros dispõem de suficiência de médicos
especialistas habilitados para trabalhar em terapias intensivas, o que exige a produção
de novas lógicas e tecnologias para o preenchimento das escalas de trabalho nas UTI
do país, o que representa um claro elemento restritivo para ampliação da oferta de
cuidados críticos em âmbito nacional. (105)
É importante ressaltar também que até o final do primeiro trimestre de 2021 o
Brasil registrava mais de 485.000 profissionais de saúde infectados pela COVID19
tendo sido observado um ritmo de pelo menos uma vida perdida ao dia entre os
profissionais de saúde. (105)
Reflexões sobre o atributo de governança fazem emergir aspectos
absolutamente singulares do Brasil na gestão de crise. Muito em função das
disparidades de compreensão, de decisão e de método. A necessária e esperada
ação coordenada e sinérgica entre as três esferas de comando do SUS acabou não
acontecendo.
Diferenças de concepção sobre a magnitude e a dimensão dos prejuízos
potenciais e reais da crise sanitária sustentaram uma evidente desarticulação entre
União, Estados e Municípios. As repercussões mais aparentes materializamse nas
perdas de oportunidade de necessárias decisões conjuntas quanto a medidas
preventivas, de mitigação e, ao fim e ao cabo, de proteção efetiva da vida do povo
brasileiro. (96)
Governos estaduais assumiram a coordenação da cena de crise com maior ou
menor integração com seus municípios, gerando desempenhos muito assimétricos
quando analisados indicadores como taxa de ocupação hospitalar, letalidade,
progressão de casos novos, adesão às medidas protetivas nãomedicamentosas
(isolamento social, o uso de máscaras, lavagem de mãos e manutenção do
distanciamento social), além da taxa de reprodução viral e da taxa de soroprevalência
populacional. (96)
Infelizmente, alguns hospitais brasileiros, públicos e privados, experimentaram
cenas de caos motivadas pelo excesso de demanda por leitos intensivos. Os
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desfechos indesejáveis são produtores de intenso sofrimento humano e mortes, em
cenários cruéis de desassistência, uma cicatriz com a qual o país terá que conviver e
que merece análises que possam propiciar o posicionamento do SUS na agenda de
prioridades nacionais, em caráter definitivo.

(96)

O atributo de processos essenciais também oferta oportunidades analíticas
interessantes no contexto da atenção hospitalar brasileira e do SUS.
A tradicional e histórica fragmentação do sistema, que impede a organização
de uma cadeia de cuidados virtuosa no SUS, cobrou um alto preço na pandemia da
COVID19. Estar próximo das pessoas e de suas residências é decisivo, em especial,
quando as medidas protetivas mais efetivas são de ordem comportamental. (13)
Ter podido usufruir de uma conexão potente, por meio de uma sinergia entre a
atenção básica e a atenção hospitalar teria feito diferença, tanto na produção e gestão
do cuidado (pronta resposta para os sintomáticos leves e continuidade do cuidado dos
agravos), como na amplificação da potência do sistema de vigilância e suas medidas
de prevenção e controle da disseminação da pandemia no país. (13)
Não há dúvida que restarão aprendizados e transformações, tanto para atenção
hospitalar como para o sistema de saúde brasileiro.
Percebemse avanços na compreensão da importância de práticas regulatórias
efetivas, que o acesso em saúde em tempo oportuno, induzidas pela necessidade
imperativa da gestão efetiva dos leitos dedicados à pandemia. (98)
Profissionais de saúde passaram a ter níveis de confiança e relevância social
que possivelmente nunca tiveram antes, muito em função da assunção de certo viés
atitudinal comprometido com a prestação de serviços em detrimento do cuidado. (105)
A pandemia trouxe a possibilidade de um maciço estabelecimento e divulgação
de compromissos inegociáveis com a promoção de saúde e preservação da vida
humana, por parte dos profissionais de saúde.
O SUS volta à pauta, ao diálogo prosaico cotidiano, como se fosse possível
vivenciar mais uma vez o processo de mobilização social liderado pelo Movimento da
Reforma Sanitária, que resultou na criação do SUS na Constituição Federal de 1988,
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só que com outros instrumentos políticos e de interação social, certamente uma
oportunidade ímpar de mobilização sócioafetiva em favor do SUS. (106)
O aprimoramento da resiliência da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde,
implica no fortalecimento de seus três pilares, representados pela oferta de cuidados
em saúde efetivos; pela garantia de acesso, reduzindose barreiras o quanto possível;
e pelo desenvolvimento de altos níveis de maturidade e preparo para situações de
crise.
É fundamental que este fortalecimento esteja suportado por uma base de
aprendizados, oriundos dos esforços para compreensão e organização de soluções
direcionadas às lacunas e fragilidades dos atributos da resiliência, aqui analisados,
com vistas a serem produzidas transformações sustentáveis na atenção hospitalar e
nos sistemas de saúde.
Esta curva de aprendizagem altamente mobilizadora de importantes elementos
e dimensões sistêmicas tem alta relevância para uma efetiva discussão conceitual não
só sobre o desempenho da atenção hospitalar, mas também dos sistemas de saúde.
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2 MÉTODOS

2.1 Percurso metodológico

A produção de uma reflexão crítica sobre o desempenho da atenção hospitalar
no contexto do SUS, buscandose colaborar para a formação de uma estrutura
conceitual

que

permita

uma

oferta

consistente

de

referenciais

teóricos

fundamentados, que possam subsidiar e aprimorar modelos analíticos deste
desempenho, exige uma aposta metodológica que combine potentes funcionalidades
para este fim.
Como fenômeno complexo, o desempenho da atenção hospitalar no contexto
do SUS pede uma abordagem metodológica qualitativa, que possa contemplar o
caráter multidisciplinar e a diversidade de campos do conhecimento a serem reunidos,
para conformação de uma estrutura conceitual que ajude a explicálo. (107)
Para isto se apresenta então uma necessidade a ser atendida – vencer a
predominância de métodos preditivos, que analisam as consequências de fenômenos,
em favor da assunção de métodos que enfatizem sua compreensão. Um movimento
estruturante de retorno aos conceitos e fundamentos como premissas e foco
investigativos. (108)
Neste sentido, este estudo adotará uma concepção multimetodológica, cuja
abordagem combina diferentes técnicas de pesquisa, por meio da estratégia
multimétodos utilizada pelos campos da administração e das ciências sociais em
geral. (109)
As insuficiências conceituais sobre o desempenho da atenção hospitalar no
contexto do SUS mobilizam os esforços deste estudo na direção de prover maior
consistência conceitual, que possam auxiliar no alcance de compreensões mais
amplas e claras sobre o tema.
Sendo assim, é fundamental que se possa delimitar as evidências que estejam
disponíveis na literatura científica e na literatura cinzenta acerca dos conceitos que
têm sido utilizados para explicar, ou analisar o fenômeno em estudo.
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Este primeiro esforço metodológico foi realizado por meio de uma revisão
integrativa da literatura. (110)
Na sequência, as evidências encontradas receberam contribuições analíticas,
por meio da coleta de opiniões de especialistas altamente implicados com a temática,
que permitiu delimitar, por grau de relevância, o conjunto de conceitos que melhor
contribuem para explicar de forma ampla e clara o conceito de desempenho da
atenção hospitalar no contexto do SUS.

(111)

Este segundo esforço metodológico foi realizado por meio de uma consulta a
especialistas, a partir da elaboração e aplicação de um questionário eletrônico.

(111)

As duas estratégias metodológicas serão discutidas em profundidade a seguir.
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2.1.1 Revisão integrativa da literatura

O primeiro movimento investigativo deste estudo lança mão de uma revisão
integrativa da literatura como método de acesso às produções que tratam da temática
do desempenho da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde.
Revisões integrativas da literatura prestamse a fornecer uma compreensão
mais abrangente sobre um fenômeno em estudo. Traçam uma análise sobre o
conhecimento já constituído em pesquisas anteriores, buscando, o quanto possível,
permitir que se conheça o estado da arte sobre uma temática.

(110)

Nesta revisão integrativa da literatura foram considerados como repositórios a
serem consultados as consagradas bases de dados da literatura científica, mas
também, plataformas eletrônicas dedicadas a fomentar e discutir a temática do
desempenho nas organizações de saúde, representadas por agências, organismos
ou instituições nacionais e internacionais, que coletam e reúnem iniciativas singulares
de sistemas ou serviços de saúde, com especial destaque para serviços hospitalares.
Foram consultadas as seguintes bases de dados da literatura científica:
PubMed, LILACS, Cochrane Library e Banco de Teses da CAPES, para busca e
reunião das evidências produzidas no período compreendido entre agosto de 2006 e
agosto de 2021.
Foram consultadas também, as plataformas eletrônicas das seguintes
agências, organismos ou instituições nacionais e internacionais dedicadas ao tema: o
Eurohealth – European Observatory on Health Systems and Policies, o PROADESS
– Projeto de Apoio ao Desenvolvimento dos Sistemas de Saúde da FIOCRUZ e os
repositórios dedicados a sistemas e serviços de saúde da Organização Mundial de
Saúde (OMS), da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Os descritores de assuntos selecionados para esta revisão da literatura foram
extraídos das seguintes bases de descritores: DeCS/BVS – Descritores em Ciências
da Saúde (para os descritores em português e espanhol) e MeSH/NLM – Medical
Subject Headings (para os descritores em inglês). (29, 30)
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Segue apresentada abaixo a relação de descritores de assuntos selecionados
ordenados pela sequência seguinte sequência de idiomas: português, espanhol e
inglês.

