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Resumo 

Esse estudo discute os desafios dos serviços públicos de saúde enfrentados pelos 
governos e sociedade. A Constituição Federal instituiu o direito universal dos 
cidadãos à saúde, mas na prática observam-se entraves, principalmente para o 
cumprimento no que tange o Serviço Único da Saúde – SUS. Embora a instituição 
da descentralização do SUS nas esferas federal, estadual e municipal pelo pacto 
de gestão visa prover a prestação de serviços da saúde pública de modo a garantir 
a assistência universal, observa-se algumas restrições como a queda 
orçamentária para promover a saúde. De modo geral, as arrecadações nas três 
esferas se constituem fontes para cobrir os gastos com saúde, mas o recuo 
acentuado da atividade econômica dos últimos anos repercutem no volume de 
recursos destinado ao SUS. Também, em face às dimensões territoriais e as 
disparidades socioeconômicas, o serviço de saúde abrangidos pelo SUS nos 
municípios brasileiros apresentam indicativos para diferentes níveis de 
atendimentos à saúde, principalmente serviços de média e alta complexidade, 
sendo que a maioria dos municípios brasileiros tem baixo e médio desempenho 
para atender as diferentes demandas da sociedade, em razão da insuficiência dos 
recursos, estruturas e capacidades. Tais aspectos podem influenciar a qualidade 
e a satisfação aos atendimentos à saúde. Diante disso, o estudo tem como objetivo 
geral avaliar a percepção dos usuários e dos funcionários das unidades de 
serviços de saúde quanto a satisfação dos serviços prestados pelo Sistema Único 
de Saúde - SUS do município de Lorena, no estado de São Paulo. O estudo é 
suportado por revisão de literatura que discorre sobre o serviço público da saúde, 
sistema de regulação e satisfação e qualidade dos serviços. O presente estudo 
utiliza o design thinking como metodologia de gestão capaz de inspirar agentes 
públicos no aprimoramento e inovações nas políticas e nos serviços públicos de 
saúde. Sobretudo, a utilização da metodologia design thinking permite aos 
gestores dos serviços públicos identificar causas ou problemas, testar e propor 
soluções centradas no usuário, e com isso enfrentar de modo eficiente e eficaz os 
desafios e as restrições econômicas e sociais com inovação e aumento da 
satisfação dos serviços de atendimento à saúde. Para alcançar os objetivos, foram 
entrevistados 84 funcionários alocados em 11 unidades de serviços de saúde e 
327 munícipes. Para a amostra de funcionários, elencou-se dez variáveis de 
gestão e sete variáveis para design thinking. Para a amostra de usuários, elencou-
se oito variáveis para a gestão da saúde e quatro para as práticas do design 
thinking. Em ambos os casos, adotou-se escala Likert de cinco pontos. Em síntese, 
os resultados permitiram aferir o grau de intensidade médio de 3,28 da percepção 
dos funcionários quanto a gestão e grau médio de 3,33 das práticas utilizadas de 
design thinking. No tocante aos usuários, a percepção referente a gestão obteve 
o grau médio de 3,22 e 2,87 para o design thinking. Constatou-se que os serviços 
de saúde têm desempenho satisfatório, acima da média, mas quando aplicado a 
metodologia do design thinking com usuários, verifica-se a existência de 
oportunidades para explorar de modo mais eficiente e eficaz as práticas de gestão 
dos serviços de saúde que contribuam para o aumento do grau de satisfação. 

Palavras-chave: Serviço Único de Saúde. Regulação. Satisfação. Inovação. 
Design Thinking. 



                                         

  

 

   

Abstract 

This study discusses the challenges of public health services faced by governments 
and society. The Federal Constitution established the universal right of citizens to 
health, but in practice obstacles are observed, mainly for compliance with the Single 
Health Service (SUS). Although the institution of the decentralization of SUS at the 
federal, state and municipal levels by the management pact aims at providing public 
health services in order to guarantee universal assistance, there are some restrictions 
such as the decrease in budget to promote health. In general, collections in the three 
spheres constitute sources to cover health expenditures, but the sharp decline in 
economic activity in recent years has had an impact on the volume of resources 
allocated to SUS. Also, given the territorial dimensions and socioeconomic disparities, 
the health service covered by SUS in the Brazilian municipalities present indicatives 
for different levels of health care, mainly services of medium and high complexity, and 
most of the Brazilian municipalities have low and to meet the different demands of 
society, due to the lack of resources, structures and capacities. These aspects can 
influence the quality and satisfaction of health care. The objective of this study is to 
evaluate the perception of users and employees of the health services units regarding 
the satisfaction of the services provided by the Unified Health System - SUS in the 
municipality of Lorena, in the state of São Paulo. The study is supported by literature 
review that discusses the public health service, system of regulation and satisfaction 
and quality of services. The present study uses design thinking as a management 
methodology capable of inspiring public agents in the improvement and innovations in 
public health policies and services. Above all, the use of the design thinking 
methodology allows public service managers to identify causes or problems, test and 
propose user-centered solutions, and thereby efficiently and effectively address 
economic and social challenges and constraints with innovation and increased 
satisfaction of health care services. To reach the objectives, 84 employees were 
interviewed in 11 health services units and 327 residents. For the sample of 
employees, ten management variables and seven variables for design thinking were 
listed. For the sample of users, eight variables were listed for health management and 
four for design thinking practices. In both cases, a five-point Likert scale was used. In 
summary, the results allowed to gauge the average degree of intensity of 3.28 of the 
perception of the employees regarding the management and average grade of 3.33 of 
the practices used of design thinking. Regarding the users, the perception regarding 
the management obtained the average degree of 3.22 and 2.87 for the design thinking. 
It was verified that the health services perform satisfactorily, above average, but when 
applied the methodology of design thinking with users, there are opportunities to 
explore in a more efficient and effective way the practices of health services 
management that contribute to increase the degree of satisfaction. 
 
Key-words: Single Health Service. Regulation. Satisfaction. Innovation. Design 
Thinking. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A partir dos anos 80 se iniciou no Brasil um amplo debate sobre a saúde, 

desencadeando em propostas para uma profunda reforma institucional jurídica e 

política. Nesse período, a inspiração pelos direitos sociais norteada pela qualidade de 

vida amplia o direito à saúde como um direito universal. Desse reconhecimento 

instituiu-se no Brasil o Sistema Único de Saúde com objetivo de fornecer serviço 

público de saúde a todos os cidadãos, sistema este de caráter universal. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 expressa de forma clara e 

inequívoca no art. 196 o direito a todo e qualquer brasileiro o acesso ao sistema de 

saúde pública, sendo dever do estado o desenvolvimento de políticas públicas que 

venham a garantir o direito ao serviço público de saúde, de caráter democrático e 

descentralizado, incluindo a participação da livre iniciativa privada na prestação de 

serviços de assistência à saúde. 

Em 1990 é instituída a Lei Orgânica da Saúde, Lei nº. 8.080, que visa, 

conforme Art. 1º., regular as ações e serviços de saúde, organização e funcionamento, 

em todo o território nacional. 

Desse modo, o Sistema Único de Saúde – SUS tem recebido o 

reconhecimento nacional e internacional como uma política pública que contribuiu 

para melhorar os resultados da saúde no Brasil. O Banco Mundial (The World Bank) 

analisa em seu livro “20 anos de Construção do SUS no Brasil” a trajetória do 

Programa SUS, observando a expansão, a transformação, a organização e o 

funcionamento que transformaram o sistema brasileiro de saúde (GRAGNOLATI; 

LINDELOW; COUTTOLENC, 2013). Embora, as melhorias sejam inegáveis, 

verificam-se problemas quanto a “desigualdade no atendimento e na utilização de 

serviços de saúde, bem como problemas de financiamento, a gestão do sistema e do 

trabalho, entre outros” (CAMPOS, 2007). Conforme o Relatório do Banco Mundial, há 

uma parcela da população que considera a saúde como um dos principais problemas 

do Brasil, percebendo a demora para se conseguir consulta e tratamento, a falta de 

médicos, tempo de espera para exames (GRAGNOLATI; LINDELOW; COUTTOLENC, 

2013, p. 96). 
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Conforme pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - IPEA (2010) alguns dos problemas no SUS estavam relacionados na 

estrutura e no atendimento, gerando insatisfação pelos usuários. Nos últimos anos, 

alguns dos problemas enfrentados pelas unidades de serviços de saúde prestados 

pelo SUS são cada vez mais: a elevação do tempo de espera existente entre o 

atendimento médico da consulta até o retorno para a entrega dos exames; a 

descontinuidade de tratamento diagnosticados nos exames;  aumento do tempo para 

os casos em que implica uma intervenção cirúrgica; redução do número de leitos; 

financiamento limitado; ausência de política de recursos humanos; indisponibilidade 

de vagas (CFM, 2014; PIOLA ET AL 2013; SIMERS, 2016). 

 De modo geral, atendimento de baixa qualidade também se relaciona com 

retrabalhos e aumentam os custos, cujos recursos gastos poderiam ser reorientados 

para investimentos, como: aquisição de equipamentos, insumos, medicamentos, 

recursos humanos, entre outros. 

Tais problemas têm sido agravados, parte pela negligência governamental e 

parte pela crise econômica. A ineficiência do governo dos últimos anos, levou ao 

crescimento do número dos desempregados migrados da rede privada (IBGE, 2010) 

que passaram a utilizar do serviço público de saúde. Sendo o serviço de saúde 

ofertado pelo governo brasileiro de forma universal, tal como é em outros países como 

Reino Unido, França, Portugal, Cuba, a sua continuidade que visa garantir o direito do 

cidadão à saúde dependerá de avanços nos âmbitos político, social e econômico que 

envolvem as esferas federal, estadual e municipal.  

Todavia, a perdurar o percentual de recursos orçamentários destinados à 

saúde em níveis baixos e o aumento do número de pessoas desempregadas, a 

tendência é agravar os problemas, repercutindo na qualidade dos serviços de saúde 

pelo SUS. 

Para essas considerações que norteiam o presente estudo, acrescenta-se a 

utilização da metodologia do Design Thinking que possibilita identificar as possíveis 

causas para os problemas do serviço de saúde percebidos não somente apontados 

pelos usuários, mas também pelas demais pessoas envolvidas nos processos dos 

diversos setores do serviço público. Nesse sentido, o Design Thinking consiste numa 

abordagem centrada no usuário, a partir do qual possibilita interações para 



                                         

  

21 

 

identificação de problemas e causas que levem a experimentação de ideias e 

soluções (ALLIO, 2014). Por meio da aplicação da abordagem do Design thinking 

organizações públicas e privadas podem atuar na melhoria e inovações em seus 

produtos, serviços e processos. 

Sobretudo, a inovação no serviço de saúde público vem sendo discutida cada 

vez mais na literatura e avançado em diversos países. Nesse caso, a metodologia do 

Design Thiking tem potencial para provocar aprimoramentos significativos e inovações 

nos processos e serviços públicos de saúde, como no caso especial do Serviço Único 

de Saúde – SUS.  

Desse modo, o estudo discorre a respeito dos direitos cidadãos e os desafios 

dos deveres do Estado para com a oferta de serviços públicos da saúde na esfera 

municipal e expõe a metodologia do Design Thinking aplicado para a inovação no 

setor público. O Design Thinking possibilita um novo modo de olhar para os diversos 

tipos de problemas relacionados como: marcação de consultas; agendamento de 

exames; atraso no atendimento; uso de equipamentos; disponibilidade e uso de 

materiais; de espera; dentre outros; bem como contribui para colocar os usuários dos 

serviços de saúde no centro do desenvolvimento de um projeto ou serviço realizado 

e gerar resultados de modo mais eficientes e eficazes.  

O desafio é de alcançar atendimento de qualidade nos serviços de saúde 

prestados aos usuários que não implica tão somente na satisfação e qualidade de 

vida dos mesmos, mas principalmente, na sustentabilidade do sistema de saúde de 

maneira a garantir seus direitos. 

Para tanto, a metodologia do Design Thinking quando compreendida pela 

gestão púbica, contribui para gerar inovações nos processos e serviços. Vianna 

(2012) explica que o Design Thinking se refere à maneira do designer pensar, 

utilizando o raciocínio abdutivo, no qual se busca desafiar padrões e desfazer 

conjunturas em busca de inovação. Sobretudo, a metodologia e ferramentas do 

Design Thinking possibilitam a criação de valor, por meio do atendimento das 

necessidades das pessoas sempre com uma abordagem centrada no ser humano 

(BROWN, 2008).  

As práticas de Design Thinking têm o potencial de melhorar os resultados por 

mitigar um conjunto bem conhecido de falhas cognitivas, como memória seletiva e 



                                         

  

22 

 

efeito halo, que é a interferência da avaliação de vários fatores a partir de uma 

avaliação preliminar, próprias do ser humano ao se tomar uma decisão (LIEDTKA, 

2014). A partir da utilização desses conceitos e da prática da prototipagem, o Design 

Thinking concretiza ideias em conjunto com outras partes interessadas, diminuindo 

riscos durante o lançamento de um novo produto ou serviço. 

Diante do exposto, cabe destacar melhorias do sistema público 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde a estados e municípios para apoiar as 

atividades dos complexos reguladores, baseadas no SISREG. O Sistema de 

Regulação - SISREG, consiste num sistema desenvolvido, considerando a 

necessidade de estabelecer uma política nacional de regulação assistencial, para 

apoiar os gestores na função de regulação do acesso. Trata-se de um sistema on-

line, disponibilizado pelo Datasus para gerenciamento e operação das centrais de 

regulação. Também se destaca como prática inovadora para o enfrentamento dos 

problemas de atendimento à saúde pública, o Governo do Estado de São Paulo, por 

intermédio da Secretaria da Saúde, lançou o CROSS - Central de Regulação de Oferta 

de Serviços de Saúde. Trata-se de um portal na Internet composto pelos sistemas: 

Conexa, Regnet Leitos, Regnet Urgência, Hospnet e Resgate; os quais têm como 

objetivo unificar as ações voltadas para o acesso dos usuários-cidadãos nas áreas 

hospitalar e ambulatorial, bem como facilitar a verificação das ofertas disponíveis de 

acordo com as necessidades do usuário (CONVERGE, 2011).  

Conforme exposto, o presente estudo aborda o serviço público de saúde no 

município de Lorena, localizado no Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, no que 

concerne com enfoque no atendimento ao usuário, levando-se em conta os processos 

internos, assim como a utilização dos sistemas informatizados baseados no SISREG 

e CROSS. 

O estudo também considera a aplicação de Design Thinking nos serviços 

públicos como uma forma de construção de soluções inovadoras e de forma 

participativa para problemas complexos da sociedade. Porém, apesar do potencial da 

utilização da metodologia do Design Thinking e dos benefícios de equipes 

multidisciplinares com a adoção dessa abordagem, ainda há pouca investigação 

sobre a sua utilização (SEIDEL; FIXSON, 2013). Para compreender o valor do Design 

Thinking é preciso entender com clareza e detalhes as práticas envolvidas nessa 
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abordagem (DORST, 2011), por meio do entendimento de algumas de suas práticas 

e ferramentas como: shadowing (caracterizado pelo acompanhamento e imersão do 

pesquisador na vida do usuário), mapa de jornada do usuário, entrevistas contextuais, 

sondagem cultural, mapa de expectativas, utilização de personas, criação de 

cenários, storyboard, storytelling, entre outras, bem como entender como tais técnicas 

podem ser úteis para o desenvolvimento de serviços públicos focados no atendimento 

aos cidadãos. 

Diante dessas considerações, identificou-se a necessidade de compreender 

os possíveis entraves nos serviços públicos de saúde visando a qualidade e a 

satisfação dos usuários. A existência de fatores que prejudicam a continuidade do 

tratamento induz a avaliação do SUS no nível das Unidades Básicas de Saúde. Tais 

fatores podem estar relacionados com o processo de atendimento, disponibilidade de 

equipamentos, insumos e recursos humanos, técnicos, enfermeiros e médicos. Por 

outro lado, a qualidade e satisfação dos serviços também se vinculam com a estrutura 

existente, a alocação de recursos na Secretaria da Saúde, os métodos e 

procedimentos aplicados pelos funcionários das Unidades Básicas de Saúde, bem 

como a utilização dos sistemas de marcação de consulta pelos sistemas SISREG e 

CROSS. 

Nesse contexto, tem-se a seguinte questão norteadora do estudo: Quais os 

fatores que afetam a qualidade e a satisfação dos usuários das Unidades 

Básicas de Saúde? 

 

1.1  Objetivos 
 

Como objetivo geral, o estudo se propõe avaliar a satisfação dos usuários e 

dos funcionários dos serviços prestados pelo SUS no município de Lorena, no Vale 

do Paraíba, no estado de São Paulo. Para tanto, são detalhados os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Identificar fatores para a promoção do serviço à saúde do usuário do SUS; 

b) Analisar a prestação de serviços de saúde municipal no âmbito do SUS; 

c) Avaliar a satisfação e a qualidade do serviço de saúde em unidades de 

prestação de serviços do município; 
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d) Utilizar o Design Thinking na avaliação dos serviços prestados de saúde 

aos usuários do SUS. 

 

1.2 Metodologia da Pesquisa 
  

Para a realização desse estudo, utilizou-se a pesquisa de natureza 

quantitativa e qualitativa, classificado quanto aos fins como pesquisa exploratória, 

uma vez que se busca a compreensão dos problemas que influenciam a qualidade e 

a satisfação dos serviços públicos de saúde no âmbito do SUS. Apesar de inúmeros 

estudos a respeito do SUS, verifica-se poucos deles no âmbito municipal abordando 

a metodologia do Design Thinking. Conforme Gil (2002), a pesquisa exploratória tem 

a finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias que auxiliem na 

compreensão de problemas e formulação hipóteses. Quanto os meios, o estudo utiliza 

a pesquisa bibliográfica e documental que subsidiaram o desenvolvimento do 

referencial teórico.  

Em face ao problema de pesquisa e a escassez de dados, adotou-se a 

pesquisa do tipo survey. Gil (2002) explica que esse tipo de pesquisa tem a vantagem 

de conhecimento direto com economia e rapidez, e a quantificação dos dados em 

tabelas e gráficos para análises estatísticas. Gil (2002) destaca que na pesquisa 

survey a seleção da amostra é feita mediante procedimentos estatísticos de todo o 

universo, levando-se em conta a margem de erro. Desse modo, o cálculo amostral se 

caracteriza como probabilístico para o qual foram considerados dois grupos, (1) 

funcionários das unidades de prestação de saúde e (2) munícipes, considerados como 

usuários do SUS.  

Para esses dois grupos elaborou-se dois questionários estruturados com 

perguntas fechadas com opções de respostas baseadas na escala Likert de 5 pontos 

e subdividido em perguntas relacionadas com gestão do serviço de saúde e conjunto 

de questões que remetem ao Design Thinking. A escolha dos entrevistados foi por 

amostra aleatória, mediante termos de autorização e de consentimento livre e 

esclarecido. O método, a caracterização da amostra e os procedimentos de cálculo 

serão apresentados nesse estudo. 
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1.3 Contribuição do Trabalho 
 

O presente estudo aborda a administração pública com enfoque no Sistema 

Único de Saúde, de modo a garantir o atendimento da saúde dos cidadãos por meio 

das Unidades de Prestação de Serviços de Saúde. A Constituição Federal garante a 

saúde como direito social do cidadão. Diversos estudos têm sido desenvolvidos sobre 

o Programa Sistema Único de Saúde – SUS com diferentes análises, considerando a 

saúde pública no Brasil que levam em conta políticas públicas de saúde no nível de 

governos federal, estadual e municipal e a organização e funcionamento do Programa, 

presentes nos trabalhos de IPEA (2010), Ugá e Lima (2013), Piola et al (2013), 

Novaretti, Serinolli e Aquino (2015). Desenvolvem-se também estudos que analisam 

o desempenho do SUS como Nunes et al (2014), Freitas (2013) e o Índice de 

Desempenho do SUS – IDSUS com 24 indicadores, os quais avaliam o Sistema Único 

de Saúde (SUS), analisando o seu desempenho nos municípios, estados e regiões do 

país. Outros estudos analisam a abordagem do Design Thinking nos serviços púbicos 

como Mintrom e Luetjens (2016) e Allio (2014).  

Ações para a qualidade e inovações aplicadas nos serviços públicos de saúde 

podem ser vistas como fundamentais para repercutir na eficiência e eficácia. Em 

pesquisa realizada por Ferreira et al (2014) a respeito das Inovações em serviços de 

saúde no Brasil compreendidas no período de 1995 a 2011, os resultados apontaram 

que inovações incrementais, com predominância do tipo de inovação de processo e 

serviços, com foco na busca de eficiência operacional. Os autores sugerem medidas 

de incentivos governamentais à inovação no setor público, além de agenda de 

pesquisa de inovação para a saúde. 

Considerando a complexidade do tema e suas inúmeras vertentes, esse 

estudo busca avaliar o serviço público de saúde do município de Lorena, localizado 

no Vale do Paraíba no Estado de São Paulo, e segue a linha de pesquisa sobre 

Inovação e Empreendedorismo do Programa de Pós-Graduação em Design, 

Tecnologia e Inovação – PPG-DTI do Centro Universitário Teresa D´Ávia – Unifatea. 

O estudo é pertinente uma vez que os temas desenvolvidos no referencial 

teórico estão relacionados com as melhorias das práticas realizadas pela 

administração pública do SUS.  Além disso, os procedimentos metodológicos 
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permitem identificação da situação e avaliação do contexto para a eficiência e 

eficácia no atendimento à saúde dos cidadãos.   

No estudo, reconhece-se que o sistema de marcação de consulta pode ser 

melhor organizado e proporcionar maior rapidez no atendimento por meio dos 

sistemas SISREG e CROSS.  A redução das possíveis causas de atrasos indicam 

relação com índice de absenteísmo na ordem de 32% (trinta e dois por cento). O 

estudo adota a metodologia do Design Thinking para a análise da situação, de 

modo a se verificar a estrutura existente incluindo tanto a organização quanto os 

procedimentos adotados pelos funcionários nas respectivas Unidades de Saúde. 

