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Resumo 
 
 

Objetivos: Verificar se o modelo de gestão do PNGS (Prêmio Nacional de 
Gestão em Saúde) pode ser entendido e utilizado para estimular oportunidades de 
melhoria de desempenho em UBS, bem como verificar se há diferença na gestão 
de UBS tradicional e UBS com PSF avaliadas neste modelo. Métodos: Este 
estudo foi realizado em 10 de 14 UBS da Capela do Socorro, município de São 
Paulo, no período de agosto de 2006 a maio de 2007. Após instrução, os gerentes 
elaboraram documento com o Perfil das UBS (apresentação e conteúdo), bem 
como do Relatório de Gestão (RG). Como indicador de progresso na gestão foram 
avaliados o número de pacientes cadastrados no sistema HiperDia e realizados 
dois mutirões com 192 pacientes hipertensos matriculados nas UBS, para verificar 
se houve melhora do controle da hipertensão. Resultados: Referente à análise do 
Perfil das UBS, item apresentação, o percentual obtido foi de 70,6% e para o item 
conteúdo foi de 64,4%. As UBS com PSF obtiveram médias superiores tanto na 
apresentação como no conteúdo do Perfil comparando com as UBS tradicionais. 
Na avaliação do RG referente aos critérios do PNGS para o modelo de 250 
pontos, a soma total obtida pelas UBS variou de 16 (6,4%) a 103 (41,2%) pontos. 
As UBS com PSF tiveram média de 78 pontos (31,2%), enquanto as UBS 
tradicionais tiveram média de 51 pontos (20,4%). A maioria dos relatórios mostra 
entendimento de formulação. Houve aumento de 6,6% no número de pacientes 
cadastrados no sistema HiperDia e observou-se redução significante nas médias 
de PAS (167,0 para 156,6 mmHg) e PAD (107,9 para 93,8 mmHg) naqueles 
pacientes considerados inicialmente descontrolados, entre agosto de 2006 e maio 
de 2007, nas UBS estudadas. Conclusões: O modelo do PNGS foi entendido e 
mostrou-se útil em gerar melhor desempenho nas UBS. A elaboração do Perfil das 
UBS foi realizada a contento, com melhor pontuação das UBS com PSF em 
relação às tradicionais e a elaboração do RG (com critérios do PNGS), não foi 
elaborada a contento, porém houve um incremento no cadastro de pacientes 
hipertensos no sistema HiperDia, com melhor controle daqueles considerados 
descontrolados, tanto nas UBS tradicionais, como nas UBS com PSF. 
  
Palavras-chave: Gestão em Saúde, Atenção Primária à Saúde, Hipertensão, 
Programa de Saúde da Família. 
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Abstract  
 
Objectives: To verify if the model of PNGS can be understood and used to 
stimulate opportunities for performance improvement in Public Health Care units 
(PHCu) and to observe the differences in the management of traditional PHCU and 
Health Family Programs (HFP) evaluated with this model. Methods: This study 
was conducted in 10 from 14 PHCu of Capela do Socorro, in the city of São Paulo, 
from August 2006 to May 2007.  After instruction, managers prepared the  PHCu 
documents (presentation and profile) and the Management Report (MR) in ways of 
PNGS.  As indicators of progress in management the number of patients registered 
in the HiperDia System was analyzed and two joint efforts with hypertensive 
patients enrolled in PHCU were made to verify the improvement in their control. 
Results: Regarding the analysis of the profile of PHCU in the item presentation, 
the average was 70.6% and 64.4% for the item profile. Health Family Programs 
obtained higher average in both presentation and profile compared with PHCu. In 
evaluating the MR on the criteria of PNGS for the template of 250 points, the total 
sum obtained by UBS ranged from 16 (6.4%) to 103 (41.2%) points. The units with 
HFP had a medium of 78 points (31.2%), while traditional PHCu had 51 points 
(20.4%). Most reports showed a good understanding of their formulation. There 
was an increase of 6,6% in the register of patients in HiperDia System and it was 
observed a significant decrease in the medium of Systolic Blood Pressure-SBP 
(167.0 to 156.6 mmHg) and Diastolic Blood Pressure-DBP (107.9 to 93.8 mmHg) 
in those patients considered non-controlled at the beginning of the project, 
between August 2006 and May 2007, respectively. Conclusion: The model of 
PNGS was understood and was helpful in assessing the management of PHCU. 
The presentation and profile of PHCu were satisfactory and HFP had best scores 
than the traditional ones. Although the MR was not prepared satisfactorily. There 
was an increase in registration of patients in HiperDia System and a significant 
decrease in measures of SBP and DBP of previously non-controlled patients, both 
in PHCu and HFP units. 
  
Keywords: Heath Management, Primary Heath Care, Hypertension, Family Health 
Program. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O que é gestão/gerência/gerenciar? 

 

Segundo Aurélio (Aurélio): “Gestão: s.f. Ação de gerir. / Gerência, 

administração. // Gestão de negócios, diz-se quando uma pessoa administra os 

negócios de outra, por eles se responsabilizando solidariamente, mas sem 

autorização legal.” 

 

Segundo Ferreira (1986), gestão/gerência consiste no gerenciamento ou 

administração de algo público ou privado, seja uma empresa, um negócio, uma 

política, uma informação, etc 

 

Para Tancredi (1998), “Gerenciar é uma função administrativa da mais alta 

importância – é o processo de tomar decisões que afetam a estrutura, os processos 

de produção e o produto de um sistema. Implica coordenar os esforços de várias 

partes desse sistema, controlar os processos e o rendimento das partes e avaliar os 

produtos finais e resultados. Numa organização, o gerente se responsabiliza pelo 

uso efetivo e eficiente dos insumos, de forma a traduzi-los em produtos (serviços, 

por exemplo) que levam a organização a atingir os resultados que se esperam dela”. 

 

Gerenciar descrito no Curso de aperfeiçoamento para dirigentes municipais 

(Fiocruz; Finatec; Universidade de Brasília, 1998) é “admitir que existe uma tensão 

permanente entre diferentes racionalidades nas organizações, o que acarreta aceitar 
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e entender que as organizações se enquadram em múltiplas dimensões, mediante 

as quais se devem valorizar não só a clareza dos objetivos a serem perseguidos 

como também uma adequada divisão e coordenação do trabalho, visando imprimir 

eficiência as ações que se desenvolvem. Não se pode descuidar, também da 

importância das pessoas dentro das organizações, o que traz a tona a necessidade 

de compreender-se melhor as características do processo de trabalho e do 

ambiente. Nessa vertente, encontra-se presente também uma dimensão política, o 

que significa abranger um contexto dinâmico como o das relações de poder 

existentes, interna e externamente às organizações”. 

 

Portanto, gerenciar implica em uma complexidade de ações como coordenar 

pessoas, recursos disponíveis, processos de trabalho, levando a resultados e 

sempre necessitando reavaliações para se atingir um determinado objetivo. 

As organizações de saúde, mesmo as de pequeno porte, no caso das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), são sempre organizações complexas, isto 

certamente é percebido na prática do dia a dia tanto dos trabalhadores, gerentes ou 

usuários dos serviços de saúde. Complexo, pois o trabalho desenvolvido é de difícil 

padronização e demanda alto nível de qualificação, daí os profissionais manterem 

certa autonomia na condução de sua prática cotidiana, o que dificulta o trabalho dos 

gerentes e sua adesão aos objetivos organizacionais. Campos (1997) refere que um 

dos principais segredos para uma boa gerencia, seria uma adequada combinação 

entre autonomia profissional com certo grau de definição de responsabilidade para 

os trabalhadores, necessitando para isso que fossem criados novos modos de 
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gerenciar que não castrassem a iniciativa dos trabalhadores e nem deixassem as 

instituições totalmente à mercê das diversas corporações profissionais.  

Barboza (2005) refere que o trabalho em saúde tem uma dinâmica peculiar, 

nunca está pronto, sempre em processo de reestruturação, pois num centro de 

saúde, não é possível obter estratégias organizacionais, plenamente competentes, 

que consigam ‘capturar’ o trabalho vivo.  

O gerente também deve lidar com as várias dimensões de poder existentes 

nas organizações de saúde, manifestadas na forma de conflitos e mal-estar 

organizacional, onde o mesmo deverá lidar com uma margem de liberdade dos 

trabalhadores que dificilmente será possível controlar (Cecílio, 2007). Capozzolo 

(1997), em sua tese de mestrado, sugere a necessidade de qualificar os gerentes 

para enfrentar os desafios e as complexas tarefas concernentes à organização do 

processo de trabalho e da atividade médica nos serviços de saúde. 

Além dos trabalhadores, a área da saúde é uma área com muitas partes 

interessadas, nem sempre convergentes, dentre eles os usuários, conselheiros de 

saúde, as corporações, os empresários e políticos (Fiocruz; Finatec; Universidade de 

Brasília, 1998). 

Botti (2006) em seu trabalho mostra que existe uma visão simplista do 

processo gerencial onde o processo organizativo de uma UBS é tido como a simples 

administração de poucos recursos humanos e materiais destinados ao 

funcionamento dos programas e estratégias formulados pelo nível central, tendendo 

a uma ação verticalizada, que não corresponde aos desafios do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  
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A ação gerencial é determinante do processo de organização de serviços de 

saúde e fundamental na efetivação de políticas sociais, em especial as de saúde. O 

que se observa, no entanto, é que em algumas situações os escassos recursos de 

ordem organizacional, material, cognitivo e, até mesmo ético, fazem com que o 

trabalho gerencial se reduza a controlar e executar tarefas visando alcançar o 

produto e o impacto esperado (Passos, 2006). 

Azevedo (2002) afirma que o trabalho dos gerentes é construído na 

subjetividade, ou seja, “nos processos de identificação, idealização e formação de 

fantasias inconscientes que atravessam o cotidiano dos grupos”. 

Com a adesão da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) ao SUS, esta 

passa a assumir atribuições inovadoras para as quais muitos ainda não possuem 

experiência acumulada. O processo de descentralização do sistema de saúde 

requer capacidade gerencial para o qual os gestores não estão totalmente 

aparelhados, pois implica em “transferência de poder e competências do nível 

central para os entes federados envolvidos, bem como a organização de novas 

estruturas administrativas. Para que este novo arranjo seja efetivo, deve-se 

consolidar a capacidade de cada um para executar novas funções e interagir com 

funções executadas pelas demais esferas de governo, mantendo um equilíbrio entre 

autonomia e interdependência” (Spedo, 2009). Esta capacidade gerencial permeia 

desde o macro, no caso de secretários da saúde bem como nas instâncias de ponta, 

no caso os gerentes de UBS. 

Para o processo de organização de serviços de saúde é fundamental e 

determinante a ação gerencial. Além disso, o acréscimo em termos de execução, 

controle e regulação de mercado obriga a utilização de novos instrumentos 
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gerenciais no contexto da gestão pública. Outra característica das organizações de 

saúde é a dificuldade em avaliar e mensurar os resultados dos serviços prestados 

(Fiocruz; Finatec; Universidade de Brasília, 1998). 

A avaliação deve se constituir em um instrumento fundamental para a 

gerência, ágil e facilitador das mudanças pretendidas, de tal forma que, quando 

incorporada sistematicamente aos serviços, revelará se as atividades desenvolvidas 

no seu âmbito são adequadas e compatíveis em relação à realidade sanitária local e 

qual o seu impacto sobre o nível de saúde da população (Ferreira, 2004). 

Tudo isso torna a gestão das organizações de saúde uma atividade complexa 

e difícil, com a necessidade de capacitação dos dirigentes da saúde. 

Neste sentido, a gestão melhora a eficiência, em especial a eficiência técnica; 

diminui os gastos e/ou diminui desperdícios; é uma ponte entre a economia e a 

medicina, pois para ser um bom gestor de serviços médicos é necessário conhecer 

a clínica e racionalizar o uso dos recursos sempre escassos. Finalmente, a gestão 

faz as organizações mais eficientes para acompanhar mudanças organizacionais, 

sociais e tecnológicas que estão continuamente ocorrendo (Garcia, 2001). 

Em se tratando de mudanças, a população brasileira vem apresentando 

modificação de sua estrutura etária, a expectativa de vida ao nascer na década de 

40 do século passado não chegava aos 50 anos e já ultrapassou os 71 anos em 

2007. Este processo de envelhecimento, chamado de transição demográfica, leva a 

mudanças epidemiológicas do quadro de morbi-mortalidade, com as doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) assumindo o lugar das infecciosas como causa 

principal de morte em todas as regiões do país. As DCNT comprometem a qualidade 

de vida da população devido às incapacidades e mortes prematuras. Dentre as 
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DCNT, a Hipertensão Arterial (HA) e o Diabetes Mellitus (DM), por suas altas 

prevalências, constituem um dos maiores desafios para a gestão na área da saúde. 

Com o conhecimento deste perfil epidemiológico, pode-se subsidiar a elaboração de 

políticas públicas em especial sobre a HA, que gera custos importantes nos serviços 

curativos e de reabilitação. Medidas de promoção à saúde, melhora de qualidade de 

cada atendimento, levaria a melhor prevenção de insuficiências cardíacas, do AVC, 

o que levaria à diminuição dos custos, bem como melhoraria a qualidade de vida das 

pessoas idosas (Kalache, 1987; Nunes , 1999). 

A procura de modelos gerenciais que dêem conta de equacionar, discutir e 

procurar as melhores práticas de atenção aos pacientes portadores de HA e DM 

constitui um desafio para o Sistema Único de Saúde do país. 