Quadro 2. Descritores de assunto selecionados para revisão da literatura
Descritores de assunto

Descritores de assunto

Descritores de assunto

(Português)

(Espanhol)

(Inglês)

Assistência Hospitalar

Atención Hospitalaria

Hospital Care

Administração Hospitalar

Administración Hospitalaria

Hospital Administration

Eficiência / Desempenho

Eficiencia

Efficiency / Performance

Sistemas de Saúde

Sistemas de Salud

Health Systems

Fonte: DeCS (2017), MeSH (2003)

É importante destacar que o descritor “Desempenho” é considerado pelas
bases de descritores consultadas como um termo alternativo do descritor de assunto
“Eficiência”, condição que não compromete, em absoluto, a efetividade de sua
aplicação na composição de estratégias de busca nas bases de dados da literatura
utilizadas. (29, 30)
É também relevante esclarecer que o descritor “Assistência Hospitalar”, em sua
hierarquia, está semanticamente ligado a descritores como “Atenção à Saúde” e
“Níveis de Atenção à Saúde”, entre os quais se encontra a atenção hospitalar.

(29, 30)

O descritor “Administração Hospitalar” foi agregado ao descritor “Assistência
Hospitalar” com o operador booleano “ou” (“or”), com vistas a ampliar a acurácia da
estratégia de busca proposta, dadas as relações conceituais partilhadas entre estes
descritores de assunto. (29, 30)
Neste contexto, o fato de atenção hospitalar não se configurar como um
descritor de assunto em língua portuguesa não prejudica os esforços metodológicos
desta revisão integrativa. (29, 30)
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Esta revisão buscou construir uma estratégia de busca que pudesse capturar
as produções relacionadas ao desempenho da atenção hospitalar e dos sistemas de
saúde da forma mais integral e abrangente possível.
As estratégias de busca, apresentadas a seguir, foram construídas por meio
das combinações dos descritores de assunto em português e em inglês, devidamente
mediados por operadores booleanos como: “ou” (“or”) / “e” (“and”).

((((("hospital care"[All Fields])) OR ("hospital administration"[All Fields])) AND
("performance"[All Fields])) OR ("efficciency"[All Fields])) AND ("health systems"[All
Fields])
("ASSISTENCIA

HOSPITALAR")

or

"ADMINISTRACAO

HOSPITALAR"

[Palavras] and ("EFICIENCIA") or "DESEMPENHO" [Palavras] and "SISTEMAS DE
SAUDE" [Palavras]

Estas estratégias de busca foram submetidas às bases de dados da literatura
científica e o quanto possível aos repositórios da literatura cinzenta, obtendo os
resultados apresentados e discutidos neste estudo.
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2.1.2 Consulta a especialistas

A opinião de especialistas para produção de consensos aplicados à seleção e
ao uso de conceitos adequados ao desempenho da atenção hospitalar no contexto do
SUS traduz a importância da inclusão de múltiplas visões experimentadas para ajudar
a explicar e compreender, de forma mais fidedigna, fenômenos complexos e
multideterminados em investigação. (111)
Especialistas reunidos trazem uma oportunidade de combinação e fusão de
múltiplas perspectivas, a serem integradas pelo processo de consulta, que não busca
uma palavra final, nem mesmo uma verdade absoluta.

(111)

Neste estudo optouse por utilizar a denominação metodológica “consulta a
especialistas” e não expressões mais tradicionais como “painel de especialistas”, pela
natureza do processo metodológico adotado.
O uso do termo “painel”, a partir de uma tradução livre do termo original  panel,
em língua inglesa, não oportuniza uma compreensão mais clara e completa do que
representam os movimentos de escuta das opiniões de um coletivo, voltada ao
conhecimento agregado de saberes e práticas sobre objetos de pesquisa, que
envolvam temas complexos e por vezes controversos.
Os conceitos, constructos, pressupostos e premissas identificados e
selecionados para aprimorar a explicação e compreensão sobre o desempenho da
atenção hospitalar e dos sistemas de saúde, a partir de uma revisão integrativa da
literatura, foram utilizados para subsidiar o movimento de consulta para obtenção da
opinião de especialistas.
A coleta de opiniões de especialistas que atuam no campo da administração /
gestão, que operam fazendo uso frequente de competências como célere e efetiva
tomada de decisão utilizando habilidades analíticas e múltiplas ferramentas de
análises de cenário, demanda uma opção metodológica que atenda algumas
premissas, a saber:


Poder captar e explorar as diferentes contribuições dos entrevistados,
quanto aos conhecimentos em análise;
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Discriminar o grau de concordância dos entrevistados quanto a
importância e a aplicabilidade destes conhecimentos;



Conhecer suas percepções sobre a existência ou não de cognição entre
tais conhecimentos;



Permitir que experiências, competências, intenções e afetividades
possam estar contempladas, mesmo que parcialmente neste processo
de consulta. (111)

Com base nisto, optouse pela construção de um questionário eletrônico
semiestruturado, composto por campos abertos e fechados, nos quais foram captados
centralmente o grau de concordância dos especialistas respondentes com um
conjunto de afirmações (campos fechados), estando facultado o aporte de
comentários e/ou justificativas referentes à escolha do grau de concordância
declarado. (Apêndice 1)
O questionário eletrônico foi estruturado por 56 quesitos, entre abertos e
fechados, distribuídos em 3 distintos campos de assunto, conforme sintetizado no
Quadro 3.
O preenchimento dos quesitos abertos dos campos destinados aos elementos
conceituais não era de caráter obrigatório.

Quadro 3. Quesitos e campos de assunto do questionário eletrônico para consulta
aos especialistas
Campos de assunto

Número de quesitos abertos

Número de quesitos fechados

Identificação

2

2

Registro de
consentimento livre e
esclarecido para
pesquisa em ambiente
virtual

0

1

Elemento conceitual

17

34

Fonte: Autor (2021)
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No campo de assunto “elemento conceitual” foram apresentados os 17
conceitos extraídos das evidências obtidas a partir da revisão integrativa da literatura
realizada, em quesitos fechados e abertos.
Para cada quesito do campo elemento conceitual foram ofertadas assertivas
conceituais (elementos explicativos) de cada conceito, para análise e emissão de juízo
quanto ao grau de concordância dos especialistas consultados, no que tange à
importância e pertinência da inclusão do elemento conceitual apresentado no
referencial teóricoprático para o desempenho da atenção hospitalar no contexto do
SUS.
Ainda entre os quesitos do campo “elemento conceitual”, os especialistas foram
consultados sobre o grau de importância (maior, intermediária e menor), no contexto
dos referenciais teóricos em análise.
Foi adotada a escala Likert para organização dos distintos níveis de
concordância, muito em função de sua capacidade para delimitar opiniões diversas
em distintos graus de força e intensidade. (112)
A escala Likert foi desenvolvida pelas ciências sociais intencionando aferir
atitudes, a partir das análises de uma cadeia, ou um contínuo de escolhas. Sua
aplicação marca o apogeu dos conceitos e práticas da gestão participativa norte
americana. (112)
Organizase

em

categorias

mutuamente

exclusivas

dispostas

preferencialmente em cinco níveis, que combinam afirmativas de sentido positivo
(maior concordância) que antecedem afirmativas de sentido negativo (menor
concordância), para que se possa ampliar sua força discriminatória, como se pode ver
a seguir:


Concordo totalmente;
o

(expressa total concordância  elevada importância e/ou pertinência
com a inclusão do elemento conceitual em análise);



Concordo;
o

(expressa concordância  integral ou parcial importância e/ou
pertinência, com a inclusão do elemento conceitual em análise);



Neutro;
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o

(expressa neutralidade  importância e/ou pertinência neutras, com a
inclusão do elemento conceitual em análise);



Discordo;
o

(expressa discordância  baixa importância e/ou pertinência, com a
inclusão do elemento conceitual em análise);



Discordo totalmente;
o

(expressa total discordância  nenhuma importância e/ou pertinência,
com a inclusão do elemento conceitual em análise).

A discriminação dos diferentes graus de concordância permite análises
posteriores de priorização e preponderância, entre as distintas afirmações
apresentadas, a partir da prevalência de maiores ou menores graus de concordância.
(112)

A análise de fenômenos multideterminados e de natureza complexa, com vistas
a estruturar conceitos e fundamentos teóricos beneficiase superlativamente do
compartilhamento de saberes e experiências advindos de especialistas. (111)
A combinação destas experiências e saberes permite a conformação de um
referencial analítico multivariado, que contempla e agrega dimensões, elementos e
variáveis de contexto. (111)
No caso, a projeção e a aplicação dos conceitos sobre desempenho da atenção
hospitalar e dos sistemas de saúde, obtidas por meio de um instrumento de consulta
que os reúne, pretende fazer aflorar e produzir diálogos entre as implicações dos
especialistas participantes.
Implicação esta compreendida pela relação que os indivíduos estabelecem com
as instituições, sendo estas compreendidas como as decisões lógicas que regulam as
atividades humanas, cuja materialidade regulamentadora está nas organizações.
Nesta perspectiva, os critérios para a seleção de especialistas tiveram forte
influência da implicação dos sujeitos com o contexto em análise, como elemento
decisório.
As vivências destes sujeitos em meio às instituições, instituintes e instituídos
da atenção hospitalar no contexto do SUS, figuraram como singulares elementos para
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esta escolha, em especial, quando o Brasil e esta produção são atravessados por uma
das maiores crises humanitárias de caráter sanitário.
Considerando o exposto, gestoras e gestores, na condição de sujeitos
tomadores de decisão em meio a um contexto de crise, que eleva singularmente a
intensidade e agrega novos desafios à atenção hospitalar e ao SUS passam a ser
candidatas e candidatos com grande potencial para alimentar os debates e as
reflexões esperadas.
Para tanto, foram convidados a participar deste estudo especialistas implicados
diretamente com a gestão da atenção hospitalar e do SUS, partindose das atribuições
que desempenham em suas organizações.
Os contatos com os especialistas convidados a participar foi realizado com
intermediação e apoio decisivos do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
CONASS, por meio da efetiva atuação de sua Secretaria Executiva e da equipe da
Câmara Técnica de Atenção à Saúde do CONASS.
Sendo assim, foram convidados a participar como especialistas os Secretários
e Secretárias de Estado da Saúde, seus gestores e gestoras de atenção à saúde e/ou
de atenção hospitalar, bem como a direção do Departamento de Atenção Hospitalar,
Domiciliar de Urgência do Ministério da Saúde  DAHU, além de atores das áreas de
gestão de crise da Organização Panamericana de Saúde.
Desta forma, as gestoras e gestores das instâncias estaduais e federais, além
da assessoria técnica da OPAS, passaram a compor este quadro de especialistas
selecionados a responder o questionário eletrônico produzido.
Foram enviados emails e mensagens eletrônicas de texto para os contatos
institucionais dos especialistas convidados. Nos convites enviados aos 26 estados, ao
Distrito Federal, ao DAHU e à OPAS constavam, junto de uma saudação breve, um
texto explicativo curto que detalhava o objetivo da pesquisa e as instruções para o
preenchimento do questionário. Dentre as instruções constava também o período em
que o questionário poderia ser respondido.
Além disso, foi enviado o link do questionário eletrônico apresentado a seguir:
https://forms.gle/nH8Q3SZwe8GCWbzp7.