Com base nos pressupostos apresentados, o presente estudo permite 

compreensão de fatores que afetam os serviços de saúde.  De acordo com os 

levantamentos de dados junto aos funcionários das Unidades de Prestação de 

Saúde localizadas em 38 bairros e junto aos cidadãos escolhidos por critério não-

probabilístico, esse estudo contribui para a administração pública no sentido de 

averiguar e determinar o que precisa ser modificado, implementado e melhorado 

na política social voltada a saúde, embasadas sobretudo nas análises e 

considerações que serão baseadas em revisão da literatura. 

Conforme exposto e com base no problema de pesquisa e objetivos 

elencados, o presente estudo é significativo para a melhoria dos serviços públicos 

de atendimento da saúde. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho  

 

O primeiro Capítulo aborda a introdução, os objetivos e problema de 

pesquisa, seguido pelos argumentos quanto à importância do estudo. No segundo 

Capítulo desenvolve-se a revisão bibliográfica sobre: (1) Administração Pública; 

(2) Saúde; (3) Design Thinking; (4) Inovação. No terceiro Capítulo descreve-se o 

método de pesquisa, seu delineamento, a amostra com a descrição da população 

e formas de tratamento dos dados. Também é apresentado o objeto de estudo que 

consiste nas Unidades Básicas de Saúde. No quarto Capítulo apresenta-se 

análise dos dados, apresentação das conclusões, contribuições e propostas de 

trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Sistema Único de Saúde – SUS   

Encontra-se expresso na Seção II da Constituição Federal do Brasil de 1988, 

conjunto de artigos que tratam dos direitos dos cidadãos ao acesso integral à saúde 

e o dever do Estado em garantir os serviços de saúde a todos os brasileiros. Mais 

precisamente no Art. 196º., o Estado, por meio de políticas sociais e econômicas deve 

visar a “redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção” (BRASIL, 1988). 

No entanto, os direitos e deveres mencionados na Constituição do Brasil 

resultam de movimento em prol dos direitos sociais a partir do século XIX, em que 

perdurava ações de filantropia, de caráter religioso, e a caridade. Já no início do 

século XX, o Estado intervém com ações de combate às epidemias, com vacinações 

e no processo de saneamento na cidade do Rio de Janeiro, com um quadro crítico de 

saúde pela presença de doenças como a varíola, malária, febre amarela e, 

posteriormente campanhas contra a varíola. De modo geral, as cidades brasileiras 

eram afetadas por diversas doenças, negligenciando doenças como tuberculose, 

doenças mentais e hanseníase (CARVALHO, 2013; SILVA e HECKSHER, 2016). 

A partir da década de 50, inicia-se o processo de industrialização, seguidos 

pela urbanização e desenvolvimento industrial, que precedeu o “Estado Novo”, com a 

tentativa de instaurar o Estado de Bem-Estar Social no Brasil, o qual realizou inúmeras 

reformas como, por exemplo, a criação de estatais, agências governamentais e leis 

trabalhistas, com vistas a tornar o país uma economia capitalista moderna. As 

reformas continuaram no governo de Juscelino Kubitschek, onde se buscava a 

descentralização que atendesse o plano de metas (PALUDO, 2013).  

Nesse período, ocorre pressão pela assistência médico hospitalar, 

expandindo os atendimentos previdenciários via hospitais e institutos (SILVA, 2016). 

No ano de 1963 ocorre a 3ª. Conferência Nacional de Saúde, um marco para discutir 

um sistema de saúde. De acordo com Carvalho (2013), essa conferência apresentou 

dois pontos importantes: “um sistema de saúde para todos (saúde direito de todos os 

cidadãos) e organizado descentralizadamente (protagonismo do município)”. Mas, a 

partir de 1964, inicia-se o período da ditadura militar que perdurou até 1984. Silva 
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(2016) aponta a forte intervenção do estado protagoniza “política assistencial, 

ampliada, burocratizada e modernizada pela máquina estatal com a finalidade de 

aumentar o poder de regulação sobre a sociedade, suavizar as tensões sociais e 

conseguir legitimidade [...]”. 

Paludo (2013), explica que no período militar não houve um Estado de Bem-

Estar Social, mas persistiu ações isoladas excludentes. Destaca-se que a partir da 

década de 80, ganha impulso no Brasil o processo de redemocratização política, 

ganham força os movimentos sociais, organização sindical, participação da igreja, 

também ocorre o processo de globalização, surgem as tecnologias de informação e 

comunicação e a competição global. Com o fim do período militar em 1984 e o 

movimento “pró-constituinte” culmina-se com um importante marco, a 8ª. Conferência 

Nacional da Saúde realizada em março de 1986.  

Nessa Conferência, aberta a sociedade, teve a participação de cerca de 4.500 

pessoas, trouxe agenda de propostas de reformas para a saúde, sendo o momento 

de discutir as possibilidade de alterar o sistema de saúde vigente no país, ficando 

estabelecido três eixos temáticos: (1) Saúde; (2) Reformulação do Sistema Nacional 

de Saúde; e, (3) Financiamento do Setor (BRASIL, 1986; GOMES, 2013). O ápice da 

Conferência foi seu Relatório que serviu de subsidio para a Constituição de 1988. 

O relatório final orientou a CNRS – Conselho Nacional da Reforma Sanitária, 

em que propôs ao final a construção de uma matriz de debate constitucional; pois o 

crescente número de municípios que avançavam nas práticas de atenção integral, 

equitativa e universalizada à saúde em suas periferias e que já trocavam entre si 

experiências e organizavam-se em colegiados e associações estaduais de 

Secretarias Municipais de Saúde – SMS.  Sem prever, já estavam implementando o 

que viriam a ser as três primeiras diretrizes constitucionais: Universalidade, 

Integralidade e Igualdade (SANTOS, 2006). 

Com a Constituição de 1988, amplia-se os direitos e garantias individuais e 

sociais, e surge o caráter universal das políticas sociais, conforme Capítulo II que trata 

dos Direitos Sociais, especialmente o Art. 6º. e o Art. 23 que torna competência da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” 

(Inciso II). A partir da promulgação da Constituição de 1988, há a criação do Sistema 
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Único de Saúde (SUS) em 1990 e dispositivo legais que institucionalizam a sua 

estruturação, organização e funcionamento, conforme descritos no Quadro 1. 

Quadro 01 – Legislação Federal do Sistema Único de Saúde 
Legislação Descrição 
Lei 8.080/90 Lei Orgânica da Saúde - Dispõe sobre a organização do SUS 
Lei 8.142/90 Dispõe sobre a participação da comunidade e transferências governamentais e 

o financiamento do SUS. 
Decreto 1.651 Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS 
NOB/91 A Norma Operacional Básica de 1991 retroage e possui características 

centralizadores. O PACS - Programa de Agentes Comunitários é criado e a 
atenção básica começa a ganhar importância no Sistema de Saúde. 

NOB/93 A Norma Operacional Básica de 1993 trata do processo de municipalização da 
gestão do sistema de saúde no nível municipal e recebimento de recursos da 
União e transferência para o Fundo Municipal de Saúde. 

NOB/96 Norma Operacional Básica do SUS de 1996 Institui o Piso da Atenção Básica e 
fortalece a descentralização e a Atenção Básica, incentivando financeiramente 
os municípios a estruturar a rede, através da Atenção Básica e da Saúde da 
Família. Habilita os municípios em Gestão Plena da Atenção Básica e Gestão 
Plena do Sistema Municipal. 

EC/2000 Emenda Constitucional de 2000 Traz a importância da fixação de valores 
mínimos para o financiamento do SUS. Somente em 2012, a Lei 121/12 traz em 
seu texto os valores mínimos para aplicação de recursos próprios, pelos estados, 
DF e municípios, no setor saúde. 

NOAS/2001 Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS 2001 - NOAS-SUS. Atualiza 
a regulamentação da assistência, considerando os avanços já obtidos e 
enfocando os desafios a serem superados no processo permanente de 
consolidação e aprimoramento do Sistema Único de Saúde. 

NOAS/2002 Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS 2002 -esta NOAS-SUS 
assegura a manutenção das diretrizes organizativas definidas pela NOAS-SUS 
01/01, procura oferecer as alternativas necessárias à superação das dificuldades 
e impasses oriundos da dinâmica concreta de sua implementação. 

Portaria 399/06 Esta portaria divulga o Pacto pela Saúde que é composto por 3 componentes, 
cada um traz prioridades para todas as esferas de governo: Pacto em Defesa do 
SUS, Pacto pela Saúde e Pacto de Gestão. 

Portaria 1.559/08 Institui a Política Nacional de Regulação 
Portaria 2.48/09 Esta portaria publica o Regulamento da Saúde Pública e cria o regulamento do 

SUS e Revoga a Portaria 399/06. 
Decreto 7.508/11 Regulamenta a Lei Orgânica 8.080/90. Traz conceitos importantes e fortalece a 

regionalização através da Instituição de Regiões de Saúde - o que garante a 
integralidade da assistência em saúde. 

PNAB/2011 Publicação da nova Portaria de Atenção Básica – PNAB 
LC 141/12 A Lei Complementar 141/12, que traz em seu texto os percentuais mínimos a 

serem investidos pelas esferas de governo nas ações e serviços de saúde. Deixa 
claro, em seu texto, quais são as ações e serviços de saúde. 

EC 86/15 Emenda Constitucional 86/15 - Altera o art. 198 da Constituição Federal, 
deixando claro o valor mínimo a ser investido pelas esferas de governo. Deixa 
claro o valor mínimo de 15% para a União - recursos próprios. 

Lei 13.097/15 Publicação da Lei 13.097/15 - Altera o artigo 23 da Lei Orgânica da Saúde 
8.080/90 - passando a ser permitida a participação direta e indireta de capital 
estrangeiro na assistência à saúde no Brasil. Inclui o art. 53A na citada LOS. 

Decreto 
8.901/2016 

Criação do Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS (DOGES) com o objetivo 
de coordenar e implementar a Política Nacional de Ouvidoria em Saúde no 
âmbito do SUS 

Fonte: CONASS (2003), Brasil (2019). 
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A instituição da Política Nacional de Regulação pela Portaria Nº 1.559, de 1º 

de agosto de 2008 (BRASIL, 2008) estabelece a Regulação de acesso à assistência 

médica efetivada pela disponibilidade da alternativa assistencial mais adequada à 

necessidade do cidadão por meio de ferramentas que possibilitem acesso ao 

atendimento pré-hospitalar e hospitalar de urgências, controle de leitos disponíveis e 

das agendas de consultas e procedimentos especializados (NOVARETTI; 

SERINOLLI; AQUINO, 2015).  

 

2.2  Descentralização da Saúde – pacto de gestão 

 

A descentralização da saúde pode ser mais especificamente observada pelo 

Art. 198, onde menciona que “As ações e os serviços de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo 

com as seguintes diretrizes:  

I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III. Participação da Comunidade. 

Os Estados da Federação e a União, devem zelar e garantir que a assistência 

à saúde seja ofertada de forma universal, integral e equitativa; isto é, a universalidade 

do direito à saúde sem distinções, restrições e a qualquer custo.  

Com a descentralização do atendimento e devido aos usuários estarem em 

seus municípios e buscarem pelo atendimento à saúde de forma primeira nas 

referidas unidades, para melhor compreensão dos serviços a serem prestados foram 

divididos em níveis, para melhor organização e ordenamento dos trabalhos, 

denominados de Primário, Secundário e Terciário, conforme Ilustração 1: 

Ilustração 01 – Nível de Atendimento dos Serviços do SUS 
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                  Fonte: GEREMIAS, 2015 – Adaptado pelo Autor 
 

O Nível Primário é caracterizado pelo atendimento de baixa complexidade, 

definido por promover atividades de promoção, proteção e recuperação de saúde.  Os 

atendimentos são realizados pelas equipes dos programas de Agentes Comunitários 

de Saúde ou Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde (UBS); atende aos 

procedimentos de baixo custo, aproximadamente 80% (oitenta por cento) do total dos 

problemas de saúde da população. No Nível Secundário aborda o atendimento de 

média complexidade, baseado em quatro especialidades médicas básicas: Clínica 

Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Clínica Cirúrgica.  Pode ser composto por 

outras especialidades estratégicas e usualmente oferecida em ambulatórios, mas 

também há a possibilidade de emprego de internações em hospitais (local ou 

regional), atendimentos de emergências/urgências e reabilitação; atende aos 

procedimentos de médio custo, aproximadamente 15% (quinze por cento) do total dos 

problemas de saúde da população. O Nível Terciário envolve o atendimento de alta 

complexidade, geralmente ocorrem maiores danos à saúde ou mesmo risco de morte. 

Com o advento da Lei Federal nº 8.080/90, que institui o SUS em todo o 

território nacional as ações e os serviços de saúde, deixando totalmente visível e 

perceptível a mudança que ocorre; mudança está caracterizada basicamente na 

descentralização e na municipalização que deve possuir uma conexão com o Pacto 

de Gestão (BRASIL, 2005). 
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Neste sentido, torna-se um desafio para todos que tomam parte da construção 

do SUS; ou seja, fragmentação, burocratização e heterogeneidade.  Implica em 

compartilhar responsabilidades antes aos desafios de inovação numa conjuntura 

política oportuna, quando se alinham e conjugam aos interesses e esforços do 

governo para a consolidação do SUS (BRASIL, 2005). 

Decorridos duas décadas do processo de institucionalização do SUS – 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, observa-se que a implantação e implementação 

evoluiu muito em relação a descentralização e municipalização.  Desta forma, um 

grande desafio está lançado e conclama a todos sem exceção a fazer parte desta 

construção do SUS.  O Pacto de Gestão é uma ferramenta utilizada para que haja a 

coparticipação e que ocorra um verdadeiro pacto em prol da gestão pública do SUS 

buscando efetividade, eficiência e qualidade.  

O objetivo do Pacto de Gestão é melhorar a qualidade e a eficiência da Gestão 

do SUS; adequar-se à realidade de cada região do País e integrar ações da promoção 

da Saúde, da atenção básica à saúde, da atenção especializada ambulatorial e 

hospitalar, a vigilância em saúde e da gestão do trabalho e educação na saúde.  Há 

o reconhecimento de que não haverá sucesso na melhoria da atenção básica da 

saúde se não houver um compromisso efetivo das três instancias governamentais 

(BRASIL, 2005). 

Conforme conceito pactuado pela comissão instituída pela Portaria do MS/GM 

nº 676, de 3 de junho de 2003, composta por representantes do MS, do CONASS – 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do CONASEMS – Conselho Nacional 

de Secretarias Municipais de Saúde; verifica-se que a Atenção Básica deve considerar 

o sujeito em sua singularidade, complexidade, inteireza e inserção sociocultural, além 

de buscar a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a 

redução de danos ou de sofrimentos que possam estar comprometendo suas 

possibilidades de viver de modo saudável.  Desta forma, a Atenção Básica se refere 

a um conjunto de ações que contempla uma integral atenção às necessidades da 

população.  A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos 

e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 
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impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2011). 

Neste esforço de atenção básica a saúde, o Ministério da Saúde lançou em 

2012 a Política Nacional de Atenção à Saúde que contempla os 3 setores de 

atendimento de acordo com os fundamentos do SUS e em consequência tem a 

demonstração do primeiro atendimento ao usuário dos serviços do SUS que são 

ofertados pelos municípios. Na Política Nacional de Atenção à Saúde tem-se a figura 

do Agente Comunitário de Saúde que é o primeiro a acolher e dar os primeiros 

atendimentos e se necessário orientar para a sequência no tratamento.  É um 

profissional que compõe a equipe multiprofissional nos serviços de atenção básica à 

saúde e suas atividades transcendem o campo da saúde na medida em que requerem 

atenção a múltiplos aspectos das condições de vida da população. 

Quadro 02 – Ações de Entes sociais 

 
 Fonte: Adaptado pelo autor (Ministério da Saúde – Política Nacional – 2012) 
 

Considerando o SUS na promoção de saúde, a atenção básica deve receber 

atenção especial em todos os níveis de gestão, mas principalmente no nível municipal.   

 

2.2.1 Municipalização da Saúde 

 

Conforme descrito na Constituição Federal de 1988, “a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado; e com o advento das Leis 8080 e 8142 de 1990; surgiu o 

novo modelo de saúde no qual originou o SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

balizado em três diretrizes básicas:  descentralização, o atendimento integral e a 

participação da comunidade. 

Com a aprovação da Norma Operacional Básica (NOB) 01/93 os municípios, 

estados e União, deram um passo significativo para a concretização do SUS e além 
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disso propôs mudança significativa e cria as Comissões Bipartites nas unidades 

federativas, com representantes dos gestores municipais e do gestor estadual.  Por 

intermédio da Portaria 1882/93, do Ministério da Saúde, ocorre a possibilidade e a 

descentralização, com incentivos a atividades como a de vigilância sanitária e a de 

carências nutricionais, assim como o estímulo ao Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde - PACS e ao Programa de Saúde da Família – PSF (BRASIL, 2012). 

Diante desta necessidade para atender ao disposto na portaria 1882/93 se faz 

elucidar o papel de cada segmento determinado na mesma.  

-  Vigilância Sanitária - é a parcela do poder de polícia do Estado destinada à 

proteção e promoção da saúde, que tem como principal finalidade impedir que a 

saúde humana seja exposta a riscos ou, em última instância, combater as causas dos 

efeitos nocivos que lhe forem gerados, em razão de alguma distorção sanitária, na 

produção e na circulação de bens, ou na prestação de serviços de interesse à saúde. 

- Programa Agentes Comunitários da Saúde - O programa de Agentes 

Comunitários de Saúde é hoje considerado parte da Saúde da Família. Nos 

municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de 

transição para a Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de 

saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma 

unidade básica de saúde que possui as principais especialidades médicas (pediatria, 

clínica médica e ginecologia-obstetrícia) e demanda espontânea e/ou encaminhada 

por unidades elementares de saúde 

- Programa Saúde da Família - É conhecido hoje como "Estratégia de Saúde da 

Família", por não se tratar mais apenas de um "programa".  A Estratégia de Saúde da 

Família visa a reversão do modelo assistencial vigente, onde predomina o 

atendimento emergencial ao doente, na maioria das vezes em grandes hospitais. A 

família passa a ser o objeto de atenção no ambiente em que vive, permitindo uma 

compreensão ampliada do processo saúde/doença. O programa inclui ações de 

promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 

frequentes. 

Embora se tenha a impressão de que o atendimento do SUS deixa a desejar 

e que não se consegue atender e manter este regime de atendimento à saúde de 

forma universal, isso porque verifica-se uma demora significativa para que o usuário 
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possa ter o atendimento para sua necessidade; mas pode-se observar alguns índices 

publicados pelo próprio Governo Federal, por parte do Ministério da Saúde, 

informações que demonstram a real diminuição de recursos financeiros a serem 

aplicados.  Com base em dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde (Siops), do Ministério da Saúde, mostram uma linha decrescente 

no fluxo de recursos federais para financiamento da saúde pública. Em 1993, a 

participação da União era de 72%, dos municípios, 16%; e dos estados, 12%. Em 

2002, a União entrou com 52,4% das verbas, os municípios, com 25,5%; e os estados, 

com 22,1%.  No ano passado, a União aplicou R$ 115,3 bilhões em saúde, o que 

representa 43,4% do total de recursos públicos investidos no SUS. Os municípios 

entraram com R$ 81,8 bilhões (30,8%), e os estados com R$ 68,3 bilhões (25,8%). 

(AGÊNCIA BRASIL, 2018). 

Pesquisadores da Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) e do Ministério da 

Saúde, concluíram que entre 2002 e 2015, o Governo Federal foi a esfera quem mais 

utilizou recursos do SUS, seguido pela esfera municipal; mesmo tendo os municípios 

e os estados contribuído mais para manter a estrutura.  Dr. Angélica Borges, neste 

mesmo estudo notou que os entes municipais e estaduais têm tomado o protagonismo 

e promovido mudanças, através do aumento de pontos de Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME´s) e com isso cobrindo a necessidade que é ter mais 

especialistas, por ser uma necessidade real (AGÊNCIA BRASIL, 2018). 

Mesmo que o Estado tenha uma elevada contribuição junto ao PIB – Produto 

Interno Bruto, isso não significa que o mesmo possua políticas públicas voltadas a 

prestação do serviço à população.  E na contramão desta situação vê-se Estados que 

não apresentam participação elevada no PIB mas apresenta uma boa base de 

unidades básicas de saúde.  Obviamente, o fato de possuir grandes números de UBS 

não traduz em um bom atendimento à população, dependendo exclusivamente da 

atenção do administrador público (MOURA at al, 2018)1.  

Os Estados que possuem menor número são Rondônia e Roraima e os 

Estados com maior número são os Estados do Piauí e Paraíba.  Continuando na 

                                                        
1(MOURA, at all, 2018). – Trabalho apresentado em curso ofertado pela Udacity and Bertelsmann, referente a Bertelsmann Data 
Science Challenge Scholarship de maio à agosto 2018. Autores:  Livia Maria Silva Moura, Bruna Balboni, Juliana Lara, Leopoldo 
Nunes. 
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mesma linha de análise, quando se leva em consideração o valor de investimentos x 

quantidade de UBS, verifica-se que o Estado de São Paulo recebeu um bom 

investimento em relação ao número razoável de UBS existentes.  Não diferente 

verifica-se que a participação de cada estado em relação ao PIB – Produto Interno 

Bruto não garante aos munícipes uma boa prestação de serviços voltados a saúde e 

tão pouco uma boa estrutura montada de UBS (MOURA at al, 2018). 

 

2.3  Sistemas de Regulação – SISREG / CROSS 
 

A Política Nacional de Regulação, instituída pela Portaria GM/MS nº 

1.559/2008, está organizada em três dimensões integradas entre si: Regulação de 

Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à 

Assistência, que devem ser desenvolvidas de forma dinâmica e integrada, com o 

objetivo de apoiar a organização do sistema de saúde brasileiro, otimizar os recursos 

disponíveis, qualificar a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços 

de saúde (BRASIL, 2018). 

A Regulação do Acesso à Assistência, em especial, consiste na ordenação e 

qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde, de modo a otimizar 

a utilização dos recursos assistenciais disponíveis e promover a transparência, a 

integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços, em tempo oportuno, 

dispondo, para tal, entre outros instrumentos, de diretrizes operacionais e protocolos 

de regulação (BRASIL, 2018). 

