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RESUMO  
 

 
Introdução:  O freqüente diagnóstico de vazio assistencial na rede de Atenção de Média 
Complexidade - AMC e com a necessidade de expandir a rede de atenção especializada, 
a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco implantou as Unidades Pernambucanas 
de Atenção Especializada (UPAE). Considerando a recente implantação dessas 
unidades na rede de atenção à saúde do estado e a contribuição dos estudos avaliativos 
para melhoria dos sistemas de saúde, justifica-se a realização do presente estudo. 
Objetivo: Avaliar o desempenho das Unidades Pernambucanas de Atenção 
Especializada tipo II, no ano de 2016. Método: Foi realizado um estudo de avaliação de 
desempenho das UPAE com base no modelo multidimensional Balanced Scorecard 
BSC. O estudo foi realizado em três UPAE (Caruaru, Garanhuns e Petrolina), executado 
nas seguintes etapas: elaboração do modelo lógico, adaptação das dimensões do modelo 
às perspectivas (financeiro, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento) do 
BSC.  Elaboração da matriz de medidas e julgamento, a partir desses instrumentos, na 
qual foram relacionados os resultados encontrados. Realizou-se oficina de validação 
desses instrumentos com especialistas. Os resultados foram analisados e julgados com 
base na classificação do desempenho, utilizando os scores: desempenho excelente 
(≥75%), desempenho satisfatório (de 74-50%), desempenho insatisfatório (de 49-25%) 
e desempenho crítico (< 25%). Resultados: Identificou-se desempenho excelente nas 
UPAE Caruaru (79,5%), Garanhuns (80,5%), e Petrolina (88,2%). Quanto às 
perspectivas, foram encontrados melhor desempenho para cliente (100%), seguido dos 
processos internos (88,5%), financeiro (71,5%) e aprendizado e crescimento (65%). 
Conclusão: As UPAE possuem ferramentas e insumos (físico, humanos, equipamentos) 
necessários à prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde, 
necessitando aprimorar alguns indicadores financeiros, de processos internos e 
aprendizado e crescimento. Espera-se que este estudo possa colaborar na tomada de 
decisão pela gestão das UPAE. Reconhecido os nós críticos, estes se tornam desafios a 
serem superados, estimulando a constante melhoria do desempenho. 
 
Palavras-chave: Avaliação de programas e projetos de saúde; Pesquisa sobre serviços 
de saúde; Assistência ambulatorial; Desempenho.   



ABSTRACT  
 

 
Introduction : The frequent diagnosis of care gap in the network of average attention 
complexity and the need to expand the network specialized care, the State Department 
of Health of Pernambuco implemented the Pernambuco Specialized Attention Unit 
(UPAE). Considering the recent implementation of these units in the health care 
network of the state and the contribution of evaluative studies to improve health 
systems, the present study is justified. Objective: Evaluate the performance of UPAE 
type II, in the year 2016. Method: A study was carried out evaluating the performance 
of UPAE based on the multidimensional model Balanced scorecard – BSC. The study 
was conducted in three, performed in the following steps: logical model elaboration, 
adaptation of the dimensions of the model to the (financial, client, internal processes, 
learning and growth) of the BSC. Preparation of the matrix of measures and judgment, 
from these instruments, in which the results were related. A validation workshop was 
carried out with specialists. The results were analyzed and judged based on the 
performance classification, using the scores: excellent performance (≥75%), satisfactory 
performance (74-50%), unsatisfactory performance (49-25%), and critical performance 
(< 25%). Results: Excellent performance was identified of the UPAE Caruaru (79,5%), 
Garanhuns (80,5%), and Petrolina (88,2%). Regarding the prospects, were found to 
perform better for client (100%), followed by internal processes (88,5%), financial 
(71,5%) and learning and growth (65%). Conclusion: The UPAE have tools and inputs 
(physical, human, equipment) necessary to provide services to the users of the single 
health system, need to improve some financial indicators, internal processes and 
learning and growth. It is hoped that this study will contribute to the decision making by 
the management of the UPAE. Recognized critical nodes these become challenges to be 
overcome, stimulating the constant improvement of performance. 
 
Keywords: Program Evaluation; Health Services Research; Ambulatory Care; 
Performance. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1 Redes de Atenção à Saúde 
 

Os sistemas de saúde resultam de uma interação entre fatores históricos, 

políticos, econômicos e culturais de cada sociedade. Dessa forma, o conceito desses 

compreendem análises de vida e saúde de determinada população1. 