Alguns modelos têm sido experimentados. Em 2004, a Secretaria Municipal 

de Saúde de São Paulo (SMS–SP) realizou capacitação em serviço com os gerentes 

das UBS, através do GERUS – Desenvolvimento Gerencial de Unidades Básicas de 

Saúde - Projeto integrante do Programa de Cooperação Técnica em 

Desenvolvimento de Recursos Humanos entre o Ministério da Saúde e a 

Organização Pan-Americana da Saúde, que foi considerado prioritário pelos 

conselhos de secretários de saúde estadual e municipal (CONASS E CONASEMS) e 

destinou-se a apoiar o desenvolvimento gerencial dos estabelecimentos de saúde de 

todo país. O curso foi dividido em três unidades didáticas (Avaliação, Reorganização 

de Serviços de Saúde e Operação de Unidade de Saúde), perfazendo um total de 

450 horas entre concentração e dispersão, correspondendo a um curso de 

especialização (OPAS/OMS, 1997). 
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Nos últimos anos não houve repetição deste treinamento. Os relatórios de 

gestão periódicos, confeccionados pelas UBS, seguiram o modelo GERUS ou outro, 

em acordo com as Supervisões Técnicas de Saúde (STS) / Coordenadorias 

Regionais de Saúde (CRS). 

Não existe uma fórmula ou receita de direção mais adequada para uma 

organização, seja de saúde ou outra qualquer, porém fica evidente que um gestor 

despreparado para tal acarreta em prejuízos para todos.  
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1.1.  Atenção Básica à Saúde 

 

A Atenção Básica à Saúde (ABS) é considerada como primeiro nível de atenção, 

devendo se constituir em uma das principais portas de entrada para o sistema de 

saúde.  

Espera-se que 80% dos problemas de saúde da população sejam resolvidos na 

ABS, esta também é vista como estratégia de organização do sistema de serviços 

de saúde (Organización Panamericana de La Salud, 1992; Mendes, 2008; Campos, 

2007). 

No Brasil, em 1994, o Ministério da Saúde (MS) adota um novo desenho para 

composição da equipe de atendimento na atenção básica na lógica da Saúde da 

Família com médico, enfermeiro, dentista, técnico ou auxiliar de enfermagem e 

odontologia, todos com formação e função de generalistas, e os agentes de saúde, 

uma nova profissão, em que trabalhadores recrutados na comunidade fazem ligação 

da equipe com a família e com a comunidade. O Programa de Saúde da Família 

(PSF) foi implantado com equipes voltadas para uma população adscrita de 600 a 

1.000 famílias (Ministério da Saúde, 1994). 

O PSF foi concebido com o objetivo de reorganizar a prática assistencial em 

substituição ao modelo tradicional da assistência, orientado para cura de doenças e 

centrada no hospital. A atenção está centrada na família com uma compreensão 

ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que 

extrapolam as práticas curativas (Franco, Merhy 2006), conforme definição no anexo 

da Portaria do MS nº 648/2006: 
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“A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 

de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É 

desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas 

e participativas, sob forma de trabalho em equipe, e dirigidas a populações de 

territórios bem delimitados, pelos quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver 

os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o 

contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos 

princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do 

vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social. A atenção básica tem a Saúde da Família como 

estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema 

Único de Saúde.” (Ministério da Saúde, 2006) 

Um dos fundamentos da atenção básica é desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. Tem como uma 

das áreas estratégicas o controle da hipertensão arterial (Ministério da Saúde, 

2006). 

O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi criado inicialmente para 

acompanhamento do Programa de Agente Comunitário da Saúde (PACS) e PSF, 

inclui diversos indicadores (demográficos, sociais, cobertura do PACS/PSF, 

morbidade, mortalidade, difusão de práticas preventivas e de utilização de serviços) 
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com isso garante-se o gerenciamento das informações obtidas nas visitas ao 

território. Os dados coletados (cadastramento de famílias, acompanhamento de 

gestantes, hipertensos, diabéticos, crianças, etc.) são digitados no SIAB, e os 

relatórios das atividades realizadas são disponibilizados tanto para a UBS com PSF, 

como para todas as esferas de governo. Este sistema tem sido repensado no intuito 

de contemplar outras UBS tradicionais e não só UBS com PSF (Ministério da Saúde, 

2000). 

Facchini (2006) relata que o desempenho do PSF foi melhor do que nos serviços 

tradicionais, tanto no Sul como no Nordeste, o que coincide com a percepção dos 

gestores de que o PSF é mais adequado para o sistema municipal de saúde e conta 

com uma maior adesão dos profissionais de saúde do que o modelo tradicional. 

Scaldaferri (2000) relata que apesar da precariedade das relações de trabalho, 

estudos apontam para um comprometimento dos profissionais com o PSF, 

“associado a sentimentos de satisfação pessoal... um dever a ser cumprido”. Paim 

(2003) afirma que o desenvolvimento dessas ferramentas parece constituir passos 

relevantes para a gestão da ABS. 

Em contraposição, Franco e Merhy (2006) apontam contradições no PSF, uma 

delas é referente à gestão, devido alto grau de normatividade na sua 

implementação. O formato das equipes, as funções de cada profissional, o cadastro 

das famílias, etc., são regulamentados pelo MS, e devem ser seguidas à risca pelos 

municípios para não terem problemas com o financiamento das equipes. Devido 

este caráter altamente prescritivo, “existe uma confusão entre o que é ferramenta 

para diagnóstico e intervenção, e o que é resultado em saúde. Os resultados 

desejados são anunciados (85% dos problemas de saúde resolvidos, vínculo dos 
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profissionais com a comunidade, etc.) e infere-se que seguindo a prescrição 

altamente detalhada obter-se-á o resultado anunciado. Não é muito diferente do 

modelo atual que infere que consultas e exames são equivalentes a soluções para 

os problemas de saúde”. 

A maioria (71%) dos coordenadores estaduais considera o PSF como estratégia 

de reorganização da atenção básica, porém existem limitações como: infra-

estruturas precárias, dupla militância dos médicos, condições de trabalho e vínculos 

empregatícios precários ou não estáveis, o que pode levar à fragilização da força de 

trabalho, que no setor saúde é estratégico (Paim, 2003; Pinto, 2009). Além disto, há 

ausência de especialistas em Saúde da Família, principalmente nas grandes 

cidades. 

O município de São Paulo tinha em 2000, 159 equipes de saúde da família 

cadastradas, porém todos estavam sob gestão da Secretaria Estadual de São Paulo 

(SES-SP) e eram denominadas PSF/Qualis. Com oito anos de atraso em relação a 

outros municípios devido mudanças na política de gestão pública que implantou o 

Plano de Atendimento à Saúde – PAS, no período de 1993 a 2001, somente a partir 

de 2001 o município de São Paulo assume o PSF como estratégia de reorganização 

da atenção básica. Em 2008 atingiu um total de 850 equipes de saúde da família, 

cada equipe de saúde da família responsável por aproximadamente 800 famílias, 

contemplando de 3.000 a 3.500 pessoas, o que representava 26,6% de cobertura 

populacional priorizando em áreas com famílias cuja renda é menor de cinco 

salários mínimos (Bousquat, 2006; Pinto, 2009; PMSP/SMS, 2005). 
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As UBS tradicionais continuaram existindo, compostas por médicos pediatras, 

ginecologistas, e clínicos além de outros profissionais, abrangendo um território de 

aproximadamente 20.000 habitantes cada uma.  

Em 2005 a Atenção Básica da SMS-SP lança o Documento Norteador – 

Compromisso das Unidades Básicas de Saúde com a População (PMSP/SMS, 

2005), que tem como objetivo orientar e nortear a organização dos serviços na 

Atenção Básica e nas diferentes modalidades de assistência. Conforme este 

documento, a missão da UBS, independente da estratégia de sua organização, foi 

estabelecida para fomentar e desenvolver ações e serviços no sentido de intervir no 

processo de saúde-doença da população, ampliando a participação e o controle 

social com vistas à Vigilância à Saúde na defesa da qualidade de vida. 

O conhecimento do território e das necessidades de saúde da população 

resultará na organização do serviço da Unidade, no planejamento das ações e na 

identificação dos potenciais aliados ao esforço da Unidade em manter e recuperar a 

saúde das pessoas. Para tanto o Coordenador da Unidade de Saúde é o profissional 

essencial para o desenvolvimento deste processo de trabalho.  

Entre as responsabilidades do Coordenador da UBS está encaminhar para as 

STS as transferências dos Sistemas (SIA, SIAB, HiperDia, SISPRENATAL), assim 

que encerrados o mês de competência; monitorar a produção e orientar o 

planejamento da UBS através dos relatórios, do SIAB, no caso das UBS com PSF e 

PACS. Nas UBS tradicionais, deve-se monitorar a produção apresentada no SIA 

através do TABNET (PMSP/SMS, 2005). 

O que se observa em geral é que na UBS tradicional, o gerente atua como mero 

chefe de pessoal, se atendo a atividades meramente burocráticas, e com visão 
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limitada e centrada na sua própria unidade. Já na UBS com PSF, devido demandar 

a interação e a participação de diversos atores sociais como os profissionais da 

UBS, a comunidade, as lideranças, o papel do gerente é a de um articulador, que 

prepara, orienta e estimula. Ele enfrenta o desafio de responder aos anseios da 

comunidade, utilizando-se de recursos disponíveis, necessitando de um arsenal de 

conhecimento, habilidades e atitudes, para otimizar os recursos disponíveis (Andre, 

Ciampone, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

1.2. HiperDia 

 

O HiperDia – Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus (Ministério da Saúde, 2002), foi instituído através de uma portaria 

em 16/03/2002 do Ministério da Saúde com o objetivo de organizar a assistência, 

prevenção e promoção à saúde dos portadores de Hipertensão e Diabetes; 

vinculação do usuário à atenção básica; implantação do programa de educação 

permanente em Hipertensão e Diabetes e demais fatores de risco para doenças 

Cardiovasculares e instituir o Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para 

a Hipertensão e a Diabetes. 

No HiperDia, a UBS deve cadastrar os portadores de Hipertensão Arterial 

(HA) e de Diabetes Mellitus (DM); oferecer de maneira contínua os medicamentos 

(Hidroclorotiazida, Propranolol, Captopril, Metformina, Glibenclamida e Insulina); 

acompanhar e avaliar os impactos na Morbi-mortalidade da HA e da DM. 

O instrumento utilizado é uma Ficha de Cadastro com identificação do 

paciente; dados clínicos (PA, cintura, peso e altura, glicemia capilar em jejum e pós 

prandial), fatores de risco e doenças concomitantes (DM, tabagismo, sedentarismo, 

sobrepeso/obesidade, HA) e presença de complicações (IAM, outras 

coronariopatias, AVC, pé diabético, amputação por diabetes, doença renal) e 

tratamento da HA e da DM (não medicamentoso ou medicamentoso – nome e 

posologia, outros medicamentos). 
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1.3. Premio Nacional da Gestão em Saúde - PNGS  

 

Um modelo de gestão é uma forma de definir prioridades e tomadas de 

decisão e deve ser coerente com os objetivos dos programas de qualidade total e 

melhoria contínua da qualidade da organização em foco. 

O Programa de Controle da Qualidade Hospitalar (CQH), criado em 1991 e 

mantido pela Associação Paulista de Medicina (APM) e pelo Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), tem como missão contribuir para a 

melhoria contínua da qualidade do atendimento nos serviços de saúde mediante 

metodologia específica (FPNQ, 2005). Desde sua criação houve um 

amadurecimento da gestão dos hospitais participantes. Atualmente mais de 150 

hospitais participam do CQH, com representação superior a 10% dos hospitais/leitos 

do Estado de São Paulo, além de outros hospitais localizados em outros Estados da 

Federação (FNQ, 2007). 

O Premio Nacional da Qualidade (PNQ), tem como base, desde 1992 os 

Critérios de Excelência para avaliação e análise dos sistemas de gestão de 

organizações participantes da premiação. Os fundamentos em que se baseiam os 

Critérios de Excelência do PNQ são: visão sistêmica, aprendizado organizacional, 

agilidade, inovação, liderança e constância de propósitos, visão de futuro, foco no 

cliente e no mercado, responsabilidade social, gestão baseada em fatos, valorização 

de pessoas, abordagem por processos e orientação para resultados, conforme 

discriminados à seguir: 
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Fundamentos da Excelência: 

• Visão sistêmica – “Forma de entender a organização, como sendo um 

sistema integrado à sociedade, onde o desempenho de um componente pode 

afetar não apenas a organização, mas suas partes interessadas”. 

• Aprendizado Organizacional - “Busca e alcance de um novo nível de 

conhecimento por meio de experiência, avaliação, pesquisa, estudo, busca e 

compartilhamento de melhores práticas, levando à melhoria ou à inovação”. 

• Agilidade - “Capacidade da organização de se antecipar ou responder de 

forma rápida às mudanças de cenários, e as necessidades dos clientes e das 

demais partes interessadas”. 

• Inovação - “Promoção de mudanças significativas para melhorar os produtos 

e processos da organização e criar valor adicional para as partes 

interessadas”. 

• Liderança e constância de propósitos – “Comprometimento dos líderes com 

os valores e os objetivos da organização; e a capacidade de construir e 

manter um sistema de gestão que estimule as pessoas a realizar um 

propósito comum e duradouro”. 

• Visão de futuro - “Compreensão dos fatores que afetam o negócio e o 

mercado a curto e longo prazos, visando o crescimento sustentado e o 

aumento da probabilidade de êxito no alcance do desempenho desejado para 

a organização”. 

• Foco no cliente e no mercado - “Criação de valor de forma sustentada para o 

cliente visando maior competitividade nos mercados”. 
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• Responsabilidade social - “Relacionamento ético e transparente da 

organização com todas as partes interessadas, visando ao desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando os recursos ambientais e culturais 

para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução 

das desigualdades sociais”. 

• Gestão baseada em fatos - “Tomada de decisões, em todos os níveis da 

organização, apoiada na medição e análise do desempenho, e considerando 

informações qualitativas internas e externas, incluindo os riscos identificados”. 

• Valorização das pessoas - “Compreensão de que o desempenho da 

organização depende da capacitação, motivação e bem estar da força de 

trabalho e da criação de um ambiente de trabalho propício à participação e ao 

desenvolvimento das pessoas”. 

• Abordagem por processos - “Compreensão e gerenciamento da organização 

por meio de processos, visando à melhoria do desempenho e à agregação de 

valor para as partes interessadas”. 