61

As respostas ao questionário eletrônico foram obtidas ao longo de todo mês de
agosto de 2021 e analisadas durante o mês de setembro, período em que o ciclo
pandêmico no Brasil esboçava condições epidemiológicas e de pressões sobre o SUS
pouco menos dramáticas do que as vivenciadas até então.
O perfil profissional e de atividades dos especialistas convidados a participar
desta consulta teve importante influência na escolha metodológica da adoção de
questionários eletrônicos.
Desde o ano de 2020 estes especialistas foram alcançados pelas trágicas e
desafiadoras consequências da pandemia da COVID19, o que limitou sensivelmente
a adoção de métodos consultivos presenciais, dadas as questões de segurança
sanitária e de disponibilidade de tempo, uma vez que estavam em sua maioria
concentrados em gerenciar a crise sanitária em que o país estava imerso.
É importante ratificar que esta análise combinada de opiniões de especialistas
não configura, almeja e nem mesmo implica na obtenção de palavra final, ou de
verdades estáticas, consolidadas, mas sim em um aporte, uma contribuição para este
momento.
A adoção de uma pesquisa qualitativa como opção metodológica, que apostou
na estratégia multimétodos utilizando técnicas sequenciais de busca e seleção
(revisão integrativa), sucedidas por técnicas de análise e validação de conceitos
(consulta a especialistas), contribuiu significativamente para embasar a propositura de
uma estrutura conceitual voltada a atenuar as insuficiências conceituais sobre o
desempenho da atenção hospitalar no SUS.

(113)
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2.2 Aspectos éticos

Este estudo teve seu protocolo de pesquisa submetido e aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, por meio
parecer consubstanciado n. 3.118.079/2019 (Anexo 1), de acordo com a Resolução
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
Os entrevistados foram acessados previamente de forma remota, por meio de
email e de mensagens eletrônicas de texto. Neste contato foi enviado o link do
questionário eletrônico (https://forms.gle/2S9HKBLMUDrgU8Mm8), do qual fazem
parte os seguintes componentes: a síntese dos objetivos do estudo; as instruções
detalhadas para o preenchimento; o registro de consentimento livre e esclarecido para
pesquisas em ambiente virtual; a identificação dos especialistas respondentes e das
organizações das quais fazem parte, além da íntegra do questionário eletrônico em si.
Todos os participantes tiveram liberdade de escolha quando a participar ou não
da pesquisa, mediante ato de assinalar ou não os campos destinados a discriminar o
aceite do respondente no registro de consentimento livre e esclarecido para pesquisas
em ambiente virtual (Apêndice 1).
Em se tratando de uma pesquisa qualitativa, os riscos envolvidos limitaramse
às possíveis situações de constrangimento dos especialistas respondentes do
questionário eletrônico.
Na condução das análises dos questionários eletrônicos as identidades dos
respondentes foram preservadas, já que todos os procedimentos realizados tiveram
os cuidados necessários para assegurar confiabilidade e credibilidade.
Todos os participantes tiveram o sigilo e o anonimato garantidos, uma vez que
tiveram seus nomes codificados previamente às análises, o que implica minimizar o
risco de exposição pessoal e profissional do entrevistado, cabendo salientar que não
há nenhum outro risco envolvido.
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2.3 Análise de implicação

As implicações que reúno como ator (em constante inquietude) do cenário
brasileiro de gestão hospitalar e de sistemas de saúde e como autor (em constante
aprendizado) da Área de Política, Planejamento e Gestão no Campo da Saúde
Coletiva são intensas e plurais, muito em função das inescapáveis interações entre
minha trajetória profissional e visão de mundo.
Implicações originadas já no movimento estudantil, nas intensas vivências junto
ao controle social do SUS do qual participei como conselheiro e secretário executivo
do conselho municipal de saúde de SantosSP, ainda acadêmico de medicina, e onde
foram semeados os vínculos afetivos e compromissos de vida que tenho com o nosso
SUS.
Torneime médico sanitarista sendo formado pelo primeiro programa de
residência médica dedicado a desenvolver gestores hospitalares e de Sistemas de
Saúde (PROAHSA | HCFMUSP | EAESPFGV) do Brasil, no qual também atuei como
preceptor.
A partir daí, pude experimentar oportunidades singulares de aproximação e
vivência nos mais diversos cenários do SUS. Na gestão de sistemas municipais e
estaduais de saúde e também na gestão de serviços de saúde públicos e privados.
Atuei também como consultor do Ministério da Saúde apoiando o
aprimoramento dos serviços de emergência hospitalar das principais regiões
metropolitanas do país, o que viria a inspirarme na produção de minha dissertação
de Mestrado; seja em atividades de consultoria em atuação junto aos Projetos de
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS.
Destaco de forma especial as atividades que desempenhei como gestor
hospitalar, dirigindo um complexo hospitalar do SUS em um município da Grande São
Paulo, onde pude conceber, construir, implantar e operar cotidianamente, um hospital
de grande porte e alta complexidade, cenário de produção de interessantes
experiências, bastante conectadas com a realidade da atenção hospitalar no contesto
do SUS.
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Tive a singular e riquíssima experiência de poder sintetizálas no livro do qual
tenho a honra de ser autor e organizador: “Práticas e Saberes no Hospital
Contemporâneo: O Novo Normal” (Editora HUCITEC, 2017).
Neste momento da vida vivencio mais uma vez minha condição de sujeito
portador de múltiplos estatutos (gestor, pesquisador, trabalhador e militante do SUS).
Encontrome não só implicado, mas sobre implicado, como definido por Lourau
(2002). Sou parte de um projeto coletivo de país e de mundo e por isso imerso em um
continuum de aprendizagem e transformação.
Desta feita, sou produto dos encontros fundamentais e dos deslocamentos
fundantes que experimentei. Não cabe, portanto, nem mesmo partindo de meu
estatuto pesquisador, nenhuma declaração de neutralidade ou esterilidade científica,
que Bourdieu (1997) bem delimitou como “fetichismo dos textos autônomos” ao
defender que não há separação possível entre a ciência e o mundo das relações
sociais.
É comum ouvirmos o sofisma: “na vida é preciso ter sorte”. Para os encontros
a serem vivenciados, não tenho dúvida. Arthur Chioro, nesta pósgraduação, meu
orientador, é referência e inspiração em toda minha trajetória. Nos encontramos pela
primeira vez na condição de professor e aluno, nos bancos da faculdade de medicina.
Talvez, ter uma grande referência, bons exemplos e estímulos deve permitir o
uso de uma licença poética para que estas confluências vitais aleatórias possam ser
chamadas de sorte.
Declaro com veemência minha condição de convicto defensor do SUS, como
política pública de saúde de caráter civilizatório e emancipatório, uma construção
coletiva e corajosa produtora de vida, de cidadania e de garantia da soberania do
Brasil de hoje e do que está por vir.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Três movimentos estruturantes são objeto da apresentação de resultados e da
produção das discussões necessárias aos objetivos propostos por este estudo.
O primeiro movimento apresenta e discute os resultados provenientes da
revisão integrativa da literatura realizada.
O segundo movimento apresenta os resultados e discussões originados a partir
das análises da consulta feita à especialistas, por meio de questionário eletrônico,
elaborado com base nos subsídios ofertados pelo movimento antecedente.
O terceiro movimento faz uso dos dois esforços anteriores para consolidação
de uma estrutura de conceitos integrados, que contribua para produzir maiores
compreensões sobre o desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS.
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3.1 Revisando a literatura em busca de referenciais teóricopráticos

Esta revisão da literatura buscou conhecer e compreender quais fundamentos
teóricos ou conceitos poderiam compor a estrutura conceitual para os referenciais
teóricopráticos sobre o desempenho da atenção hospitalar no contexto do Sistema
Único de Saúde.
Para isto, buscou subsídios nas literaturas científica e cinzenta que pudessem
aportar contribuições a partir de esforços semelhantes e que tenham sido realizados
no Brasil e no mundo.
Uma vez aplicadas nas bases de dados selecionadas, as estratégias de busca
construídas (métodos), foi possível extrair artigos, protocolos, relatórios técnicos e
outras produções, como se pode ver a seguir.
Como critérios complementares (filtros) aplicados às bases de dados da
literatura científica e o quanto possível às fontes e repositórios da literatura cinzenta,
buscouse obter produções publicadas nos últimos 15 anos (agosto de 2006 e agosto
de 2021) e que utilizaram como opção metodológica preferencial as revisões da
literatura, com especial destaque para as revisões sistemáticas.
O período para análise e seleção dos artigos e produções foi alargado o quanto
possível, em função das tensões produtivas e dilação de prazos para conclusão da
tese produzidas pela pandemia da COVID19.
Os esforços para esta revisão da literatura proporcionaram a obtenção dos
resultados expressos em números de artigos, teses e produções da literatura cinzenta,
conforme apresentado a seguir. (Quadro 4)
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Quadro 4. Bases de dados da literatura e os artigos e produções obtidos
Bases de dados da literatura
científica e cinzenta acessadas

Número de artigos e produções
obtidos nas bases de dados

PubMed

44

Biblioteca Cochrane

36

LILACS

25

Banco de Teses CAPES

16

OMS / OPAS

1

PROADESS

1

EUROHEALTH

1

OCDE

1

Total

125

Fonte: Autor (2021)