Esses sistemas constituem respostas, deliberadamente organizadas, para 

responder às necessidades, demandas e preferências das sociedades. Nesse sentido, eles 

devem ser articulados pelas necessidades de saúde da população que se expressam, em 

boa parte, em situações demográficas e epidemiológicas singulares2. 

No Brasil, o conjunto de ações e serviços de saúde constitui o Sistema Único de 

Saúde (SUS).  Esse é organizado de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente, seja diretamente ou mediante participação complementar da 

iniciativa privada. O sistema passa a ser reconhecido como um direito de todos, com os 

principais princípios da universalidade do acesso, da equidade no atendimento e da 

integralidade da assistência3. 

Vários esforços foram empreendidos em pesquisas, quando analisados os 

sistemas de saúde de outros países, como em Silva Neto4, identificou que no Brasil e no 

Peru os estabelecimentos públicos prestam serviços exclusivamente para o setor 

público. Na Colômbia, por sua vez, tanto os estabelecimentos públicos quanto os 

privados atuam como prestadores de serviços para as operadoras privadas do seguro 

social em saúde, que são responsáveis pela assistência. Perez5 traça um paralelo entre os 

sistemas de saúde da Bolívia e Venezuela, mostrando que ambos são mistos (público e 

privado), com um sistema previdenciário forte. Ambos também buscam ampliar o 

acesso ao programa de saúde comunitária e aprovaram novas constituições com artigos 
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que colocaram a saúde como um direito, enfatizando a criação de sistemas universais de 

saúde. Já Mello6 verificou que em termos de financiamento, estrutura ou de cobertura, a 

distância que separa o sistema de saúde brasileiro e boliviano é evidente. Ao lado do 

destaque de que o Brasil possui um sistema de saúde público e universal há mais de 

duas décadas, o sistema boliviano é recente e ainda em via de se estruturar.  

Os sistemas fragmentados de atenção à saúde, fortemente hegemônicos, tendem 

a ser aqueles que se organizam por meio de um conjunto de pontos de atenção à saúde, 

isolados e incomunicáveis uns dos outros, e que, por consequência, são incapazes de 

prestar uma atenção contínua à população7.  

A partir desse modelo fragmentado surge a importância da implantação das 

RAS, que são definidas como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico, e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Encontra-se 

materializada por meio de Portaria 4.279, de 30 de Dezembro de 2010, a qual estabelece 

diretrizes para organização da RAS no âmbito do SUS2.  

A integração dos serviços de saúde refere-se à necessidade de se ofertar uma 

gama de serviços para determinada população em determinado território e sob uma 

única gestão, a fim de garantir a continuidade do cuidado durante todo o ciclo de uma 

condição ou doença. Integração também refere-se aos diferentes níveis de atenção, que 

requer uma gestão que integra esses níveis e os diferentes serviços2.  

Em âmbito internacional, estudo da implementação das redes assistenciais de 

saúde no Chile avaliou que a maioria dos entrevistados aprovavam o modelo em rede, 

percebendo que existe maior comunicação entre as várias instalações de saúde. Para os 

entrevistados com cargos de gestão, a implementação do modelo de gestão em redes de 

saúde contribuiu para uma maior integração e coordenação com outros níveis de 
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complexidade, especialmente cuidados de saúde primária. Nesse país, a implementação 

de mudanças organizacionais tem sido percebida como uma oportunidade de melhorar a 

coordenação e a continuidade da prestação de serviços de saúde, no entanto, ainda 

existem lacunas de integração entre os serviços8. 

Na experiência cubana e com base em um projeto de sistema de saúde em rede, a 

fragmentação tem sido associada a dificuldades no acesso oportuno aos serviços, 

oferecendo serviços de qualidade técnica questionável, uso irracional e ineficiente dos 

recursos disponíveis. Entre as causas da fragmentação no ambiente da saúde cubana 

pode-se citar a falha nos sistemas de referência e contrarreferência e as dificuldades 

com a condução das informações do paciente por meio do sistema de atendimento à 

saúde9.  

A constituição da rede dá-se por meio de intrincada trama de interações entre 

aqueles responsáveis pela organização do sistema (gestores), os responsáveis pela 

organização e pela produção dos serviços (gerentes e profissionais) e os cidadãos. Nesse 

processo, estão envolvidas instituições, projetos e pessoas que se articulam, conectam e 

constroem vínculos10. 