Como estratégia da Regulação do Acesso à Assistência foi instituída, no 

âmbito do SUS, a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC), 

Portaria GM/MS nº 2.309/2001, com a finalidade de organizar a referência 

interestadual de pacientes que necessitam de assistência em alta complexidade nas 

especialidades de cardiologia, neurologia, oncologia, traumatologia e ortopedia e 

procedimentos cirúrgicos relativos à cirurgia bariátrica (BRASIL, 2018). 

 

2.3.1   SISREG – Sistema de Regulação 
 

O Sistema público disponibilizado pelo Ministério da Saúde a estados e 

municípios para apoiar as atividades dos complexos reguladores é o SISREG, 
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desenvolvido em 2001 pela Secretaria de Atenção à Saúde em parceria com o 

Datasus. O sistema foi desenvolvido considerando a necessidade de estabelecer uma 

política nacional de regulação assistencial, para apoiar os gestores na função de 

regulação do acesso. O SISREG é um sistema on-line, disponibilizado pelo Datasus 

para gerenciamento e operação das centrais de regulação. O programa (software) 

funciona por meio de navegadores instalados em computadores conectados à Internet 

e é composto por dois módulos independentes: a Central de Marcação de Consultas 

(CMC) e a Central de Internação Hospitalar (CIH) (CONASS, 2011).  

Uma importante ferramenta existente para a Gestão Pública é a regulação 

das vagas disponíveis de consultas, exames, internações e demais procedimentos; 

pois ela garante não só o cumprimento das leis de atenção aos cidadãos, como 

também controla a qualidade dos serviços.  A regulação da atenção à saúde como 

ferramenta promotora de equidade, acessibilidade e de integralidade tem como 

objetivo a produção de ações diretas e finais de atenção à saúde, e está direcionada 

aos prestadores de serviços de saúde públicos e privados (VILARINS, SHIMIZUI e 

GUTIERREZ, 2012). 

A regulação é vista como um conjunto de ações-meio que dirigem, ajustam, 

facilitam ou limitam determinados processos para o alcance de resultados que podem 

estar relacionados à satisfação do consumidor ou ao atendimento das necessidades 

mais prementes de uma população (SHILLING; REIS; MORAES, 2006). Ainda nessa 

linha de raciocínio, a regulação aparece como uma maneira de propiciar eficiência 

econômica e estaria a serviço dela (SALGADO, 2003), podendo ser entendida como 

um instrumento essencial para a manutenção do equilíbrio de qualquer sistema. 

Semelhantemente, (CROZIER, 1989) enfatiza a regulação como um dos mecanismos 

corretores de que dispõe uma nação para controlar seus sistemas. A Implantação tem 

como objetivo unir as ações voltadas para a regulação do acesso nas áreas hospitalar 

e ambulatorial, propiciando o ajuste da oferta disponível às necessidades imediatas 

da população.  

Andrea Coscelli, especialista em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina 

da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – UCSC (2017), destaca que a 

existência desta ferramenta é obrigatória em todo o País, pois está prevista na Política 
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Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) e que a referida regulação 

favorece aos gestores de Saúde.  

De acordo com a Coordenação de Desenvolvimento de Sistema de 

Saúde/CGAM Departamento de Informática do SUS; atualmente o sistema atua em 

1600 municípios em todo o Brasil com 204 Centrais de Regulação Ambulatorial e 19 

Centrais de Regulação Hospitalar (DATASUS, 2018). 

O SISREG é um sistema configurado conforme a organização das ações de 

saúde local, com foco no agendamento e marcação de consultas, exames e 

internação hospitalar, de acordo com a disponibilidade de vagas. O sistema é 

composto de três módulos: Ambulatorial (marcação de consultas e exames 

especializados), Internação Hospitalar e Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade/Custo (APAC) (DATASUS,2018). 

A regulação sobre sistemas de saúde tem como principais funções a definição 

de normas, monitoramento, fiscalização, controle e avaliação dos serviços de saúde. 

Essas funções são geralmente exercidas por diferentes órgãos reguladores, em 

âmbito nacional ou regional, incluindo o Ministério da Saúde e as agências 

reguladoras (VILARINS, at al, 2012). 

A descentralização das ações de saúde para estados e municípios determinou 

a divisão de responsabilidades e atribuições entre os governos federal, estadual e 

municipal, assim como entre cidadãos, setor público e setor privado.  Neste sentido, 

a central de regulação também deve apresentar um modo de atender as necessidades 

dos usuários na busca deste serviço de saúde e como facilitador está igualmente 

dividido em três módulos de regulação, onde cada módulo possui as suas 

funcionalidades e especificidades, sendo o módulo 1 - Central de Regulação 

Ambulatorial – esfera municipal; módulo 2 - A Central de Internação Hospitalar (esfera 

Estadual) e módulo 3 -  A Autorização de procedimentos de alta complexidade – APAC 

(esfera Federal), conforme descritos no Quadro 3. 

 

Quadro 03 – Módulos de Regulação do SUS 
 
 
 
 
 



                                         

  

39 

 

Módulos Descrição 
Módulo I  
 
Esfera Municipal 

Disponibilizar informações sobre a oferta de consultas e exames especializados. 
Controlar as agendas dos profissionais de saúde. 
Controlar fluxo de usuários no sistema: solicitação, agendamento e atendimento. 
Detectar a ocorrência de cancelamentos, não execução por motivo definido e 
impedimentos de agendas. 
Controlar os limites de solicitação e execução dos procedimentos especializados 
por estabelecimento de saúde solicitante e executante. 

Módulo II 
 
Esfera Estadual 

Acompanhar a alocação de leitos (urgência e eletiva). 
Acompanhar a disponibilidade de leitos em tempo real. 
Encaminhar e autorizar internações de urgência. 
Agendar e autorizar as internações eletivas. 
Controlar fluxo de pacientes nos hospitais: admissão, internação e alta. 
Controlar limites de solicitação de procedimentos hospitalares por 
estabelecimentos de saúde solicitantes. 
Controlar limites de execução dos estabelecimentos de saúde executantes. 
Controlar as emissões e autorizações das AIH. 
Disponibilizar informações sobre internações para o faturamento das AIH. 

Módulo III 
 
Esfera Federal 

Acompanha os processos envolvidos nos encaminhamentos de procedimentos 
de alta complexidade/custo, permitindo aos administradores seguir todas as 
etapas, desde a requisição até a autorização e execução. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2016 – Adaptado pelo autor. 
 

Para uma correta e justa gestão do SUS, o serviço conta com um 

departamento de regulação, avaliação e controle de sistemas; que são parte 

integrante da estrutura da Secretaria de Atendimento à Saúde, sendo responsável 

pelo desenvolvimento e sistematização das ações de regulação da atenção, 

programação das ações e serviços de saúde, gestão e controle de sistemas de 

informação, e avaliação dos serviços de saúde (BRASIL, 2018). Este serviço de 

programação, regulação, de controle e de avaliação é representado e demonstrado 

pelo próprio Ministério da Saúde, conforme se verifica a seguir: 

Figura 01 – Programação, regulação, controle e avaliação 

 
                Fonte:  Ministério da Saúde – Gestão do SUS, 2016 
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De acordo com a Figura 1, o Controle e Avaliação são processos inerentes 

à função de gestão, voltados para os aspectos quantitativos, qualitativos, físicos e 

financeiros das políticas de saúde. No que se refere às ações e serviços de Média e 

Alta Complexidade, são objetos de controle e avaliação pelo Ministério da Saúde, as 

políticas de financiamento, de concessão de incentivos, de habilitação e qualificação 

de serviços e regulação, utilizando, para tanto, os dados disponíveis nos Sistemas 

de Informação do SUS. 

O monitoramento, controle e avaliação da prestação de serviços de saúde à 

população são responsabilidades dos gestores estaduais e municipais, tendo com 

um dos principais insumos para estas práticas o processo de contratação de serviços 

complementares. A programação assistencial consiste na definição dos quantitativos 

físicos e financeiros das ações e serviços de saúde resultante de um processo de 

negociação e pactuação entre os gestores estaduais e municipais de saúde.  

Desse modo, busca-se a otimização dos recursos físicos e financeiros, por 

meio da pactuação de fluxos assistenciais, tendo por objetivo o acesso da população 

aos serviços de que necessita, independentemente da disponibilidade no seu 

município de residência.  

Também se verifica avanços no sistema de regulação com a adoção de novas 

tecnologias de informação e comunicação visando desenvolver, reestruturar e garantir 

a integração desses sistemas, de modo a permitir um registro da situação de saúde 

individualizado por meio do Cartão Nacional de Saúde, denominada de e-SUS.   

O sistema de software público e-SUS AB é um sistema de apoio à gestão do 

processo de trabalho que pode ser utilizado da seguinte forma:  O sistema e-SUS AB 

foi desenvolvido para atender às necessidades de cuidado na Atenção Básica. Logo, 

o sistema poderá ser utilizado para por profissionais das equipes de AB, pelas equipes 

dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), do Consultório na Rua (CnR) e da 

Atenção Domiciliar (AD), oferecendo ainda dados para acompanhamento de 

programas como Saúde na Escola (PSE) e Academia da Saúde. A primeira versão do 

sistema apoia a gestão do processo de trabalho das equipes por meio da geração de 

relatórios, sendo que, a segunda versão contemplará várias ferramentas de apoio à 

gestão (DATASUS, 2019). 
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No decorrer do ano de 2017, o Ministério da Saúde disponibilizou aos estados 

e municípios uma ferramenta informatizada para auxiliar na elaboração da 

programação assistencial, denominada Programa SUS.  O Programa SUS contempla 

a ações em diversos segmentos de atendimento à saúde tais como: Atenção Integral 

à Saúde das Pessoas no Sistema Prisional; Cartão Nacional da Saúde; Certificação 

de Entidades de Assistência Social; Digisus – Estratégia de Saúde Digital para o 

Brasil; Estratégia da Saúde da Família; Força Nacional SUS; Humaniza SUS; Melhor 

em Casa – Serviço de Atenção Domiciliar, entre outros (BRASIL, 2017). 

No tocante à Regulação, observa-se que a Política Nacional de Regulação, 

instituída pela Portaria GM/MS nº 1.559/2008, está organizada em três dimensões 

integradas entre si: Regulação de Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde 

e Regulação do Acesso à Assistência, que devem ser desenvolvidas de forma 

dinâmica e integrada, com o objetivo de apoiar a organização do sistema de saúde 

brasileiro, otimizar os recursos disponíveis, qualificar a atenção e o acesso da 

população às ações e aos serviços de saúde. 

A Regulação do Acesso à Assistência, em especial, consiste na ordenação e 

qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde, de modo a otimizar 

a utilização dos recursos assistenciais disponíveis e promover a transparência, a 

integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços, em tempo oportuno, 

dispondo, para tal, entre outros instrumentos, de diretrizes operacionais e protocolos 

de regulação.  

No caso do Sistema de Informações em Saúde, trata-se de sistemas que 

instrumentalizam e apoiam a gestão do SUS, em todas as esferas, nos processos 

de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria. 

 

2.3.2  CROSS – Central de Regulação de Ofertas de Serviços da Saúde 

 

Diante do Pacto de Gestão, os Estados passam a ter responsabilidades de 

promover a melhoria das condições de saneamento básico e instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Essas regiões são 

constituídas por agrupamentos de municípios vizinhos para planejar a execução de 

funções públicas de interesse comum, entre elas o saneamento.  Compete também 
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aos Estados, supervisionar e fiscalizar as companhias estaduais de saneamento das 

quais são controladores.  Nesse sentido, o governo do estado de São Paulo, institui o 

CROSS – Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. 

A Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – CROSS foi criada 

pela Secretaria da Saúde e é administrada pelo SECONCI-SP2. Tem como objetivo 

congregar as ações voltadas para a regulação do acesso na área hospitalar e 

ambulatorial. A criação foi por meio do Decreto Estadual 56.061 de 02 de Agosto de 

2010, com a finalidade de operacionalizar as ações de regulação segundo 

determinação da Secretaria de Estado de Saúde. 

Como prática inovadora para o enfrentamento dos problemas de atendimento 

à saúde pública, o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da 

Saúde, lançou mão de recursos que possui a sua disposição, tanto que se encontra 

em uso o CROSS - Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde. Trata-se 

de um portal na Internet composto pelos sistemas: Conexa, Regnet Leitos, Regnet 

Urgência, Hospnet e Resgate; os quais têm como objetivo unificar as ações voltadas 

para o acesso dos usuários-cidadãos nas áreas hospitalar e ambulatorial, bem como 

facilitando e verificando as ofertas disponíveis de acordo com as necessidades do 

usuário (CONVERGE, 2011).  

Para o Governo do Estado de São Paulo, a utilização do Portal CROSS traz 

inúmeros resultados positivos, tais como: redução no tempo de atendimento na 

urgência e emergência; a integração aos Ambulatórios Médico de Especialidades 

(AME) e os demais ambulatórios (GOVERNO SÃO PAULO, 2013). 

Para a gestão de saúde pública, o sistema de regulação passa a ser uma 

importante ferramenta, pois permite o controle das vagas disponíveis para consultas, 

exames e demais procedimentos ligados a saúde, garantindo assim não só o 

cumprimento das leis reguladores da saúde, como também o controle da qualidade 

dos serviços prestados, buscando impedir fraudes e estabelecer um padrão mínimo 

de atendimento. 

                                                        
2 Seconci – Serviço Social Construção Civil, entidade filantrópica fundada em 1964 e possui como 
missão promover ações de assistência social, inclusive voltada a saúde. Em 2006 se qualificou e 
passou à denominação de SAS – Superintendência de Atenção a Saúde 
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A regulação pode ser vista como uma estratégia da gestão pública, pois o 

objetivo é unir as ações voltadas para o acesso nas áreas hospitalar e ambulatorial, 

ajustando assim a oferta disponível com a necessidade da população.   

Uchoa (2017) observa que o primeiro passo é levar informações sobre o 

estado atual do atendimento; pois assim, teremos uma leitura do comportamento mais 

facilita com a ajuda de soluções de gestão, que informatizam os processos e permitem 

o acesso mais rápido e integrado a todos os dados; e cita algumas estratégias que 

podem aprimorar o atendimento: 

Quadro 04 – Estratégias para aprimorar o atendimento 

 
Agendamento, em vez de senha 

Os hospitais e qualquer outra unidade de saúde tem oferta 
limitada de procedimento, e em geral a população necessita é 
em maior número, gerando filas. A análise a partir do risco, 
minimiza as filas e as demoras no atendimento. 

Classificação de Risco Determinar quais casos devem ser priorizados e quais podem 
ser marcados para outra data futura. 

Redistribuição de Ofertas de Serviço Remanejar os pacientes para unidades que possuem vaga, 
deixando de sobrecarregar as unidades mais visadas pelo 
usuário. 

Sistema Integrado Interligação das unidades de saúde conectadas, facilita o 
remanejamento e ajuda a driblar a superlotação. 

Alerta via SMS Envio de mensagem via SMS ajuda reduzir o absenteísmo em 
30%. 

Fonte: MV Informática - Adaptado pelo Autor - 2018 

 

O sistema CROSS vem ao encontro da busca da eficiência visando a 

organização, o controle e o funcionamento dos serviços de saúde na esfera municipal 

no Estado de São Paulo. 

 

2.4   Satisfação e Qualidade nos Serviços Públicos de Saúde 
 

 
Na Constituição Federal de 1988 contempla o direito de ter o acesso ao 

sistema de saúde, atendimento este de forma universal; e obviamente na condição de 

humanos que somos espera-se e deseja-se que tal atendimento seja de qualidade e 

satisfaça aos nossos anseios. 

De acordo com o dicionário Aurélio (2019) o termo satisfação significa – Ato 

ou efeito de satisfazer, alegria, contentamento, prazer, indenização, pagamento, 

retratação, reparação, desculpe e explicações. Kotler (1998) afirma que a satisfação 
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é o sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparação do 

desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em relação às expectativas da 

pessoa”.  Kotler (2007) também afirma que a satisfação consiste em sensações de 

prazeres ou desapontamentos resultantes da comparação de desempenho percebido 

de um produto em relação às expectativas dos consumidores.  

Uma famosa música, da banda inglesa, Rolling Stones, começa com a frase: 

“I can’t get no satisfaction”; que traduzida de forma livre, quer dizer: eu não consigo 

ficar satisfeito.  Satisfação pode ser definida como um estado de entusiasmo, deleite 

ou prazer com a realização de um objetivo ou meta muito desejados. Está diretamente 

ligada ao grau de expectativas da pessoa em relação às suas conquistas, por isso, 

em muitos casos, pode-se perceber diferentes níveis de satisfação, mesmo em 

indivíduos que pleiteavam algo em comum.  Isso ocorre porque para algumas 

pessoas, a satisfação depende de grandes conquistas materiais, dinheiro e status 

social. Já para outras, um simples reconhecimento, por uma tarefa bem executada ou 

ajudar o próximo, já é o suficiente para que se sintam satisfeitas.  O que explica isso 

é o fato de cada ser humano ter sua própria visão de mundo. Cada indivíduo por mais 

simples que o seja possui suas próprias motivações, anseios e desejos e, de acordo 

com isso, escolhemos diferentes formas para satisfazê-los (MARQUES, 2018). 

A satisfação do usuário está relacionada diretamente aos agentes das ações, 

usuário e profissional de saúde, onde se analisa a percepção do usuário sobre as 

práticas de saúde.  A forma mais comum de conceber o conceito de satisfação é em 

termos de expectativas e da percepção que os usuários têm dos serviços recebidos.  

Deste modo, o que se mede, muitas vezes, não é a satisfação propriamente dita, mas 

a percepção dos serviços e a expectativa prévia dos usuários. Sendo assim, a 

satisfação envolve algumas dimensões ligadas aos aspectos dos serviços, tais como 

acesso, qualidade, estrutura física e organizacional, aspectos inerentes à relação 

médico paciente (SILVA e HECKSHER, 2016). 

Desse modo, as expectativas quanto aos serviços públicos envolvem 

elementos não diretamente ligados ao estado de saúde, mas que afetam a relação do 

usuário com os serviços e com os profissionais, tais como atendimento digno e 

respeitoso, respeito à confidencialidade das informações e à privacidade durante as 

consultas, autonomia para escolher entre opções de tratamento ou profissionais, 
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atendimento ágil com o menor tempo de espera possível e oferta de apoio social 

(SILVA e HECKSHER, 2016). 

Na literatura que trata sobre satisfação de usuários de serviços públicos de 

saúde, é bastante peculiar observar que existe Variabilidade de formas de se 

conceber e de medir a satisfação dos usuários. Na maioria dos estudos, entre 

abordagens quantitativas e qualitativas, traz como resultado altas taxas de satisfação.  

Este fenômeno é conhecido na literatura como efeito de "elevação" das taxas de 

satisfação e é reportado mesmo quando as expectativas sobre os serviços são 

negativas (ESPERIDIÃO; TRAD, 2005). 

Nessa direção, observa-se no estudo de Moimaz at al. (2010) que a 

percepção de usuários denotam graus de insatisfação, ou seja, a insatisfação dos 

usuários se relaciona a diversos aspectos do atendimento, como a ineficiência da 

organização dos serviços e do planejamento da demanda, a infraestrutura deficiente, 

a falta de recursos humanos e (des)humanização no atendimento (MOIMAZ at al, 

2010)3. 

Assim, como a satisfação perpassa por vários aspectos, no qual pode-se citar 

como sendo um deles a qualidade que se espera no atendimento ofertado aos 

usuários pelos profissionais.  Observa-se que a qualidade de atendimento ainda é um 

desafio para o SUS.  

Para garantir saúde pública de qualidade a toda população, o Brasil ainda 

precisa percorrer um longo caminho.  Mas se de um lado tem desafios como carência 

de médicos em muitas regiões, a distribuição irregular dos profissionais em seu 

território e a falta de inadequação da estrutura de atendimento em diversas unidades, 

do outro tem o mérito de ser o único país com mais de 200 milhões de habitantes que 

assumiu o compromisso de contar com um sistema universal, integral, igualitário e 

gratuito de saúde (AGÊNCIA BRASIL,2013). 

Segundo Leite (2016) diz que o cuidado médico, assim como qualquer bem 

ou serviço, é um recurso escasso. Dessa forma, é impossível garantir acesso 

universal com a melhor qualidade disponível igualitariamente a todos durante um 

                                                        
3  Suzely Adas Saliba Moimaz, Jeidson Antônio Morais Marques,Orlando Saliba,Cléa Adas Saliba 
Garbin,Lívia Guimarães Zina,Nemre Adas Saliba; professoras participantes do Programa de Pós-
Graduação da UNESP. 
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longo período de tempo, embora seja possível corrigir vários dos problemas que 

se observa na atual montagem do sistema de saúde do Brasil. 

No Relatório do Banco Mundial (GRAGNOLATI; LINDELOW; COUTTOLENC, 

2013) aponta, entre as transformações mais destacadas ocorridas nos últimos anos 

no campo da saúde pública no País, o aumento da capacidade de atendimento do 

SUS. Esse aumento se deve, sobretudo, à expansão do número de instalações (leitos, 

clínicas e hospitais), que passou de cerca de 22 mil em 1981 para quase 75 mil em 

2009.  As novas unidades destinaram-se ao atendimento do paciente ambulatorial, 

visto que o número de hospitais permaneceu praticamente inalterado nesse período 

(passou de 6.342 para 6.875) e o número de leitos hospitalares até diminuiu.  Esses 

números são consequência da ênfase dada ao atendimento básico, sobretudo por 

meio da Estratégia de Saúde Familiar, programa executado por uma equipe que 

cresceu de 4 mil funcionários, quando o SUS foi criado, para cerca de 32 mil, em 2010. 

O Relatório do Banco Mundial também aponta que os hospitais brasileiros 

operam com pouca eficiência; com a mesma estrutura, eles poderiam produzir o triplo 

do que produzem. Muitos são subutilizados ou mal-usados, há excesso de caros 

equipamentos de diagnóstico em algumas regiões. Em resumo, "problemas de acesso 

a diagnóstico e tratamento especializados têm mais a ver com a forma como o sistema 

está organizado do que com falta de recursos".  Melhores resultados poderiam ser 

obtidos com o dimensionamento dos hospitais de acordo com as necessidades, o 

aumento de sua eficiência tecnológica por meio da melhora de sua gestão, a redução 

do desperdício e a melhor alocação dos recursos financeiros, entre outras medidas. 