• Orientação para resultados - “Compromisso com a obtenção de resultados 

que atendam, de forma harmônica e balanceada, as necessidades de todas 

as partes interessadas na organização”. 

 

 Os critérios de avaliação são, portanto, a representação formal dos 

fundamentos, os quais permitem identificar e pontuar a gestão das empresas. Os 

fundamentos devem nortear as organizações que quiserem ser reconhecidas como 

empresas de excelência. Os critérios passam a ser uma forma didática de traduzir os 
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valores em solicitações tangíveis que podem ser mais facilmente disseminadas e 

entendidas por todos (FNQ, 2007). 

O Prêmio Nacional da Gestão em Saúde (PNGS) foi criado por iniciativa do 

CQH para unificar as informações e ferramentas utilizadas pelos vários prêmios 

existentes no Brasil, com o objetivo de estimular organizações da área da saúde a 

avaliar e buscar melhorias contínuas de seus sistemas de gestão, reconhecendo 

aquelas organizações que se destacam pela utilização de práticas de gestão e que 

apresentem resultados superiores de desempenho. Em 2004 houve a primeira 

cerimônia de premiação. 

Ao participar do PNGS, a organização de saúde estará realizando um 

diagnóstico de seu sistema de gestão, que indicará seus principais pontos fortes e 

oportunidades de melhorias. Isto possibilitará a definição de planos de ação mais 

consistentes, com base nas principais lacunas identificadas.  

Os principais benefícios almejados pelo serviço de saúde ao aderir ao PNGS 

devem ser: compreensão dos requisitos para a excelência do desempenho, medição 

e identificação de onde melhorar o seu desempenho, integração das necessidades 

de todas as partes interessadas no seu sucesso, identificação de forma sistemática 

dos pontos fortes e oportunidades de melhoria, promoção da cooperação interna 

entre os setores, os processos e as pessoas da força de trabalho, comparação com 

as referências de excelência e divulgação e reconhecimento de sua organização, 

quando premiada. 

Em função da flexibilidade e da simplicidade de linguagem utilizada, e, 

principalmente, por não prescrever ferramentas e práticas de gestão específicas, o 

modelo do PNGS é útil para avaliação, diagnóstico e orientação de qualquer tipo de 
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organização, no setor público ou privado, com ou sem finalidade de lucro, de porte 

pequeno, médio ou grande e pode ser aplicado independentemente da candidatura 

das organizações ao Prêmio. 

A avaliação baseada no PNGS busca verificar a aderência da organização 

aos Fundamentos da Excelência, como valores identificados nas organizações de 

sucesso, chamadas “Classe Mundial”, e classifica as organizações segundo 

diferentes escalas em função do amadurecimento - 1000 pontos / só PNQ e 250 e 

500 pontos / PNGS – quanto à compreensão e fluência na utilização dos conceitos 

envolvidos.  

O instrumento de 500 pontos tem a mesma estrutura dos Critérios de 

Excelência, ou seja, contempla oito critérios de avaliação que são subdivididos em 

itens. Cada item apresenta cinco aspectos de avaliação que englobam um ou mais 

requisitos que o sistema de gestão da organização deve contemplar. Os requisitos 

contidos nos aspectos de avaliação foram selecionados nos Critérios de Excelência, 

escolhendo aqueles que são mais relevantes ou prioritários no processo de 

implementação ou desenvolvimento de um sistema de gestão para a organização, 

visando a melhoria do seu desempenho. A escolha dos requisitos assegura uma 

transição adequada deste nível para o estado da excelência, representado pelos 

critérios de 1000 pontos. 

O instrumento de 250 pontos mantém a mesma estrutura dos Critérios de 

Excelência, mas contempla cinco aspectos de avaliação para cada critério, não 

havendo o desdobramento em itens de avaliação. Da mesma forma, os requisitos 

contidos nos aspectos de avaliação foram selecionados considerando aqueles que 

são prioritários para uma organização que está iniciando o seu sistema de gestão. 
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A diferença básica está no grau de maturidade do sistema de gestão da 

organização que utiliza um ou outro instrumento. Enquanto no PNQ o grau máximo 

para as práticas de gestão e resultados é a excelência, no modelo de 500 pontos o 

grau máximo é classificado como bom desempenho e no modelo de 250 pontos, 

esse grau se caracteriza como um estágio inicial rumo a excelência. 
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Figura 1 - Relação entre os modelos de 250, 500 e 1000 pontos. 

 

A Figura 1 demonstra a relação entre os modelos de 250, 500 e 1000 pontos, 

caracterizando um processo evolutivo rumo a excelência. Todos eles apresentam 

requisitos, sendo que nos modelos de pontuação mais baixa a quantidade é 
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proporcionalmente menor. Os modelos de 500 e 1000 pontos demandam 

mecanismos de controle e aprendizado organizacionais enquanto que no de 250 

pontos, esses conceitos não se aplicam. 

O Modelo de premiação de 250 pontos é indicado para organizações de 

qualquer porte que estejam num estágio inicial de estruturação de seu sistema de 

gestão. Este modelo utiliza a estrutura básica do Modelo de Excelência do Prêmio 

Nacional de Qualidade com oito critérios, sendo sete de Enfoque e Aplicação 

(Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e 

Conhecimento, Pessoas e Processos) e um de Resultados. Cada um dos critérios é 

subdividido em Aspectos de Avaliação que abordam os seus requisitos essenciais. 

São eles: Critérios de Enfoque – conjunto das práticas de gestão utilizadas para 

atender aos requisitos de cada Aspecto de Avaliação; Critérios de Avaliação – 

disseminação e uso do enfoque pela organização, sendo disseminação a 

implementação das práticas de gestão, horizontal e verticalmente, pelas áreas, 

processos, produtos e/ou pelas partes interessadas, considerando-se o perfil da 

organização e Resultados – Conseqüência da aplicação dos enfoques. O 

encadeamento lógico das três dimensões estabelece que enfoque e aplicação 

geram resultados, portanto, os resultados validam a aplicação dos enfoques que os 

geraram. Em resumo, resultados ruins são consequências de enfoques 

inadequados, de limitada aplicação, ou de ambos. 

A utilização de um modelo permite ao gestor a visão sistêmica dos processos 

com vistas à consecução dos objetivos maiores, de forma pró-ativa, minimizando no 

tempo as crises do dia-a-dia. O registro de práticas de gestão sob a forma de 

relatórios e sua avaliação permite o conhecimento histórico dos processos da 
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organização, a identificação dos pontos passíveis de melhoria, a verificação da 

realização dos objetivos e correção dos rumos, e o aumento da motivação dos 

integrantes da organização (Mota, 2008). 

Segundo a FNQ (2007), práticas de gestão são atividades executadas 

regularmente com a finalidade de gerir uma organização, de acordo com os padrões 

do trabalho. Estes são definidos como regras de funcionamento das práticas de 

gestão, que podem estar sob a forma de diretrizes organizacionais, procedimentos, 

rotinas de trabalho, normas administrativas, fluxogramas, quantificação dos níveis 

que se pretende atingir ou qualquer meio que permita orientar a execução de 

práticas. O padrão de trabalho pode ser estabelecido tomando como critérios as 

necessidades das partes interessadas, estratégias, requisitos legais, nível de 

desempenho de concorrentes, informações comparativas pertinentes, normas 

nacionais e internacionais, entre outros. 

O Perfil tem a intenção de ajudar a compreender melhor quem é, o que 

produz e o que é pertinente e importante para a Organização. 

 Tendo-se em vista a falta de padronização de instrumentos que favoreçam a 

avaliação e o planejamento da gestão de Unidades Básicas de Saúde, o modelo do 

PNGS apresenta-se como um instrumento a ser testado em UBS. 
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1.4. Capela do Socorro 

 

A Subprefeitura da Capela do Socorro é uma das 31 subprefeituras da cidade 

de São Paulo. É composta por três distritos administrativos: Socorro, Grajaú e 

Cidade Dutra, que ocupam um território de 134,2 km², com uma população de mais 

de 600 mil pessoas, sendo a mais populosa da cidade. A região de Capela do 

Socorro, ao sul do município de São Paulo, estende-se por uma vasta área abaixo 

dos canais dos rios Jurubatuba e Guarapiranga. Cerca de 90% de seu território está 

inserido em área de proteção aos mananciais responsáveis pelo abastecimento de 

30% da população da região metropolitana de São Paulo. Em toda região 95 mil 

pessoas moram em favelas (Prefeitura Municipal de São Paulo, Subprefeituras, 

2009). 

A figura 2 mostra o mapa da região com os equipamentos de saúde 

existentes (Coordenadoria de Saúde Capela do Socorro, 2004). 
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Figura 2 – Mapa da Subprefeitura Capela do Socorro com suas UBS e outros 

equipamentos de saúde. 

 

O Índice Saúde é um indicador para acompanhamento dos resultados da 

atuação da SMS e CRS nas Subprefeituras (Prefeitura Municipal de São Paulo, 

2006). Para construção do Índice são utilizados: o coeficiente de mortalidade infantil, 

mortalidade precoce por doenças crônicas não transmissíveis, coeficiente de 

incidência de tuberculose e coeficiente de mortalidade por causas externas.  

Em especial a Mortalidade Precoce por Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNT) é obtida pelo cálculo da proporção de mortes por DCNT relacionadas ao 

diabetes e à hipertensão arterial que ocorreram em indivíduos com menos de 60 

anos de idade, portanto evitáveis com políticas públicas adequadas. 

O Quadro 1 mostra o Índice-Saúde por Subprefeitura da Cidade de São 

Paulo. A Capela do Socorro está em 30ª posição tanto em 2004 como 2005, só 

perdendo para Parelheiros. 
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Quadro 1 – Índice Saúde por Subprefeitura da Cidade de São Paulo – 2004/2005 

 

O Quadro 2 mostra que a Subprefeitura Capela do Socorro mantém-se nos 

anos de 2003, 2004 e 2005 em relação à mortalidade proporcional por faixa etária 
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no Índice-Saúde nas 7 últimas colocações, mostrando uma alta mortalidade precoce 

em menores de 60 anos relacionadas à hipertensão arterial e diabetes. 

 

Quadro 2 - Índice-Saúde por Subprefeitura - Mortalidade Proporcional por faixa 

etária (% de menores de 60 anos) Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Município 

de São Paulo, 2003 a 2005. 

 

 A HA junto com o DM, devido alta prevalência, comprometem a qualidade de 

vida da população devido às incapacidades e mortes prematuras, gerando um alto 
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custo para a sociedade. Medidas de promoção à saúde, melhora de qualidade de 

cada atendimento, levariam a prevenção de complicações como infarto do miocárdio 

e acidente vascular cerebral, o que proporcionaria diminuição dos custos, bem como 

melhoraria a qualidade de vida das pessoas.  

Sabendo que a região da Capela do Socorro é uma região com os piores 

índices de saúde e que a melhoria dos mesmos acontece a partir da Atenção 

Básica, a procura de modelos gerenciais que dêem conta de equacionar, discutir e 

procurar melhores práticas de atenção aos pacientes portadores destas patologias 

constitui um desafio para o SUS. O que se busca são modelos gerenciais que levem 

em conta toda complexidade da rede básica de saúde, fáceis de aplicar, capazes de 

melhorar a eficiência, com diminuição de desperdícios e traduzidos em melhores 

resultados, no caso, melhor controle dos pacientes.   
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2. OBJETIVOS 

 

 

  Geral:  

Verificar se o Modelo de Gestão preconizado pelo PNGS pode ser 

compreendido e aproveitado para estimular oportunidades de melhoria 

de desempenho em Unidade Básica de Saúde, na Supervisão Técnica 

de Saúde da Capela do Socorro, município de São Paulo. 

 

 Específico: 

 1 – Verificar se há diferença na gestão de UBS tradicional e UBS com 

Programa de Saúde da Família (PSF) avaliadas pelo modelo 

preconizado pelo PNGS. 

 2 – Verificar se há melhora do indicador “controle de pacientes 

hipertensos” nas unidades de saúde que adotem como orientação para 

sua gestão o modelo preconizado pelo PNGS. 
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3. MÉTODOS 

 

 

1 – Local de estudo: Este foi realizado em 10 das 14 UBS existentes da 

Supervisão Técnica de Saúde da Capela do Socorro (STSCS) na Coordenadoria 

Regional de Saúde Sul (CRS Sul), tanto UBS tradicionais quanto UBS com PSF. 

 

2 – Critérios de inclusão: 10 gerentes da STSCS aderiram espontaneamente 

ao projeto. Todas as UBS tinham pelo menos um ano de existência e no mínimo 10 

profissionais da força de trabalho. 

 

3 – Houve duas reuniões mensais com os gerentes para instruções da 

realização do Perfil da UBS: Resumo das atividades da UBS abordando o que é 

mais importante para a mesma, as principais estratégias e planos de ação e sua 

visão de futuro. 

Inicialmente, foi solicitada a realização do Perfil da UBS aos gerentes, de 

acordo com orientações preconizadas pelo PNGS, a fim de tornar o processo de 

avaliação mais prático e ágil. Compõem o Perfil os seguintes itens: Descrição básica 

da organização (instituições, propósitos e porte da organização; produtos e 

processos; força de trabalho; clientes, mercado e concorrência; fornecedores e 

insumos; sociedade e relacionamento com outras partes interessadas), áreas de 

atuação (Oferta), aspectos relevantes, histórico da busca pela excelência e 

organograma. Estes itens encontram-se especificados no Anexo 1. 
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Houve boa receptividade dos gerentes que não faltavam às reuniões e se 

comprometeram a realizar os relatórios. 

Nestas reuniões compareciam não somente os gerentes como também o 

Supervisor da STSCS e assessoria técnica da CRS Sul para discussão de como 

transpor o modelo do papel para ser aplicado na UBS. 

 

4 – Instruções para confecção do Relatório de Gestão (RG): Após a 

reavaliação e discussão do Perfil da UBS, os gerentes foram instruídos a fazer um 

primeiro relatório sobre os oito critérios do PNGS (Ciclo 2005 – 2006). 