Nos sistemas fragmentados de atenção à saúde, destaca-se o modelo de estrutura 

hierárquica, definida por níveis de “complexidades” crescentes, e com relações de 

ordem e graus de importância entre os diferentes níveis. No sistema público brasileiro 

os níveis de atenção organizam-se em Atenção Primária à Saúde – APS, Atenção de 

Média Complexidade e Atenção de Alta Complexidade. Essa concepção de rede 

hierárquica e piramidal deve ser substituída por uma outra, a das redes poliárquicas de 

atenção à saúde, em que, respeitando-se as diferenças nas densidades tecnológicas, 

rompem-se as relações verticalizadas, conformando-se redes policêntricas horizontais, 

conforme mostra figura 1.7   
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Figura 1. Sistemas piramidais e hierárquicos para as redes de atenção à Saúde. 

Fonte: MENDES,2011 

Os serviços de saúde estruturam-se numa rede de pontos de atenção à saúde, 

composta por equipamentos de diferentes densidades tecnológicas que devem ser 

distribuídos, espacialmente, de forma ótima. A organização das RAS, para ser feita de 

forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes 

fundamentos: economia de escala; disponibilidade de recursos; qualidade e acesso; 

integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis 

de atenção7. 

Portanto, mudar o modelo da atenção para enfrentar o aumento das condições 

crônicas, fortalecer e tornar a APS ordenadora do sistema, instrumentalizar as equipes 

estaduais para exercer o papel de indutora desse novo modelo são elementos 

fundamentais para a consolidação das RAS2.  
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1.1.1 A Atenção Ambulatorial Especializada da Rede de Atenção à 
Saúde 

 

De acordo com os Art. 13 e 14, da Portaria Nº483/GM/MS, a atenção 

especializada constitui um conjunto de pontos de atenção com diferentes densidades 

tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência e emergência, 

ambulatoriais especializados e hospitalares, apoiando e complementando os serviços da 

APS de forma resolutiva e em tempo oportuno. O subcomponente ambulatorial 

especializado da atenção especializada constitui um conjunto de ações e serviços 

eletivos de média e alta densidade tecnológica, com a finalidade de propiciar a 

continuidade do cuidado11. 

Para delimitar o campo da chamada atenção especializada, existe um recorte dado 

pela modalidade ou nível assistencial, exemplificado pelas áreas da Atenção de Média 

Complexidade - AMC (serviços médicos ambulatoriais e de apoio diagnóstico e 

terapêutico), alta complexidade (de diagnose e terapia e atenção hospitalar), e de 

urgência/emergência (que se insere e se articula com todos os níveis de atenção)12. 

Os serviços ambulatoriais especializados recebem diferentes denominações: 

ambulatório de especialidades médicas, núcleo de especialidades da saúde, centro de 

referência especializada, dentre outros, de acordo com o momento histórico e as 

estratégias de comunicação social adotadas pelos gestores públicos12. 

 A AMC é composta por um conjunto de ações e serviços que visam a atender 

aos principais problemas de saúde e agravos da população, cujo nível de complexidade 

da prática clínica demanda a disponibilidade de profissionais especializados e a 

utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico. Essas ações não 
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são realizadas em todos os municípios porque implicam um uso mais intenso para 

alcançar algum grau de economia de escala12.   

Em 2014, no Brasil, a produção ambulatorial especializada no SUS superou a 

marca de quatro bilhões de procedimentos, com o aumento da oferta em mais de 22,2% 

nos últimos seis anos, se compararmos com a produção de 2010. Em Pernambuco, no 

ano de 2015, o número de procedimentos chegou a mais de cento e setenta milhões, 

aumentando a oferta em 38,5% nos últimos seis anos, se compararmos com a produção 

de 2010, conforme informações do Sistema de Informações Ambulatorial do SUS 

(SIA/SUS) apresentadas na tabela 1.  