Entre o total de resultados obtidos (125) predominaram os artigos (105) e as
teses (16), extraídos das consagradas bases de dados da literatura científica, citadas
acima.
Somaramse a estes, produções técnicas (4) de organizações nacionais e
internacionais (literatura cinzenta) sabidamente engajadas com a temática do
desempenho dos sistemas e dos serviços de saúde.
Para seleção final dos artigos e produções utilizouse a presença no título, ou
no abstract (resumo), dos descritores de assunto “sistemas de saúde”, ou “assistência
hospitalar”, associada a presença dos descritores “eficiência” ou “desempenho”.
Ainda como critério para seleção final analisouse minuciosamente as
produções nas quais constavam ofertas relacionadas aos referencias teóricos para o
desempenho da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde, em suas introduções,
preâmbulos ou prefácios.
Com a aplicação desta última camada de filtros foi obtida uma seleção final de
16 artigos, teses e produções técnicas (literatura cinzenta). Sendo 5 revisões
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sistemáticas da literatura, 7 revisões da literatura e 4 relatórios técnicos de produções
institucionais (literatura cinzenta), como se pode observar a seguir. (Quadro 5)

Quadro 5. Bases de dados da literatura, artigos, teses e produções obtidos e
selecionados
Bases de dados da literatura
científica e cinzenta

Número de artigos,
teses e produções
obtidos

Número de artigos,
teses e produções
selecionados

PubMed

44

8

Biblioteca Cochrane

36

1

LILACS

25

2

Banco de Teses CAPES

16

1

OMS / OPAS

1

1

PROADESS

1

1

EUROHEALTH

1

1

OCDE

1

1

Total

125

16

Fonte: Autor (2021)

A opção pela seleção de estudos científicos que contemplassem em suas
metodologias diversas modalidades de revisão da literatura deuse, prioritariamente,
para que se pudesse ampliar o alcance das análises dedicadas a compreender quais
conceitos poderiam ser reunidos para compor o referencial teórico sobre o
desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS.
Foram identificados e reunidos um total de dezessete conceitos entre os 16
artigos, teses e produções da literatura cinzenta, apresentados abaixo, junto de seus
títulos, autores, anos de publicação e desenhos metodológicos. (Quadro 6)
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Quadro 6. Artigos, teses, produções da literatura cinzenta e conceitos reunidos
Artigos e produções da literatura cinzenta
(Títulos, autores, ano de publicação e desenho
metodológico)

Conceitos reunidos

Population segmentation based on healthcare needs: a Equidade
systematic review. (114)
Acessibilidade
Chong JL, Lim KK, Matchar DB.
Cuidado adequado
2019
Necessidades e
Revisão sistemática
expectativas em saúde
Understanding new models of integrated care in
developed countries: a systematic review. (115)
Cuidado adequado
Baxter S, Johnson M, Chambers D, Sutton A, Goyder E, Efetividade
Booth A.
Segurança
2018
Resultados em saúde
Revisão sistemática
The effects of integrated care: a systematic review of UK
and international evidence. (116)
Cuidado adequado
Baxter S, Johnson M, Chambers D, Sutton A, Goyder E, Efetividade
Booth A.
Segurança
2018
Resultados em saúde
Revisão sistemática
Implementation strategies for health systems in low Cobertura
income countries: an overview of systematic reviews.
(117)
Resiliência
Pantoja T, Opiyo N, Lewin S, et al.

Acessibilidade

2018

Cuidado Adequado

Revisão sistemática

Recursos em saúde

Comparative performance of private and public Cobertura
healthcare systems in low and middleincome countries:
Resiliência
a systematic review. (118)
Basu S, Andrews J, Kishore S, Panjabi R, Stuckler D.

Acessibilidade

2012

Cuidado Adequado
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Revisão sistemática

Ofertas em saúde
Recursos em saúde

Efficiency Quality Index (EQI)Implementing a Novel Cuidado adequado
Metric That Delivers Overall Institutional Excellence and
Efetividade
Value for Patients. (119)
Cerfolio RJ, Chang SH.

Segurança

2021

Produtividade

Revisão da literatura

Resultados em saúde

Practices of decision making in priority setting and
resource allocation: a scoping review and narrative Produtividade
synthesis of existing frameworks. (120)
Eficiência
Seixas BV, Dionne F, Mitton C.
Adaptabilidade
2021
Recursos em saúde
Revisão da literatura
Impacto
Equidade
Necessidades e
expectativas em saúde
Recursos em saúde
Ofertas em Saúde
Combining patient, clinical and system perspectives in Resultados em saúde
assessing performance in healthcare: an integrated
Processos, contextos e
measurement framework. (121)
funções em saúde
Levesque JF, Sutherland K.
Acessibilidade
2020
Cuidado adequado
Revisão da literatura
Efetividade
Segurança
Cobertura
Eficiência
Adaptabilidade
Resiliência
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Produtividade
Sustentabilidade
Cobertura
A review of the Australian healthcare system: a policy
perspective. (122)
Resiliência
Dixit SK, Sambasivan M.
2018
Revisão da literatura

Acessibilidade
Cuidado Adequado
Resultados em saúde
Equidade
Acessibilidade

Efetividade
Avaliação de Desempenho de Sistemas de Saúde: um
modelo de análise. (123)
Eficiência
Viacava F, Ugá MAD, Porto S, et al.
2012
Revisão da literatura (revisão de conceitos)

Cuidado Adequado
Segurança
Sustentabilidade
Ofertas em saúde
Recursos em saúde
Equidade

Avaliação da satisfação dos usuários com o sistema de Acessibilidade
saúde brasileiro. (124)
Cuidado Adequado
Gouveia GC.
Segurança
2009
Revisão da literatura

Ofertas em saúde
Recursos em saúde

Avaliação de desempenho de sistemas de saúde: uma Equidade
síntese de pesquisas / Assessment of evaluation of
Acessibilidade
systems health: a literature review. (125)
Nascimento RCS.

Efetividade

2008

Cuidado Adequado

Revisão da literatura

Segurança
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Acessibilidade
Cobertura
European observatory on health systems and policy.
Health systems in transition. (126)
Efetividade
Rechel B, Maresso A, Ginneken E.
2019
Produção técnica (literatura cinzenta)

Cuidado Adequado
Segurança
Sustentabilidade
Ofertas em saúde
Acessibilidade

Health at a Glance 2019: OECD Indicators. (127)
OCDE
2019
Produção técnica (literatura cinzenta)

Eficiência
Efetividade
Cuidado Adequado
Segurança
Necessidades e
expectativas em saúde
Acessibilidade

Cobertura
Alliance for Health Policy and Systems Research. World
Report on Health Policy and Systems Research. (128)
Efetividade
Organização Mundial de Saúde.
2017
Produção técnica (literatura cinzenta)

Cuidado Adequado
Segurança
Sustentabilidade
Ofertas em saúde
Acessibilidade

Cobertura
Avaliação de eficiência em sistemas de saúde: Brasil,
América Latina, Caribe e OCDE. (129)
Efetividade
Marinho A, Cardoso, SS, Almeida VV.
2012
Produção técnica (literatura cinzenta)

Cuidado Adequado
Segurança
Sustentabilidade
Ofertas em saúde

Fonte: Autor (2021)
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É imperativo estabelecer como primeira abordagem analítica dos resultados
desta revisão integrativa, o caráter persistentemente focal das produções voltadas à
construção, ou ao aprimoramento de sistemas de avaliação de desempenho e suas
matrizes de indicadores derivadas. (116, 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129)
Tratase de uma situação fenomenológica que coloca no mesmo plano analítico
países de alta e baixa rendas, ainda que no hemisfério norte os primeiros dominem a
produção

científicotécnica

deste

mosaico

de

modelos

conceituais,

que

industrialmente vão produzindo e disseminando seus indicadores. (116, 117, 118, 122, 127)
Mesmo as produções latinoamericanas, na condição de autoras de modelos
conceituais, também estabelecem como foco a realização de medições, por meio da
seleção de indicadores e com muita frequência estabelecendo movimentos
comparados internos (séries históricas de indicadores do sistema e dos serviços) e
externos, entre distintos sistemas de saúde. (117, 118, 124, 129)
São movimentos avaliativos das mais diversas origens. Institutos de pesquisa,
agências de fomento, organizações multilaterais, governos, cada qual declara de
forma segmentada suas intenções quanto a construção e adoção de sistemas de
medidas. (116  129)
São escassos os compromissos com formulações teóricas explicativas, que
pudessem justificar a escolha e a forma de medir o que se quer medir. E isto, gera um
efeito interessante na forma de ainda maior produção de dispositivos e arranjos
tecnológicos para seguir medindo, avaliando e comparando. (121)
É possível observar o uso de tecnologias como a análise envoltória de dados,
matrizes de calibragem analítica dos desempenhos econômicos transnacionais e suas
relações com os gastos sociais, o uso de indicadores de desenvolvimento humano
para estabelecer planos comuns mínimos e atenuar imensas variações de contextos,
na forma de variáveis independentes particulares de cada cenário que se quer
analisar. (125, 127, 129)
Ainda quanto aos resultados desta revisão integrativa, é importante destacar
que, as contribuições com maior enfoque aos conceitos e análises sobre o
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desempenho da atenção hospitalar não foram assumidas como referências únicas, ou
de maior relevância. (117, 118, 119)
Buscouse atenuar o quanto possível os potenciais riscos de simplificação e
estreitamento focal, cujos efeitos puderam ser compreendidos pelas análises sobre
fragmentação realizadas por este estudo. (116, 129)
Neste sentido investiuse na contribuição oportunizada pela abordagem
agregada dos conceitos aplicados ao desempenho, tanto da atenção hospitalar, como
dos sistemas de saúde, como proposto pelas estruturas conceituais. (117, 118, 121)
Este estudo identificou dezessete conceitos com grande potencial de
integração e produção de soluções para as insuficiências conceituais sobre o
desempenho da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde. Tais conceitos,
assumiram então a condição de candidatos a compor uma estrutura de conceitos
integrados, após análise e validação por parte de especialistas consultados neste
estudo. (116  129)
Uma das contribuições desta revisão integrativa foi a significativa ampliação de
conceitos utilizados para o desempenho da atenção hospitalar e dos sistemas de
saúde, ante ao número de conceitos mais prevalentemente utilizados como
referenciais teóricos sobre o desempenho das organizações de saúde.
Esta ampliação de escopo, de 5 conceitos identificados como mais prevalentes
na literatura, para 17 conceitos, propostos pelos resultados obtidos nessa revisão,
pode contribuir para abordar de forma mais efetiva os desafios inerentes à
insuficiência conceitual sobre o desempenho da atenção hospitalar e dos sistemas de
saúde. (121)
Os dezessete conceitos reunidos por esta revisão são apresentados a seguir,
junto dos elementos explicativos que os compõem. (Quadro 7)
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Quadro 7. Conceitos e elementos explicativos sobre o desempenho da atenção
hospitalar e dos sistemas de saúde
Conceitos