A priori, a confecção do RG seria no início e no final do projeto. 

As instruções foram feitas por examinadores treinados do PNGS, em oito 

reuniões previamente acordadas pelos gerentes das UBS. A metodologia foi de aula 

dialogada seguida por discussão do grupo sobre o assunto. Foram ministradas 

instruções básicas sobre os elementos do modelo de gestão: liderança, 

planejamento, clientes, sociedade, informações, pessoas, processos e resultados. 

 Foram realizadas reuniões mensais com todos os gerentes para discussão 

dos critérios e aspectos da avaliação, assim como entendimento e aplicabilidade nas 

UBS, descritos no Anexo 2.  

Os gerentes das UBS entregaram o Relatório de Gestão, baseados nas 

orientações PNGS 250 pontos para apreciação dos examinadores.  

 

5 – Avaliação do Perfil da UBS: 

Para análise do Perfil das UBS criou-se um instrumento baseado nos 

preceitos do PNGS onde foram analisadas variáveis ligadas às características de 
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apresentação e conteúdo do Perfil da UBS. Foram observados os seguintes itens no 

conteúdo: foco no contexto, informações pertinentes, limitações reconhecidas e 

analisadas, uso de referências bibliográficas, evitando a inclusão de detalhes 

excedentes às práticas de gestão e rotinas de trabalho, pontuando-se cada item com 

valores de um a cinco, sendo 1 – discordo plenamente, 2 – discordo parcialmente, 3 

– indiferente, 4 – concordo parcialmente e 5 concordo plenamente. Para a análise da 

apresentação, foram observados os seguintes itens: trabalho com começo-meio-fim, 

trabalho realizado com os elementos solicitados, trabalho apresentado de forma 

clara e objetiva, estilo de texto conciso e direto, segurança sobre os aspectos 

descritos, presença de figuras esclarecedoras e formato do texto em geral. Os 

pontos foram somados, sendo 25 para conteúdo e 35 para apresentação, 

perfazendo um total de 60 pontos. Seis examinadores previamente treinados pelo 

PNGS, membros da Coordenadoria Regional de Saúde Sul, Supervisão Técnica de 

Saúde da Capela do Socorro e pesquisadores do Departamento de Medicina 

Preventiva da UNIFESP, fizeram a análise do Perfil, de forma individual, de acordo 

com o instrumento de avaliação padronizado. A pontuação final de cada UBS foi 

obtida pela média das avaliações dos examinadores. (Anexo 3) 

 

6 – Avaliação do Relatório de Gestão: 

A análise do RG foi feita pelo mesmo grupo de examinadores, utilizando-se o 

aplicativo de auto-avaliação, disponível no site www.cqh.org.br (FPNQ, 2005). A 

pontuação de cada UBS foi apresentada por critério e o máximo de pontos possíveis 

é de 250 pontos.  
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A pontuação de cada Aspecto de Avaliação está baseada em três dimensões: 

Enfoque, Aplicação e Resultados. Cada uma dessas dimensões possui fatores de 

avaliação. Pontuação de Critérios de Enfoque e Aplicação (Pontuação de critérios de 

1 a 7). (Anexo 4) 

Cada um dos sete Critérios de Enfoque e Aplicação é representado por cinco 

Aspectos de Avaliação; cada Aspecto de Avaliação possui um ou mais requisitos 

associados. O completo atendimento ao requerido nos cinco Aspectos representa 

100% de atendimento ao Critério avaliado. A avaliação consiste em buscar 

identificar, dentro da Tabela de Pontuação, qual percentual melhor reproduz, isto é, 

mais se aproxima da situação real das práticas de gestão da organização, sob a 

ótica de cada um dos Aspectos avaliados. Primeiro escolhe-se a faixa (linha) que 

melhor se ajusta ao Aspecto, com base no estágio dos fatores para pontuação 

Adequação / Proatividade; a seguir, avalia-se o estágio dos fatores Disseminação / 

Continuidade e escolhe-se a faixa (coluna) cuja descrição mais se aproxima da 

situação encontrada no Aspecto. O percentual do Aspecto é o valor encontrado no 

cruzamento entre as duas faixas selecionadas anteriormente. Esse valor pode ser 

qualquer um dos seguintes: 0%, 5%, 10%, 15% ou 20%. 

Para obter o percentual total de um Critério é necessário somar os cinco 

valores percentuais parciais, que representam os níveis de atendimento de cada um 

dos Aspectos de Avaliação que compõem o Critério. O percentual do Critério será, 

portanto, qualquer valor entre 0% e 100%, sempre em múltiplos de cinco. A 

pontuação do Critério é o resultado da multiplicação do percentual total obtido no 

Critério pela pontuação máxima.  
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Os Aspectos do Critério de Resultados solicitam um conjunto de resultados. A 

avaliação consiste em buscar identificar, dentro da Tabela de Pontuação descritas 

no Anexo 5, qual percentual melhor reproduz, isto é, mais se aproxima da situação 

real dos resultados da organização, com base nos fatores de pontuação da 

dimensão Resultados, ou seja, Relevância, Desempenho e Tendência. Esses 

fatores deverão ser demonstrados com a apresentação de gráficos ou tabelas de 

resultados. Primeiro, seleciona-se a faixa (linha) que melhor se ajusta ao Aspecto, 

com base no estágio dos fatores para pontuação Relevância / Desempenho; a 

seguir, avalia-se o estágio do fator Tendência e escolhe-se a faixa (coluna) cuja 

descrição mais se aproxima da situação encontrada no Aspecto. 

Para obter o percentual total do Critério é necessário somar os cinco valores 

percentuais parciais, que representam os níveis de atendimento de cada um dos 

Aspectos de Avaliação que compõem o Critério. O percentual do Critério será, 

portanto, qualquer valor entre 0% e 100%, sempre em múltiplos de cinco. A 

pontuação do Critério é o resultado da multiplicação do percentual total obtido no 

Critério pela pontuação máxima do Critério. 

A pontuação global é o resultado da soma da pontuação obtida em cada um 

dos oito Critérios e simboliza o estágio atual do sistema de gestão da organização. 

(Quadro 3) 
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Quadro 3 – Pontuação máxima prevista para os critérios, segundo modelo PNGS. 
 
 

         
            Critérios e Itens 
 

           
         Pontuação Máxima 

 
1. Liderança 
2. Estratégias e Planos 
3. Clientes 
4. Sociedade 
5. Informações e Conhecimento
6. Pessoas 
7. Processos 
8. Resultados 
 
Pontuação global 

 
                      30 
                      20 
                      25 
                      15 
                      15 
                      20 
                      25 
                    100 
 
                     250 

 

 7 – Avaliação da descrição do RG, segundo critérios do PNGS, mostrando a 

percepção do aprendizado adquirido no treinamento efetuado para gerentes, 

selecionando trechos com percepção boa - o gerente descreve as práticas de gestão 

utilizadas, os respectivos padrões de trabalho dessas práticas, incluindo os 

responsáveis e a periodicidade da realização, além da aplicação das práticas e 

padrões, demonstrando inclusive por meio de exemplos, a disseminação e a 

continuidade - ou ruim – a descrição é genérica, sem descrição das práticas de 

gestão. 

 

8 – Mensuração do indicador: Como indicador de progresso de gestão foram 

realizados dois mutirões com pacientes hipertensos matriculados nas UBS, um em 

agosto de 2006 e outro em maio de 2007, para verificar se houve melhora do 

controle de pacientes com Hipertensão Arterial (HA). Estabeleceu-se uma amostra 
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por conveniência de 500 pacientes com hipertensão, matriculados há pelo menos 

seis meses nas Unidades. Considerou-se a possibilidade de perda por não 

comparecimento de 20%, por este motivo solicitou-se que cada UBS convidasse 50 

pacientes para comparecer a um Mutirão na própria UBS, em data e horário 

previamente estipulados. Nas UBS com PSF os pacientes recrutados provinham das 

diferentes micro-áreas de abrangência, de tal forma a representar todas as micro-

áreas cobertas pela Unidade.  Foram, portanto, realizados dez Mutirões simultâneos, 

durante o período da manhã, nas dez UBS participantes.  

Além disso, foram apuradas a porcentagem de cadastramento destes 

pacientes no Sistema HiperDia, do Ministério da Saúde (2002), por UBS, no período 

do estudo. 

As medidas da Pressão Arterial foram obtidas por pesquisadores previamente 

treinados, após paciente ter descansado por 10 minutos, obtida com o paciente 

sentado, após 2 a 5 minutos de repouso, e registrada de preferência no braço direito 

para comparação subsequente. A pressão sistólica corresponde aos primeiros 

ruídos arteriais (fase I dos sons de Korotkoff) com a desinsuflação do manguito, e a 

pressão diastólica corresponde ao seu desaparecimento (fase V dos sons de 

Korotkoff) de acordo com as Diretrizes Brasileiras de HA (Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, 2006). 

A porcentagem de pacientes cadastrados no Sistema HiperDia foi obtida a 

partir do Centro de Informações (CEInfo) da STS Capela do Socorro. 

 Estes indicadores foram escolhidos porque a região estudada apresenta alta 

taxa de mortalidade precoce por hipertensão e diabetes (Prefeitura Municipal de São 

Paulo, 2006). 
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9 – Comissão de Ética em Pesquisa (CEP): o presente estudo foi aprovado 

pelas comissões de ética em pesquisa da UNIFESP e Secretaria Municipal da 

Saúde (processos: CEP 0057/06 e 0126/2006 – CEP/SMS), segundo resolução 

196/96 e faz parte do Projeto: Sistema HiperDia como indicador de progresso de 

modelo de gestão aplicado a Unidades Básicas de Saúde. MS/CNPq/FAPESP – No. 

05/58533-8, coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Roberto Ramos – Professor Titular do 

Departamento de Medicina Preventiva (DMP) – UNIFESP.  

 

10 – Análise dos Dados: 

Os Relatórios de Gestão foram avaliados por examinadores credenciados 

pelo curso para formação de examinadores do PNGS, incluindo assessores técnicos 

da Supervisão Técnica da Capela do Socorro e Coordenação Regional de Saúde 

Sul e foram pontuados com auxílio do Programa de auto-avaliação disponível no site 

do CQH (FPNQ, 2005), mediante cadastro de usuário e senha.  

A avaliação do aprendizado do Modelo preconizado pelo PNGS foi realizada 

por meio de leitura criteriosa dos textos produzidos pelos gerentes, identificando a 

compreensão ou não do proposto nas reuniões de instrução. 

As medidas das Pressões Arteriais ao início e após dez meses da aplicação 

do modelo de gestão foram lançadas no Programa Excel 2003 e suas médias foram 

comparadas pelo teste “t” de Student para amostras pareadas ou não pareadas, 

com nível de significância fixado em 5%. 

Os dados analisados serão compartilhados com as UBS que receberão um 

relatório detalhado de todo processo e para fins de publicação, os dados individuais 

serão mantidos em sigilo. 
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4. RESULTADOS 

 

A tabela 1 mostra a análise ligada às características da Apresentação do 

Perfil de cada UBS. A média dos examinadores por UBS variou de 17,8 (51%) a 

29,2 (83%). A média geral com relação à Apresentação foi de 24,7 (70,6%) num total 

de 35. 

A média da Apresentação do Perfil de UBS com PSF foi superior (26,6) a das 

UBS tradicionais (23,5). 

 

Tabela 1 – Análise do Perfil de cada UBS referente a Apresentação segundo cada 

examinador. 

 

 

 

 

U B S
1 2 3 4* 5 6* 7 8 9* 10* %

E
xa

m
in

ad
or

es

A 26 23 27 23 30 30 24 18 31 24 25,6 73,1
B 26 22 22 22 30 32 24 22 32 24 25,6 73,1
C 20 29 20 33 33 31 14 11 22 21 23,4 66,9
D 29 30 23 32 31 29 27 25 31 25 28,2 80,6
E 20 27 18 25 25 25 21 11 19 23 21,4 61,1
F 20 22 22 28 26 27 26 20 25 24 24 68,6

média dos examinadores/UBS 23,5 25,5 22,0 27,2 29,2 29,0 22,7 17,8 26,7 23,5 24,7 70,6
desvio padrão 4,0 3,6 3,0 4,6 3,1 2,6 4,7 5,8 5,5 1,4 3,8

média geral: 24,7
média UBS tradicional: 23,5
média UBS com PSF (*): 26,6

Análise da Apresentação do 
Perfil de Organização média das UBS / 

Examinador
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A tabela 2 mostra a análise realizada pelos 6 examinadores ligada às 

características do Conteúdo do Perfil de cada UBS. A média dos examinadores para 

cada UBS variou de 13,2 (52,8%) a 19,3 (77,2%). A média geral com relação ao 

Conteúdo foi de 16,1 (64,4%) num total de 25. 

As UBS com PSF obtiveram uma média ligada às características do Conteúdo 

do Perfil superior (17,3) em relação à média das UBS tradicionais (15,4). 

 

 

Tabela 2 – Análise do Perfil de cada UBS referente ao Conteúdo segundo cada 

examinador. 

 

 

 

U B S

1 2 3 4* 5 6* 7 8 9* 10*
%

Ex
am

in
ad

or
es

A 17 13 15 14 20 23 14 12 24 16 16,8 67,2
B 17 13 13 16 20 17 14 13 18 14 15,5 62
C 8 19 14 20 20 19 6 16 12 12 14,6 58,4
D 19 21 18 23 22 20 16 16 20 16 19,1 76,4
E 15 18 14 14 18 18 15 6 15 17 15 60
F 14 14 15 19 16 17 16 16 16 15 15,8 63,2

média dos examinadores/UBS 15,0 16,3 14,8 17,7 19,3 19,0 13,5 13,2 17,5 15,0 16,1 64,5
desvio padrão 3,8 3,4 1,7 3,6 2,1 2,3 3,8 3,9 4,2 1,8 3,1

média geral: 16.1
média UBS tradicional: 15,4
média UBS com PSF (*): 17,3

Análise do Conteúdo do   Perfil 
da Organização média das UBS / 

Examinador
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A tabela 3 mostra a variabilidade entre os examinadores referentes ao 

Conteúdo e a Apresentação. A variabilidade entre os examinadores foi 1 a 11% para 

mais ou para menos da pontuação média. 