 

Tabela 1. Produção Ambulatorial do Sistema Único de Saúde. Brasil e Pernambuco 
segundo local de atendimento, 2010 a 2015 

 
 

 
BRASIL % de Aumento 

(Qtd 
Aprovada) 

PERNAMBUCO 
% de Aumento 
(Qtd Aprovada) 

 

QTD 
APROVADA VALOR APROVADO 

QTD 
APROVADA 

VALOR 
APROVADO 

2010 3.363.761.138 14.797.584.103,94 - 125.438.196 610.543.255,71 - 
2011 3.578.193.153 15.267.455.967,73 6,30% 139.930.173 666.055.197,13 11,50% 
2012 3.684.394.148 15.748.950.648,87 2,90% 140.446.741 722.101.085,00 0,30% 
2013 3.797.916.707 16.172.485.492,04 3,00% 149.110.827 741.180.441,93 6,10% 
2014 4.088.432.326 17.404.587.087,46 7,60% 166.804.052 805.781.652,48 11,80% 

2015 4.109.331.801 17.782.194.039,22 0,50% 173.787.155 818.065.815,37 4,10% 
 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) 
      Notas: Situação da base de dados nacional em 29/04/2016. 

                Dados de janeiro de 2015 até março de 2016 sujeitos a retificação. 

 

Em estudo realizado por Gouveia et al.13 que avaliaram os cuidados de saúde no 

Brasil a partir da perspectiva do usuário, identificou-se que dos 5.000 entrevistados, 

2.388 (69,0%) receberam atendimento ambulatorial, pelo menos uma vez, no ano 

anterior à entrevista. Destes, 60,0% utilizavam o SUS. De acordo com a avaliação do 

atendimento ambulatorial, o "tempo de espera para atendimento" apresentou o menor 

grau de satisfação dos usuários entre todos os aspectos analisados. 
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Estudo de igual teor foi realizado no estado de Pernambuco, onde identificou-se 

que dos 591 usuários entrevistados, 87,6% receberam assistência ambulatorial no ano 

anterior à pesquisa, sendo 73,0% de usuários do Sistema Único de Saúde. Os aspectos 

do atendimento ambulatorial mal avaliados pelos usuários foram o ‘tempo de espera 

para ser atendidos’ e a ‘disponibilidade de medicamentos’. Para os aspectos bem 

avaliados, destacam-se o ‘respeito à intimidade’ e ‘sigilo das informações pessoais’14. 

A partir da perspectiva dos usuários dos serviços de saúde no Brasil, a satisfação 

com o atendimento está relacionada com a qualidade do tratamento prestado pelos 

profissionais de saúde, o atendimento recebido, e a solução para o problema de saúde, e, 

sobretudo, para o acesso aos serviços de saúde e suas instalações13.  

Quando se buscam pesquisas relevantes em AMC, encontram-se poucos trabalhos 

comparativamente com a APS e com a atenção hospitalar, sendo fundamental a 

realização de estudos aprofundados. Nesse sentido, há de se marcar que o campo da 

média complexidade constitui um gargalo no SUS, caracterizado como vazio 

assistencial, com organização fragmentada e insuficiência de oferta que necessita ser 

superado, para que as soluções a ela relativas sejam conduzidas de forma efetiva e 

eficiente15. 

A média complexidade constitui-se em um dos pontos de estrangulamento do 

Sistema de Saúde, com déficits no padrão de oferta que resultam em demanda 

reprimida, filas e longo tempo de espera ou a não garantia de acesso e oportunidade de 

utilização dos serviços necessários12. 

Para entender a rede de AMC como um território estratégico de intervenção do 

sistema de saúde, deve-se reconhecer que a APS deve ser capilarizada, enquanto que a 

atenção especializada deve ser, preferencialmente, ofertada de forma hierarquizada e 
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regionalizada, garantindo a escala adequada (economia de escala) para assegurar tanto 

uma boa relação custo/benefício quanto a qualidade da atenção a ser prestada12. 

Um dos desafios para a efetivação das RAS é o acesso adequado e oportuno aos 

serviços da Atenção Especializada, que é um dos pontos de atenção das redes. “A falta 

de integração entre diferentes pontos de atenção, a insuficiência de fluxos de referência 

e contrarreferência, aliada à precária articulação da regulação da atenção especializada 

no SUS, são fatores que contribuem para a baixa eficiência deste nível de atenção”16. 

Mendes et al17 realizaram estudo de corte transversal, com 180 médicos, na pesquisa 

multicêntrica: “Impacto das estratégias de integração da atenção no desempenho das 

redes de saúde em diferentes sistemas de saúde da América Latina” e verificaram que 

um baixo percentual de médicos mencionaram estar sempre de acordo com os 

tratamentos prescritos pelos médicos de outro nível. Apenas 21,3% dos médicos da 

atenção especializada referiram que sempre consideraram a atenção primária como 

responsável pelo acompanhamento do paciente em sua trajetória assistencial.  