 

2.5   Design Thinking – Contribuições para Inovações 

 

De acordo com Scherer a inovação pode melhorar os serviços de saúde 

público ou privado, abrindo a cabeça para novas tecnologias, modelos de negócios e 

outras tendências (SCHERER, 2015). Nesse caso, as inovações estão diretamente 

relacionadas com os profissionais que atuam nas repartições públicas, como: 

Secretarias, Postos de Saúde; Ambulatórios Médicos, incluindo os profissionais das 

áreas administrativas. A inovação pode ser definida, de forma geral, como a geração, 

desenvolvimento ou adoção de novas ideias, objetos ou práticas. Especificamente, 



                                         

  

47 

 

pode ser um novo processo, uma nova estrutura organizacional ou sistema 

administrativo, um novo plano ou programa pertencentes a membros de uma 

organização. A geração da inovação resulta em um novo produto, serviço, ou prática 

que é nova para o estado da arte, ou nova pelo menos para o contexto organizacional. 

A inovação abrange um conjunto amplo de conceitos. Em particular, o conceito pode 

referir-se tanto ao processo de inovação e aos frutos desse processo, como para o 

processo, o termo inovação é rotineiramente utilizado para descrever tanto o contexto 

interno quanto externo de produtos novos, serviços e processos (OSLO, 2006). 

O sucesso das inovações repercute na qualidade dos serviços prestados à 

sociedade. Existem diferentes tipos de inovação, inclusive aquelas que proporcionam 

melhorias significativas. Em pesquisa realizada por Ferreira et al (2014) a respeito das 

Inovações em serviços de saúde no Brasil compreendidas no período de 1995 a 2011, 

os resultados apontaram que inovações incrementais, com predominância do tipo de 

inovação de processo e serviços, com foco na busca de eficiência operacional. Os 

autores sugerem medidas de incentivos governamentais à inovação no setor público, 

além de agenda de pesquisa de inovação para a saúde. 

Nos dias atuais, diante das constantes mudanças que ocorrem no mercado 

econômico, a capacidade de inovar continuamente deve estar no centro das 

estratégias de negócio das organizações (PITASSI, 2012). Nesta direção existem 

alguns conceitos que se pode citar e que vem sendo aplicados por outros governos 

na Europa, como: open innovation, driver user e design thinking. 

- Open Innovation (Inovação Aberta) - Apesar de os estudos relacionados à 

inovação aberta estarem mais relacionados às empresas privadas, em que por meio 

desta metodologia é possível melhor entender tanto os processos de inovação quanto 

as mudanças sociais e econômicas que influenciam a organização (BLOCH; BUGGE, 

2013). O setor público não se torna uma exceção quanto a esta nova forma de 

inovação, podendo também desenvolver estratégias de inovação aberta (BROWN; 

OSBORNE, 2012); 

- Driver User (Dirigida pelo Usuário) - A Tecnologia da Informação e 

Comunicação está vinculada às tecnologias de telecomunicações e de computação, 

que é capaz de melhorar as rotinas de trabalho e é influenciada 

por drivers organizacionais, tecnológicos, econômicos e individuais. Os drivers que 
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intervêm na adoção de inovações são capazes de tornar os processos de tomada de 

decisão mais eficazes, tanto para um indivíduo quanto para um nível do sistema 

organizacional, por meio de decisões políticas mais eficazes (ALMEIDA, FARIAS e 

CARVALHO, 2017); 

- Design Thinking - é o conjunto de métodos e processos para abordar 

problemas, relacionados a futuras aquisições de informações, análise de 

conhecimento e propostas de soluções. Como uma abordagem, é considerada a 

capacidade para combinar empatia em um contexto de um problema, de forma a 

colocar as pessoas no centro do desenvolvimento de um projeto; criatividade para 

geração de soluções e razão para analisar e adaptar as soluções para o contexto 

(BROWN, 2008).  

Nesta direção, os conceitos de Open Innovation (Inovação Aberta) e Driver 

User (Dirigida pelo usuário), como o Design Thinking são importantes para 

desenvolver e implementar inovações para os serviços de saúde. No tocante à 

inovação aberta poderia ser bastante útil para aplicação na administração dos 

serviços de saúde no âmbito do SUS, uma vez que baseada em Chesbrough (2003), 

a inovação aberta requer pessoas com boas competências interpessoais para 

gerenciar o relacionamento com clientes e parceiros; boa vontade para recompensar 

o esforço e o aprendizado, além disso os fracassos são uma possibilidade na trajetória 

de inovação inovadoras, e constituem oportunidades para aprendizagem. A inovação 

aberta requer uma comunicação franca dentro da organização e com os parceiros 

externos, criando um ambiente baseado em confiança. As inovações abertas são 

classificadas como: Inovação de serviços; Inovação de processos; Inovação 

organizacional e Inovação na comunicação. 

Dessa forma, as inovações podem proporcionar ganhos econômicos, além 

dos sociais, do ponto de vista econômico os autores Potts e Kastelle (2010 apud 

BRANDÃO e BRUNO-FARIA, 2013), cita como uma das razões para se estimular a 

inovação no setor público é o fato do mesmo ser responsável por prover serviços aos 

cidadãos e a inovação pode propiciar melhores resultados. Vigoda-Gadot et al (2008 

apud BRANDÃO e BRUNO-FARIA, 2013) afirmam que a eficiência do setor público 

de um país e uma prestação de serviços públicos de boa qualidade são vitais para 

alcançar operações transparentes, podendo resultar maior satisfação dos usuários 
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com os serviços oferecidos. Como uma das ferramentas para inovação, verifica-se 

que a abordagem do Design Thinking é bastante útil para auxiliar nas condições de: 

Imersão preliminar; imersão de profundidade; análise e síntese; ideação e 

prototipação e que envolvem as cinco fases, conforme Ilustração abaixo. 

Ilustração 2 – Fases do design thinking 

Fonte: CASTILO (2017), adaptado pelo autor. 
 

De acordo com o SEBRAE aplicar o Design Thinking significa “fazer 

questionamentos intermináveis sobre a melhor forma de criar o novo, descobrir o 

inexplorado e obter algo realmente funcional”. Principalmente, inovar é criar valor para 

os clientes e isso exige a busca “daquilo que ainda não existe” (SEBRAE, 2016). 

Quadro 5 - Processos do Design Thinking 
Imersão - é a vivência do problema do ponto de vista do usuário final. Esta é a fase de levantar 
informações da empresa, analisar concorrentes e tendências de mercado, procurar entender quem 
é o usuário final, fazer entrevistas e observações de campo. 
Ideação - é a fase criativa. O importante é colocar de lado preocupações com questões operacionais, 
para criar ideias realmente novas. Fazer um brainstorming é um ótimo procedimento. A ideação pode 
ocorrer por meio de mapas mentais, desenhos, storyboards (com narrativa), entre outros. 
Prototipação - auxilia na validação das ideias geradas. O protótipo concretiza uma ideia, a 
passagem do abstrato para o concreto, para que se apresente uma versão (mesmo que simplificada) 
do produto ou serviço. 

Fonte: adaptado pelo autor. 
 
 

Nos últimos anos o Design Thinking vem se tornado cada vez mais 

metodologia que contribui para resolver inúmeros problemas relacionados com 

produtos e serviços que contribuem para fazer diferença na vida das pessoas. O 

design thinking tem o potencial para melhorar políticas públicas e serviços públicos. A 

metodologia Design Thinking traz a perspectiva do usuário, promove melhor 

entendimento da experiência dos cidadãos para os serviços públicos, oferece suporte 

para gestores públicos aprimoraram o valor público para a sociedade e elevar a 

confiança (MINTROM e LUETJENS, 2016).  
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O Design Thinking para o setor público rompe com processos antigos e os 

transforma em novos processos, ou seja, está voltado para como os processos de 

decisões são organizados e funcionam e como a colaboração e geração de ideias 

podem ser promovidas e orientadas através das estruturas organizacionais (ALLIO, 

2014). A Ilustração 3 traz a perspectiva. 

Ilustração 3 – Processo do Design Thinking para o serviço público 

 
Fonte: Allio (2014), adaptado pelo autor. 

 

Os termos na Ilustração 3 que representam as fases do desing thinking 

possuem significados específicos quanto ao seu enquadramento (ALLIO, 2014).  

a) Empatização - cabe ouvir ao outro, me colocar junto e na condição do usuário 

para com isso entender o que se passar e desta forma buscarmos solução para 

melhor servir;  

b) Definição – quando diante de todos os dados colhidos junto aos usuários 

identificar e definir o que seria prioritário e emergencial. Na Ideação – encontrar 

ideias para que consigamos a solução adequado para os pontos que foram 

definidos como primordiais; 

c) Prototipação – aplicar as ideias concebidas em uma única unidade para 

observar se as soluções implementadas realmente são satisfatórias e 

respondem à necessidade;  

d) Testando – colocar em prática de forma mais contundente, levando em 

consideração as correções ocorridas quando da prototipação.  Após testar de 

forma efetiva ampliar a utilização nas demais unidades e ou repartições. 

Cada uma das fases mencionadas acima do processo do Design Thinking 

quando da sua aplicabilidade dentro dos serviços públicos traz significados 

específicos conforme descritos no Quadro a seguir: 
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Quadro 6 - Design Thinking no Setor Público 

Empatização - as políticas e serviços públicos devem ser projetados com pessoas e não apenas 
para elas. Desenvolver a empatia é levar a administração pública para fora dos departamentos e 
confrontá-la com as situações reais de vida, compreender os desafios dos usuários e ajuda-los nas 
suas expectativas, que conduzem à uma capacidade de co-criação. 
Definição – a compreensão e a definição do problema reduzem riscos de duplicação, inconsistentes 
ou sobrepostos, minimiza incertezas e oferece maior legitimidade e decisões efetivas. O 
enquadramento correto dos problemas é pré-condição para o desenvolvimento das fases de 
formulação, desenvolvimento, adoção e implementação de políticas. 
Ideação – experimentar ideias iniciais que podem vir de novas formas de olhar os problemas 
existentes ou olhando novas oportunidades, que vir da exploração de novas tecnologias. Destaca-
se que a inovação significa exploração de novas ideias. 
Prototipação – aplicada na inovação do serviço público, a prototipagem implica que as solução 
políticas elaboradas não são necessariamente um fim em si mesmas, ou seja, através do Design 
Thinking o protótipo é algo inicial, um modelo de produto ou de um serviço, construído para testar 
um conceito ou processo ou para agir, algo que pode ser aprendido por meio do feedback com os 
usuários e replicado.  
Testando – refina os protótipos e fornece conhecimentos dos usuários, também, os quais é outra 
oportunidade para construir empatia. Para maximizar a utilidade de testes, os protótipos devem ser 
concebidos tendo como meta o teste com usuários. 

Fonte: Adaptado de Allio (2014). 
 
 

Diante do exposto, o Design Thinking aplicado para a os serviços públicos de 

saúde contribui na busca de soluções inovadoras, de alto impacto, sem 

necessariamente precisar investir muito para que isso possa acontecer. 
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3  MÉTODO DA PESQUISA 
 

 

Marconi (2003) a pesquisa é concebida por meio de etapas formais, com 

método de pensamento reflexivo e requer um tratamento científico.  Nesta mesma 

linha, GIL (2010) afirma que a pesquisa é realizada mediante conhecimentos 

acessíveis com utilização de métodos e técnicas de investigação, envolvendo diversas 

etapas. Para Ruiz (1986) diz que a pesquisa cientifica é a realização concreta de uma 

investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da 

metodologia consagrada pela ciência. 

Conforme Vegara (2010), a pesquisa se subdivide em dois importantes 

caminhos, quanto aos fins e quantos aos meios.  Quanto aos fins esse estudo é do 

tipo exploratória e quanto aos meios esse estudo utiliza a pesquisa bibliográfica que 

subsidia a fundamentação teórica e a pesquisa tipo survey. Malhotra (2001) a 

pesquisa exploratória tem como objetivo principal possibilitar a melhor compreensão 

do problema e identificar com maior precisão quais caminhos mais relevantes de ação 

ou obter dados adicionais para que se possa desenvolver uma abordagem. 

A pesquisa survey visa descrever as características de uma população 

específica com base no cálculo amostral que permitirá coletar dados, mediante 

questionário, que permitirá a quantificação, análises estatísticas e realizar 

interpretações que levam a subjetividade dos pesquisadores (GIL, 1999). Desse 

modo, a pesquisa se caracteriza pela natureza quantitativa e qualitativa. 

 

3.1 Caracterização da População 
 

A população investigada se divide em dois grupos. O primeiro consiste nos 

funcionários que atuam tanto na sede da Secretaria da Saúde do município, objeto 

do presente estudo, como também os demais funcionários atuantes nas Unidades 

Prestadoras de Serviços de Saúde disponibilizados e localizados nos 38 (trinta e 

oito) bairros no Município. 

De acordo com o portal da transparência da Prefeitura Municipal, constatou-

se um total de dois mil e nove funcionários sejam efetivos ou temporários. Desse 

total, 76 estão vinculados à saúde nas funções de motoristas, atendente, agentes e 
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entre outros; 40 funcionários lotados na função de enfermeiros(as) e 73 Médicos, 

totalizando 179 funcionários ligados diretamente a Secretaria da Saúde. (LORENA, 

2018). Esses funcionários encontram-se distribuídos nas Unidades Prestadoras de 

Serviços de Saúde. Assim, com intuito de se buscar os pontos necessários a análise 

e conhecer os problemas enfrentados não só pelos funcionários como também pelos 

munícipes, buscou-se aplicar os questionários nas seguintes unidades de 

atendimento de serviços existentes no município analisado. 

Tabela 01 – Unidades Prestadoras de Serviços do Município 
 

   Fonte: O autor 

O segundo grupo consiste no número de habitantes total do município com 

idade superior a 18 (dezoito) anos. O motivo para contar neste trabalho com 

munícipes com idade superior a 18 é o fato de constar na legislação vigente, mais 

especificamente na Lei Nº 106/2009 que delineia a necessidade de 

acompanhamento familiar. Conforme pesquisa realizada pelo IBGE em 2010 através 

do Censo identificou uma população de aproximadamente 82 mil habitantes e ao 

considerar por faixa etária encontra-se uma população total de cerca de 64 mil 

munícipes com idade superior a 15 anos de idade.  Levou-se em consideração neste 

trabalho questionários respondidos por usuários que utilização os serviços prestados 

Unidades/Denominação 
1. UBS Bairro - A  
2. UBS Bairro – B 
3. UBS Bairro – C 
4. UBS Bairro - D  
5. UBS Bairro - E  
6. UBS Bairro – F 
7. UBS Bairro – G 
8. Regulação - Ambulatório de Especialidades I (Centro de Saúde)  
9. Ambulatório de Especialidades II (Inamps)  
10. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
11. Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)  
12. Centro de Especialidades Odontológicas (CEO tipo I)  
13. Farmácia de Manipulação  
14. ESF Bairro – H 
15. ESF Bairro - I   
16. ESF Bairro - J  
17. ESF Bairro – K 
18. ESF Bairro – L 
19. ESF Bairro – M 
20. ESF Bairro – N 
21. ESF Bairro – O 
22. ESF Bairro – P 
23. ESF Bairro – Q 
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de saúde com idade superior a 18 anos. 

Tabela 02 – Distribuição da população no município por grupos de idade 

Idade Homem Mulher Total
mais de 100 1 1 2
95 a 99 anos 14 45 59

90 a 94 anos 41 118 159

85 a 89 anos 140 276 416

80 a 84 anos 293 537 830

75 a 79 anos 495 748 1.243

70 a 74 anos 757 1.013 1.770

65 a 69 anos 1.073 1.402 2.475

60 a 64 anos 1.482 1.928 3.410

55 a 59 anos 1.977 2.210 4.187

50 a 54 anos 2.395 2.637 5.032

45 a 49 anos 2.648 2.951 5.599

40 a 44 anos 2.655 2.925 5.580

35 a 39 anos 2.772 3.020 5.792

30 a 34 anos 3.199 3.429 6.628

25 a 29 anos 3.514 3.668 7.182

20 a 24 anos 3.642 3.550 7.192

15 a 19 anos 3.519 3.449 6.968

Total 30.617 33.907 64.524  

                    Fonte IBGE (2010). Adaptado pelo autor. 

 

É importante ressaltar que os dados da tabela acima são de suma 

importância para referenciar os cálculos a amostragem. 

 

3.2 Cálculo e Perfil da Amostra 

 

Para que se possa ter uma pesquisa representativa e adequada para esse 

estudo, busca-se determinar o tamanho da amostra, referindo-se à população que é 

objeto do estudo. Nesse caso, adota-se a abordagem probabilística para 

determinação da amostra de estudo. A amostragem probabilística busca maior 

imparcialidade ao garantir probabilidades iguais para todos os elementos da 

população, pode ser aleatória simples, sistemática, estratificada ou de 

conglomerados e é o único método de amostragem que permite generalizações para 

a população de onde a amostra é proveniente (METTZER BLOG, 2018).  

Desta forma, com intuito de se buscar uma amostra ideal utiliza-se o modelo 

estatístico que informa a quantidade de pessoas ou eventos que se deve coletar para 



                                         

  

55 

 

atingir uma confiabilidade desejada nos resultados obtidos. Este modelo estatístico é 

o cálculo amostral, e ele é constituído pelas seguintes variáveis:  

(1) População: totalidade do universo de indivíduos ou eventos que é objeto da 

pesquisa;  

(2) Amostra: parcela do universo da pesquisa que será efetivamente 

investigado/entrevistado;  

(3) Erro amostral: é um indicador que permite ao pesquisador avaliar o quanto os 

resultados de uma pesquisa, obtidos a partir de uma amostra probabilística são 

conclusivos em relação à uma determinada hipótese.  Esse cálculo de erro de amostra 

leva em conta o tamanho da amostra em relação ao tamanho da população 

pesquisada, indicando os limites mínimos e máximos da variabilidade dos resultados, 

a um determinado nível de confiança;  

(4) Distribuição da população: índice de homogeneidade da população objeto da 

pesquisa. Quanto menos variada for a população, menor será a amostragem 

necessária, pois existirão menos grupos de pessoas que precisarão ser 

representados;  

(5) Nível de confiança: índice que mostra a probabilidade dos resultados obtidos 

refletirem as opiniões da população pesquisada. Ele representa a probabilidade de 

uma pesquisa ter os mesmos resultados se for aplicada com um outro grupo de 

pessoas, dentro do mesmo perfil de amostra e com a mesma margem de erro. 

Representa as chances do resultado representar a realidade que é de 95%. 

É importante considerar que margem de erro, nível de confiança e tamanho 

da amostra são itens relacionados e a alteração de um desses fatores também altera 

os outros.  Assim, para se obter uma margem de erro e um nível de confiança 

determinado, também vai precisar de um tamanho de amostra mínimo 

correspondente.  

Para se encontrar o número da amostra a ser pesquisada a partir das 

variáveis elencadas acima, foi preciso fazer uso do teorema do limite central, que 

fornece suporte matemático ao conceito de que a média de uma amostra aleatória de 
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uma população grande tende a estar próxima da média da população completa. Este 

teorema é representado pela seguinte fórmula4: 

 

� � ����
�
� 0,25 

 
Para encontrar o escore Z correto a ser usado, temos a tabela a seguir: 

                            
Tabela 03 -  Escore 

Grau Confiança Escore

Desejado Z

80,00% 1,28

85,00% 1,44

90,00% 1,65

95,00% 1,96

99,00% 2,58  

              Fonte: SurveyMonkey, 2018 
 

Aplicando a formula acima com obtém-se o tamanho da amostra.  A 

amostragem compõe-se de 384 pessoas agregando às amostras 01 e 02.  Ressalta-

se que a escolha dos indivíduos para encaminhamento do questionário é caráter 

não-probabilístico, considerando a intencionalidade do pesquisador e quanto a 

disponibilidade dos indivíduos. 

Diante do exposto, a amostra foi dividida em 2 grupos, Grupo 01 

(funcionários) e Grupo 2 (usuários), constituídos de 411 entrevistados, sendo 84 

funcionários e 327 munícipes.  

Demonstra-se na Tabela 4, a seguir, o perfil dos funcionários entrevistados 

e respondentes neste estudo em que um total de 84 funcionários se dispuseram em 

responder ao questionário.  Conforme a Tabela 4, os perfis de Gênero, Idade, 

Função, Formação acadêmica, Tempo de casa. 

 

 

                                                        
4 N = tamanho da população.  

    e = margem de erro (porcentagem no formato decimal) 

    z = escore z ( o escore z é o número de desvios padrão entre determinada proporção e a média). 
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Tabela 04 -  Perfil dos Funcionários Entrevistados no estudo – 2018 
 

Gênero Masculino 8 

Feminino 76 

Idade 

18 a 25 anos 6 
26 a 30 anos 15 
31 a 35 anos 15 
36 a 40 anos 14 
41 a 45 anos 15 
46 a 50 anos 6 
51 a 55 anos 9 
56 a 60 anos 2 
acima 61 anos 2 

Função 

Ag. Administrativo(a) 2 
Ag. Comunitário(a) 22 
Aux. Administrativo 5 
Aux. Serviços 2 
Coord. Regulação 1 
Dentista 4 
Enfermeiro(a) 12 
Médico(a) 3 
Psicólogo(a) 1 
Recepcionista 1 
Secretária 3 
Téc. Enfermagem 25 
Não Informou 3 

Formação 
Médio/Técnico 42 
Superior/Pós 39 
Não Informou 3 

Tempo de Casa 

1 a 5 anos 42 
6 a 10 anos 17 
11 a 15 anos 8 
16 a 20 anos 5 
21 a 25 anos 1 
26 a 30 anos 2 
Acima de 30 anos 4 
Não Informou 5 

Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor 

 
Igualmente, verificamos na tabela a seguir o perfil dos usuários entrevistados 

e respondentes neste estudo, onde um total de 327 usuários se dispuseram em 

responder ao questionário.  Verifica-se na tabela os perfis de Gênero, Idade, Plano 

de Saúde, Renda Familiar, Frequência de Utilização dos serviços ofertados pelas 

unidades prestadoras de serviços de saúde no município. 