 

 

Tabela 3 – Variabilidade entre os examinadores referente ao Conteúdo e 

Apresentação. 

 

A Figura 3 mostra a porcentagem de pontos obtida pelas UBS em relação ao 

Conteúdo referente ao Perfil da UBS. A Figura 4 mostra a porcentagem de pontos 

obtida pelas UBS em relação à Apresentação referente ao Perfil da UBS. 

 

 

 

U B S
1 2 3 4* 5 6* 7 8 9* 10* média % Distância da média

   
   

   
   

  e
xa

m
in

ad
or

es

A
conteúdo 17 13 15 14 20 23 14 12 24 16 16,8 67%

6%apresentação 26 23 27 23 30 30 24 18 31 24 25,6 73%

B conteúdo 17 13 13 16 20 17 14 13 18 14 15,5 62%
11%

apresentação 26 22 22 22 30 32 24 22 32 24 25,6 73%

C conteúdo 8 19 14 20 20 19 6 16 12 12 14,6 58%
8%

apresentação 20 29 20 33 33 31 14 11 22 21 23,4 67%

D conteúdo 19 21 18 23 22 20 16 16 20 16 19,1 76%
4%

apresentação 29 30 23 32 31 29 27 25 31 25 28,2 81%

E conteúdo 15 18 14 14 18 18 15 6 15 17 15 60%
1%

apresentação 20 27 18 25 25 25 21 11 19 23 21,4 61%

F
conteúdo 14 14 15 19 16 17 16 16 16 15 15,8 63%

5%
apresentação 20 22 22 28 26 27 26 20 25 24 24 69%

(*) - UBS com PSF

qualidade do examinador 
(conteúdo x apresentação)
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Figura 3 – Porcentagem atingida no Perfil de cada UBS, referente ao Conteúdo 

 

 

Figura 4 – Porcentagem atingida no Perfil de cada UBS, referente à Apresentação. 
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O RG, modelo completo do PNGS, foi entregue por apenas oito (8) UBS e foi 

avaliado pelo mesmo grupo de examinadores, de acordo com critérios do PNGS 

(anexo 2). A tabela 4 mostra a pontuação obtida em cada critério, bem como a soma 

dos critérios para o modelo de 250 pontos. A soma total obtida pela UBS variou de 

16 (6,4%) a 103 (41,2%) pontos. Foi realizada uma média parcial das UBS com PSF 

e das UBS tradicionais. Observou-se que as médias atingidas pelas UBS com PSF 

(78 pontos – 31,2%) foram maiores que a média das UBS tradicionais (51 pontos – 

20,4%). 
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Tabela 4 – Pontuação obtida para cada critério avaliado no RG de cada UBS. 

UBS/Critérios Lider
ança 

Estrat
égias 

e 
Plano

s 

Clie
nte
s 

Soc
ied
ade

Info
rma
çõe
s e 
Co
nhe
cim
ent
o 

Pes
soa

s 

Pro
ces
sos 

Res
ulta
dos 

Total 

Pontuação máxima 30 20 25 15 15 20 25 100 250 

1 
Pontuação 3 3 1 1 0 3 2 3 16 
% 10 15 5 7 0 13 7 3 6,4 

4 (*) 
Pontuação 20 13 19 7 10 10 9 17 103 

% 67 63 77 43 63 48 35 17 41,2 

5 
Pontuação 12 6 9 4 6 8 3 18 66 

% 38 32 35 27 40 40 12 18 26,4 

6 (*) 
Pontuação 16 11 11 5 7 8 5 23 85 

% 52 55 43 33 43 40 20 23 34 

7 
Pontuação 14 10 9 4 5 5 3 22 70 

% 47 50 35 23 30 27 10 22 28 

8 
Pontuação 8 10 4 2 5 5 8 25 65 

% 27 50 15 10 33 23 30 25 26 

9 (*) 
Pontuação 14 13 12 5 6 6 6 25 87 

% 45 67 48 35 42 30 23 25 34,8 

10 (*) 
Pontuação 12 8 5 2 6 5 2 8 49 
% 40 40 22 13 40 23 8 8 19,6 

           

Média total    
Pontuação 12 9 9 4 5 6 5 18 68 

% 41 46 35 24 36 31 18 18 27,2 

Média UBS 
tradicional  

Pontuação 8 8 5 2 3 4 4 17 51 

% 12 38 18 13 21 21 16 17 20,4 

Média UBS 
PSF (*) 

Pontuação 15 10 11 5 7 7 5 18 78 

% 48 51 45 30 46 36 20 18 31,2 
(*) UBS com PSF 
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A tabela 5 descreve trechos do RG segundo os critérios do PNGS e mostra a 

percepção do aprendizado adquirido no treinamento efetuado para gerentes, 

selecionando trechos com percepção boa ou ruim. 

 

 

Tabela 5 – Percepção do aprendizado adquirido no treinamento dos gerentes 

 
a) LIDERANÇA 

BOA RUIM 
“...o gerente compartilha as decisões com 
as 4 equipes de PSF, equipe técnica e 
administrativa baseado nas diretrizes da 
UNISA e SMS e chegando a um consenso, 
conclui e vigora as mesmas para que 
sejam colocadas em prática...” (5) 
 
“Anualmente o gerente, encarregado do 
expediente, equipe e conselho gestor se 
reúnem para avaliação do ano atual 
utilizando os parâmetros da atenção básica 
(NOAS 2001). São pontuados os 
problemas e elaboração de propostas de 
soluções...” (9*) 
 
“Aplicação de planilhas com levantamento 
de problema e propostas de soluções”. (6*) 

“Para sermos líder de alguma etapa, 
devemos sempre estar por dentro 
dos assuntos que regem a produção 
da unidade” 
 
“O bom líder deve sempre 
administrar tarefas pra cada um ou 
equipe, sem protecionismos, sempre 
estimulando ambiente de cortesia e 
ajuda mútua entre todos, para o bom 
desempenho do trabalho, sem usar 
de atributos de espiões para saber 
das avaliações necessárias...”(1) 

 
 
b) ESTRATÉGIAS E PLANOS 

BOA RUIM 
“Através das reuniões diárias das equipes 
onde são levantadas as necessidades 
para serem formadas as estratégias e 
planos semanais e mensais de trabalho: 
agendamentos de consultas, visitas 
domiciliares e grupos educativos e 
consolidando e corrigindo as diretrizes 
para fechamento da agenda local, na 
reunião quinzenal da equipe”. (5) 
 
“A partir da identificação dos problemas 

“Aumento da produção. Para isso 
devemos ter metas pré-
estabelecidas, tais como aumento no 
número de médicos, atas, auxiliares 
de enfermagem... melhorar o 
acolhimento dos usuários, melhorar o 
absenteísmo, melhorar ainda mais o 
sistema de marcação de agenda 
regulada, para que o usuário sinta 
que cada vez mais esta sendo 
respeitado”.(1) 
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são eleitas algumas prioridades para 
serem trabalhadas em longo prazo (5 
anos).” Houve descrição da elaboração 
de cronograma de atividades com os 
desdobramentos necessários. (9*) 
 
“Mensalmente é realizado planejamento 
pela equipe para readequação do 
planejamento anual para que os mesmos 
tenham a certeza de que estão cumprindo 
o que foi planejado e quais as variáveis 
determinantes”. (6*) 

 
 
c) CLIENTES 

BOA RUIM 
“As necessidades dos clientes são 
identificadas e os grupos de clientes são 
definidos através de visitas domiciliares, 
acompanhamento mensal de todas as 
famílias de sua responsabilidade”, exemplo 
de grupos educativos de adolescente onde 
aborda-se drogas, álcool e violência.  (9*) 
 
“Temos varias canais de relacionamento 
com os clientes, desde o Conselho Gestor, 
formado por membros da comunidade 
local e funcionários da rede, que procura 
trazer as reclamações e sugestões da 
população para a gerência”. (5) 

“Os principais pontos que temos de 
melhorar para atingirmos o ideal 
seria melhor acolhimento, mais 
recursos humanos em todos os 
setores, funcionários melhor 
remunerados, melhores 
aparelhagem, fazendo com que as 
reclamações dos usuários fossem 
nulas ou muito baixas.” (1) 

 
 
d) SOCIEDADE 

BOA RUIM 
“Como não temos um esquema articulado 
com a prefeitura para coleta seletiva de 
lixo (plástico, papel, metal e vidro), ano 
passado foi feito um cadastramento de 
catadores de material reciclável”. (4*) 
 
“Anualmente a UBS juntamente com a 
escola,associação de moradores e 
Ecoativa organizam a semana do meio 
ambiente e semana da água quando são 
trabalhadas as questões de preservação 
ambiental e assim são estimulados os 
funcionários a participarem”. (9*) 
 

“A nossa meta tem como prioridade o 
respeito pelo meio ambiente, respeito 
pelas pessoas, respeito pelo 
funcionário”. (1) 
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“Através de cartazes são estimulados a 
participarem da coleta seletiva, das 
promoções à saúde como a dengue, 
campanhas nacionais contra a 
Poliomielite, Influenza b, tuberculose, etc”. 
(7) 
 

 
 
e) INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO 

BOA RUIM 
“Mensalmente é retirado relatório do 
Sistema de Informação da Atenção 
Básica e disponibilizado para o gerente e 
equipe quando é feita correção e análise 
dos dados”. (9*) 
 
“Após correções finais..., é exposto ao 
público, em quadro próprio com o título 
de Placar da Saúde, contendo 
informações sobre a produção dos 
profissionais responsáveis pelo trabalho, 
estatística de vacinas, coleta de exames, 
coleta de Papanicolaou, dispensação de 
remédios, além do número de famílias e 
população atendida pela UBS”. (4*) 
 
“A unidade ... utiliza informações 
comparativas como mesmo período do 
ano anterior em sua saúde da mulher a 
fim de intensificar algumas ações como, 
por exemplo: coleta de Papanicolaou, 
consulta de puerpério...” (6*) 

“As orientações seguras dos senhores 
médicos e funcionários que orientam 
os grupos estimulam as pessoas 
participantes a disseminar as idéias 
entre os seus familiares e 
concomitantes a respeitar o meio 
ambiente, e a saúde como um todo, 
evitando disseminações de doenças. 
Alem disso, os próprios funcionários 
entre si devem elaborar ações 
educativas para melhora no seu 
aprimoramento profissional”. (1) 
 
 

 
 
f) PESSOAS 

BOA RUIM 
“A UBS tem trabalhado no sentido de 
cuidar do cuidador: com reuniões 
mensais onde tem tentado descobrir e 
atuar nos problemas que possam estar 
influenciando cada profissional na sua 
saúde mental, evitando um stress e 
afastamentos e melhorar a segurança no 
ambiente de trabalho”. (6*) 
 
“A organização identifica os perigos e 
trata os riscos relacionados à saúde, a 

Não houve relato ruim 
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segurança e a ergonomia quando 
promove  uma escuta qualificada, 
identifica problemas e encaminha 
documentos para os níveis regionais 
solicitando alguns equipamentos como: 
bota, guarda-chuva e protetores solares 
para os agentes comunitários de 
saúde...Durante o ano de 2006 iniciamos 
um programa ‘Cuidando do seu Coração’ 
voltado para os funcionários, onde foram 
elaborados o IMC...proposta de 
cardápio...metas de perda de peso com 
premiações surpresas”. (9*) 

 
 
g) PROCESSOS 

BOA RUIM 
“A UBS administra os recursos 
financeiros elaborando uma relação de 
necessidades a partir de uma escuta 
qualificada junto aos funcionários, em 
seguida observando os processos 
assistenciais (médico, enfermagem e 
odonto) tem os seus procedimentos 
norteados pelos seguintes 
documentos...” (9*) 
 
“Baseados no NOAS 2001 são traçados 
os processos de trabalho para que sejam 
atingidas as metas de produção dando 
continuidade às práticas e padrões que 
são estabelecidas a cada ano letivo”. (7) 

“A unidade deverá sempre estar 
pautada para o bom atendimento e 
bem estar de todos, incluindo a saúde 
e qualidade de vida dos seus 
funcionários. Para tanto estamos 
solicitando melhora em toda estrutura 
física da unidade, reforma do telhado, 
melhores salários, melhor distribuição 
das tarefas a serem elaboradas, 
equidade no atendimento, mais 
recursos humanos, pessoal 
qualificado em treinar os nossos 
funcionários”. (1) 

 
 
h) RESULTADOS 

BOA RUIM 
Apresentação de resultados relativos aos 
clientes e mercado, econômico-
financeiros, pessoas, fornecedores, 
agendamentos externos, sociedade e 
processos de apoio e organizacionais. 
(6*) 

Descreve, porem não mostra 
números. (1) 

 
(*) – UBS com PSF 
 

A maioria dos relatórios mostra entendimento de formulação. 
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Como indicadores de resultado, obteve-se o número de pacientes 

cadastrados no sistema HiperDia e verificou-se os níveis de pressão arterial de uma 

amostra por conveniência de pacientes acompanhados com HAS pelas UBS. 

A Tabela 6 mostra o número de pacientes cadastrados no Sistema HiperDia 

no início do estudo (até 25/08/2006) e no final do mesmo (até 07/05/2007). Houve 

um aumento no número de pacientes cadastrados em 6,6 %. O incremento foi de 

5,5% para os cadastrados nas UBS tradicionais e 8,3% para as UBS com PSF. Não 

houve mudança em outras regiões do município. 
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Tabela 6 - Total de cadastrados no Sistema HiperDia, por UBS, em agosto/2006 e 

maio de 2007 (STS-Capela do Socorro).  