Outro estudo, realizado por Sarinho et al 18 sobre hospitalização por asma e a 

carência de acompanhamento ambulatorial, demonstrou que 67% dos pacientes 

internados foram atendidos exclusivamente em serviços de urgência, evidenciando que, 

apesar da importância do acompanhamento preventivo, este se encontra longe de ser 

uma realidade acessível. Assim, os gastos com internações poderiam ser minimizados se 

o acesso aos serviços de saúde em nível ambulatorial fosse facilitado. O médico do 

serviço de urgência encaminhou 53,3% dos pacientes para tratamento preventivo, no 

entanto, o percentual real de acompanhamento ambulatorial foi de apenas 16%. Mais 

uma vez, acredita-se que isso é fruto de problemas existentes entre o encaminhamento e 

as consultas ambulatoriais os quais são possivelmente resultantes da dificuldade de 

acesso e da carência de serviços ambulatoriais.    
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1.1.2 Implantação e Integração da Unidade Pernambucana de Atenção 
Especializada na Rede de Atenção Ambulatorial Especializada 

 
A partir de identificação de déficit de serviços de assistência especializada 

identificada por análise de série histórica da produção de serviços versus demanda 

reprimida, a SES de Pernambuco planejou a implantação das Unidades Pernambucanas 

de Atenção Especializada - UPAE, que complementam parte da necessidade de serviços 

de atenção especializada que compõem as redes de atenção das regiões de saúde do 

estado19.  

As UPAE são unidades ambulatoriais de alta resolubilidade em diagnósticos e 

orientações terapêuticas para diferentes especialidades médicas e não médicas, bem 

como para a realização de procedimentos médicos de média complexidade20.  

Elas têm como principais objetivos: ampliar o acesso da população a serviços de 

média complexidade no âmbito do SUS; fortalecer a rede de assistência entre a atenção 

primária e a terciária, garantindo a continuidade do serviço entre todos os níveis de 

orientação e cuidados; oferecer atendimento ambulatorial nas diversas especialidades 

médicas e procedimentos diagnósticos de média complexidade, como consultas 

(médicas e não médicas), exames e cirurgias correspondentes; e atender às necessidades 

regionais, contribuindo para complementar o atendimento do usuário do SUS no 

estado20.  

As unidades têm o seu perfil caracterizado como: Tipo I : realização de consultas 

médicas especializadas e não médicas e exames diagnósticos; estão dentro desta 

classificação as unidades dos municípios: Limoeiro, Afogados da Ingazeira, Salgueiro, 

Belo Jardim, Arcoverde e Serra Talhada; e Tipo II : realização de consultas médicas 

especializadas e não médicas e exames diagnósticos, cirurgias ambulatoriais, que estão 

implantadas nos municípios de Petrolina, Caruaru e Garanhuns, como mostra a Figura 

2.19 
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Figura 2. Distribuição das Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada, de 
acordo com o tipo. Pernambuco, 2016 

 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, 2016 

As especialidades médicas atendidas em cada UPAE foram definidas pela SES, de 

acordo com os parâmetros dispostos na Portaria MS nº 1.101, de 12 de junho de 200221, 

do Ministério da Saúde - MS, bem como, com o levantamento das demandas reprimidas e 

a análise do perfil epidemiológico de cada uma das 12 (doze) Regiões de Saúde20. 

As UPAE recebem pacientes encaminhados pelo setor de regulação médica, 

provenientes prioritariamente das unidades de atenção primária ligadas às Secretarias 

Municipais de Saúde - SMS, como mostra fluxo da rede assistencial de atenção à saúde 

na Figura 3.20 
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Figura 3. Fluxo Assistencial da Rede de Atenção à Saúde de Pernambuco 

  

     Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, 2014 

 

1.1.3 Gerenciamento das Unidades Pernambucanas de Atenção 
Especializada – UPAE  

 

Projetos de Reforma do Estado foram disseminados a partir da década de 1980, 

nos países desenvolvidos. O Brasil, na década de 1990, assume que o modelo da 

administração pública vigente não era mais capaz de atender às novas demandas da 

sociedade e, a partir disso, se propagou um novo paradigma gerencial que trouxe para a 

gestão pública alguns princípios típicos da gestão privada, como: eficiência, 

concorrência e produtividade22. 