Tabela 05 -  Perfil dos Usuários Entrevistados no estudo – 2018 
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Gênero 
Masculino 80 
Feminino 247 

Idade 

18 a 25 anos 72 
26 a 30 anos 54 
31 a 35 anos 29 
36 a 40 anos 22 
41 a 45 anos 28 
46 a 50 anos 30 
51 a 55 anos 34 
56 a 60 anos 19 
Acima de 61 anos 26 
Não informou 13 

Plano de Saúde 
Sim 40 
Não 287 

Renda Familiar 

Até 3 Sal. Min. 259 
De 3 a 5 Sal. Min. 51 
De 5 a 7 Sal. Min. 15 
Acima 8 Sal. Min. 2 

Frequência 
De 

Utilização 
 

Muita Frequência 104 
Pouca Frequência 103 
As Vezes 75 
Raramente 42 
Nunca 3 

        Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor 
 

A amostra encontrada conforme verificou-se com a aplicação da fórmula 

apresentada anteriormente, tem-se um total de 411 (quatrocentos e onze) pessoas, 

a maioria absoluta é composta por mulheres. 

 

3.3  Instrumentos de Coleta de Dados 

 
O questionário, utiliza-se a escala Likert de 5 pontos, sendo um tipo de 

escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários, e é a escala 

mais usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado 

nesta escala, os entrevistados assinalam seu nível de concordância com uma 

afirmação, onde 5 (Concordo Totalmente), 4 (Concordo Parcialmente), 3 (Nem 

Concordo/Nem Discordo), 2 (Discordo Parcialmente) e 1 (Discordo Totalmente). 

Desse modo, individualmente, cada entrevista responde o questionário conforme 

Apêndice D, tendo uma duração total de quinze minutos de aplicação. O questionário 

conta com 20 perguntas fechadas para funcionários das Unidades Prestadoras de 

Serviços de Saúde, sendo 12 perguntas relacionadas à gestão da saúde e 8 
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perguntas relacionadas ao Design Thinking. O questionário também foi aplicado para 

usuários de serviços de saúde e subdividido 8 perguntas relacionadas à gestão da 

saúde e 4 perguntas relacionadas ao Design Thinking. A seguir tem-se a descrição 

das questões apresentadas aos funcionários do município disposta em questões 

versando a dimensão da gestão da saúde e dispostas da seguinte forma: público, 

questões apresentadas, escala Likert de 5 pontos e a fonte bibliográfica na qual 

embasamos a questão ofertada. 

Tabela 6 - Descrição das Variáveis de Gestão – Funcionários 
Público Gestão da Saúde 

F
un

ci
on

ár
io

s 

Questões (escala de 5 pontos) Referências 
1 – Verbas Públicas - Um aumento das verbas 
públicas para a Secretaria da Saúde seria suficiente 
para reduzir de maneira significativa as filas de 
espera para realização de exames. 

Esperidião e Trad (2005), 
Agência Brasil (2018), 
NOB-93, LC 141/2012 

2 – Equipamentos - Os recursos (equipamentos 
médicos, máquinas, computador, impressora, etc.) 
são suficientes para realizar plenamente as 
necessidades de atendimento à saúde dos usuários. 

Agência Brasil (2013), IPEA 
(2010), Moimaz at al. 2010), 
Almeida, Farias e Carvalho 
(2017). 

3 – Técnicos Administrativos - número de 
funcionários administrativos envolvidos no 
atendimento é totalmente suficiente para atender os 
usuários com rapidez.  

Agência Brasil (2013), Leite 
(2016), CFM (2014). 

4 – Médicos/Enfermeiros - número de funcionários 
(médicos e enfermeiros) são totalmente suficientes 
para prestar os atendimentos aos usuários.  

Gragnolati; Lindelow; 
Couttolenc (2013), Agência 
Brasil (2013). 

5 – Manuais Operacionais - Em nossa Unidade 
temos manuais de procedimentos de trabalho 
administrativo e ambulatorial que nos orientam para 
prevenção de erros. 

EJA (2016), BRASIL (2016; 
2018); CONASS (2011). 

6 – Softwares (1) - Temos sistema informatizado que 
atende plenamente os requisitos de cadastro, 
agendamento de consultas, procedimentos, exames, 
etc., necessários aos usuários.  

Moimaz at al. 2010), 
CONASS (2011), 
DATASUS (2018). 

7 – Software (2) -  Nosso sistema informatizado 
fornece antecipadamente informações do número de 
exames, consultas, procedimentos, previamente 
agendados aos usuários.  

CONASS (2011), 
DATASUS (2018). 

8 – Procedimentos - Todos os funcionários da 
Secretaria da Saúde têm pleno conhecimento dos 
procedimentos para efetivar marcações de exames e 
consultas.  

Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2016), Governo 
de São Paulo (2013). 

9 – CROSS - Na nossa Unidade temos pleno 
conhecimento do Sistema CROSS - Central de 
Regulação de Oferta de Serviços de Saúde – portal 
que integra os sistemas Conexa, Regnet Leitos, 
Regnet Urgência, Hospnet e Resgate. 

Governo de São Paulo 
(2013), CONVERGE 
(2011). 

10 – SISREG - Na nossa Unidade temos pleno 
conhecimento do SISREG – Sistema de Regulação 
do Ministério da Saúde para o acesso aos 
procedimentos ambulatoriais e hospitalares. 

BRASIL (2018), Governo de 
São Paulo (2013), CONASS 
(2011). 

Fonte: o autor 
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Igualmente, a seguir na tabela 7, tem-se a descrição das questões para os 

funcionários disposta em questões versando a dimensão relacionada ao olhar da 

metodologia do Design Thinking e dispostas da seguinte forma: público, questões 

apresentadas, escala likert de 5 pontos e a fonte bibliográfica na qual embasamos a 

questão ofertada. 

Tabela 7 - Descrição das Variáveis Design Thinking - Funcionários 

Público Design Thinking 

F
un

ci
on

ár
io

s 

Questões (escala de 5 pontos) Referências 
11 – Treinamentos -  A Secretaria da Saúde nos 
oferece constantes treinamentos e capacitações para 
a melhoria do nosso desempenho. 

Brown (2008), Mintrom e 
Luetjens (2016). 

12 – Ideias - Em nossa Unidade somos estimulados 
frequentemente em dar sugestões e ideias para 
melhoria dos serviços aos usuários. 

Vianna (2012), Brown 
(2008), Liedtka (2014), 
Scherer (2015), SEBRAE 
(2016). 

13 – Problemas Técnicos - Em nossa Unidade 
somos estimulados frequentemente na identificação 
de problemas técnicos que prejudicam os serviços de 
atendimento aos usuários. 

Vianna (2012), Brown 
(2008), Liedtka (2014); 
SEBRAE (2016). 

14 – Necessidades - Em nossa Unidade somos 
estimulados frequentemente na identificação de 
necessidades ou problemas junto aos usuários para 
melhoria da qualidade dos serviços de saúde. 

Vianna (2012), Brown 
(2008), Liedtka (2014); 
Mintrom e Luetjens (2016). 

15 – Testes - Em nossa Unidade testamos e/ou 
aplicamos novos métodos e procedimentos com o 
objetivo de melhorar os serviços de atendimento à 
saúde dos usuários. 

Vianna (2012), Brown 
(2008), Liedtka (2014), Allio 
(2014), SEBRAE (2016). 

16 – Lideranças - O poder executivo (prefeito ou 
secretários) e poder legislativo (vereadores) pedem 
frequentemente informações da nossa Unidade para 
criação de políticas públicas ou recursos para 
melhoria dos serviços de saúde e aumentar a 
confiança dos usuários. 

Vianna (2012), Brown 
(2008), Liedtka (2014), Allio 
(2014). 

17 – Engajamentos - Em nossa Unidade estamos 
totalmente satisfeitos com os resultados alcançados 
pela qualidade do atendimento da saúde dos 
usuários. 

Vianna (2012), Brown 
(2008), Liedtka (2014), 
Esperidião e Trad (2005), 
Allio (2014). 

Fonte: o autor 
 

Conforme Tabelas 6 e 7, o Grupo 1 refere-se a Funcionários, visando 

identificar e avaliar questões relacionadas a: 

Gestão da Saúde – percepção quanto volume de verbas públicas, recursos 

materiais a disposição, funcionários locados a Secretaria da Saúde, Existência ou 

não de manuais de procedimentos, existência de sistema informatizado, dentre 

outros aspectos. 

Design Thinking – percepção se há treinamentos, se há estímulos para 
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novas ideias e sugestões, se há ideias para identificar problemas e demandas, se 

os gestores solicitam informações, e se os funcionários estão satisfeitos com os 

resultados alcançados. 

A seguir tem-se a descrição das questões ofertadas aos usuários dos 

serviços públicos de saúde no município que versam a dimensão da gestão da saúde 

e dispostas da seguinte forma: público, questões apresentadas, escala likert de 5 

pontos e a fonte bibliográfica na qual embasamos a questão ofertada. 

Tabela 8 - Operacionalização das Variáveis de Gestão – Usuários  
Público Gestão da Saúde 

M
un

íc
ip

es
 

Questões (escala de 5 pontos) Referências 
1 – Verbas - Percebo claramente que as verbas 
públicas para a Secretaria da Saúde são suficientes 
para o atendimento aos usuários na Unidade Básica de 
Saúde. 

Agência Brasil (2018), Silva 
e Hecksher (2016). 

2 – Equipamentos - A Unidade de Saúde possui os 
recursos (equipamentos médicos para exames e 
procedimentos) suficientes para realizar plenamente 
as necessidades de atendimento à saúde dos 
usuários. 

Agência Brasil (2013), IPEA 
(2010), Moimaz at al. 2010), 
Almeida, Farias e Carvalho 
(2017), Marques (2015), 
Silva e Hecksher (2016). 

3 – Recursos Humanos - A quantidade de 
funcionários do SUS são totalmente suficientes para 
o atendimento dos serviços de saúde aos usuários. 

Gragnolati; Lindelow; 
Couttolenc (2013), Agência 
Brasil (2013), CFM (2014), 
Marques (2015), Silva e 
Hecksher (2016). 

4 – Atendimento - Como usuário (a) estou satisfeito 
(a) com o atendimento oferecido pelos funcionários. 

Kotler (2007), Marques 
(2015), Silva e Hecksher 
(2016) 

5 – Satisfação - Como usuário (a) estou satisfeito (a) 
com os atendimentos: cadastro, agendamento de 
consultas, procedimentos, exames, etc., realizados 
pela Unidade de Saúde.  

Kotler (2007), Marques 
(2015), Silva e Hecksher 
(2016), Esperidião e Trad, 
2005). 

6 – Informações Antecipadas - Os funcionários da 
Secretaria da Saúde ou da Unidade de Saúde 
informam com antecedência o dia e horário dos 
exames e consultas especializadas. 

Marques (2015), Silva e 
Hecksher (2016), CONASS 
(2011); DATASUS (2018). 

7 – Rapidez - Estou satisfeito(a) com a rapidez no 
atendimento da Unidade de Saúde.  

Marques (2015), Silva e 
Hecksher (2016), 
Esperidião e Trad, 2005). 

8 – Consciência - Na minha opinião quando as 
pessoas faltam aos exames e consultas especializadas 
que foram marcadas prejudicam as demais pessoas 
que dependem do serviço de saúde. 

Marques (2015), Silva e 
Hecksher (2016), 
Esperidião e Trad 2005), 
Allio (2014). 

Fonte: o autor 
 

Igualmente, a seguir na tabela 9, tem-se a descrição das questões ofertadas 

aos usuários dos serviços públicos de saúde no município disposta em questões 

versando a dimensão relacionada quanto ao olhar da metodologia do Design 

Thinking e dispostas da seguinte forma: público, questões apresentadas, escala 
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likert de 5 pontos e a fonte bibliográfica na qual embasamos a questão ofertada. 

Tabela 9 - Operacionalização das Variáveis Design Thinking – Usuários  

Público Design Thinking 

M
un

íc
ip

es
 

Questões (escala de 5 pontos) Referências 
9 – Competência - Na Unidade de Saúde, 
funcionários, enfermeiros e médicos são treinados e 
competentes para realizar o serviço de saúde sem 
falhas. 

Brown (2011), Allio 
(2014), Mintrom e 
Luetjens (2016). 

10 – Feedback - Os funcionários administrativos me 
perguntam sobre ideias e sugestões para a melhoria 
do serviço de atendimento ao usuário. 

Vianna (2012), Brown 
(2008), Liedtka (2014), 
SEBRAE (2016). 

11 – Melhorias - Na Unidade de Saúde percebo que 
os funcionários, enfermeiros e médicos realizam 
constantemente novos métodos e procedimentos 
com o objetivo de melhorar os serviços de 
atendimento para os usuários. 

Vianna (2012), Brown 
(2008), Liedtka (2014), 
Ferreira et al (2014), 
Castilo (2017). 

12 – Investimentos - Percebo que a Unidade de 
Saúde recebe investimentos de materiais, 
equipamentos e funcionários administrativos e 
médicos. 

Piola et al (2013), Simers 
(2016), Vianna (2012), 
Brown (2008), Liedtka 
(2014). 

Fonte: o autor 
 

Conforme Tabelas 8 e 9, o Grupo 2 refere-se a Usuários / Munícipes visando 

a busca de identificar e avaliar questões relacionadas com a: 

Gestão da Saúde – percepção da satisfação dos usuários quanto a 

capacidade da Unidades Prestadora de Serviços de Saúde para realizarem serviços 

com qualidade. 

Design Thinking – percepção se na Unidade de Saúde, funcionários, 

enfermeiros e médicos são treinados e competentes para realizar o serviço de saúde 

sem falhas; realização de feedback (ideias e sugestões); realização de novos métodos 

visando melhorias; e, a percepção de investimento na infraestrutura. Tais aspectos 

contribuem para melhoria da qualidade e gerar satisfação.  

Ressalta-se que o estudo obteve aprovação pelo Comitê de Ética do 

Unifatea, mediante a apresentação prévia do projeto de pesquisa, concedendo 

parecer favorável sob número 2.993.92. Cabe destacar, que a submissão do projeto 

ao Comitê de Ética se mostrou importante por se tratar de uma pesquisa que atua 

diretamente com pessoas, a fim de garantir a integridade das mesmas e que não há 

nenhum risco aos envolvidos. Nesse caso, a Plataforma Brasil é uma base nacional 

e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o 

sistema CEP/CONEP. [...] sendo um passo importante para a transparência e 



                                         

  

63 

 

agilidade no processo” (BRASIL, 2018). 

 

3.3.1  Procedimentos de Coleta dos Dados 
 

O questionário foi aplicado no período de novembro e dezembro de 2018.  

Nesta etapa participaram os dois grupos, Grupo A, funcionários das Unidades 

Prestadoras de Serviços de Saúde e no Grupo B, usuários do Sistema de Saúde onde 

receberam todas as orientações necessárias referentes a finalidade da pesquisa, 

questões éticas e sigilosas. Aplicação do questionário ocorreu em 2 (duas) etapas 

(Apêndice D); compreendidas da seguinte forma. 

1. Entrega em envelope separado o TLCE – Termo Livre Consentimento 

Esclarecido, que após devidamente assinado pelo entrevistado e recolhido 

partiu-se para a segunda etapa. 

2. A segunda etapa consistiu igualmente na entrega de um envelope com as 

questões para os funcionários ou para os usuários dos serviços prestados. 

O levantamento de dados quando da aplicação do questionário para os 

funcionários considerou compreender a percepção dos entrevistados para diversas 

situações, levando-se em conta seus conhecimentos acerca das atividades, 

métodos de trabalho e as políticas aplicadas na saúde. Assim, busca-se obter 

elementos pertinentes ao novo modo de se observar os problemas e soluções 

possíveis para melhorar o atendimento e gerar satisfação. 

Quando da aplicação do questionário para os usuários o levantamento de 

dados buscou encontrar elementos que possam compreender a percepção do 

usuário possui em relação aos serviços prestados pelas Unidades Prestadoras de 

Serviços de Saúde, distinguindo em dois momentos:  Gestão Pública e Design 

Thinking.   
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4 CARACTERIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO 

 

O município de Lorena está localizado na Região do Vale do Paraíba, no 

Estado de São Paulo e atualmente conta com um Plano Diretor que fora aprovado 

através de Lei Complementar nº 82 no ano de 2010. As prioridades lançadas nesse 

Plano Diretor no tocante aos Equipamentos Comunitários e Sociais, mais 

especificamente em relação ao atendimento à saúde destaca  o Art. 95: I – Ampliar a 

Rede de Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e promover ações Inter 

secretariais para a implementação de projetos e ações conjuntas; II – Expandir a Rede 

dos Equipamentos de Saúde para atendimento básico ( Estratégia de Saúde da 

Família e Unidade Básica de Saúde); III -  Expandir a Rede de Centro de 

Especialidades Odontológicas – CEO; IV – Estudar a viabilidade da construção de 

Unidade Social de Saúde Coletiva, que reúna os serviços de Vigilância Sanitária – 

VISA, Vigilância Ambiental e Vigilância Epidemiológica; [...]. 

A Secretaria de Saúde tem como meta desenvolver políticas públicas para o 

município com o propósito de promover a saúde, priorizando o atendimento e ações 

preventivas. A atuação ocorre nas áreas da Saúde da Mulher, Saúde da Criança e do 

Adolescente, Saúde do Idoso, Saúde do Homem e Saúde Mental (LORENA, 2018). 

Este atendimento à população, independentemente de ser urbana ou rural, 

possui uma estrutura instalada que contempla:  unidades básicas de saúde, posto de 

saúde da família, laboratório clínico, e desde 2016 conta com o início das operações 

de um Ambulatório Médico de Especialidades – AME (LORENA, 2016). 

O município dispõe de 21 consultórios médicos, salas de pequenas cirurgias, 

áreas para exames diagnósticos e demais áreas e apoio as necessidades para o 

atendimento integral dos usuários.  O AME oferece atendimento médico de alta 

resolução, ou seja, atende protocolos clínicos previamente definidos e acordados com 

a Secretaria da Saúde, de maneira que os pacientes são atendidos na sua 

integralidade e dentro do possível em um único dia, o foco do atendimento é voltado 

para a investigação diagnóstica e orientação terapêutica, nos ambulatórios clínicos, e 

resolução cirúrgica nos ambulatórios cirúrgicos. Atualmente existe um total de 19 

especialidades médicas e mais de 20 exames auxiliares de diagnóstico e terapêutica. 
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O município conta com 7 (sete) Unidades Básicas de Saúde – UBS 

localizadas nos bairros, denominados de:  Bairro A, Bairro B, Bairro C, Bairro D, Bairro 

E, Bairro F e Bairro G; Ambulatórios de Especialidades são em número de 6 (seis), os 

quais são analisados o Ambulatório de Especialidades I (Centro de Saúde), 

Ambulatório de Especialidades II (INAMPS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO tipo I), Farmácia de Manipulação. 

Além das UBS e dos Ambulatórios de Especialidades, o município conta 

também com as unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) que somam 10 

(dez) devidamente localizadas nos bairros e assim denominadas:  ESF Bairro H, ESF 

Bairro I, ESF Bairro J, ESF Bairro K, ESF Bairro L, ESF Bairro M, ESF Bairro N, ESF 

Bairro O, ESF Bairro P e ESF Bairro Q.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 Resultados do Grupo 1 – Gestão - Funcionários 

 

De posse dos dados coletados, realizou-se comparativo quanto ao número 

de funcionários participantes da pesquisa alocados em cada uma das 11 Unidades 

Prestadoras de Serviços de Saúde, conforme demonstrado no Gráfico 1. 

Gráfico 01 – Respondentes por Unidade de Atendimento 

 
            Fonte: dados da pesquisa 

 

No Gráfico 1, demonstram-se as unidades em que os funcionários foram 

participativos e aceitaram a responder ao questionário proposto. De 28 unidades 

prestadoras de serviços de saúde existentes apenas 11 unidades entregaram os 

questionários respondidos. Observa-se que do total de 84 funcionários entrevistados 

pertencentes às 11 unidades, o maior número de funcionários respondentes foram 

nos Bairro L e Bairro C, cuja participação foi na ordem de 14,29% e Bairro A com 

11,90% de participação dos respondentes na entrevista. 

O Gráfico 02, a seguir, traz a percepção dos funcionários das Unidades 

Prestadoras de Serviços quanto ao aumento de verbas. Aos entrevistados foi 

perguntando se “Um aumento das verbas públicas para a Secretaria da Saúde seria 

suficiente para reduzir de maneira significativa as filas de espera para a realização 

de exames.  
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Gráfico 02 – Aumento de Verbas para Secretaria da Saúde 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Conforme demonstrado no Gráfico 2, pode-se verificar que a grande maioria 

dos funcionários das 11 Unidades percebem que aumentar as verbas públicas 

contribuem para reduzir de maneira significativa as filas de espera para a realização 

de exames, ou seja, 75% concordam totalmente e parcialmente que o aumento de 

verba para a secretaria se concretizou. Esse dado corrobora com o fato do município 

destinar orçamento para o setor da saúde. De acordo com o Projeto de Lei 

Orçamentária para o exercício de 2017, destinou-se 34,26% para Saúde. A Lei 

Orçamentária Anual (LOA) n.º 3740, de 11/11/2016, orçamento para o ano de 2017 

foi de R$ 186,9 milhões, sendo destinando R$ 64 milhões para a saúde, pouco acima 

do previsto para o orçamento do exercício de 2016, correspondente a 31,6% para a 

Saúde, e orçamento de 178 milhões e também para o exercício de 2018, equivalente 

a 32,9% e orçamento de R$ 196 milhões (LORENA, 2015; 2016; 2017). Levando-se 

em consideração a desaceleração da economia nesses últimos anos e com forte 

queda na atividade econômica, os percentuais para a saúde vêm se mantendo num 

montante significativo em relação ao orçamento anual e acima do percentual mínimo 

estabelecido pela legislação.  