Elementos explicativos

Necessidades e
expectativas em
saúde

São objeto do processo de trabalho em saúde que encaminha a
política pública na direção da saúde como direito universal. São
elementos que compõem uma perspectiva multidisciplinar, em que
devem ser consideradas distintas necessidades individuais e
coletivas, oriundas das diferentes condições de vida, classes sociais
e territórios. Expectativas em saúde são entendidas como o que se
espera das interações pessoais, dos processos de cuidados e dos
resultados em saúde por estes produzidos.

Recursos em
saúde

Investimentos e esforços de natureza tangível (financeiros,
humanos, equipamentos, prédios, insumos, materiais) e de natureza
intangível ou simbólica (estrutura hierárquica, cultura, normas e
valores organizacionais).

Ofertas em
saúde

Atividades centrais dos trabalhadores de saúde  expressas na
forma de consultas, internações hospitalares, cirurgias, exames
diagnósticos, materiais, medicamentos e demais ofertas de cuidado.

Processos,
funções e
contextos em
saúde

Saberes, práticas, responsabilidades, fluxos e interações cotidianas
relacionadas à produção e à gestão do cuidado, de forma a permitir
que estas sejam entregues em consonância com as necessidades
em saúde individuais e coletivas.

Resultados em
saúde

O bemestar físico, mental e social expressos por ativos como
longevidade e qualidade de vida, tendo sido produzidos a partir da
interação com cuidados em saúde.

Cobertura

Garantia de suficiência de entregas de cuidados com vistas ao
atendimento às necessidades em saúde, sendo expressa
habitualmente pelas capacidades de oferta de redes de serviços em
sistemas de saúde.

Eficiência

O alcance de melhores resultados, especialmente aqueles que mais
interessam aos indivíduos e coletivos, por meio do uso adequado
dos recursos em saúde disponíveis.

Adaptabilidade

Capacidade de adaptação dos sistemas de saúde à incrementos de
demanda por necessidades em saúde, novas ou conhecidas, sendo
capaz de produzir sólido planejamento que permita que o sistema de
saúde e sua rede de serviços sigam respondendo de forma efetiva,
segura e sustentável.

Resiliência

Capacidade de organizar respostas sistêmicas às necessidades em
saúde desconhecidas e inesperadas, de forma a conseguir manter
operacional toda a cadeia de cuidados em saúde, de forma contínua,
protegendose a entrega de cuidados adequados.

Acesso

Um conjunto de oportunidades e circunstâncias ligadas de forma
intrínseca à suficiência de ofertas e recursos em saúde, que em

76

tempo oportuno viabilizam a entrada dos indivíduos que necessitam
de cuidados das mais diversas modalidades e complexidades nas
redes de serviços dos sistemas de saúde.

Cuidado
adequado

Representa a produção de cuidado com base nas melhores práticas
e evidências científicas disponíveis, que atendam a um continuum
de necessidades e expectativas em saúde dos indivíduos e dos
coletivos.

Efetividade

Capacidade de produzir os resultados em saúde que mais importam
para indivíduos e coletivos, de forma a posicionálos no centro e no
foco da produção e da gestão do cuidado nos serviços e nos
sistemas de saúde.

Segurança

Uma cadeia de processos capaz de prevenir riscos na forma de
eventos indesejados e danos aos indivíduos em cuidado nos mais
diversos serviços e instâncias dos sistemas de saúde.

Produtividade

Capacidade produtiva em saúde, característica dos serviços de
saúde, expressa pela produção de cuidado na forma de consultas,
terapias, cirurgias, exames diagnósticos, internações hospitalares,
procedimentos, entre outros.

Sustentabilidade

Capacidade de manter adequado atendimento às necessidades em
saúde do presente, sem que se comprometa esta capacidade no
futuro, exigindose capacidade de adaptação e transformação, ante
à dinâmica de desafios impostos aos serviços e aos sistemas de
saúde.

Equidade

Propósito traduzido em políticas públicas voltadas à atenuação das
desigualdades e promoção de justiça social, que em saúde traduz
se nos esforços sanitários necessários para reduzir as iniquidades
que também se materializam no processo saúdedoença, por meio
das ofertas de cuidados singulares e coletivos pelos serviços e
sistemas de saúde.

Impacto

Influência sistêmica exercida pelos serviços de saúde, promotora de
avanços consistentes nos resultados em saúde populacional.

Fonte: Autor (2021)

Singularmente ou combinados, este grupo de conceitos tem, em maior ou
menor grau, relações de sentido teórico e prático com os sistemas de saúde, a
atenção hospitalar e outras modalidades de serviços de saúde.
Esta reunião de conceitos permite perceber uma relação de interdependência
e de mutualidade, condições que fortalecem suas potencialidades como referenciais
teóricos adequados. (15)
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Os conceitos e os elementos explicativos observados têm sido objeto de
esforços de agrupamento, mais frequentemente dedicados a apoiar a seleção de
indicadores vinculados a estes conceitos, do que explicar e compreender melhor o
desempenho da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde como fenômeno. (2, 10, 36)
Alguns dos dezessete conceitos apresentados são de uso habitual pelo campo
teórico e de práticas da atenção hospitalar e por vezes, podem até mesmo ser
encontrados em distintas formas de combinações, guardando diferentes níveis de
vinculação ao momento e ao contexto dos sistemas de saúde nos quais se inserem.

Fonte: Autor (2021)
Figura 2. Transições de conceitos e perfis nas organizações hospitalares.

O

perfil

das

organizações

hospitalares

contemporâneas

atravessou

ressignificações que ajudaram a ilustrar de certa forma as apostas, conveniências e
opções pelo uso de parte dos conceitos utilizados por este estudo, em distintos
momentos dos ciclos de vida destas organizações. (2, 10, 36)
Na última transição entre séculos, novos paradigmas políticos e econômicos
induziram a opção por novas roupagens organizacionais. Algumas delas traduzidas
pela transição de predominância de uso de diferentes combinações de conceitos em
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análise e que se constituem em movimentos dedicados centralmente a medir as
repercussões de seus esforços e propósitos, a partir daquele ponto de inflexão.
(Figura 2)
Organizações hospitalares do século XX, muito guiadas por modelos
conceituais traduzidos por indicadores de produção, lançaram mão de conceitos muito
utilizados em contextos públicos e privados, como a produtividade e a eficiência. (130)
Diretrizes e princípios normativos somados a mecanismos estatais (agências
reguladoras) para produção de garantias relativas ao cumprimento de obrigações
contratuais, em contextos de governança mais estruturados, como o SUS, acabaram
por consolidar os efeitos práticos de outros conceitos, como o acesso e a cobertura,
como elementos que também passaram a compor métricas para o desempenho das
organizações hospitalares. (130)
No século XXI, cenários de maiores pressões políticas e econômicas,
marcadas pela manutenção das dinâmicas de sucessivos ciclos recessivos do século
anterior e que continuaram reproduzindose nas primeiras décadas nas duas
primeiras décadas do novo século, induziram a adoção de novos propósitos e suas
narrativas explicativas.

(130)

O conceito da efetividade veio para combinar os efeitos produzidos pelos
conceitos de produtividade e de eficiência, buscando traduzilos em um compromisso
com a produção de resultados, que atendam aos interesses da organização hospitalar
e de pelo menos de parte dos atores sociais com esta implicados. (34)
Os resultados produzidos, reunidos com conceitos vinculados à garantias e
direitos, como acesso e cobertura e à ciência, contemplada como parte do conceito
de cuidado adequado, passam a preparar o ambiente organizacional para o uso do
conceito de segurança, como tradução de uma expectativa social. (2, 10, 36)
As novas dinâmicas produtivas, pós transicionais, focadas em maiores e
melhores indicadores de resultados, cada vez mais singularizados e focais, trazem
consigo também a perenidade organizacional como um interesse, um ativo, que
agrega força de representatividade social às organizações hospitalares.

(17)
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Ao almejarem tal condição estabelecem o uso inapropriado do conceito de
sustentabilidade, em um claro viés de foco. O conceito de sustentabilidade está a
serviço dos que são cuidados pelas organizações hospitalares, uma vez que expressa
um compromisso organizacional de manutenção das capacidades de atendimento às
necessidades em saúde de indivíduos e populações.