                        

UBS 

Total de cadastrados 

Até 
25/08/2006

Até 
07/05/2007

Incremento 
 

       n              % 
1 611 666 55 9,0 
2 741 741 0 0,0 
3 295 329 34 11,5 

4 (*) 382 391 9 2,4 
5 579 618 39 6,7 

6 (*) 764 850 86 11,3 
7 438 474 36 8,2 
8 334 334 0 0,0 

9 (*) 202 275 73 36,1 
10 (*) 716 719 3 0,4 

Total 5062 5397 335 6,6 

  

                      (*) - UBS com PSF 
                         Fonte: CeInfo STS Capela do Socorro 

 

 

Em agosto de 2006, 361 pacientes participaram do mutirão; em maio de 2007 

foram 192 pacientes. O percentual de perdas por UBS foi de 47% (na tabela 8). Nas 

UBS tradicionais a perda foi de 49% e UBS com PSF 44%. 
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Tabela 7 - Número de pacientes acompanhados por HAS que compareceram ao 

mutirão em agosto/2006 e maio/2007 em cada UBS (STS-Capela do Socorro).  

 

                        

UBS Agosto/2006 
n 

Maio/2007 
n 

% perda por 
UBS 

1 54 28 48 
2 52 25 52 
3 28 15 46 

4 (*) 48 29 40 
5 24 8 67 

6 (*) 26 15 42 
7 18 13 28 
8 39 21 46 

9 (*) 29 19 34 
10 (*) 43 19 56 

Total 361 192 47 

                        
 
                           (*) - UBS com PSF 
 
 
 
 

A média de idade dos pacientes no mutirão 1 foi de 58 anos e no mutirão 2 de 

59 anos. 

Em relação ao sexo dos pacientes que participaram das avaliações, a 

proporção de mulheres foi cerca de ¾. Quanto à faixa etária, 52% eram menores de 

60 anos. Não houve variação importante na proporção de sexo e idade do primeiro 

para o segundo mutirão (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Características dos pacientes com hipertensão (usuários) que 

participaram das avaliações, em agosto/2006 e maio/2007 (STS-Capela do Socorro). 

 

  
 Agosto/2006  Maio/2007 

  n % n % 

Sexo Masculino 93 26 51 27 
Feminino 268 74 141 73 

Idade 
< 60 anos 191 53 99 52 
>= 60 anos 164 45 91 47 
Sem informação 6 2 2 1 

 
                       
 
 
 

A tabela 9 mostra a porcentagem de pacientes descontrolados (PA >= 140 x 

90 mm Hg) com relação a PAS e PAD, nos dois mutirões. 

 

Tabela 9 - Porcentagem de controle da pressão arterial dos pacientes hipertensos, 

em agosto/2006 e maio/2007 (STS-Capela do Socorro).  

                   
 

 Agosto/2006  Maio/2007 
 n % n % 

PAS 

Controlados 

 

139 39 71 37 

Descontrolados 
(>= 140 mmHg) 

220 61 121 63 

PAD 

Controlados 

 

148 41 79 41 

Descontrolados 
(>= 90 mmHg) 

211 59 113 59 
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A tabela 10 mostra a média das pressões arteriais dos pacientes hipertensos 

e daqueles que foram considerados descontrolados (PA >= 140 x 90 mm Hg), 

comparando o antes e o depois. Nos pacientes descontrolados, observou-se uma 

queda estatisticamente significante da média da PAS e da PAD do primeiro para o 

segundo mutirão. 

 

Tabela 10 - Médias das pressões arteriais dos pacientes hipertensos e do grupo de 

pacientes considerados descontrolados (PA >140 x 90 mmHg), em agosto/2006 e 

maio/2007 (STS-Capela do Socorro).  

                    

  Agosto/06 Maio /07 
PA 

p 
 n PA 

 
 
 
PAS 
(mmHg) 

 
Todos os pacientes 
hipertensos 
 

192 143,6 145,8 0,267 

 
Somente os 
descontrolados 
(>= 140 mm Hg) 

79 167,0 156,6 0,002 

 
 
 
PAD 
(mmHg) 

 
Todos os pacientes 
hipertensos 
 

191 89,2 88,6 0,667 

Somente os 
descontrolados 
(>= 90 mm Hg) 

54 107,9 93,8 <0,001 

      
  

 

Comparando-se as médias das PAS e PAD obtidas nas UBS tradicionais e 

UBS com PSF, no primeiro mutirão (Tabela 11), as UBS com PSF apresentaram 

média de PAS significantemente superior às médias de PAS das UBS tradicionais. 
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No segundo mutirão houve diferença estatisticamente significante nas médias de 

PAD, ficando as UBS com PSF com menores médias (Tabela12). As UBS com PSF 

tiveram menor média de PAS que as UBS tradicionais, porém este valor não foi 

estatisticamente significante. 

 

Tabelas 11 - Médias das pressões arteriais dos usuários segundo tipo de UBS (não 

PSF/PSF), em agosto/2006 (STS-Capela do Socorro).  

                 

Pressão Arterial Agosto/2006 p n Média

PAS (mmHg) 
UBS tradicional 218 142,5 0,013 
UBS com PSF 117 149,6  

PAD (mmHg) 
UBS tradicional 

UBS com PSF 

218 

117 

89,0 

91,1 
0,248 

  

                         

Tabelas 12 - Médias das pressões arteriais dos usuários segundo o tipo de UBS 

(não PSF/PSF), em maio/2007 (STS-Capela do Socorro).  

                 

Pressão Arterial maio/2006 p n Média

PAS (mmHg) 
UBS tradicional 121 146,9 0,643 
UBS com PSF 63 145,0  

PAD (mmHg) 
UBS tradicional 

UBS com PSF 

121 

63 

91,3 

85,4 
0,003 
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 5. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo experimentou-se a aplicação de um novo modelo de gestão 

preconizado pelo PNGS, até então aplicado a hospitais públicos e privados, para 

servir de “ferramenta” a gerentes de UBS na avaliação/desenvolvimento de seu 

trabalho. Antes, os gerentes foram treinados e desenvolviam outros métodos para a 

formulação de seus relatórios de gestão que nem sempre eram suficientemente 

claros quanto aos aspectos do desenvolvimento do trabalho e obtenção de 

resultados. Segundo André e Ciampone (2007), vários cursos de capacitação foram 

realizados na SMS-SP, porém não se verificou mudança de comportamento dos 

gerentes após as capacitações. O último treinamento de gerentes da SMS-SP 

ocorreu em 2004 e utilizou o método preconizado pelo GERUS. 

O PNGS preconiza modelo estruturado, baseado em sete critérios de enfoque e 

aplicação e um de resultados, que pode servir para elaboração de relatório de 

gestão de forma prática, clara e concisa, levando a melhoria na gestão que 

consequentemente pode acarretar em melhor controle dos indicadores de saúde 

acompanhados pela SMS – SP.  

Na elaboração do Perfil das UBS observou-se que houve uma boa pontuação 

num geral; uma das explicações pode ser devida ao formato da realização do Perfil 

que é muito semelhante aos relatórios anteriormente desenvolvidos pelos gerentes, 

em especial na ocasião do GERUS. A pontuação média obtida referente à 

Apresentação foi de 24,7 (70,6%) e referente ao Conteúdo foi de 16,1 (64,4%). As 

UBS com PSF tiveram melhor avaliação comparando com as UBS tradicionais, tanto 

com relação à Apresentação (PSF – 76% e tradicional – 67%) como em relação ao 
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Conteúdo (PSF – 69% e tradicional – 61%). Uma hipótese levantada é que o PSF, 

por ter um alto grau de normatividade na sua implementação, regulamentado pelo 

Ministério da Saúde no formato da equipe, funções de cada profissional, estrutura, 

cadastro das famílias, levantamento dos problemas de saúde existentes no território 

e em modos de operação tenham mais facilidade na elaboração e melhor avaliação 

referente ao Perfil (Franco, 1999). 

Para a avaliação por critérios, estes tiveram que ser adaptados com exemplos 

pertinentes ao funcionamento das UBS, por ser a primeira vez que se trabalhou com 

o modelo na ABS.  

Em relação à pontuação dos Critérios, verificamos que num geral a pontuação foi 

baixa. Podemos inferir que talvez haja uma imaturidade/desconhecimento dos 

gerentes em sistematizar a gestão.  

Apesar da pontuação baixa, ao fazermos uma análise mais detalhada, 

observamos que em todos os critérios de enfoque e aplicação, a média das UBS 

com PSF foi maior que nas UBS tradicionais em cerca de 50%. As maiores 

diferenças nas médias foram observadas nos critérios Liderança e Clientes. 

O critério Liderança examina o comprometimento pessoal do gerente e outros 

líderes na atualização dos valores e diretrizes, considerando as necessidades de 

todas as partes interessadas - neste critério a média das UBS com PSF atinge a 

porcentagem de 48% e as UBS tradicionais 12%. O gerente do PSF deve interagir 

com os diversos atores sejam de dentro da UBS ou nas comunidades e articular, 

orientar e estimular estes atores para que as metas sejam atingidas, com um 

comprometimento pessoal, devendo considerar as necessidades de cada um. O 

mesmo já não ocorre rotineiramente com as UBS tradicionais.  
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Referente ao critério Clientes – que examina como a organização identifica, 

analisa, compreende e se antecipa às necessidades dos clientes e de como ele 

mede a satisfação dos mesmos – as UBS com PSF atingiram 45% neste critério 

enquanto as UBS Tradicionais 18%. Um dos fundamentos da atenção básica é 

desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita, e no PSF, devido o ACS morar na microárea e ser o elo de ligação da 

equipe com o paciente, a família e a comunidade, este vínculo tende a ser maior. 

Em relação à UBS tradicional, mesmo com uma área geográfica definida, a 

interação é feita quando o cliente procura a UBS numa queixa específica. 

O critério Estratégias e Planos – Examina o processo de formulação das 

estratégias para direcionar suas ações e aumentar seu desempenho - teve a melhor 

pontuação de todos os critérios - a média das UBS com PSF foi de 51% e as 

tradicionais 38%. Apesar de ambos fazerem parte da Atenção Básica que é 

caracterizada por conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, o PSF 

tem estratégias e planos mais definidos, com cobrança do nível central em termos 

de dados, metas, pois está relacionado ao financiamento do mesmo.  

No critério Informação e Conhecimento – que examina a gestão e a utilização 

das informações da organização – as UBS com PSF atingem 46%, enquanto as 

UBS tradicionais chegam a 21 %. A gerência mensalmente deve se reunir com as 

equipes de PSF para avaliar as produções e verificar o porquê metas não foram 

atingidas entre outras. Faz parte da rotina de uma UBS com PSF. Nas UBS 

tradicionais os dados também devem ser avaliados, porém não existe uma rotina de 

devolução e readequação do trabalho a partir dos dados obtidos. 
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O critério Sociedade examina como a organização contribui para o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma sustentável e como ela 

interage com a sociedade de forma ética e transparente. Neste critério a média 

atingida pelas UBS com PSF foi de 30% e as UBS tradicionais de 13%. Apesar da 

necessidade de que todas as UBS com PSF e tradicionais devam ter conhecimento 

do território, das necessidades de saúde da população e que saúde está relacionada 

com o desenvolvimento econômico, social e ambiental, verificamos que existe um 

desconhecimento ou não priorização na elaboração deste critério. 

Referente ao critério Pessoas – que examina como são proporcionadas 

condições para o desenvolvimento e utilização plena do potencial das pessoas que 

compõem a força de trabalho – as UBS com PSF atingiram média de 36% e as 

tradicionais 21%. O PSF devido a necessidade de se trabalhar em equipe, pode 

favorecer condições para o desenvolvimento do potencial humano. 

Em relação ao critério Processos – que examina os principais aspectos da 

gestão dos processos da organização – tanto a média das UBS com PSF (20%), 

como as tradicionais (16%) foram muito baixas, podendo demonstrar que as UBS 

desconhecem, não detêm ou determinam os processos, pois os mesmos já vêm 

como encomenda, seja de SMS como até as diretrizes do MS, como refere Franco 

(1999). Porém, observamos que houve melhora nos indicadores de 

progresso/desempenho da gestão, no caso tanto no aumento de cadastro de 

hipertensos no sistema HiperDia, como na diminuição significativa das médias de 

PAS e PAD dos pacientes descontrolados. 

Finalmente, referente ao critério Resultados – que examina a evolução da 

organização em relação a clientes e mercados, situação financeira, pessoas, 
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fornecedores, processos relativos ao produto, sociedade, processos de apoio e 

organizacionais – Não houve diferença entre as médias das UBS. Isto pode estar 

relacionado ao despreparo dos gerentes, pouco tempo de avaliação ou até 

desconhecimento de políticas de saúde. A pontuação dos resultados foi obtida a 

partir da avaliação de resultados feita pelos gerentes em um único momento, 

segundo os diversos indicadores de saúde. 

Utilizando os critérios Rumo à Excelência como referência, uma UBS pode 

realizar uma auto-avaliação e obter um diagnóstico da gestão organizacional. A 

utilização dos critérios proporciona a candidatura a premiações internas, setoriais e 

regionais, bem como o acompanhamento do amadurecimento da organização 

gerencial da UBS. A curva de evolução de maturidade de uma organização não é 

linear e depende de tempo e esforço para que esta atinja níveis de excelência.  

Organizações/UBS iniciantes não têm claramente identificados muitos dos 

critérios, mas o primeiro passo é fazer uma avaliação da sua gestão e traçar um 

plano de melhoria do desempenho, o que significa, quase sempre, assegurar a 

qualidade do atendimento e a satisfação dos clientes/usuários das UBS. 

De outro lado o PNGS permite o diagnóstico da organização e avaliação do 

estágio em que a organização se encontra. Portanto esta primeira avaliação é 

apenas um ponto de partida, com possibilidades de apontar muitas oportunidades de 

melhoria. 

Na região, de um modo geral, houve boa aceitação para o aprendizado do 

Modelo PNGS. O modelo proposto foi passível de entendimento e passível de ser 

colocado em prática no dia-a-dia da gestão das UBS. A maioria dos relatórios 

mostra entendimento de formulação.  