Na constituição do SUS para atender a população ficou estabelecido um 

percentual mínimo de 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos 

impostos e outras verbas de subvenção para serem aplicados no âmbito da saúde, 

conforme determina o Artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
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– ADCT (BRASIL, 2004). Também conforme a Lei nº 141, sancionada em janeiro de 

2012, define o que pode ser contabilizado como gasto na área da saúde tais, como: 

compra e distribuição de medicamentos e investimentos na gestão do sistema 

público de saúde, e também fixa o percentual mínimo de 15% os municípios. 

Conforme se verifica no Gráfico 02, os recursos orçamentários destinados 

para a saúde também envolvem equipamento e materiais para o atendimento aos 

cidadãos. Assim, no Gráfico 03, verifica-se a percepção dos funcionários das 11 

Unidades Prestadoras de Serviços de Saúde quanto a suficiência de equipamentos, 

máquinas e outros para realizar plenamente as necessidades de atendimento. 

Gráfico 03 – Recursos (equipamentos, máquinas, etc.) suficientes 

 
Fonte: dados da pesquisa do autor 

 

Quanto ao questionamento sobre os recursos materiais serem suficientes 

para atender as necessidades dos atendimentos encontra-se que 46,43% dos 

entrevistados concordam totalmente (15,48%) e 7,14% declararam que não 

concordam e nem discordam quanto a suficiência dos recursos (máquinas e 

equipamentos). Por outro lado, verifica-se que 46,43% dos entrevistados discordaram 

totalmente e parcialmente. Pode-se considerar, nesse caso, que os funcionários estão 

divididos quanto a disponibilidade de recursos em suas Unidades de Saúde. Porém, 

conforme aponta o Relatório do Banco Mundial (GRAGNOLATI; LINDELOW; 

COUTTOLENC, 2013), os hospitais brasileiros operam com muita pouca eficiência; 
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com a mesma estrutura, eles poderiam produzir o triplo do que produzem.  Muitos são 

subutilizados ou mal-usados, há excesso de caros equipamentos de diagnóstico em 

algumas regiões. Em resumo, "problemas de acesso a diagnóstico e tratamento 

especializados têm mais a ver com a forma como o sistema está organizado do que 

com falta de recursos". Pode-se conjecturar que equipamentos como, mamógrafo, 

raio X, tomógrafo computadorizado, ultrassom, equipamentos odontológicos e de 

fisioterapia podem estar disponibilizados numa determinada unidade, mas ocorrendo 

a falta em outra unidade. Esse aspecto influencia a percepção dos funcionários. 

Conforme Moimaz et al (2010), diferentes graus de insatisfação têm relação 

com a ineficiência do planejamento da demanda e infraestrutura deficiente. Além 

disso, equipamentos sofrem avarias, deixando de ser utilizado em razão de 

manutenções, influenciam no atendimento, ou em razão da insuficiência causam a 

demora no atendimento e, consequente tratamento. 

Há de se buscar a informação referente a suficiência do número de 

funcionários administrativos nas unidades. O número de funcionários disponíveis 

pode causar a demora no atendimento aos usuários e consequentemente levar à um 

descontentamento em relação aos serviços ofertados. Para que se possa ilustrar tal 

questão, verifica-se no Gráfico 04 a percepção dos entrevistados quanto ao número 

de funcionários administrativos envolvidos no atendimento se são totalmente 

suficientes para atender os usuários com rapidez na sua unidade. 

Gráfico 04 – Número de funcionários suficientes nas unidades 

 

Fonte: dados da pesquisa do autor 
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Como se observa no gráfico acima, identifica-se que para os funcionários hoje 

existente e alocados nas unidades existe de certa forma um equilíbrio, pois para os 

concordantes que somam 46,43%, o número está adequado e para os discordantes 

encontra-se 47,63%.  Conforme orçamento para o exercício de 2018 (LORENA, 

2017), o total de despesas com pessoal e encargos sociais representa 61,5% do total 

das despesas correntes da Secretaria Municipal da Saúde, com recursos provenientes 

do Fundo Municipal da Saúde de cerca de R$ 44,5 milhões.  

Diante desse quadro, vê-se um equilíbrio nas respostas por parte dos 

funcionários hoje existentes. Com base na revisão da literatura, o atendimento aos 

munícipes em toda e qualquer unidade deve ser de modo a garantir a continuidade, 

pois não fica restrito tão somente aos funcionários administrativos e, por conseguinte 

necessita de outros profissionais para o completo atendimento. Esta continuidade e 

complementação no atendimento ao usuário na busca pelo atendimento contempla 

funcionários ligados de forma direta a saúde, nas funções de agentes comunitários, 

enfermeiros, médicos, dentistas, entre outros; o que necessariamente terá um novo 

perfil e com outros métodos de trabalho e possivelmente com novas ferramentas de 

auxílio para cumprir o mesmo. Nesse sentido, o Gráfico 05, a seguir, busca verificar 

se o número de funcionários (médicos e enfermeiros) são totalmente suficientes para 

prestar os atendimentos aos usuários. 

Gráfico 05 – Número de médicos e enfermeiros suficientes nas unidades

 
         Fonte: dados da pesquisa do autor 
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Conforme Gráfico 05, observa-se que 41,67% dos funcionários das unidades 

concordam totalmente e parcialmente de que o número de funcionários (médicos e 

enfermeiros) são suficientes para o atendimento. Mas como existe a 

heterogeneidade, consequentemente um olhar diferente, ainda para a grande 

maioria 52,38% dos mesmos discordam sobre a quantidade de funcionários para o 

atendimento. Os serviços médicos de baixa, média e alta complexidade demanda 

por especialidades distintas, tais como: prevenção e recuperação da saúde, clínica 

médica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, procedimentos e clínica cirúrgica 

(cardiovascular) e assistência oncológica e em tráumato-ortopedia, dentre outras.  

Os atendimentos e cuidados reservados para os níveis secundário e terciário 

que geralmente não são realizados dentro do município e geralmente são solicitados 

pelos médicos especialistas e demandam o agendamento pelos sistemas CROSS ou 

SISREG.  Assim, para que os munícipes tenham acesso a tais procedimentos e 

exames necessitam deslocar-se para outros municípios e até mesmo para a capital 

São Paulo. 

No entanto, os investimentos na área da saúde não seguem de forma 

homogênea em todas as unidades. Nesse caso, o Governo do Estado de São Paulo 

por meio da Secretaria da Saúde implantou o Ambulatório Médico de Especialidades 

– AME, o qual possibilita prestação de serviços médicos de maneira a complementar 

e preencher a lacuna de especialidades médicas.  

Conforme exposto, verifica-se com base no orçamento para o exercício de 

2017 que o repasse de recursos do SUS foram previstos para custear a área da 

saúde para baixa, média e alta complexidade nas diversas unidades prestadoras de 

serviços de saúde. 

No Gráfico 06, busca-se suscitar uma outra questão acerca de manual de 

procedimento tanto para os trabalhos administrativos quanto ambulatorial para 

ofertar a orientação necessária na busca de prevenção a erros; resultado este que 

se verifica a seguir. 

Gráfico 06 – Manuais de procedimentos administrativos e ambulatorial 
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Fonte: dados da pesquisa do autor 

 

Ao observar o gráfico acima verifica-se que 64,28% dos entrevistados 

concordam totalmente e parcialmente com a existência e conhecimento do manual. 

Em 10,71% dos entrevistados discordaram da existência de manuais de 

procedimentos de trabalho que os orientam na prevenção de erro e para 25% não 

souberam responder. Esses dados demonstram que as Unidades estão bem 

preparadas para evitar falhas ou erros que prejudique os serviços de atendimento à 

saúde. 

Importante salientar que o manual de procedimentos conforme bem definido 

pela EJA Consultoria (2016), são importantes dentro de uma empresa/instituição, pois 

seu conteúdo atinge partes cruciais afetando o modo como o trabalho realizado é 

organizado.  Os manuais apontam o como fazer e tem como objetivo maior orientar 

ou ensinar a fazer as atividades realizadas.  Por esta razão, sua linguagem deve ser 

simples, clara e objetiva, pois para “todos os funcionários independentemente de seu 

grau de instrução, devem ter acesso a esse material, já que esse auxiliará na 

realização de suas funções” (EJA, 2016)5.  

Desse modo, não basta somente manuais de procedimentos de atendimento 

na unidade, pois conforme visto na revisão da literatura existem outros procedimentos 

importantes para os serviços de saúde que envolvem os níveis de baixa, média e alta 

complexidade, cujas informações sobre os atendimentos são registrados nos âmbitos 

                                                        
5 EJA Consultoria, empresa com 25 anos no mercado, formada e gerida por graduandos do curso de 
Administração da UFPJ – Universidade Federal da Paraíba. 
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federal e estadual. Assim, de acordo com os dados, sinaliza-se preocupação quanto 

a continuidade no atendimento e do modo como é processada, uma vez que existe o 

SISREG e o CROSS que são programas ofertados pelos governos Federal e 

Estadual. 

Gráfico 07 – Sistema informatizado utilizados nos serviços de saúde 

 

Fonte: dados da pesquisa do autor 

 
Nota-se que os funcionários possuem conhecimento da existência de 

sistemas informatizados que busca atender as necessidades em relação a cadastro, 

agendamento de consultas, procedimentos especiais, exames específicos entre 

outros para atender às necessidades dos usuários. Verifica-se nas respostas que 

58,33% dos funcionários concordam em relação a existência de sistemas para este 

fim e que 30,95% discordam em relação a existência de tal sistema.  

Ainda em relação aos sistemas, constata-se que os funcionários associam os 

sistemas de atendimento baseados no SISREG e no CROSS. Por outro lado, os 

resultados no Gráfico 05 sinalizam que os sistemas informatizados facilitam e agilizam 

os processos inerentes do trabalho. Contudo, cerca de 21% dos funcionários 

discordam ou desconhecem, uma vez que não são todos os funcionários da unidade 

que acessam os sistemas de marcação de exames, por exemplo, nas unidades de 

atendimento. 

Nesse sentido, o Gráfico 08 procura identificar utilização de sistema 

informatizado para informações de exames, consultas antecipadas, procedimentos 

previamente agendados pelos usuários. 



                                         

  

74 

 

Gráfico 08 – Informações prévias de consulta e serviços de saúde 

 

Fonte: dados da pesquisa do autor 

 

No Gráfico 08 verifica-se que 70,23% dos funcionários entrevistados 

declararam que o sistema utilizado na unidade fornece as informações aos usuários.  

Levando em consideração a busca em agilizar os processos e as marcações 

dos exames especializados e outros processos que envolvem os sistemas SISREG e 

CROSS. Com intuito de identificar a operacionalidade dos atendimentos buscou-se 

verificar se todos os funcionários da Secretaria de Saúde têm o pleno conhecimento 

dos procedimentos para efetivar marcações de exames e consultas. 

Gráfico 9 – Conhecimento dos procedimentos para marcações de exames e 
consultas 

 

  Fonte: dados da pesquisa do autor 
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Conforme Gráfico 9, verifica-se que 41,43% dos funcionários responderam 

discordar em relação a terem o conhecimento dos procedimentos a serem adotados 

para efetivar marcações de exames e consultas pelos sistemas, os quais ocorrem 

pelos sistemas SISREG (esfera federal) e CROSS (esfera estadual). Entretanto, 

esses dois sistemas estão centralizados na Secretaria da Saúde, com equipe de 

funcionários especialmente designada para isso. As informações das Unidades 

Prestadoras de Serviços de Saúde são realizadas por meio de guias de 

encaminhamentos (formulários próprios).  

Com a descentralização do SUS, o município se utiliza de vagas que são 

disponibilizados em hospitais regionais que possui o agendamento das mesmas 

através do sistema CROSS.  Como não existe registro de Hospital e Clínicas mantidas 

exclusivamente com recursos municipais para o contínuo atendimento aos munícipes 

necessita utilizar os serviços hospitalares regionais que são regulamentados pelo 

CROSS de acordo com as vagas disponíveis (SÃO PAULO, 2010). 

Como parte integrante deste sistema de marcação de exames e já citado 

anteriormente o CROSS tem a mesma característica que o SISREG, permitindo assim 

marcações de exames, consultas e outros procedimentos necessários ao atendimento 

e a prestação de serviços de saúde aos usuários.  Verificou-se a existência de dois 

sistemas de marcação de consultas, exames e procedimentos diversos, então se faz 

necessário questionar os funcionários sobre o sistema CROSS que é uma plataforma 

idêntica ao SISREG, porém fornecida pelo Governo Estadual. 

Gráfico 10 – Conhecimento do sistema CROSS 

 

Fonte: dados da pesquisa do autor 
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Nesse resultado observa-se, em relação ao sistema CROSS, que 34,92% dos 

funcionários concordam a respeito do conhecimento pleno do sistema e 46,43% 

discordam, sendo que 13% não souberam opinar neste quesito do conhecimento 

pleno. Diante da importância que se tem da necessidade dos usuários em relação a 

marcação de exames, consultas e outros procedimentos, evidencia-se carência 

latente do conhecimento por parte dos funcionários em relação ao sistema CROSS. 

Por outro lado, observa-se na representação gráfica a seguir uma concordância maior 

em relação ao sistema SISREG, sistema este ofertado pelo Governo Federal. 

Embora com a utilização do sistema CROSS, o tempo de espera para que o 

usuário seja atendido, continua crescente; o que pode ser por vários fatores, desde: 

falha na utilização do sistema por parte dos usuários locais, equipamentos, gestão de 

pessoas, até mesmo o absenteísmo por parte dos usuários, entre outros.  

O Sistema público disponibilizado pelo Ministério da Saúde a estados e 

municípios para apoiar as atividades dos complexos reguladores é o SISREG, 

desenvolvido em 2001 pela Secretaria de Atenção à Saúde em parceria com o 

Datasus. O sistema foi desenvolvido considerando a necessidade de estabelecer uma 

política nacional de regulação assistencial, para apoiar os gestores na função de 

regulação do acesso.  

Assim, com tal ferramenta à disposição e com a necessidade de buscar um 

atendimento mais eficaz e que venha a satisfazer a todos, quanto mais pessoas 

puderem acessar e utilizar-se deste sistema, notadamente facilitaria e agilizaria em 

muito o processo. 

Na prática, o SISREG traz maior organização e controle do fluxo de serviços, 

além da facilidade na marcação de consultas exames e outros procedimentos, 

redução das filas e do absenteísmo de pacientes.  As Unidades de Saúde realizam o 

agendamento, de forma eletrônica, direto no sistema, o usuário terá oportunidade de 

sair com seu exame e/ou consulta agendada. Na impossibilidade do agendamento no 

ato da solicitação a demanda será cadastrada como prioridade técnica. 

Gráfico 11 – Conhecimento do sistema SISREG 
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     Fonte: dados da pesquisa do autor 

 

Diferentemente do apresentado nas respostas dos funcionários em relação 

ao sistema CROSS, encontramos 63,09% (sessenta e três virgula nove por cento) 

demonstram concordar em conhecer plenamente o sistema SISREG; algo bastante 

favorável e de grande valia. 

 
5.1.1    Questões referente ao Design Thinking - Funcionários 
 

 

Neste trabalho busca-se aplicar a ferramenta do Design Thinking com intuito 

de lançar uma nova forma de olhar os problemas e com isso buscar soluções para os 

mesmos.  Diante deste cenário, para que se possa entender algumas situações, 

houve a necessidade de elaborar questões pertinentes e exclusivas aos funcionários, 

para a aplicação do Design Thinking, levando em consideração tal olhar em relação 

aos serviços prestados.  Esta situação se fez totalmente pertinente uma vez que 

quando da aplicação do pré-teste uma funcionária alegou de forma tempestiva não 

haver problemas no atendimento aos munícipes voltado a questão da saúde. 

Scherer (2017) afirmou que a inovação pode melhorar os serviços de saúde 

e igualmente aponta a necessidade de intensificar e redimensionar o processo abrindo 

à novas tecnologias, modelos e outras tendências.  Para que possa acontecer esta 

abertura necessário se faz a participação de forma constante em treinamentos, 

cursos, capacitações pois somente assim tem-se acesso a outras ferramentas e 
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formas de gerir. Logo, acredita-se que programas de treinamentos e capacitações 

devem ocorrer de forma constante e para todos os funcionários envolvidos, uma vez 

que os serviços ofertados aos munícipes devem ser prestados com a melhor 

performance possível.   

Nesta mesma linha, de que adianta ocorrer a oferta de cursos de 

capacitações, preparar-se e não colocar em prática ou sequer ser ouvido com intuito 

de ver a aplicabilidade do que fora aprendido.  Desta forma e para melhor observar 

no questionário respondido pelos funcionários fez-se constar uma questão para 

identificar se há esta busca, uma vez que o município tem realizado investimento em 

informatização, sendo preponderante que treinamentos e capacitações ocorram. 

Gráfico 12 – Secretaria da Saúde: oferta de treinamentos e capacitações 

 

Fonte: dados da pesquisa do autor 
 

 

Observa-se no gráfico acima que para a maioria dos funcionários 

entrevistados, 57,15%, concordam que há a oferta de treinamentos e capacitações e 

apenas 13,10% discordam totalmente.  

A participação em programas de treinamentos e capacitações permite ao 

funcionário atualizar-se das mais variadas formas, de modo a desempenho melhor 

rotinas de trabalho, formas de atendimento ao público e conhecimentos de novas 

ferramentas e suas aplicabilidades.   

Conforme se observa no Gráfico 12, há uma concordância expressiva por 

parte dos funcionários em relação a oferta de cursos e treinamentos. Assim, pode-se 
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ampliar os treinamentos e maior interação dos funcionários, incluindo participação 

direta com sugestões e ideias na melhoria dos serviços aos usuários do SUS. Assim, 

o Gráfico 13, a seguir, trata-se exclusivamente dessa participação ou não dos 

funcionários na oferta de ideias e sugestões.  

Gráfico 13 – Somos estimulados em dar sugestões e ideias para melhoria dos 
serviços aos usuários 

 

    Fonte: dados da pesquisa do autor 
 

Verifica-se no gráfico acima que a Secretaria da Saúde busca estimular os 

funcionários a dar sugestões e ideias com objetivo de melhorar os serviços prestados 

aos municípios, tanto que para 58,30% dos funcionários responderam de forma a 

concordar com a existência do estimulo. 

  De acordo com o SEBRAE aplicar o Design Thinking significa “trazer 

questionamentos intermináveis sobre a melhor forma de criar o novo, descobrir o 

inexplorado e obter algo realmente funcional”. Principalmente, inovar é criar valor para 

os clientes e isso exige a busca “daquilo que ainda não existe” (SEBRAE, 2016). 

Assim, esta busca deve ser constante e permanente, pois a cada dia devido 

a heterogeneidade das pessoas pode vir a surgir uma nova demanda e necessidade 

e consequente há a necessidade, e somente assim conseguirá conquistar resultados 

cada vez mais favoráveis na oferta de serviços à população, ofertando à ela o que 

está estabelecido constitucionalmente; o direito ao atendimento e serviços de saúde.   

Aliando-se os cursos de aperfeiçoamento ofertados, com as novas 

ferramentas utilizadas para o atendimento conforme fora anunciado com as chegadas 
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dos tablets, associado aos estímulos para apresentar sugestões, torna-se mais fácil a 

identificação de outros problemas que possam vir a prejudicar um atendimento de 

qualidade aos munícipes. 

Gráfico 14 – Somos estimulados na identificação de problemas técnicos que 
prejudicam os serviços de atendimento 

 

Fonte: dados da pesquisa do autor 

 
 

De acordo com os dados apresentados no gráfico acima, identifica-se que 

para 55,95% dos funcionários existe concordância de que há estímulos para identificar 

problemas de ordem técnica e para 30,96% dos entrevistados discordam dessa 

prática.  Os dados corroboram quanto aos utilizados para estimular os funcionários 

tanto a darem sugestões, como no sentido de buscar identificar problemas que 

possam vir a ser potencias e importantes na busca de uma melhoria nos atendimentos 

de serviços à saúde dos munícipes. 

Mesmo os funcionários não apresentando conhecimento e noção de forma 

exata sobre a ferramenta do Design Thinking, percebe-se uma aplicabilidade da 

mesma na busca de soluções para problemas do dia-a-dia que possam surtir efeitos 

positivos e favoráveis quando da prestação de serviços de saúde aos munícipes. 

Porém, a identificação de problemas não está e não pode ficar somente 

focados nos problemas técnicos ou relacionados ao atendimento, pois devido a cidade 

possuir munícipes em unidades rurais e até mesmo portadores de necessidades 

especiais; há a necessidade de se estarem atentos e devidamente incentivados a 
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realizarem um trabalho de atendimento primário aos munícipes na busca em 

identificar possíveis necessidades ou problemas que possam impedir um bom 

atendimento por parte das unidades de saúde.  Desta forma, o gráfico a seguir busca 

identificar junto aos funcionários este cuidado voltado aos usuários. 

Gráfico 15 – Somos estimulados frequentemente na identificação de problemas 
e ou necessidades junto aos usuários 

 

      Fonte: dados da pesquisa do autor 
 

Conforme Gráfico 15, a percepção está fundamentada nas respostas 

realizadas pelos funcionários, evidenciou-se que 65,47% dos entrevistados 

concordam que há o estimulo na busca de identificar problemas ou necessidades junto 

aos usuários dos serviços de saúde para que se tenha uma melhora continua da 

qualidade do atendimento ofertado e estendido a todos; na contrapartida há 22,62% 

de funcionários que discordam da existência de estímulos. 

Sendo os serviços ofertados relacionados à saúde dos munícipes, pode 

ocorrer problemas e ou necessidades das mais diversas ordens e tipos, pois no 

atendimento de nível primário que é a ponta de entrada e o primeiro contato do 

munícipe com o SUS, verifica-se que os serviços básicos são:  atendimento dentário, 

atendimento psicológico, remédios, etc. 

Diante deste fato e com o objetivo de sempre tentar buscar um atendimento 

melhor, não basta tão somente identificar determinado problema ou abster-se. Assim, 

a necessidade de tentar encontrar solução para os problemas permeia-se pela 

necessidade e busca de aplicações ou até mesmo testar ideias novas para tentar 

concretizar a melhora nos serviços de atendimento aos munícipes. Neste trabalho 
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contou-se com uma questão acerca de buscar identificar se há por parte dos 

funcionários esta postura, esta proatividade com intuito de melhorar o atendimento e 

tem-se no gráfico a seguir os resultados encontrados. 