(17)

Importante destacar a utilização do conceito de cuidado adequado, dado o
problema da intensa fragmentação da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde.
Seu uso mais frequente tem sido restrito à adoção de evidências científicas aplicadas
ao cuidado (saúde baseada em evidências), apenas um de seus componentes. (13)
O conceito de cuidado adequado tem sido combinado ao conceito de
segurança, com o intuito de produzir indicadores de muitos dos modelos conceituais
que alimentam a atividade frenética das organizações de acreditação, responsáveis
pela certificação de qualidade, ativo dedicado predominantemente à atenção
hospitalar. (34)
Este exercício que fez uso da atenção hospitalar como analisador, traz consigo
exemplos das repercussões da adoção fragmentada e incompleta de agrupamentos
ou núcleos isolados de referenciais teóricos, que se dá muito em função de um
possível e repetitivo viés de propósito. (15, 121)
Viés este que pode estar representado pela frequente intenção de medir, que
insiste em anteciparse ao esforço estruturante de explicar. O que torna o desafio de
explicar o desempenho na atenção hospitalar e nos sistemas de saúde ainda mais
complexo. (15)
A tarefa que se seguiu a esta revisão tratou de impedir, o quanto possível, a
ocorrência de vieses como este, identificados como lugares comuns em experiências
analisadas pela literatura.
Para que a reunião de conceitos e seus elementos explicativos não seja uma
simples colagem, ou mesmo uma justaposição aleatória de conceitos usuais, mais ou
menos consagrados, é importante que se possam empreender esforços para a
produção de uma rede, uma sinergia vinculante, que seja capaz de induzir a produção
de maiores e mais amplas compreensões sobre o desempenho da atenção hospitalar
no contexto do SUS (referenciais teóricos).
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Complementarmente, que também seja capaz de ter aplicação como subsídio,
na forma de sólido alicerce conceitual, para fortalecer e colaborar com a viabilidade
dos esforços de aprimoramento ou de construção de modelos conceituais dedicados
a analisar e avaliar o desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS
(referenciais práticos).
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3.2 Consultando especialistas sobre a importância dos referenciais
teóricopráticos encontrados

O conjunto de conceitos e seus elementos explicativos obtidos a partir da
revisão integrativa da literatura realizada por este estudo foram sistematizados em um
questionário eletrônico e submetido à apreciação de especialistas, que de forma livre
e esclarecida consentiram em participar desta etapa do estudo. (Apêndice 1)
Dado o caráter estratégico dos lugares que os especialistas consultados
ocupam na gestão dos sistemas nacional e estaduais de saúde, o mesmo se aplicando
a aqueles que atuam na gestão das áreas de atenção à saúde e/ou da atenção
hospitalar, ou ainda no suporte consultivo direto aos processos de tomada de decisão
no SUS, tornase fundamental que se possa manter íntegros os compromissos com
os dados de identificação que de alguma forma possam facilitar o reconhecimento dos
respondentes.
Isto se dá em razão do perfil dos especialistas convidados. Gestores que
comandam sistemas de saúde e/ou que comandam áreas de atenção à saúde e
atenção hospitalar destes sistemas. Além de consultores que lidam com informações
sensíveis ligadas aos processos tomada de decisões.
Neste sentido, os dados que serão apresentados e discutidos a seguir
procuram atenuar o quanto possível qualquer viés de individualização, que possa vir
a comprometer o potencial de contribuição dos sujeitos que colaboraram com a
pesquisa.
As respostas obtidas apresentam características representativas quanto a
distribuição territorial no país. Participaram do estudo respondendo ao questionário
60% das unidades federadas do país, por meio da participação de seus secretários
de estado e/ou de seus gestores de atenção à saúde e/ou de seus gestores da
atenção hospitalar.
Participaram também a direção do DAHU do Ministério da Saúde e a assessoria
técnica da área de gestão de emergências em saúde da OPAS.
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Todas as cinco regiões brasileiras estão representadas entre os participantes
desta consulta, o que pode ser observado pelas taxas de representatividade de cada
uma delas: região Nordeste – 31%, região Norte – 25%, região CentroOeste – 25%,
região Sudeste 13% e região Sul – 6%.
Esta consulta a especialistas contou com dezenove participações oriundas dos
gestores dos sistemas de saúde das unidades federadas, do Ministério da Saúde e
da OPAS.
Os dezessete conceitos e seus elementos explicativos, que compõem o
questionário eletrônico, foram submetidos à apreciação e análise dos especialistas e
receberam significativos níveis de concordância no que concerne à sua relevância
como referenciais teóricopráticos sobre o desempenho da atenção hospitalar no
contexto do SUS.
Parte expressiva das opiniões dos especialistas apontam para uma significativa
concordância com os conceitos e elementos explicativos apresentados no
questionário. Em média, 88% das respostas concentraramse nas categorias
“concordo totalmente” e “concordo”.
Restaram para a categoria “neutro” uma participação média de 8% e para as
categorias “discordo” e “discordo totalmente” uma participação média de apenas 4%
entre as opiniões dos especialistas.
A análise destas informações permite compreender que há paralelismos e
similitudes entre a opinião dos especialistas consultados e o que se pode depreender
das prospecções realizadas junto à literatura científica e às produções técnicas.
As análises quanto “a importância e a pertinência da inclusão dos 17
(dezessete) elementos conceituais (...) como partes estruturantes do referencial
teóricoprático aplicável ao desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS”
(Apêndice 1) colaboram para compreensão de que a agregação deste núcleo de
conceitos parece fazer sentido teórico e prático, posto que os respondentes opinaram
sobre.
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Há majoritária opinião dos especialistas consultados em favor da importância e
pertinência da inclusão dos conceitos analisados no referencial teóricoprático em
discussão.
Em média, 79% dos especialistas atribuíram um maior grau de importância para
esta inclusão de conceitos. Uma média de 20% das respostas atribuiu uma
importância intermediária e apenas 1% das respostas, em média, foram atribuídas a
uma importância menor.
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Fonte: Autor (2021)
Figura 3. Distribuição das respostas sobre os graus de importância da inclusão dos
conceitos em análise.

Acima está apresentada a distribuição por frequência (porcentagem) das
respostas obtidas para cada um dos conceitos analisados quanto ao grau de
importância de sua incorporação ao referencial teóricoprático em questão. (Figura 3)
Conceitos mais usuais e já consagrados por seus acúmulos em reflexões
produzidas por diversas dimensões teóricas, como os de necessidades e expectativas
em saúde, recursos, ofertas, resultados, cobertura, eficiência, acesso, cuidado
adequado, efetividade, segurança e equidade, acabam por naturalmente receber
elevada adesão das opiniões quanto à maiores graus de importância.

84

Entretanto, conceitos menos usuais ou comuns, como os de processos,
funções e contextos em saúde; adaptabilidade e, resiliência, enfrentam por vezes
barreiras de ordem semântica, mesmo que seus elementos explicativos tenham sido
ofertados no questionário.
Possivelmente a menor densidade de vivências aplicativas destes conceitos
tenham influência nesta percepção. Colabora também para a possível explicação o
momento singular que atravessavam estes especialistas ao serem convidados a
participar da pesquisa, dadas as enormes pressões e as proporcionais percepções e
atitudes reflexas, de ordem mais reativas, imediatas e funcionalizantes.

(21, 26, 28)

A maior ou menor experiência com o uso de alguns destes conceitos surge
como manifestação nos campos abertos dedicados a cada um dos conceitos e
elementos explicativos apresentados, o que corrobora a análise anterior.
Surgem também, nos quesitos abertos disponíveis para cada um dos
dezessete conceitos apresentados no questionário, manifestações de ratificação da
importância dos conceitos, como: “incorporar”, “muito importante”, “interessante”,
Foram utilizados apenas 11% dos quesitos abertos disponíveis para
comentários e/ou justificativas referentes à escolha da alternativa que melhor
representa o grau de concordância do especialista com a inclusão do elemento
conceitual analisado.
É fato que na metodologia adotada para construção do questionário eletrônico,
a não obrigatoriedade de preenchimento foi uma premissa. Campos abertos com
preenchimentos obrigatórios reduzem a autonomia dos respondentes e por
consequência o propósito e o caráter genuíno das contribuições advindas de forma
espontânea. (112)
Dentre as contribuições recebidas em campo aberto, a única que difere das
afirmativas de reforço quanto a importância dos conceitos em análise, chama a
atenção em função de seu caráter contributivo quanto ao uso do conceito de
produtividade.
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Esta contribuição traz uma abordagem que alerta para os riscos de prejuízo ao
conceito de resultados em saúde se, uma vez aplicado, vier a preponderar sobre os
demais conceitos, dado seu aspecto predominantemente quantitativo.
Considerar as diversidades de experiências do conjunto de especialistas e suas
singulares implicações cotidianas com a temática em análise oferta ainda mais sentido
teórico e prático aos conceitos reunidos.
Sentido este que pode permitir ser possível escapar do magnetismo posto pela
predominância dos modelos conceituais para medir e avaliar o desempenho da
atenção hospitalar e dos sistemas de saúde.
Para isto é necessária a proposição de um caminho, que incentive mais e
melhores esforços para a seleção, produção e reflexão contínua sobre os
fundamentos teóricos necessários para explicar antes de medir ou avaliar.
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3.3 Integrando referenciais teóricopráticos selecionados em uma
proposta de estrutura conceitual

Os movimentos realizados até aqui dedicaramse a permitir que fossem
reunidos os elementos necessários para que seja colocada em discussão uma
proposta de estrutura conceitual integrada, que possa trazer mais clareza e ampliar
as compreensões sobre o desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS.
(11)

Assumindose estrutura como mais um referencial a ser utilizado, uma
oportunidade para se observar com mais clareza os limites que estão impostos para
o alcance explicativo dos conceitos reunidos e não como um limitador.
Aqui é fundamental esclarecer que a produção da literatura frequentemente
alerta para os riscos de inadvertida confluência de compreensão entre estrutura e
modelo conceitual. (11)
As forças, as inércias e os instituídos das organizações de saúde são
suficientes para induzir e sustentar tendências, como a que se pode observar em
relação aos esforços repetitivos e acumulados de proposição e medição de
indicadores para avaliação do seu desempenho. (26, 27)
Muitas vezes assumindo premissas, referenciais e motivações focais, com
capacidade de excessiva simplificação do contexto nos quais se inserem estas
organizações. (116, 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129)
Desejos, intenções e paradigmas das organizações e seus atores sociais
dominantes operam este lugar não dedicado a conhecer ou a explicar, mas sim a
produzir continuamente os resultados que mais interessam. (26, 27)
Não há como se afastar deste lugar comum, sem que se possa compreender
que a predominância dos modelos conceituais, não subsidiados por adequadas
estruturas conceituais que os fundamentem e expliquem, é fruto do estrutural
funcionalismo, um importante referencial teórico aplicado às organizações complexas,
como as organizações de saúde. (21, 27)