É nessa conjuntura que vários modelos jurídico-institucionais foram utilizados 

como alternativas à administração direta. No campo da saúde alguns se destacam, em 

Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - 

UPAE 
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especial as Organizações Sociais de Saúde - OSS, as Fundações Privadas de Apoio, as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) e as Cooperativas23. 

De acordo com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE) a 

Organização Social - OS é caracterizada como entidade de interesse social e de utilidade 

pública, associação civil sem fins lucrativos, e surgiria pela qualificação de pessoas 

jurídicas de direito privado nas atividades de ensino, pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e 

saúde24. 

Na área de saúde, o governo do Estado de São Paulo fez a opção de 

experimentar um novo modelo de gestão para algumas de suas unidades hospitalares, 

com a implantação de OSS25. 

Nesse processo, em Pernambuco, merece destaque a Lei Estadual nº 15.210, de 

19/12/2013, que dispõe sobre as OSS no âmbito do estado, que para fins da Lei, sua 

atuação na área da saúde compreende a promoção gratuita de assistência hospitalar e 

ambulatorial e as atividades de ensino e pesquisa26. 

O gerenciamento das UPAE é realizado por meio das relações entre o Poder 

Público e as OSS e instrumentalizado por meio de contrato de gestão. Esse atua como 

instrumento que legitima a transferência do gerenciamento dos serviços, sempre visando 

à oferta dos serviços, com qualidade e eficiência à população26. 

Em Pernambuco, o governo estadual iniciou o repasse da gestão dos serviços de 

saúde para as OSS em 2009, sendo estabelecido o primeiro contrato de gestão com o 

Hospital Miguel Arraes. Atualmente, a Secretaria Estadual de Saúde possui 35 unidades 

sob contrato de gestão com OSS, sendo: 15 Unidades de Pronto Atendimento – UPA, 

10 Hospitais e 10 UPAE27. 



25 
 

De acordo com a visão dos gestores públicos de saúde do Estado de 

Pernambuco, em estudo de Pacheco28 com a delegação de serviços às OSS, o Estado 

não perde a importância, mas apenas desloca-se para o papel primordial de coordenação 

e controle das OSS, estabelecendo as metas para a execução dos serviços. Críticas ao 

modelo de gestão direta dos serviços públicos têm sido utilizadas como argumento para 

reforma do aparelho estatal e uma das principais justificativas para a cessão desses 

serviços às OSS. Por outro lado, os gestores municipais apresentam uma visão mais 

crítica em relação ao modelo, demonstrando receio quanto ao propósito da 

operacionalização dos serviços a partir desse arranjo jurídico no sistema de saúde 

estadual. 

1.2 Avaliação de Programas e Serviços de Saúde  
 
 

Para atender aos preceitos de universalidade do acesso, qualidade da atenção 

prestada e viabilidade econômica do SUS, é necessário decisões difíceis de serem 

tomadas e é neste contexto que a avaliação parece ser uma alternativa adequada29. 

Existe uma grande diversidade nas definições acerca da avaliação, os textos nessa 

área são marcados pela falta de uniformidade terminológica, sendo ilusório pretender 

apresentar uma versão universal e absoluta da avaliação. Numa proposta com 

elementos, que hoje são consensuais, avaliar consiste, fundamentalmente, em emitir um 

juízo de valor sobre uma intervenção30. 

Ainda de acordo com Champagne et al30 uma intervenção pode ser concebida como 

um sistema organizado de ação que visa, em um determinado ambiente e período, a 

modificar o curso previsível de um fenômeno para corrigir uma situação problemática.  

Ela pode ser objeto de dois tipos de avaliação: a avaliação normativa, que busca 

apreciar cada um dos componentes da intervenção em função de critérios e normas; e a 
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pesquisa avaliativa, que por sua vez, depende de um procedimento científico que 

permita analisar e compreender as relações de casualidade entre os diferentes 

componentes da intervenção. 

Dentre as pesquisas avaliativas, têm ganhado destaque as avaliações de desempenho 

com foco de interesse nos serviços de saúde por buscarem maior eficiência nas 

atividades desenvolvidas. Sua construção metodológica dependerá da clareza sobre os 

princípios, objetivos e metas dos sistemas de saúde que se quer avaliar, que por sua vez, 

vão embasar a escolha das dimensões que serão objeto da avaliação de desempenho31. 