Gráfico 16 – Testamos ou aplicamos novos métodos com objetivo de melhorar 

os serviços de atendimento 

 

       Fonte: dados da pesquisa do autor 

 

Conforme o Gráfico 16, observa-se que 61,90% dos entrevistados concordam 

que há a prática de aplicar novos métodos e procedimentos com o objetivo de buscar 

melhorar o atendimento dos serviços de atendimento à saúde aos munícipes.  

Percebe-se mais uma vez que há a aplicação da ferramenta Design Thinking 

de forma intuitiva, mas que poderia ser mais incisiva, uma 17,86% não souberam 

opinar e 20,24% discordaram parcialmente e totalmente. A participação mais 

comumente poderia ganhar uma importância maior e com isso facilitar ainda mais o 

processo na busca de melhorar os atendimentos aos munícipes. Práticas formais de 

Design Thinking conduzem a maior participação e análises com a utilização de 

ferramentas para compreender problemas, buscar soluções ou ideias como, por 

exemplo, o brainstorming, que contribuiria para obter ria ideias de todos os envolvidos 

no atendimento nas unidades de saúde.  

No entanto, os funcionários quando indagados sobre a existência de 

solicitação de informações das unidades por parte do poder executivo com a finalidade 

de criar políticas públicas ou melhorar a gestão das verbas destinadas a saúde, assim 
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como melhorar a percepção dos funcionários ou a confiança dos munícipes não se 

mostrou satisfatória. 

Gráfico 17 – O poder executivo pede informações para criação de políticas 
públicas 

 

Fonte: dados da pesquisa do autor 
 
Conforme percebe-se no Gráfico 17, tem-se que 42,86% dos entrevistados 

discordam sobre o pedido de informações por parte do executivo e na outra ponta 

tem-se apenas 21,43% concordarem que o executivo solicita informações.  Ao 

analisar o gráfico acima, também pode-se extrair a informação de que dos 

funcionários que não concordam e nem discordam deste quesito acerca do pedido de 

informações para criação de políticas públicas voltadas a prestação de serviços à 

saúde, representam 35,71% da amostra. Assim, conjectura-se, como buscar 

melhorias e estabelecer novas políticas públicas e até mesmo ajustar a gestão dos 

serviços de saúde se não possuir um conhecimento e até mesmo saber o que se 

precisa fazer. 

Mas apesar de todo o exposto e observado nas respostas por parte dos 

funcionários observa-se que há uma situação até confortável e satisfatória para os 

funcionários em relação aos atendimentos ofertados aos munícipes. Esta afirmativa 

está demonstrada e expressa nos resultados apresentados no gráfico a seguir quanto 

ao questionamento sobre a satisfação com os resultados alcançados na qualidade 

dos atendimentos aos munícipes percebe-se uma forte concordância entre os 

entrevistados. 

Gráfico 18 – Satisfação com os resultados do atendimento 
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   Fonte: dados da pesquisa do autor 
 

Nota-se que 58,34% dos funcionários entrevistados concordam quanto a 

satisfação com os resultados alcançados pela qualidade dos atendimentos e 27,38% 

discordam, ou seja, percebem que os resultados dos atendimentos não são 

satisfatórios. 

De modo geral, a garantia da saúde pública de qualidade a toda população 

ainda precisa percorrer um longo caminho.  Mas se de um lado têm desafios como 

carência de médicos em muitas regiões brasileiras, a distribuição irregular dos 

profissionais pelo território nacional e a inadequação da estrutura de atendimento em 

diversas unidades, por outro lado tem-se o mérito de ser o único país com mais de 

200 milhões de habitantes que assumiu o compromisso de contar com um sistema 

universal, integral, igualitário e gratuito de saúde (AGÊNCIA BRASIL, 2013). 

Ainda assim, a necessidade da inovação no serviço público de saúde tem sido 

vista como prática importante de governos para atendimentos às demandas da 

sociedade. Segundo dados da pesquisa Perfil dos Estados e dos Municípios 

Brasileiros em 2014, 93,4% das cidades brasileiras não continha leitos ou berços de 

UTI neonatal nas instituições públicas ou nas que estão conveniadas junto ao SUS. 

Após a demonstração dos resultados apontados pelos funcionários na 

pesquisa realizada, segue-se a demonstração das respostadas apontadas nos 

questionários respondidos para o ator principal, o usuário dos serviços de 

atendimentos a saúde. 
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5.2   Usuários – 327 entrevistados 
 

5.2.1 Questões referente a Gestão - Usuários 
 

Conforme verificou-se, os serviços de atendimento à saúde no município não 

contam com a participação alocados em cada unidade de atendimento, sendo os 

munícipes elementos chave do processo, dentre os quais incluem portadores com 

diferentes necessidades e aqueles que buscam por medicamentos, atendimento, 

consultas, exames, atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento 

odontológico, dentre outros. 

O presente estudo busca avaliar os atendimentos ofertados aos munícipes 

nas diversas unidades existentes no município e, para isso, utiliza-se a metodologia 

do Design Thinking como instrumento de ação, não podendo, contudo, deixar de 

verificar os serviços de saúde sob o olhar dos usuários dos serviços.   

Os usuários dos serviços de saúde são os principais interessados e a quem 

deve-se voltar os olhares para que se obtenha avaliação quanto a satisfação dos 

atendimentos ofertados, de modo obter realidade concreta baseada no direito 

constitucional à saúde.   

Diante disso, prossegue-se com a apresentação dos resultados obtidos pela 

pesquisa em campo junto aos usuários das unidades de atendimento de saúde da 

cidade. Assim, para que se consiga o máximo de conhecimento acerca destes, 

aplicando a primeira fase da ferramenta do Design Thinking denominada de imersão. 

Gráfico 19 – Verbas públicas são suficientes 

 

   Fonte: dados da pesquisa do autor 
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Observa-se no Gráfico 19 acima o modo como os munícipes percebem se as 

verbas públicas são suficientes. Diferentemente dos resultados aferidos no Gráfico 2, 

34,25% dos usuários demonstram concordância em relação a suficiência de verbas.  

Em contrapartida, para 50,46% destes apontam que discordam totalmente ou 

parcialmente de que as verbas são suficientes para os serviços de saúde.  

Conforme artigo publicado no Estado de São Paulo (2013) relacionado ao 

estudo realizado pelo Banco Mundial (GRAGNOLATI; LINDELOW; COUTTOLENC, 

2013), verifica-se que com a crise econômica atual, as pessoas estão finalmente 

vendo que é necessário alocar recursos para o financiamento dos serviços de saúde 

e em parte o mito da saúde gratuita de qualidade tem sido desmontado.  

Concomitante, junta-se a estes problemas a diminuição de recursos 

financeiros que embora anunciado pelo governo brasileiro a aplicação de 9,7% do 

PIB, tem-se na pratica a aplicabilidade de apenas 4,7% na Saúde; valores estes bem 

diferentes dos praticados pela França que mesmo em momento de crise gasta 11,2% 

do PIB.  Esta dificuldade financeira estampada nestes números evidenciam o 

problema em 64% dos hospitais sempre com superlotação e apenas 6% apresentam 

uma rotatividade; a rotatividade que ajuda na redução de filas e demoras no 

atendimento (MV INFORMATICA, 2018)6. 

Mais do que o aumento das despesas, o que pode melhorar rapidamente a 

qualidade dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e expandi-los, tornando 

mais próxima a meta de universalização do atendimento, é o aumento da eficiência 

no uso dos recursos disponíveis. 

O Banco Mundial citando outras pesquisas, afirma que os hospitais brasileiros 

operam com muita pouca eficiência; com a mesma estrutura, eles poderiam produzir 

o triplo do que produzem.  Muitos são subutilizados ou mal-usados, há excesso de 

caros equipamentos de diagnóstico em algumas regiões. Em resumo, "problemas de 

acesso a diagnóstico e tratamento especializados têm mais a ver com a forma como 

o sistema está organizado do que com falta de recursos".  Melhores resultados 

poderiam ser obtidos com o dimensionamento dos hospitais de acordo com as 

                                                        
6  MV INFORMATICA – empresa fundada em 1987, na cidade de Porto Alegre/RS, oferecendo 
inicialmente serviços de faturamento hospitalar. Hoje atuando de forma internacional, desenvolve 
sistemas para soluções de problemas hospitalares e planos de saúde. 
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necessidades, o aumento de sua eficiência tecnológica por meio da melhora de sua 

gestão, a redução do desperdício e a melhor alocação dos recursos financeiros, entre 

outras medidas (GRAGNOLATI; LINDELOW; COUTTOLENC, 2013). 

Nesta mesma linha, não se pode pensar e sequer imaginar que ao se tratar 

de recursos, não se pode ficar tão somente preso a recursos financeiros pois os 

equipamentos também são de suma importância para que as unidades possam 

prestar os serviços aos munícipes de forma adequada.  Desta forma, verificou-se as 

respostas dos munícipes sobre se a unidade possui equipamentos suficientes 

conforme Gráfico 20 a seguir.  

Gráfico 20 – A unidade possui recursos suficientes (equipamentos) 

 
    Fonte: dados da pesquisa do autor 

 

Observa-se que do total de entrevistados, encontra-se um percentual de 

37,31% de usuários que demonstram concordar que nas unidades possuem 

equipamentos suficientes para o devido atendimento e soma-se a este percentual de 

13,76% que não se manifestaram em dizer se concordam ou não.  Na contrapartida a 

estas respostas tem-se o percentual de 48,93% discordando em relação a existência 

de recursos na ordem de equipamentos para o atendimento.  

Quanto ao mérito relacionado a recursos seja financeiro e equipamentos 

verificou-se entre os munícipes entrevistados um equilíbrio tênue.  Nesta mesma linha, 

diante da questão dos serviços a serem prestados questionados foram em relação a 

necessidade de se aumentar ou não o número de funcionários que atendem nas 

unidades de atendimento. 

 

Gráfico 21 – Quantidade de funcionários são suficientes 
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     Fonte: dados da pesquisa do autor 
 

Verifica-se no Gráfico 21 os resultados acerca da suficiência do número de 

funcionários alocados nas unidades para ofertar o atendimento aos munícipes. Nesse 

caso, tem-se um equilíbrio nos resultados, mas as respostas levam a considerar a 

insuficiência de funcionários. Nota-se que do total de entrevistados 37,31% 

demonstram concordância em relação a suficiência de funcionários para o 

atendimento e 37,92% demonstram que o número de funcionários não é totalmente 

satisfeito. Verdadeiro equilíbrio uma vez que de todos os entrevistados 24,77% não 

souberam identificar se o número de funcionários é ou não suficiente para o 

atendimento aos munícipes, desde técnicos, enfermeiros e médicos. 

Segundo Leite (2016), o cuidado médico, assim como qualquer bem ou 

serviço, é um recurso escasso. Dessa forma, é impossível garantir acesso universal 

com a melhor qualidade disponível igualitariamente a todos durante um longo período 

de tempo, embora seja possível corrigir vários dos problemas que se observa na atual 

montagem do sistema de saúde do Brasil. 

Uma vez já identificada a opinião dos usuários dos serviços de saúde em 

relação a suficiência de funcionários, busca-se avaliar o grau de satisfação quanto ao 

atendimento. Silva e Hecksher (2016) afirmam que a satisfação não se encerra em 

um único ponto e leva-se em consideração outros aspectos e quando nos retratamos 

aos serviços que nos são prestados obviamente não podemos deixar de considerar 

tais variáveis. A forma mais comum de conceber o conceito de satisfação é em termos 

de expectativas e da percepção que os usuários têm dos serviços recebidos.  Deste 

modo, o que se mede, muitas vezes, não é a satisfação propriamente dita, mas a 
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percepção dos serviços e a expectativa prévia dos usuários (SILVA e HECKSHER, 

2016). Importante frisar e ressaltar que as pessoas são heterogêneas e 

consequentemente aquilo que agrada a um pode não agradar a outro e o que me 

satisfaz por não satisfazer ao outro e com isso não temos a pretensão de encerrar e 

fechar este tópico em relação a satisfação o que caberia um estudo complementar. 

Gráfico 22 – Satisfação com o atendimento dos funcionários 

 

  Fonte: dados da pesquisa do autor 

 

Apesar de vários relatos quanto a falta de cordialidade por parte dos 

funcionários, isso não se traduziu nas respostas, tanto que para 58,10% manifestaram 

concordar totalmente ou parcialmente em relação a satisfação com o atendimento 

recebido por parte dos funcionários nas unidades e para 24,77% manifestaram 

discordar totalmente ou parcialmente com o atendimento ofertado. De modo geral, a 

satisfação percebida demonstra uma lacuna para o treinamento de funcionários no 

atendimento da prestação dos serviços à saúde.  

Verificou-se na literatura que trata sobre satisfação de usuários de serviços 

de saúde, sendo bastante peculiar observar a despeito de variabilidades de formas de 

se conceber e de medir a satisfação de usuários. A maioria dos estudos, entre 

abordagens quantitativas e qualitativas, traz como resultado altas taxas de satisfação.  

Este fenômeno é conhecido na literatura como efeito de "elevação" das taxas de 

satisfação e é reportado mesmo quando as expectativas sobre os serviços são 

negativas (ESPERIDIÃO; TRAD, 2005). 
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Desta feita um ponto de satisfação que se pode buscar mensurar junto aos 

munícipes que se fizeram presentes durante as entrevistas consiste em relação ao 

atendimento ampliado, seja com: cadastro, agendamento de consultas, 

procedimentos, exames, etc. 

Gráfico 23 – Estou satisfeito com o atendimento: cadastro, agendamento de 
consultas, procedimentos, exames, etc. 

 

     Fonte: dados da pesquisa do autor 

 

O Gráfico 23 aborda a satisfação relacionada a cadastro, agendamento de 

consultas. Os apontam respostas que podem não parecer tão satisfatórias, mas 

expressam até um certo equilíbrio de resultados.  Como pode-se observar 29,66% 

concordam de forma parcial estarem satisfeitos e 17,74% afirmam estarem totalmente 

insatisfeitos com o atendimento voltado a cadastro, agendamento, consulta, entre 

outros. Nesses casos, também pode-se considerar uma lacuna quanto aos 

procedimentos de trabalho no dia a dia, apontando para treinamentos em 

conformidade com os manuais de procedimentos, diferentemente apontado pelos 

funcionários, conforme Gráfico 2. 

Como se observa no estudo de Moimaz at al. (2010), a percepção de usuários 

denota graus de insatisfação e há insatisfação dos usuários em relação a diversos 

aspectos do atendimento, como organização dos serviços e da demanda, 

infraestrutura deficiente, falta de recursos humanos e humanização no atendimento 

(MOIMAZ at all, 2010). 

No instrumento de coleta de dados constou-se indagação quanto a atenção 
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dos funcionários em informar com a devida antecedência o dia e horário dos referidos 

exames para que os usuários possam estar presentes e em condições de serem 

atendidos. 

Gráfico 24 – Funcionários avisam antecipadamente dia e hora dos exames 

-  

     Fonte: dados da pesquisa do autor 

 

Para tal questionamento verifica-se no Gráfico 24 que 70,33% dos munícipes 

manifestaram concordar totalmente (44,95%) ou parcialmente (25,38%) quanto aos 

avisos antecipados e para 18,35% demonstraram discordar parcialmente (8,26%) ou 

totalmente (10,09%) e para 11,31% não souberam responder. De modo geral, a 

eficiência nesses serviços de marcação contribui para a satisfação dos usuários. 

Silva e Hecksher (2016) observam que a satisfação propriamente dita, 

dependem da percepção quanto aos serviços ofertados, embora cada indivíduo faça 

seu próprio julgamento o que caracteriza a própria singularidade e individualidade. 

Os resultados aferidos no Gráfico 24 denotam o uso de sistema de marcação 

regulados pelo SISREG e CROSS e observados no Gráfico 7 que apontou a 

percepção dos funcionários das unidades de saúde. 

Nota-se que em quesitos anteriores referenciando a questão de satisfação 

encontra-se um equilíbrio voltado para o positivo nas respostas dos entrevistados e 

tal concordância não se vê no tocante a satisfação quando se coloca a questão da 

rapidez no atendimento.  Esta percepção encontra-se demonstrada no gráfico a seguir 

em que se questiona os munícipes no tocante a satisfação com a rapidez no 

atendimento. 

Gráfico 25 – Estou satisfeito com a rapidez no atendimento 
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      Fonte: dados da pesquisa do autor 
 

Percebe-se no Gráfico 25 acima resultados que demonstram as respostas dos 

entrevistados em relação a satisfação com a rapidez ofertada no atendimento aos 

mesmos que a discordância total atinge ao percentual de 33,64% e que somados aos 

resultados que responderam discordar parcialmente atinge-se facilmente o percentual 

equivalente a 54,74%. A satisfação total com a rapidez é demonstrada por apenas 

12,54% e parcialmente por 21,71% dos entrevistados. 

Comparando estes resultados com os anteriores demonstrados evidencia-se 

que a satisfação é algo difícil de se atingir na totalidade em meio a tanta 

heterogeneidade em relação aos entrevistados. Conforme demonstrado o 

atendimento em relação ao atendimento dos funcionários e ao atendimento 

relacionados a cadastro, agendamento nota-se uma concordância por parte dos 

respondentes, divergindo dos resultados apontados no Gráfico 25. 

No Gráfico 26, a seguir, aferiu-se o grau de concordância dos munícipes 

quanto percepção destes em se ausentarem aos exames e consultas.  A questão da 

ausência aos exames e consultas se fez pertinente. Estudos recentes sobre o 

absenteísmo nas consultas apontam, de forma geral, índice na ordem de 30%.  Não 

se deseja neste quesito apontar a causa da ausência e sim verificar se os munícipes 

tem a devida consciência de que se ao faltarem aos exames e consultas prejudicará 

a outros. 

Como resposta a esse questionamento encontra-se praticamente uma 
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unanimidade em relação a concordância, tanto que 69,72% dos entrevistados 

concordaram totalmente que quando as pessoas faltam aos exames e às consultas 

especializadas prejudicam as demais pessoas, às quais também dependem do 

serviço da saúde.  

Gráfico 26 – Ausência aos exames e consultas prejudicam aos demais 

 

       Fonte: dados da pesquisa do autor 
 

De acordo com os apontamentos no Gráfico 26, observa-se que 81,03% dos 

entrevistados, independente do seu grau que concordam explicitamente que a 

ausência prejudica aos demais e tão somente 12,24% discordam em relação a vir a 

prejudicar a demais munícipes devido à ausência. Constata-se unanimidade dos 

entrevistados, mas caberia um estudo mais aprofundado e particularizado para buscar 

identificar os motivos e possíveis campanhas em relação à essa informação. 

Tendo já identificado e analisado as questões relacionadas a gestão pública 

que foram apresentadas aos munícipes, e como parte deste estudo a seguir tem-se a 

análise e apresentação dos resultados encontrados relacionados as questões 

respondidas pelos munícipes no tocante ao Design Thinking. 

 

5.2.2    Questões relacionadas ao Design Thinking - Usuários 

 

Como se verifica nos objetivos no presente trabalho, a metodologia do Design 

Thinking tem potencial de auxiliar um novo olhar sobre determinado problema ou 

situação inquietante centrada no usuário, de modo obter respostas e soluções que 

agreguem melhores resultados no atendimento dos serviços de saúde ofertado a 
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todos os munícipes e usuários do SUS. 

Conforme verificou-se nas questões relacionadas à gestão, algumas práticas 

causam insatisfação nos usuários. Os resultados apontam descontentamento em 

relação aos serviços que implicam na utilização de exames específicos, atendimento 

com médicos especialistas, agendamentos sejam pelo SISREG ou pelo CROSS. 

Uma vez confirmadas tais insatisfações busca-se um olhar diferente baseado 

na metodologia do Design Thinking. Desse modo, a aplicação do design thinking 

centrada no usuário contribui melhoria dos serviços aos usuários dos serviços de 

saúde, de modo aumentar o grau de satisfação. 

Para alcance substancial da maneira de executar determinado serviço ou 

tarefa, a necessidade de manter funcionários e processos atualizados, implica de 

forma direta a formação e capacitações continuadas. Desse modo, os Gráficos a 

seguir indagam usuários a respeito de práticas que remetem à metodologia do Design 

Thinking, ou seja, o serviço centrado no usuário. 

Gráfico 27 – Na unidade de saúde os funcionários são treinados 

 
Fonte: dados da pesquisa do autor 

Como se verifica nas respostas apresentadas pelos munícipes, identifica-se 

que para 63,91% independente de seu grau de concordância (total ou parcial) afirmam 

que os funcionários possuem treinamentos e são competentes para realizar os 

serviços prestados. Esses resultados vêm ao encontro do que os próprios funcionários 

das unidades afirmaram ao responderem quando de seu questionamento sobre as 

oportunidades de treinamento e que os mesmos foram concordantes em suas 

respostas na maioria, conforme apontado no Gráfico 12. 
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Mas, reconhece-se que o atendimento não fica exclusivamente apenas nos 

profissionais ligados a saúde, também incluem enfermeiros, médicos, dentistas. 

Destaca-se que a equipe das unidades conta com outros profissionais e funcionários 

que são a linha de frente, sendo o primeiro contato quando se chega nas unidades de 

atendimento à saúde. 

Gráfico 28 – Os funcionários perguntam sobre ideias e sugestões para a 
melhoria do serviço de atendimento ao usuário 

 

Fonte: dados da pesquisa do autor 

 

Observa-se no Gráfico 28 que para a maioria dos entrevistados, 

representados por 51,99%, afirmaram discordar totalmente de que os funcionários 

buscam conhecer ideias e sugestões para a melhoria dos serviços e apenas 10,70% 

concordam com essa prática. Os resultados sinalizam dificuldades para identificar de 

modo assertivo às possíveis causas para melhoria dos serviços à saúde e elevar a 

satisfação dos usuários. Usuários buscam os serviços do SUS e em um momento 

fragilizado devido estar passando por uma enfermidade seja consigo próprio ou com 

um ente querido e a quem a Constituição Federal garante os serviços de saúde sequer 

é ouvido e discordam de forma veemente. 