87

Conceitos são formados por componentes que lhes agregam consistência
interna, sendo estes componentes distintos, heterogêneos e inseparáveis, como
garantias para a sustentação da consistência dos conceitos dos quais fazem parte.
Conceitos originamse de outros conceitos e são considerados pontos de
convergência e acúmulo destes outros, dos quais também fazem parte. Desta forma
compõem um plano, ou uma rede de conceitos que contribui para mútua explicação e
compreensão sobre o que são e a quais problemas estão destinados resolver. (11)
Logo, assumir a tarefa de reunir conceitos para explicar fenômenos complexos
é uma espécie de movimento contracorrente considerandose como habitualmente
estruturamse e operam, cotidianamente, organizações de saúde complexas como os
hospitais e sistemas de saúde.
Não se trata de assumir a premissa de vazios conceituais para o desempenho
da atenção hospitalar no contexto do SUS, por exemplo.
Até mesmo, porque esta premissa não se sustenta, já que há múltiplas
compreensões, ou dimensões de compreensão adotadas na contemporaneidade.
Se desempenho na atenção hospitalar e nos sistemas de saude, já foi – por
muito tempo e por muitos  compreendido como produtividade ou mesmo eficiência,
hoje ganha contornos de certa predominância de conceitos agregados, como valor em
saúde e qualidade. Ambos também multidimensionais, repletos de dobras e
funcionalidades e pretendendose dominantes para explicar desempenho no contexto
proposto. (4, 130)
Sanar possíveis insuficiências conceituais e promover melhor compreensão
sobre o desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS exige um esforço
integrador que ajude a superar estes hiatos, podendo repercutir positivamente nos
modelos conceituais existentes e os que vierem a ser produzidos para analisar e
avaliar desempenho.
Como nem só de desafios complexos vive a ciência, há outros ainda mais
desafiadores a ser vivenciados.
Colocar os hospitais mais uma vez em contexto, quanto a sua natureza
organizacional é fundamental, para que se possa preparar e maturar o processo de
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composição de uma estrutura conceitual para o desempenho da atenção hospitalar
no contexto do SUS.
A certa distância a máquina burocrática hospitalar pode até parecer
assemelharse mais às organizações burocráticas modernas (burocracia legal
racional), calcadas no modelo de tipoideal de Weber. (131)
Contudo, de perto, ganha contornos mais nítidos de complexidade estrutural e
das dinâmicas relações sociais e de poder que as compõem.
Carapinheiro (2005) oferta uma delimitação conceitual singularmente
interessante para o hospital, entendido como:
uma organização moderna e complexa, local de ancoragem de
processos sóciohistóricos recentes incorporando progressivamente a
noção moderna de serviço público e constituindose como campo
fundamental da produção do saber médico e da prática da medicina
moderna

Hospitais não são apenas organizações de elevada importância social, mas
desempenham também papel crucial nos sistemas de saúde modernos.
Por isso são tão capazes de influenciar e ser influenciados pelos sistemas aos
quais estão ligados, como pode ser visto a partir de dois problemas analisadores
tratados neste estudo: a fragmentação e a baixa resiliência da atenção hospitalar e
dos sistemas de saúde. (13, 14)
Hospitais diferem das organizações burocráticas tradicionais muito em função
da característica ímpar da sua estrutura de poder e comando, que cotidianamente
assiste a dinâmica conflituosa de convivência entre a autoridade racionallegal das
hierarquias formais do hospital e a autoridade carismática do médico.

(131)

Médicos como sujeitos, trazem consigo a força da representação social da
instituição medicina, sendo responsáveis pela palavra final e versões oficiais das
ideias sobre saúde e doença. Tais condições permitem o exercício de um controle
social por parte da prática médica, controle este não restrito apenas às circunscrições
físicas dos hospitais. (131)

89

A peculiar estrutura organizacional dos hospitais é elemento significativo para
as reflexões que este estudo tem proposto sobre os referenciais teóricos em análise
e está presente, inclusive em publicações recentes.

(131)

Em um modelo conceitual recentemente produzido, assumese como premissa
para melhor medir e avaliar desempenho, o uso de métricas relacionadas a valor em
saúde e qualidade, a serem definidas pelos médicos, posto que são estes os
responsáveis pelos procedimentos e práticas em saúde, que produzem os resultados
e desfechos a serem medidos pelo modelo conceitual proposto.

(119)

Neste contexto, a compreensão sobre a aplicabilidade das estruturas
conceituais para melhor explicar fenômenos complexos como o desempenho das
organizações hospitalares e dos sistemas de saúde pode auxiliar na atenuação de
vieses de conceito e prática.
Como redes de conceitos interligados, as estruturas conceituais, ou estruturas
de conceitos integrados, cumprem o papel de reunir de forma sinérgica conceitos que
juntos ampliem as capacidades explicativas de um fenômeno.

(121)

Mas, esta reunião de conceitos precisa ser complementada por referenciais que
contextualizem e ajudem a compreender a força explicativa da combinação de
conceitos em núcleos (partes), que uma vez agregados (todo) aportem ainda mais
sentido e força explicativa para o fenômeno que se quer compreender. (11)
Estes núcleos de conceitos passam então a ser denominados como
perspectivas conceituais.
Os esforços deste estudo, para compreender o que se produziu de
conhecimentos, a partir de experiências sobre o uso de estruturas conceituais,
inclusive fora dos domínios das ciências da saúde, permitem apresentar uma proposta
de estrutura de conceitos integrados para que, neste ensaio construtivo, seja possível
conhecer um pouco mais sobre desempenho da atenção hospitalar no SUS como um
conceito.
Os dezessete conceitos selecionados pela revisão integrativa da literatura e
validados pela consulta a especialistas foram os objetos deste ensaio construtivo.
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Estes conceitos foram reunidos em sete perspectivas conceituais, a saber: uma
perspectiva conceitual multidisciplinar integradora; duas perspectivas conceituais do
sistema de saúde (uma de curto e médio prazos e outra de longo prazo); duas
perspectivas conceituais do paciente (uma para necessidades em saúde e outra para
processos, funções e contextos em saúde); uma perspectiva conceitual dos serviços
de saúde e uma perspectiva da saúde populacional.
As perspectivas apresentadas reúnem, cada qual, um conjunto de conceitos,
entre os dezessete utilizados neste estudo. Algumas destas perspectivas têm
dimensões explicativas complementares.
A

perspectiva

conceitual

multidisciplinar

integradora

reúne

conceitos

vinculados também a outros domínios e dimensões do conhecimento (político, social,
cultural e econômico) e cumpre função de reunir os conceitos para contemplar o amplo
contexto de sistemas de saúde como o SUS.
São conceitos componentes desta perspectiva: necessidades e expectativas
em saúde; recursos em saúde; processos, funções e contextos em saúde; ofertas em
saúde e resultados em saúde.
A perspectiva conceitual do sistema de saúde, na dimensão de curto e médio
prazos reúne conceitos vinculados às garantias cotidianas a serem providas pelo
SUS.
São conceitos componentes desta perspectiva: a cobertura e a eficiência.
Por sua vez, a perspectiva conceitual do sistema de saúde, na dimensão de
longo prazo reúne conceitos vinculados à perenidade do SUS.
São conceitos componentes desta perspectiva: a adaptabilidade e a resiliência.
A perspectiva conceitual do paciente, na dimensão de suas necessidades em
saúde reúne conceitos vinculados às condições essenciais para o provimento das
ações em saúde.
São conceitos componentes desta perspectiva: o acesso e o cuidado
adequado.
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A perspectiva conceitual do paciente, na dimensão dos processos em saúde
reúne conceitos vinculados aos compromissos com a produção de melhores
resultados em saúde.
O termo paciente foi utilizado como parte da nomenclatura de duas das
perspectivas adotadas por esta estrutura conceitual, com finalidade exclusiva de
contribuir para a clareza e mais abrangente compreensão dos que tenham contato
com este estudo.
São conceitos componentes desta perspectiva: a efetividade e a segurança.
Já a perspectiva conceitual dos serviços de saúde reúne conceitos vinculados
aos compromissos com as garantias de funcionalidade continuada dos mesmos.
São conceitos componentes desta perspectiva: a produtividade e a
sustentabilidade.
Por fim, a perspectiva conceitual da saúde populacional reúne conceitos
vinculados aos compromissos garantidores da saúde e bemestar de coletivos.
São conceitos componentes desta perspectiva: a equidade e o impacto.
Em arranjo tridimensional é possível ver as relações e interações que as
perspectivas conceituais e suas dimensões explicativas estabelecem entre si, e por
sua vez as relações que seus conceitos componentes compartilham para formar uma
estrutura de conceitos integrados sobre o desempenho da atenção hospitalar no
contexto do SUS. (Figura 4)
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Fonte: Autor (2021)
Figura 4. Arranjo tridimensional da estrutura de conceitos integrados sobre o
desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS.