58 

Foram escolhidas observações de gerentes que ao descrever o RG, 

aparentam um bom entendimento/compreensão do modelo PNGS, enquanto outros 

aparentam pouco entendimento/compreensão do mesmo. A diferença pode ser 

devida à pouca experiência e pouco tempo de implantação do processo. Em 

especial, a confecção do RG, foi realizado no início da pesquisa e não foi possível o 

segundo relatório que seria importante para avaliação do aprendizado do método 

utilizado, devido ao prazo e financiamento limitado deste projeto. 

O modelo permite estimular mudanças na maneira de pensar dos gestores 

em relação às DCNT, e a implantação de práticas de atenção fundamentadas na 

experiência local, estudo, avaliação sistemática, pesquisa, convivência e discussão 

com outras UBS na busca da excelência do cuidado aos pacientes hipertensos, uma 

vez que cerca de 35% das pessoas com mais de 40 anos e 65% das de 60 anos são 

portadoras de hipertensão arterial, segundo dados do Ministério da Saúde (2006). A 

tentativa de gerenciamento das UBS utilizando-se os critérios de excelência 

preconizados pelo PNGS para avaliação e análise da sua gestão organizacional, 

fornece subsídios essenciais para melhorar a qualidade do atendimento dos 

indivíduos portadores de hipertensão e outras DCNT, assim como melhorar outros 

indicadores. 

O RG baseado no modelo PNGS permitiu uma análise objetiva do trabalho 

em UBS, bem como a qualificação destas pela pontuação, de tal forma a estimular 

melhorias no processo de gestão e facilitar o entendimento de metas a serem 

atingidas. 
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A utilização de um modelo de gestão da qualidade reconhecido mundialmente 

permite que a subjetividade da gestão seja medida e transformada em pontuações e 

relatórios com pontos fortes e oportunidades de melhoria. 

O amadurecimento do estado gerencial da UBS é medido pelos resultados. 

Os resultados baseiam-se em indicadores estipulados para a ABS. A SMS-SP elege 

como principais indicadores para a ABS: coeficiente de mortalidade infantil, 

mortalidade precoce por DCNT, coeficiente de incidência de Tuberculose e 

coeficiente de mortalidade por causas externas. 

Neste projeto, optou-se por avaliar os resultados relativos ao Controle das 

DCNT, mais especificamente controle de pacientes com hipertensão arterial, 

matriculados nas UBS da região por meio de indicadores tais como: cadastro de 

pacientes no sistema HiperDia, mensuração de pressão arterial por meio de 

mutirões. Os resultados obtidos são complementares aos relatados no critério 

resultados pelos gerentes e, por terem sido efetuados em dois momentos diferentes 

apresentaram caráter evolutivo, inferindo alguma melhoria nas práticas de gestão. 

A STS Capela do Socorro apresentou um incremento de 6,6% no total de 

cadastrados no HiperDia no período da pesquisa. As UBS com PSF tiveram um 

aumento na média de 8,3% e as UBS tradicionais em 5,5%. Como não havia, à 

época, estímulo por parte da SMS-SP ao cadastramento neste sistema e as demais 

regiões não obtiveram incremento no número de cadastrados, considerou-se este 

resultado como advindo de melhoria no desempenho das UBS.  

Os valores médios da PAS e PAD não apresentaram diferença 

estatisticamente significante no início e no final do projeto. No entanto, as médias de 

PAS e PAD dos pacientes considerados descontrolados no segundo mutirão 



60 

mostraram queda estatisticamente significante, demonstrando que houve uma 

melhora no controle da PA. 

No Brasil, estudo mostrou que 50,8% dos indivíduos adultos sabiam ser 

hipertensos, destes 40,5% estavam em tratamento e 10,4% tinham a PA controlada 

(Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006), o que demonstra o quanto existe 

dificuldade de controle dos hipertensos. 

Sala (1996) demonstra em seu trabalho que 55,5% dos pacientes não 

normalizaram a PA e 10 % mantiveram níveis pressóricos altos, porém aqueles 

pacientes que aderiram ao tratamento obtiveram uma boa resposta terapêutica. 

Sabe-se que existe uma relação contínua entre os níveis pressóricos de uma dada 

população e as taxas de mortalidade por Doença Cardio Vascular (DCV) e que 

redução média de 5 mmHg na PAD e/ou 10 mmHg na PAS diminui o risco de AVC 

em 1/3 e o risco de coronariopatias em 1/6.  

Portanto UBS que estejam organizadas e atentas para estes pacientes, 

devem promover ações de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado 

dos hipertensos a partir de estímulo gerencial. 

Em relação às médias de PA comparando UBS com PSF e tradicional, 

mesmo não sendo estatisticamente significante, as UBS com PSF mostraram queda 

tanto da PAS como PAD o que pode demonstrar uma melhor organização do 

cuidado (Sala, 1996). As UBS com PSF responderam mais ao estímulo, pois as 

médias de PAD e PAS eram maiores que nas UBS Tradicionais no início do estudo. 

Como limitações a este estudo notou-se que parcerias de pesquisa entre 

Universidade/Serviços não se dão de forma totalmente controlada, conforme 

planejamento inicial e estão sujeitas a mudanças na participação dos atores 
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envolvidos, com comprometimento do projeto inicial. Durante o período da pesquisa 

ocorreu mudança do Coordenador de Saúde da Região Sul, mudança de gerentes e 

reformas de UBS. Destaca-se também a falta crônica de médicos na região, que é 

considerada periférica no município de São Paulo, com alta rotatividade de 

profissionais de saúde, além de haver resistências em vários níveis. 

Outros problemas foram inerentes à própria pesquisa, tais como tempo 

demasiadamente curto e a inexistência de uma agenda prévia da região com o 

grupo de pesquisa. Das 10 UBS que se habilitaram, somente oito entregaram o RG. 

O não comparecimento de 47% dos pacientes no segundo mutirão pode ter várias 

explicações: 

 a) Referentes ao usuário: Como descrito na introdução, a região Capela do 

Socorro é uma área de mananciais, e sendo uma das mais populosas, possui 

muitas áreas de invasão, o que pode significar uma população pouco fixa na 

área. Não compreensão da importância do controle da HAS; não aderência ao 

tratamento; pouco vínculo com as UBS; necessidade de não faltar ao 

trabalho, etc. 

 b) Referentes à UBS – Dificuldades para convencer o usuário da importância 

do mutirão, vínculo precário com o usuário, incoerências entre políticas da 

SMS-SP, Coordenadoria, etc. 

 c) Referentes à equipe de pesquisa – Necessidade de melhor programação, 

maior integração com a região, mais tempo disponível para devolver a análise 

dos relatórios de gestão aos gerentes dentro do período de estudo, 

oferecendo a estes a oportunidade de melhor desenvolvimento da capacidade 
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gerencial, além de pouco tempo para amadurecimento do processo e falta de 

continuidade do trabalho, pelos limites estabelecidos pelo edital da pesquisa. 

 

A sobrevivência e o sucesso de uma UBS estão diretamente relacionados a 

sua capacidade de atender as necessidades de seus clientes/pacientes, portanto a 

gerência deve formular, em posse de todas as informações necessárias, estratégias 

com planos a curto e médio prazos e trabalhar com os funcionários, que devem 

estar capacitados e estimulados para executar as ações necessárias. Os resultados 

irão mostrar o desempenho, que comparados com uma meta, vão fornecer 

informações para novas ações ou mudanças de rumo. 

Faz-se necessário uma linha mestra para gestão das UBS no município de 

São Paulo e o uso do modelo preconizado pelo PNGS pode ser uma ferramenta 

adicional, ajudando na melhoria do desempenho. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 1. O modelo do PNGS foi compreendido e mostrou-se útil na avaliação da 

gestão de UBS; 

 2. A elaboração do Perfil da UBS foi realizada a contento pelas UBS, com 

melhor pontuação das UBS com PSF; 

 3. Com relação aos resultados obtidos houve aumento no cadastro dos 

pacientes no sistema HiperDia e diminuição significativa das médias de PAS e 

PAD dos pacientes descontrolados, tanto nas UBS com PSF como nas UBS 

tradicionais. 

 

 

 

 

 

A elaboração do Relatório de Gestão (RG) referente ao 

Perfil Institucional segundo o modelo preconizado pelo 

PNGS de Saúde estudadas, com melhor pontuação USF. 

 

A elaboração do RG referente aos critérios preconizados pelo PNGS não foi 
executada a contento p  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Itens do Perfil da Organização 

 

 

P. Perfil da Organização 

• Apresentação geral; 

• Objetivo: visão global da organização inserida na sociedade (mercado); 

• Destaques: principais elementos da atividade organizacional, suas 

particularidades e do ramo de atuação e os principais desafios;  

• Relacionamentos: organização com as partes interessadas e  

• Histórico: uma descrição da busca da excelência. 

 

P1. Descrição básica da organização 

a) Instituição, propósitos e porte  

1. Denominação; 

2. Forma de atuação (estatal, para-estatal, economia mista, etc.); 

3. Data de instituição (breve histórico); 

4. Natureza das atividades (atividade-fim): ramos em que atua; 

5. Informações sobre o porte (por ex: orçamento, número de clientes, 

instalações, localizações ou outros volumes pertinentes aos ramos de 

atuação) e 

6. Principais equipamentos, instalações e tecnologias de produção, utilizados. 

 



65 

b) Produtos e processos 

1. Principais produtos e serviços relacionados diretamente à atividade-fim; 

2. Principais processos de produção ou prestação de serviços e  

3. Principais processos de apoio. 

c) Força de trabalho 

1. Composição da força de trabalho, quantidade de pessoas, percentuais por 

nível de escolaridade, por níveis de chefia ou gerenciais, por regime jurídico 

de vínculo (empregados, servidores, cooperados, empregados de terceiros 

sob a coordenação direta da organização, temporários, estagiários, 

autônomos, comissionados, sócios ou outro regime) e 

2. Mencionar requisitos especiais de segurança para as pessoas, membros da 

força de trabalho ou não. 

d) Clientes 

1. Os clientes, nos ramos de atuação da organização e, os principais segmentos 

desses clientes-alvo. Delimitações territoriais, estratégicas ou compulsórias; 

2. Os principais clientes por tipo de serviço. Parceiros ou aliados que viabilizem 

ou potencializem o alcance do cliente-alvo agregando algum valor e 

3. Principais necessidades de cada tipo de cliente, p. ex.: confiabilidade, pronto 

atendimento, cortesia, serviços e produtos de acordo com as especificações, 

precisão e rapidez da informação, cumprimento de prazos, etc. 

e) Fornecedores e insumos 

1. Principais fornecedores classificados por tipo de fornecimento, principais 

insumos, matérias-primas e serviços por eles fornecidos e 

2. Eventuais particularidades e limitações no relacionamento com fornecedores. 
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f) Sociedade 

1. Principais comunidades com as quais a organização se relaciona; 

2. Principais necessidades de cada tipo de comunidade e 

3. Mencionar os impactos negativos potenciais que os produtos, processos e 

instalações da organização causam nas comunidades e na sociedade como 

um todo. 

g) Relacionamento com outras Partes Interessadas 

1. Outras partes interessadas da organização, além das já descritas, 

destacando os seus representantes ou interlocutores e seus interesses gerais 

e/ou específicos. 

 

P2. Áreas de Atuação  

a) Áreas de atuação 

1. Há outras organizações oferecendo diretamente aos clientes produtos e 

serviços similares, ou indiretamente (aquisição, obtenção ou produção de 

produtos ou soluções equivalentes) em outra oferta alternativa que não seja a 

organização, para os mesmos benefícios? 

2. Onde não houver a oferta direta ou indireta, informar as conseqüências da 

perda de eficiência, de toda ou de parte da organização (Ex.: intensificação 

da demanda reprimida; aumento de filas, de denúncias ou processos e 

mandados judiciais; perda ou recusa de clientes; perda da razão de existir ou 

de partes da missão; terceirização de atividades ineficientes; perda de valor 

da organização etc.); 
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3. Principais mudanças nas áreas de atuação (oferta competitiva) que possam 

afetar a natureza das atividades (“mercado de serviços de saúde”); 

4. Natureza das outras organizações que ofertam serviços direta ou 

indiretamente (públicas, privadas, nacionais ou internacionais etc.) e 

5. Posicionamento na área de atuação (oferta competitiva) da organização, atual 

e desejado, no seu ramo de atividades e os principais fatores ou diferenciais 

que determinam seu sucesso perante os ofertantes alternativos. 

b) Desafios estratégicos 

1. Principais desafios ou barreiras para manutenção ou aumento da oferta (Ex: 

alteração da missão ou abrangência de atuação, entrada em novos mercados 

ou novos segmentos, mudanças de controle ou de estrutura de gestão, 

adequação a novas exigências da sociedade etc.); 

2. Estabelecimento, ampliação ou reconfiguração de parcerias ou alianças 

estratégicas e 

3. Estágio da introdução de novas tecnologias importantes, incluindo as da 

gestão. 

 

P3. Aspectos relevantes 

1. Requisitos legais e regulamentares no ambiente da organização, incluindo os 

relativos à saúde ocupacional, segurança, proteção ambiental e os que 

interferem ou restringem a gestão econômico-financeira e dos processos 

organizacionais; 

2. Eventuais sanções ou conflitos de qualquer natureza, envolvendo obrigações 

de fazer ou não fazer, com decisão pendente ou transitada em julgado, 
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impostas nos últimos três anos, referentes aos requisitos legais, 

regulamentares, éticos, ambientais, contratuais ou outros e 

3. Outros aspectos peculiares da organização. 

 

P4. Histórico da Busca pela Excelência 

Cronologia e os fatos relevantes da jornada da organização em busca da 

excelência do desempenho incluindo os grandes marcos relativos à sua gestão. 