Nesse sentido, a aplicação da metodologia do Design Thinking, possibilita 

outros pontos de vista por parte dos usuários dos serviços ofertados pelas unidades 

de saúde. Diante disso, buscou-se conhecer se há por parte dos funcionários, 

enfermeiros e médicos a realização e aplicação de novos métodos e procedimentos 
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no intuito de melhorar o atendimento. 

Gráfico 29 – Na unidade de saúde percebo que os funcionários realizam 
constantemente novos métodos e procedimentos com objetivo 
de melhoria 

 
    Fonte: dados da pesquisa do autor 
 
Observa-se no Gráfico 29 que 36,40% concordam totalmente (15,60%) e 

concordam parcialmente (20,80%) que funcionários, enfermeiros e médicos realizam 

constantemente algum novo método e ou procedimento com objetivo de melhoria do 

atendimento aos usuários que utilizam os serviços médicos. No entanto, de modo 

geral, 42,51% dos entrevistados não afirmaram categoricamente (21,10%) ou 

discordaram parcialmente (17,43%) ou totalmente (25,08%) que essa prática não 

ocorre de modo casual ou modo sistemático. 

Buscou-se também identificar a satisfação por parte dos funcionários em 

relação aos resultados que a secretaria da saúde vem obtendo na prestação de 

serviços. Os resultados apontados no Gráfico 30, levam a crer que as insatisfações 

são úteis para estimular práticas e políticas públicas para a eficiência e, 

principalmente, com a eficácia na prestação de serviços à saúde.  Dessa forma, 

conjectura-se, que Secretaria da Saúde terá um ganho total na medida em que fizer 

uso de práticas e ferramentas orientadas para o serviço público. Conforme visto na 

revisão de literatura, a metodologia do Design Thinking identificar problemas, analisar 

soluções, testar alternativas e colocar em prática, o que permitiria eliminar queixas 

dos usuários, na sua grande maioria (ALLIO, 2014; BROWN, 2008; SEBRAE, 2017). 

Assim, como a ferramenta do Design Thinking tem como uma das suas fases 
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a imersão, onde mergulha-se na situação e se coloca na condição do usuário para 

que se consiga observar o que pode tirar de melhor e com isso alcançar melhorias a 

todos. Contudo, os serviços prestados pelas unidades de saúde são de forma 

exclusiva para os munícipes portadores deste direito previsto constitucionalmente e 

para tal carecem e precisam que estes serviços cheguem até os mesmos.  

Independente da sua necessidade ser no nível primário, secundário ou terciário. 

Busca-se neste estudo verificar também se por parte dos munícipes usuários 

do sistema de saúde ofertado o implemento por parte do poder público municipal de 

recursos materiais, equipamentos, funcionários administrativos e médicos, para uma 

adequada prestação de serviços de saúde. Assim, tem-se no presente trabalho 

demonstrado no Gráfico 30, a seguir o olhar dos munícipes em relação a este 

questionamento. 

Gráfico 30 – Percebo que a unidade de saúde recebe investimentos de materiais, 
equipamentos e funcionários 

 
     Fonte: dados da pesquisa do autor 

 

Percebe-se que quando se trata da percepção de investimentos e ou 

incremento de equipamentos nas unidades, a situação não está tão explicita quanto 

se espera. Conforme Lourenço (2018), o município é a primeira cidade a informatizar 

o sistema de atendimento em unidades de saúde, não obstante possa significar um 

amplo processo de informatização. Embora seja excelente iniciativa, ampliar 

aquisições de modo suficiente e aplicabilidade seriam alternativas para aumento da 

qualidade e satisfação para funcionários e usuários. 
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Pelo que se observa no Gráfico 30, os usuários que perceberam efetiva 

aplicação de investimentos nas unidades de saúde representaram 13,76%, os quais 

concordaram totalmente e 25,69% afirmaram concordar parcialmente com os 

investimentos aplicados. De modo geral, se tem cerca de 40% da amostra. No 

entanto, para 18,35% não souberam opinar. Trata-se de percentual significativo, o que 

remeteria às práticas de transparência da gestão pública municipal para as questões 

relacionadas com a saúde. Nesse sentido, o Portal Transparência consiste num 

importante mecanismo para informar e comunicar a sociedade a respeito das ações 

e resultados, ou seja, a prestação de contas contribui para minimizar as possíveis 

dúvidas em relação às práticas da administração pública.  

Contudo, para 22,32% dos entrevistados afirmaram discordar parcialmente e 

para 19,88% afirmaram discordar totalmente quanto a percepção de que a unidade 

de saúde recebe investimentos de materiais, equipamentos e funcionários. Esses 

resultados corroboram para outros aspectos aferidos nas questões para funcionários 

e relativas com as práticas, bem como também quanto as questões para usuários.  

 

5.3 Discussão dos Resultados 

 

Quando se analisa a satisfação dos serviços de saúde dos SUS o pensamento 

inclina-se a “não tem como, sem condições”.  A particularidade da atenção à saúde é 

prevista na Constituição Federal, de modo a garantir os serviços de saúde. O conjunto 

de leis e normas do SUS evidencia que os primeiros atendimentos ofertados aos 

cidadãos estão diretamente ligados ao município. A descentralização da saúde torna 

o papel da gestão no nível municipal fundamental para garantir os preceitos 

constitucionais. Mas, de longa data, a integralidade do cuidado com a saúde enfrenta 

inúmeros desafios refletidos pela escassez de recursos, principalmente 

orçamentários. Dentre os países que possuem sistema de saúde público universal, o 

Brasil, no entanto, é o que possui o menor orçamento público à saúde (SIMERS, 

2016). O orçamento reduzido compromete investimentos, somando-se à isso, aponta-

se atendimento de baixa qualidade, falta de leitos e um tempo de espera muito longo 

para realizar procedimentos, demora no acesso ou tratamento e falta de profissionais 
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(CFM, 2014; PIOLA ET AL 2013; SIMERS, 2016; GRAGNOLATI; LINDELOW; 

COUTTOLENC, 2013). Logo, pressupõe-se que a satisfação com os serviços de 

saúde tenha repercussão negativa.  

Nas análises das diferentes percepções de funcionários da amostra 

diagnosticou-se dez dimensões referentes às variáveis de gestão da saúde e 

influenciadores da qualidade dos serviços da saúde municipal no SUS. No gráfico 31, 

os resultados foram obtidos com base num conjunto de afirmações seguindo a escala 

Likert de cinco pontos. Pode-se observar que a gestão de softwares (2), manuais de 

operacionais e verbas públicas obtiveram médias próximas de quatro. Esses 

resultados apontam a gestão da saúde orientada para a informatização, a qual 

propicia confiabilidade de informações e agilidade dos processos. Também, pode-se 

considerar que diante das dificuldades de recursos orçamentários, os funcionários 

percebem a ocorrência de verbas públicas destinadas para o atendimento das 

demandas da saúde municipal. De modo geral, na percepção dos funcionários, a 

gestão da saúde em todas as variáveis analisadas teve desempenho satisfatório e 

com média geral de 3,28. Em termos qualitativos, os graus médios em cada uma das 

variáveis denotam a compreensão dos respondentes que indica empenho da gestão 

com os diversos componentes relacionados aos serviços de saúde municipal. 

Gráfico 31 – Resultados gerais da gestão da saúde – funcionários 

 
   Fonte: dados da pesquisa 
 

 

 Por outro lado, a amostra dos usuários visou apurar as diferentes percepções 

de satisfação com os serviços de saúde baseadas em oito variáveis e que se 

relacionam com gestão municipal. As necessidades e expectativas dos usuários 
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permitiram aferir o grau de satisfação baseado numa escala de Likert de cinco pontos. 

Conforme observados no Gráfico 32, as variáveis com maiores médias foram a gestão 

das informações antecipadas, a gestão do atendimento e a consciência dos usuários. 

A atenção no atendimento indica bom desempenho corroborando para esforços no 

aumento da agilidade nos processos, porém em consonância com as pontuações das 

variáveis de gestão pelos funcionários observadas no Gráfico 31. Ou seja, a utilização 

de softwares e sistemas integrados e os manuais de procedimentos operacionais 

repercutem na satisfação dos serviços de saúde pelos usuários. Além do atendimento 

primário, os usuários tomam conhecimento e buscam as informações para consultas 

e outros agendamentos para os atendimentos dos níveis secundários e terciários. De 

modo mais crítico, os usuários percebem as verbas públicas em menor grau do que 

funcionários, levando a crer que os investimentos que se tornem perceptíveis aos 

usuários dependem de destinações orçamentárias. Ainda, observa-se alto grau da 

consciência pelos usuários quando faltam às consultas e exames agendas, cujo 

comportamento é visto como prejudicial às demais pessoas que por acaso solicitaram 

agendamentos e se depararam com a indisponibilidade. De modo geral, a percepção 

dos usuários quanto a satisfação dos serviços de saúde municipal obteve o grau 

médio de 3,22, demonstrando desempenho satisfatório no conjunto das variáveis 

investigadas. 

Gráfico 32 – Resultados gerais da gestão da saúde – usuários 

 
   Fonte: dados da pesquisa 

 

Analisando ambas as amostras dos funcionários das unidades de saúde e de 

usuários, pode-se concluir que a percepção quanto à gestão dos serviços de saúde 
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apresentam grau médio das variáveis iguais a respeito da satisfação e que se 

relacionam com a infraestrutura e qualidade dos serviços oferecidos. Embora, de certa 

forma, também sinalize oportunidade para aprimoramentos. 

No tocante à análise do design thinking na gestão da saúde, o estudo buscou 

apurar as diferentes percepções da amostra de funcionários e de usuários, 

principalmente como modo de compreender possibilidades de projetar processos 

mais eficazes na perspectiva do usuário. O design thinking possibilita realizar 

questionamentos envolvendo diversas pessoas envolvidas em diferentes níveis de 

autoridade e de responsabilidade para resolução de problemas dos clientes, os quais 

também podem participar desse processo (BROWN, 2008). O design thinking também 

consiste numa abordagem aplicável no setor público, bem como permite identificação 

de problemas dos serviços de saúde. Allio (2014) afirma que por meio do design 

thinking os governos estabelecem formas mais inovadoras de enfrentamento dos 

desafios, em termos de recursos, e problemas de maneira interativa, experimentando 

novas ideias que contribuam para melhoria da confiança da ação pública.  

Os resultados obtidos foram aferidos quanto ao grau em que a amostra de 

funcionários percebem seu desenvolvimento e envolvimento na perspectiva das 

necessidades dos usuários dos serviços de saúde, conforme Gráfico 33, a seguir. 

Gráfico 33 – Resultados do design thinking – funcionários 

 
  Fonte: dados da pesquisa 

 

 A identificação de experiências dos funcionários das unidades da saúde se 

concentrou em sete variáveis, para as quais se buscou aferir o grau numa escala 

Likert de cinco pontos. Conforme o Gráfico 33, observa-se que variáveis obtiveram 
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médias entre 3,33 e 3,70, demonstrando razoável desempenho quanto às 

experiências relacionadas com a abordagem do design thinking, com exceção da 

variável “liderança” que obteve o grau médio de 2,55. Allio (2014) explica que as 

experiências estimulam o pensamento criativo e contribuem para tomadas de 

decisões para a solução de problemas de modo mais eficiente e eficaz. Destaca-se a 

variável “necessidades” com grau de 3,70, em que os funcionários percebem que são 

estimulados com frequência na identificação de necessidades ou problemas dos 

usuários dos serviços de saúde, visando a busca de melhorias da qualidade dos 

serviços. Conjectura-se que as amostras de respondentes das unidades de saúde 

investigadas no município têm uma forte compreensão das necessidades e 

expectativas dos usuários. Desse modo, as equipes das unidades de saúde tendem 

atuar alinhadas com a busca da satisfação. Por outro lado, em termos do papel da 

liderança nesse processo (incluiu-se poder executivo e legislativo juntos), a percepção 

do envolvimento de lideranças foi baixo, com grau de intensidade de 2,55. Embora 

esteja acima da média, nota-se uma lacuna a ser explorada e que propiciem a criação 

de políticas públicas e ampliação de recursos. Todavia, a percepção dos funcionários 

nas cinco variáveis contribuiu favoravelmente para o grau médio de 3,33.  

Assim, presume-se que existe direcionamento de práticas que se alinham na 

perspectiva do design thinking orientada para a melhoria dos serviços de saúde no 

município. Essa suposição não se confirmou na amostra dos usuários ao aferir o grau 

de percepção, conforme observa-se no Gráfico 34, a seguir.  

Gráfico 34 – Resultados do design thinking – usuários 

 
 Fonte: dados da pesquisa 
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 A abordagem do design thinking leva em conta a perspectiva do usuário, logo 

conhecer sua experiência contribui para compreender a realidade de algo que por 

diversas razões não foram identificadas. O Gráfico 34 traz quatro variáveis que tentam 

capturar a opinião dos usuários dos serviços de saúde. A variável “competência” 

alcançou o melhor resultado, com o grau de 3,6, traduzindo a percepção de que a 

estrutura de recursos humanos são treinados e competentes. Em relação a variável 

feedback, verifica-se grau médio baixo (2,12). De acordo com a amostra analisada, os 

funcionários das unidades de saúde têm limitações para capturar ideias e sugestões 

de melhorias dos serviços de atendimento ao usuário. O conhecimento das demandas 

de usuários quando utilizada para auto avaliação de maneira eficaz, torna-se elemento 

chave para atuar nas causas e elevar a qualidade e, consequentemente, o grau de 

satisfação.  Conforme se verifica no Gráfico 34, as variáveis melhorias e investimentos 

alcançaram o grau médio razoável. No caso dos serviços de saúde, as melhorias e 

investimentos são determinantes para a qualidade. Desse modo, o grau de percepção 

dos usuários contribuíram para o grau médio de 2,87 no conjunto das quatro variáveis, 

de certo modo retratam o grau de satisfação como componente relevante abordado 

pelo conceito de qualidade. 

Mas ao utilizar-se da metodologia do Design Thinking e manter em mente as 

suas fases para a utilização, pode-se acreditar que é possível desenvolver melhorias 

significativas.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta dissertação de mestrado teve como objetivo analisar a satisfação dos 

usuários e dos funcionários em relação aos serviços de saúde prestados no município. 

Para a realização do presente estudo, levou-se em consideração algumas 

variáveis que vêm ao encontro das necessidades não somente das necessidades dos 

usuários e dos funcionários, como também em relação às necessidades ampliadas no 

próprio município. Realizou-se primeiro uma revisão de literatura.  Em se tratando ao 

serviço de saúde apresentou-se o direito aos serviços de saúde prevista em 

Constituição Federal, a constituição do SUS como sistema de atendimento universal, 

a descentralização do atendimento para melhor servir e cumprir com o que se 

determina em legislação especifica e de mais maneira mais especifica a apresentação 

do sistema de saúde dentro do município com as suas unidades. 

Em segundo momento através de pesquisa de campo que fora realizada em 

duas etapas por entender que os funcionários e os usuários possuem papéis 

diferentes e consequentemente visões diferentes acerca dos serviços prestados e 

com intuito de buscar responder o objetivo proposto de forma mais próxima possível 

ao que se apresenta. 

Diante da proposição da utilização da ferramenta do Design Thinking para que 

se tenha uma nova visão e busque novas perspectivas para ajudar a sanar problemas. 

Considera-se que os resultados contribuíram para responder ao problema de 

pesquisa acerca dos fatores que afetam a qualidade e a satisfação dos usuários das 

unidades de básicas de saúde. Pode-se concluir que os serviços de saúde no âmbito 

do município, objeto do presente estudo, dota-se de razoabilidade na sua oferta, 

sendo percebido de modo satisfatório por funcionários e usuários. Os resultados 

aferidos favorecem a adoção de novas políticas e práticas no atendimento, de modo 

a expandir a qualidade e a satisfação dos serviços de saúde.  

Este estudo contribuiu para o conhecimento da atitude dos funcionários e dos 

usuários, levando-se em conta as práticas aplicadas pela municipalidade no tocante 

aos serviços prestados de saúde. 
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Como limitação do presente trabalho temos o fato de não ter ocorrido a 

participação de forma efetiva de todas as unidades pertencentes a Secretaria de 

Saúde do Município, assim como a totalidade dos funcionários nelas alocados. 

Apesar da limitação identificada, considera-se que o estudo realizado permitiu 

conhecer melhor não só as unidades de prestação de serviços como também a 

opinião dos funcionários e dos usuários respondentes.  

Futuras investigações podem utilizar amostras mais amplas quer incidindo 

nas questões pertinentes a qualidade, a satisfação, ao tempo de espera para os 

serviços prestados pela municipalidade, entre outras.  

Por fim, em face à importância do tema, considera-se que há muito a percorrer 

no campo da investigação nesta área sendo, portanto, um campo fértil de trabalho 

para novos estudos. 
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serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos ou revistas 
científicas. Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento o(a) senhor(a) pode 
recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento, 
o que garante sua autonomia. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as 
perguntas a serem realizada sob a forma de entrevista escrita.  

Os benefícios relacionados à concretização deste estudo serão identificar os motivos 
pelos quais tem-se elevado tempo de espera para exames/consultas e procedimentos 
específicos.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa e ficarão 
arquivados com o(a) pesquisador(a) responsável por um período de cinco anos, e após esse 
tempo serão descartados de forma que não prejudique o meio ambiente 
 Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é um documento que comprova a 
sua permissão. Será necessário à sua assinatura para oficializar o seu consentimento. Ele 
encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo(a) 
pesquisador(a) responsável, e a outra será fornecida para o senhor(a). 

Para possíveis informações e esclarecimentos sobre o estudo, entrar em contato com 
a secretária do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Teresa D` Ávila - 
UNIFATEA pelo telefone (12) 2124 - 2849 no período das 14h às 19 horas na quarta feira.  

Ressalta-se que a sua valiosa colaboração é muito importante e, a seguir, será 
apresentada uma Declaração e, se o senhor(a) estiver de acordo com o conteúdo da mesma, 
deverá assiná-la, conforme já lhe foi explicado anteriormente.  

 
 

DECLARAÇÃO 
  
 Declaro estar ciente do inteiro conteúdo deste Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido e estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei 
desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  
 
NOME COMPLETO DO(A) PARTICIPANTE: _______________________________ 
 
ASSINATURA DO(A) PARTICIPANTE: ____________________________________ 
 
ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL:_________________________ 
 
 

Lorena, ________ de ___________________ de _________. 
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PROPOSIÇÃO DE INOVAÇAO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NA
PERSPECTIVA DO DESIGN THINKING NA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE LORENA-SP

LUIZ CLAUDIO DE MOURA

INSTITUTO SANTA TERESA

2

80892617.9.0000.5431

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.663.922

DADOS DO PARECER

A pesquisa de mestrado propõe, por meio da metodologia do Design Thinking e gestão, inspirar agentes

públicos no aprimoramento e inovações nas políticas e nos serviços públicos de saúde, identificando as

causas do absenteísmo de colaboradores do SUS, identificando o número de atendimentos existentes e

verificando os procedimentos aplicados pelos colaboradores envolvidos no atendimento a população usuária

do SUS. A pesquisa envolverá 100 usuários e funcionários que participarão da pesquisa respondendo a um

questionário com perguntas abertas e fechadas.

Apresentação do Projeto:

De acordo com o autor, a pesquisa visa “melhorar o acesso ao sistema de saúde, buscando redução no

tempo de espera para atendimento, exames e atendimentos especializados, evitando retrabalho e

consequentemente aumento de custo” por meio da aplicação da ferramenta Design Thinking”.

Objetivo da Pesquisa:

De acordo com o texto apresentado pelo autor, os benefícios contribuiriam com a Secretaria de Saúde da

Prefeitura Municipal de Lorena, “pois há a possibilidade de redução de custos e melhor aplicabilidade dos

recursos aplicados a saúde; para os funcionários ligados à Secretaria da Saúde, uma redução substancial

de tempo, uma vez que não haveria um retrabalho e para a população um ganho substancial, pois a

redução do tempo de espera para exames, consultas e tratamentos

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

12.606-580

(12)2124-2849 E-mail: cep@fatea.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Peixoto de Castro, 539
Vila Zélia

UF: Município:SP LORENA
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viria ao encontro e ao desejo de todos”. Os riscos seriam mínimos, uma vez que a “pesquisa propõe

inovação que não irá prejudicar nenhuma das partes envolvidas, seja dentro do SUS e para com os que

estão as voltas do sistema; e será através da utilização da metodologia e aplicação das ferramentas do

Design Thinking”.

A pesquisa apresenta relevância por transitar em campos interdisciplinares entre Design, Gestão e Saúde,

propondo relevante diagnóstico para planejamento das ações de melhoria no setor de Saúde municipal de

Lorena/SP.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O TCLE apresenta-se adequado, assim como a Folha de Rosto, a autorização expedida pela Secretaria de

Saúde da Prefeitura Municipal de Lorena e os questionários.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não há pendências e inadequações.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1043957.pdf

08/05/2018
09:14:30

Aceito

Outros QuestionarioPesquisadeCampoFUNCIO
NARIO.pdf

08/05/2018
09:14:01

LUIZ CLAUDIO DE
MOURA

Aceito

Outros QuestionarioPesquisadeCampoUSUARI
O.pdf

08/05/2018
09:13:24

LUIZ CLAUDIO DE
MOURA

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

PROJETOPROPOSICAODEINOVACAO
NOSISTEMAUNICODESAUDE0105201
8.docx

01/05/2018
18:10:37

LUIZ CLAUDIO DE
MOURA

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

AutorizacaoPrefeituraConselhodeetica.p
df

30/11/2017
23:05:01

LUIZ CLAUDIO DE
MOURA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

MODELODETCLE.docx 30/11/2017
23:04:23

LUIZ CLAUDIO DE
MOURA

Aceito

Folha de Rosto folhaDeRosto.pdf 30/11/2017
23:01:13

LUIZ CLAUDIO DE
MOURA

Aceito

12.606-580

(12)2124-2849 E-mail: cep@fatea.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Peixoto de Castro, 539
Vila Zélia

UF: Município:SP LORENA
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LORENA, 20 de Maio de 2018

Valdinéa Luiz Hertel
(Coordenador)

Assinado por:

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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