Nesta representação esquemática da estrutura de conceitos integrados sobre
o desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS (ECIDAHSUS), a
perspectiva multidisciplinar integradora e seus conceitos componentes compõem a
base do polígono. Posicionadas ali, atuam como plataforma de sustentação para as
demais perspectivas e conceitos reunidos na estrutura conceitual em discussão.
Perspectivas conceituais do sistema, do paciente e dos serviços de saúde, bem
como seus conceitos componentes, compõem as arestas do polígono que em seu
ápice sustenta o que estruturam – o desempenho da atenção hospitalar no contexto
do SUS.
Nesta proposta a perspectiva conceitual da saúde populacional, representada
pelos conceitos de equidade e impacto, opera como moderadora das dinâmicas
interativas entre as demais perspectivas e conceitos componentes.
Assume disposição espacial que representa sua relação de transversalidade
para com as demais perspectivas e elementos conceituais na estrutura conceitual
proposta, dada a abrangência da força explicativa destes conceitos.
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Esta representação ilustra o complexo arranjo de interações entre perspectivas
e conceitos na forma de uma relação multidimensional simultânea.
Os conceitos dispostos na base do polígono trazem materialidade ao contexto
do qual emanam organizações de saúde complexas como serviços e sistemas de
saúde e representam a plataforma de sustentação (estruturante) de outras
perspectivas e conceitos funcionais.
Estes, dispostos nas arestas do arranjo poligonal, representam funcionalidades
primordiais deste sistema e de seus serviços hospitalares.
Estão representados também, os indivíduos em cuidado (paciente), dimensão
explicativa fundamental quando se fala do desempenho da atenção hospitalar no
contexto do SUS, uma vez que a influência histórica de modelos lógicoracionais,
como o donabediano (estrutura, processos e resultados), fundamento teórico muito
utilizado pelas organizações de saúde, fazem sublimar esta perspectiva, colocandoa
como subjacente à outras dimensões conceituais. (5)
Uma experiência nacional dedicada a construção da matriz de dimensões de
avaliação do sistema de saúde brasileiro, de autoria do Programa de Avaliação do
Desempenho do Sistema de Saúde, PROADESSFIOCRUZ, oportunizou importante
colaboração para este estudo no sentido de auxiliar na calibragem e análise de
algumas experiências internacionais, muito dedicadas à contextos de sistemas de
saúde de países de alta renda. (123)
Um exemplo de experiência internacional no sentido proposto é a OECD
Framework For Health System Performance Measurement, uma estrutura conceitual
proposta para o desempenho dos sistemas de saúde, como subsídio para um modelo
conceitual, que selecionou indicadores desde 2001, para compor uma iniciativa de um
programa de qualidade e resultados em saúde promovido pela OCDE.

(22, 127)

Na estrutura conceitual proposta pela OCDE, a dimensão transversal assumida
como basal é a da eficiência macro e microeconômica dos sistemas de saúde, com o
conceito de equidade operando como uma dimensão conceitual estruturante, para
outros conceitos complementares, como o de qualidade, acessibilidade e custos em
saúde, dos quais derivam outros atributos conceituais.

(22, 127)
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Cumpre ressaltar o caráter simplificador e reducionista observado nesta
estrutura conceitual proposta pela OCDE, não pela reunião de conceitos propostas,
mas sim, pela arquitetura de suas dimensões estruturantes, que deposita excessiva
força explicativa na dimensão econômica. (22, 127)
A proposição da ECIDAHSUS tem como premissa a abordagem conceitual da
atenção hospitalar no contexto do SUS. Neste sentido as contribuições que auxiliam
a colocar o SUS em perspectiva conceitual são de grande importância.
A matriz proposta pelo PROADESS trabalha com quatro dimensões e seus
conceitos

componentes,

a

saber:

determinantes

da

saúde

(ambientais,

socioeconômicos e demográficos, comportamentais e biológicos); condições de saúde
da população (morbidade, estado funcional, bemestar e mortalidade); sistema de
saúde (condução, estrutura – financiamento e recursos) e desempenho dos serviços
de saúde (efetividade, acesso, eficiência, respeito aos direitos das pessoas,
aceitabilidade, continuidade, adequação e segurança do paciente). (123)
Conceitos como equidade também estão contemplados em um eixo transversal
da matriz.
Os contextos político, social e econômico estão contemplados como
externalidades influenciadoras das dimensões propostas.
Importante destacar que a matriz de dimensões de avaliação do sistema de
saúde brasileiro construída pelo PROADESS assume uma perspectiva avaliativa
dedicada ao sistema de saúde brasileiro, ou seja, está posicionada em um referencial
observacional à montante do referencial observacional da estrutura conceitual
proposta a partir do presente estudo. (123)
Assumir a conexão indissociável entre a atenção hospitalar e o Sistema Único
de Saúde como referencial teórico e perspectiva observacional exigiu que a ECIDAH
SUS conformasse arranjos conceituais (perspectivas e seus conceitos componentes),
que pudessem contemplar algumas especificidades deste lugar de observação do
sistema, sem que isso produzisse uma fratura da rede de conceitos que interligam e
relacionam intensamente a atenção hospitalar e o sistema de saúde.
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Uma representação bidimensional da estrutura de conceitos proposta ajuda a
demarcar as diferenças de arranjos entre as duas estruturas conceituais em análise.
(Figura 5)

Fonte: Autor (2021)
Figura 5. Arranjo bidimensional da estrutura de conceitos integrados sobre o
desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS.

As externalidades trazidas pela produção do PROADESS foram levadas à linha
de base da estrutura conceitual proposta por este estudo, por se entender que tem
atuação direta nos fundamentos e funcionalidades da atenção hospitalar brasileira em
contexto sistêmico. (123)
Além disso, esta perspectiva conceitual multidisciplinar justapôs as dimensões
conceituais externas – de outros campos do conhecimento (político, social, cultural e
econômico) – aproximandoas de seus conceitos componentes (recursos em saúde;
resultados em saúde; necessidades e expectativas em saúde; processos, funções e
contextos em saúde; e ofertas em saúde), que sofrem influência direta dessas
dimensões externas.
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Os indivíduos (paciente), foram demarcados como perspectiva conceitual da
ECIDAHSUS, com vistas a se garantir participação estruturante na formação do
conceito alvo desta estrutura conceitual, mas também garantir a observação das
possíveis repercussões das interações dinâmicas desta perspectiva com as demais.
A ampliação das quatro dimensões conceituais propostas pela produção do
PROADESS, para as sete perspectivas conceituais integradas ofertou a possibilidade
de análise das múltiplas relações entre estas perspectivas ampliadas, seus conceitos
componentes e outras dimensões conceituais.

(123)

O arranjo bidimensional da ECIDAHSUS permite ainda a observação de dois
outros conceitos relacionados ao desempenho da atenção hospitalar no contexto do
SUS: o desempenho do Sistema Único de Saúde e a Governança do SUS. (Figura 5)
Estes conceitos trazem ainda mais força ao propósito integrativo da estrutura
conceitual proposta, de fundamental importância se consideradas as influências e
repercussões cotidianas de problemas, como a latente fragmentação e a frágil
resiliência existentes no SUS. (13)
Encampando o desempenho da atenção hospitalar e constituindo um maciço
conceitual, agregouse o conceito de desempenho do Sistema Único de Saúde,
fundamental para que se possa também representar a relação de interdependência
entre ambos. (10, 24, 47, 121, 123, 125, 129)
A governança do SUS surge como um elemento conceitual dedicado a
complementar os conceitos de desempenho interligados. Governança representa as
formas de organização (métodos e tecnologias) do processo de tomada de decisão, o
que exerce grande influência no desempenho não só da atenção hospitalar, mas de
todo sistema de saúde. (10, 24, 47, 121, 123, 125, 129)
O arranjo bidimensional da ECIDAHSUS inspirase no Parthenon, erigido na
Acrópole grega, em homenagem à Deusa Atena, divindade da sabedoria, inteligência,
senso de justiça e das artes. (132)
Sabedoria não compreendida como verdades absolutas, mas sim, transitórias,
obras de esforços em busca do conhecimento, com os quais este estudo buscou
contribuir.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao se colocar este estudo em perspectiva podese apreender, que o mesmo,
de certa forma, assumiu uma natureza reflexiva de caráter contracorrente e sentido
contrahegemônico, uma vez que estabeleceu contestações e diálogos com
tendências historicamente consolidadas, dedicadas a medir e avaliar o desempenho
da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde.
O problema central assumido por este estudo tratou das insuficiências
explicativas para estes fenômenos complexos, problematizando os magnetismos
exercidos pelas tendências fortemente indutoras do medir e avaliar, antes mesmo, do
conhecer e explicar.
O estudo buscou referenciais e fundamentos teóricos na literatura científica e
cinzenta, identificandoos a partir de um esforço de revisão integrativa da literatura
que ofertou dezessete conceitos e seus elementos explicativos para o desempenho
da atenção hospitalar e dos sistemas de saúde.
Estes referenciais foram então analisados e validados por uma consulta a
especialistas, quanto ao grau de relevância e importância para composição de uma
estrutura conceitual, que os integrasse e colaborasse para ampliar e trazer maior
clareza sobre o desempenho da atenção hospitalar no contexto do SUS.
Diante da consecução dos esforços apresentados foi possível propor a
formação de uma estrutura de conceitos integrados para o desempenho da atenção
hospitalar no contexto do SUS, a ECIDAHSUS.
Estrutura conceitual esta que materializa em resultado, a síntese dos esforços
deste estudo.
Produto que dialoga frontalmente com desafios consolidados por práticas
organizacionais indutoras da compreensão de fenômenos, a partir de seus efeitos e
não de seus conceitos, o que dificulta em muito a produção de soluções efetivas para
seus problemas decorrentes.
Evitar os caminhos comuns do estabelecimento de abordagens conceituais que
tenham como origem a seleção e a discussão de indicadores foi propósito constante,
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ao qual este estudo esteve atado, para dirimir os vieses de limitação explicativa desta
abordagem corriqueira.
Como esperado, este propósito tem efeitos. O mais significativo deles é a mais
importante limitação deste estudo.
A aplicabilidade de estruturas conceituais demanda esforços complementares
para a produção de modelos conceituais, que traduzam os referenciais teórico
práticos ofertados em práticas de interesse, como medir e avaliar o desempenho da
atenção hospitalar no contexto do SUS. (121)
Tarefa para outros e novos esforços que poderão suceder as ofertas e
contribuições aqui depositadas.
Ampliar e trazer clareza para o conceito de desempenho da atenção hospitalar
no contexto do SUS pode ajudar a traduzir e induzir compromissos com
transformações a serem conduzidas por novos sujeitos, apoiados por uma estrutura
de conceitos integrados, que alimente suas implicações e sobreimplicações.
Para que, uma vez alimentadas, abasteçam e estimulem fluxos desejantes,
para construção de um novo mundo, com novas oportunidades, que conduzam
sujeitos a uma utopia ativa e transformadora das realidades do SUS e de sua atenção
hospitalar.
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