  

P5. Organograma 

• Organograma da organização com os nomes dos responsáveis pelas áreas, 

suas funções, bem como o número de pessoas alocadas em cada área ou 

função; 

• Destacar quem faz parte da alta direção e 

• O organograma deve conter os principais vínculos com a organização 

principal e com as demais Unidades. 
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ANEXO 2 – Oito Critérios e Aspecto de Avaliação 
 
 

1 – Liderança – este critério examina o Sistema de liderança da organização e o 

comprometimento pessoal dos membros da alta direção no estabelecimento, 

disseminação e atualização de valores e diretrizes organizacionais que promovam 

a cultura da excelência, considerando as necessidades de todas as partes 

interessadas. Também examina como a alta direção analisa criticamente o 

desempenho global da organização. 

 

Aspectos de Avaliação Pontuação 

1. A liderança na organização é exercida de forma a permitir que 
as decisões sejam tomadas, comunicadas e implementadas 
visando atender as necessidades das partes interessadas. 

 

2. A alta direção interage com todas as partes interessadas, 
demonstrando comprometimento e buscando oportunidades 
para a organização. 

 
 
 
 

3. Os valores e as diretrizes organizacionais, definidos para 
promover a cultura da excelência e o atendimento às 
necessidades das partes interessadas, estão disseminadas na 
organização. 

 
 
 
 

4. A organização possui métodos para o estabelecimento de 
padrões de trabalho para as principais práticas de gestão. 

 
 
 
 

5. O desempenho global da organização é analisado criticamente 
considerando os indicadores de desempenho global. 
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2 – Estratégias e Planos - Este critério examina o processo de formulação das 

estratégias de forma a determinar o posicionamento da organização no mercado, 

direcionar suas ações e maximizar seu desempenho, incluindo como as 

estratégias, os planos de ação e as metas são estabelecidos e desdobrados por 

toda a organização e comunicados interna e externamente. Também examina 

como a organização define seu sistema de medição do seu desempenho. 

 

Aspectos de Avaliação Pontuação 

1. A organização possui um processo de formulação de estratégias 
que considera as necessidades das partes interessadas e que 
permite direcionar suas ações e maximizar o seu desempenho. 

 

2. As estratégias são desdobradas em planos de ação por toda 
organização, onde aplicável, com o envolvimento de toda força 
de trabalho. 

 
 
 
 

3. As estratégias, os planos de ação e as metas são comunicados 
à força de trabalho visando o estabelecimento de compromissos 
mútuos. 

 
 
 
 

4. Os indicadores utilizados na medição do desempenho da 
organização permitem monitorar as suas estratégias e 
operações em todos os níveis. 

 
 
 
 

5. Os principais indicadores de desempenho possuem metas 
alinhadas às estratégias. 
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3 – Clientes – Este critério examina como a organização identifica, analisa, 

compreende e se antecipa às necessidades dos clientes e dos mercados, divulga 

seus produtos, marcas e ações de melhoria, e estreita seu relacionamento com os 

clientes. Também examina como a organização mede e intensifica a satisfação e 

a fidelidade dos clientes em relação a seus produtos e marcas. 

 

Aspectos de Avaliação Pontuação 

1. A organização possui critérios para segmentar o mercado, definir 
seus clientes-alvo e agrupar seus clientes. 

 

2. As necessidades dos clientes são identificadas considerando a 
segmentação de mercado e os grupos de clientes definidos. 

 
 
 
 

3. Os produtos, marcas e ações de melhoria da organização são 
divulgados aos clientes e ao mercado, de forma a criar 
credibilidade, confiança e imagem positiva. 

 
 
 
 

4. As solicitações, sugestões e reclamações dos clientes são 
recebidas por maio de canais de relacionamento adequados e 
são tratadas de maneira rápida e eficaz. 

 
 
 
 

5. A satisfação dos clientes é avaliada e as informações obtidas 
são utilizadas pra promover ações de melhoria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

4 – Sociedade – Este critério examina como a organização contribui para o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma sustentável, por meio da 

minimização dos impactos negativos potenciais de seus produtos e operações na 

sociedade e como a organização interage com a sociedade de forma ética e 

transparente. 

 

Aspectos de Avaliação Pontuação 

1. A organização identifica os aspectos e trata os impactos sociais 
e ambientais de seus produtos, processos e instalações sobre 
os quais tenha influência. 

 

2. A organização estimula o comportamento ético e busca 
assegurar relacionamentos éticos com todas as partes 
interessadas. 

 
 
 
 

3. As pessoas da força de trabalho são conscientizadas e 
envolvidas em questões relativas à preservação ambiental e 
desenvolvimento social. 

 
 
 
 

4. A organização promove ações sociais visando atender as 
necessidades da comunidade e da sociedade. 

 
 
 
 

5. A organização zela pela equidade étnica, sexual e social na sua 
força de trabalho e evita o uso do trabalho infantil. 
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5 – Informações e Conhecimento - Este critério examina a gestão e a utilização das 

informações da organização e de informações comparativas pertinentes, bem 

como a gestão do capital intelectual da organização. 

 

Aspectos de Avaliação Pontuação 

1. A organização possui métodos para identificar e organizar as 
informações sistematizadas necessárias para apoiar as 
operações diárias e a tomada de decisão. 

 

2. As informações necessárias estão disponibilizadas à força de 
trabalho. 

 
 
 
 

3. A organização utiliza informações comparativas pertinentes para 
tomada de decisão e promoção de melhorias em produtos, 
processos e práticas de gestão. 

 
 
 
 

 4. A organização identifica os ativos que compõem o seu capital  
inicial visando se diferenciar e aumentar o valor agregado dos 
seus produtos e serviços. 

 
 
 
 

5. A organização possui métodos para se manter atualizada em 
relação às tecnologias e conhecimentos relacionados ao seu 
capital intelectual. 
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6 – Pessoas – Este critério examina como são proporcionadas condições para o 

desenvolvimento e utilização plena do potencial das pessoas que compõem a 

força de trabalho, em consonância com as estratégias organizacionais. Também 

examina os esforços para criar e manter um ambiente de trabalho e um clima 

organizacional que conduzam a excelência do desempenho, à plena participação 

e ao crescimento pessoal da organização. 

 

Aspectos de Avaliação Pontuação 

1. A organização do trabalho e a estrutura de cargos são definidas 
e implementadas para promover a resposta rápida, iniciativa, 
criatividade, inovação, cooperação e comunicação eficaz. 

 

2. A organização possui formas de remuneração, reconhecimento 
e incentivo que estimulam a obtenção de melhores resultados e 
a promoção da cultura da excelência. 

 

3. A força de trabalho é capacitada e desenvolvida para atender as 
suas necessidades e as da organização, bem como as 
necessidades de desenvolvimento da cultura da excelência. 

 
 
 
 

4. A organização identifica os perigos e trata os riscos relacionados 
à saúde, à segurança e à ergonomia. 

 
 
 
 

5. A organização identifica e trata os fatores que afetam o bem-
estar, a satisfação e a motivação das pessoas.  
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7 – Processos – Este critério examina os principais aspectos da gestão dos 

processos da organização, incluindo o projeto do produto com foco no cliente, a 

execução e entrega do produto, os processos de apoio e aqueles relacionados 

aos fornecedores, em todos os setores e unidades. Também examina como a 

organização administra seus recursos financeiros, de maneira a suportar sua 

estratégia, seus planos de ação e a operação eficaz de seus processos. 

 

Aspectos de Avaliação Pontuação 

1. Os produtos e processos de produção são projetados a partir de 
requisitos traduzidos das necessidades das partes interessadas 
pertinentes. 

 

 

2. Os processos de produção são gerenciados por meio de 
indicadores de desempenho que medem se os requisitos desses 
processos estão sendo atendidos. 

 
 
 
 

3. Os processos de apoio são gerenciados por meio de indicadores 
de desempenho que medem se os requisitos desses processos 
estão sendo atendidos. 

 
 
 
 

4. A organização possui métodos para selecionar fornecedores e o 
desempenho destes é avaliado com base nos requisitos de 
fornecimento. 

 
 
 
 

5. O plano orçamentário é gerenciado de modo a assegurar a 
utilização adequada dos recursos e a organização utiliza 
parâmetros adequados para gerenciar o seu desempenho 
econômico-financeiro. 
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8 – Resultados - Este critério examina a evolução do desempenho da organização 

em relação a clientes e mercados, situação financeira, pessoas, fornecedores, 

processos relativos ao produto, sociedade, processos de apoio e processos 

organizacionais. Examina também os níveis de desempenho em relação às 

informações comparativas pertinentes. 

 

Aspectos de Avaliação Pontuação 

1. Os resultados dos principais indicadores de desempenho 
relativos aos clientes e aos mercados são relevantes e permitem 
avaliar a tendência e a existência de referenciais comparativos 
pertinentes. 

 

2. Os resultados dos principais indicadores relativos ao 
desempenho econômico-financeiro são relevantes e permitem 
avaliar a tendência e a existência de referenciais comparativos 
pertinentes. 

 
 
 
 

3. Os resultados dos principais indicadores relativos aos sistemas 
de trabalho e às práticas relativas à capacitação, 
desenvolvimento e qualidade de vida são relevantes e permitem 
avaliar a tendência e a existência de referenciais comparativos 
pertinentes. 

 

4. Os resultados dos principais indicadores de desempenho dos 
produtos e dos processos relativos ao produto são relevantes e 
permitem avaliar a tendência e a existência de referenciais 
comparativos pertinentes. 

 
 
 
 

5. Os resultados dos principais indicadores de desempenho 
relativos aos fornecedores, à responsabilidade sócio-ambiental, 
à ética e ao desenvolvimento social e aos processos de apoio e 
organizacionais são relevantes e permitem avaliar a tendência e 
a existência de referenciais comparativos pertinentes. 
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ANEXO 3 – Instrumento para Avaliação do Perfil da Organização 
 

Instruções ao examinador: classificar (círculo) a apresentação, segundo os critérios 

listados (Escala de 1 a 5, sendo 1 = discordo plenamente; 2 = discordo parcialmente; 

3 = indiferente; 4 = concordo parcialmente e 5 = concordo plenamente). Somar os 

 pontos na última linha. 

 
 

1. Conteúdo:

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

As limitações para elaboração do trabalho são reconhecidas e analisadas. 1 2 3 4 5

São utilizadas referências bibliográficas (adequadas e atualizadas). 1 2 3 4 5

O trabalho evita o uso de detalhes desnecessários. 1 2 3 4 5

2. Apresentação:

O trabalho foi realizado por inteiro ("começo-meio -fim"). 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Os dados foram apresentados de forma clara e objetiva. 1 2 3 4 5

O estilo do texto é conciso e direto. 1 2 3 4 5

O autor demonstra domínio sobre os aspectos descritos. 1 2 3 4 5

Os elementos gráficos enriquecem a apresentação. 1 2 3 4 5

Em geral, a apresentação é muito boa. 1 2 3 4 5

Total: _____ / 60

O trabalho mantém o foco no contexto da "Administração/Gestão de Serviços 
de Saúde" e enfatiza sua importância.

As informações apresentadas são pertinentes para caracterização do objeto 
(Perfil da Organização).

O trabalho foi realizado com apoio do roteiro sugerido (organizado em relação 
aos elementos solicitados).

3. Comentário (se houver algum ponto relevante a ser destacado):
Após seu comentário, acrescente aos pontos o sinal + ou - caso ocorra, respectivamente, algo 
relevante (ponto forte ou oportunidade de melhoria)
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ANEXO 4 - Tabela de Pontuação de Enfoque e Aplicação 
 

 
Disseminação e  

Continuidade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adequação 
e Proatividade 

1 2 3 4 

Não 
disseminadas. 

Disseminadas 
por algumas 
áreas, 
processos, 
atividades e/ou 
partes 
interessadas 
aplicáveis. 
Início de uso 
com muitas 
lacunas. 

Disseminadas 
pela maioria 
das principais 
áreas, 
processos, 
atividades e/ou 
partes 
interessadas 
aplicáveis. 
Uso 
continuado, 
com algumas 
lacunas. 

Disseminada
s pelas 
principais 
áreas, 
processos 
e/ou partes 
interessadas 
aplicáveis. 
Uso 
continuado, 
com algumas 
lacunas. 

D 

- A(s) prática(s) 
gestão 
adequadas é(são) 
adequada(s)  
para atender 
todos os 
requisitos do 
Aspecto. 
- Pelo menos uma 
prática de gestão 
é proativa. 

5 10 15 20 

C 

- A(s) prática(s) 
gestão 
apresentada(s) 
é(são) 
adequada(s) para 
atender a maioria 
dos requisitos do 
Aspecto. 

5 10 15 15 

B 

- A(s) prática(s) 
gestão 
apresentada(s) é 
(são) 
adequada(s) para 
atender alguns 
dos requisitos do 
Aspecto. 

5 10 15 10 

A 

- Práticas de 
gestão 
inadequadas aos 
requisitos do 
Aspecto ou não 
apresenta 
práticas de 
gestão. 

0 0 0 0 
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ANEXO 5 - Tabela de Pontuação de Resultados 
 
 

 
Tendência 

 
 
 
 
Relevância e  
Desempenho 
 

1 2 3 4 

Não existem 
dados 
históricos que 
permitam 
avaliar 
tendências. 

Os resultados 
apresentados 
possuem dados 
históricos que 
permitem 
avaliar 
tendências. 

Tendências 
favoráveis para 
alguns dos 
resultados 
relevantes 
apresentados. 

Tendênci
as 
favorávei
s para 
maioria 
dos 
resultado
s 
relevante
s 
apresenta
dos. 

D 

- A maioria dos 
resultados 
relevantes para 
determinação do 
desempenho do 
Item foi 
apresentada. 
- Alguns dos 
resultados 
relevantes  
possuem 
referenciais 
comparativos 
pertinentes. 

5 10 15 20 

C 

- A maioria dos 
resultados 
relevantes para  
determinação do 
desempenho do 
Item foi 
apresentada. 

5 10 15 15 

B 

- Alguns 
resultados 
relevantes para 
determinação do 
desempenho do 
Item foram 
apresentadas. 

5 10 10 10 

A 

- Os resultados 
apresentados não 
são relevantes ou 
não existem 
resultados. 

0 0 0 0 
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