Inicialmente, os modelos para avaliação de desempenho focavam na avaliação de 

uma única dimensão, os modelos unidimensionais, no qual se destacavam alguns como: 

modelo de alcance de metas; modelo dos processos internos; modelo de sistema Aberto; 

modelo de aquisição de recursos; modelo de processo de produção; modelo de relações 

humanas; modelo zero defeito; e o modelo comparativo32. 

 Em estudo que investigou na literatura latino-americana os modelos teóricos de 

avaliação de desempenho de intervenções de saúde, por meio de uma revisão 

sistemática, verificou-se que, quanto ao tipo de modelo os estudos se ancoraram em 

modelos unidimensionais (n=4) e multidimensionais (n=2). Quanto ao nível de 

complexidade, os estudos abarcaram intervenções com diversos graus de complexidade, 

desde serviços, como hospitais (n=2) e serviços públicos de saúde (atenção primária, 

pronto atendimento e serviço especializado) (n=1), passando por programas, como 

vigilância sanitária (n=1) e reabilitação da deglutição (n=1), até sistemas de saúde 

(n=1). 33 

Vários métodos podem ser utilizados com o intuito de estabelecer indicadores de 

desempenho que possam auxiliar na gestão tática e estratégica. Inúmeras ferramentas 

são apontadas na literatura para esse tipo de avaliação34, utilizando modelos de 
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desempenho os quais citamos: modelo sistêmico (estrutura, processo e resultado); Data 

Envelopment Analysis – DEA; SMART Performance Pyramid; sistema de medição de 

desempenho integrado;  Prêmio Nacional de Qualidade – PNQ; e Balanced Scorecard - 

BSC.  Dentre as metodologias citadas, será detalhada no presente trabalho o BSC.  

O BSC traduz uma missão e estratégia de organizações em um conjunto abrangente 

de medidas de desempenho e sistema de gerenciamento. Mantém uma ênfase na 

consecução de objetivos financeiros, como também inclui os fatores de desempenho 

desses objetivos. O scorecard de avaliação mede o desempenho organizacional em 

quatro perspectivas: financeiros, clientes, processos internos de negócios e 

aprendizagem e crescimento (Quadro 1).  

 
Quadro 1. Definições das perspectivas do Balanced Scorecard 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Fonte: Kaplan e Norton, 1996 

 

De acordo com Kaplan e Norton35, dentre as perspectivas do BSC, os objetivos 

financeiros servem de foco para os objetivos e medidas em todas as outras perspectivas 

do scorecard. Todas as medidas selecionadas devem fazer parte de um link de relações 

de causa e efeito que culminam em melhorar o desempenho financeiro. A perspectiva 

do cliente permite que as empresas alinhem suas principais medidas de atendimento ao 

cliente – satisfação. Para a perspectiva do processo interno, os gerentes identificam os 

processos mais críticos para alcançar os objetivos. As empresas tipicamente 

PERSPECTIVA DEFINIÇÃO

FINANCEIRA

Os objetivos financeiros estão relacionandos às ações que precisam ser tomadas 

em relação às demais perspectivas, para que o desempenho econômico seja 

alcançado.

PROCESSOS INTERNOS

Constitui-se na análise dos processos internos da organização, incluindo a 

identificação dos recursos e das capacidades necessárias para elevar o nível interno 

de qualidade. 

APRENDIZADO E 

CRESCIMENTO

O objetivo desta perspectiva é oferecer a infraestrutura que possibilita 

treinamento contínuo dos colaboladores e integração interfuncional.

CLIENTE

Esta perspectiva traduz a missão e a estratégia da empresa em objetivos específicos 

para segmentos focalizados no cliente que podem ser comunicados a toda a 

organização. Além disso, permite a clara identificação e avaliação das propostas de 

valor dirigidas a esses segmentos.
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desenvolvem seus objetivos e medidas para essa perspectiva após a formulação de 

objetivos e medidas para as perspectivas financeiras e de clientes. O BSC desenvolve 

objetivos e medidas para impulsionar a aprendizagem e o crescimento organizacional. 

Os objetivos no aprendizado e no crescimento proporcionam a infra-estrutura para 

possibilitar objetivos ambiciosos nas outras três perspectivas.  

O BSC permite que as empresas acompanhem os resultados financeiros ao mesmo 

tempo que monitoram o progresso na construção das capacidades e adquiram os 

recursos de que precisam para o crescimento futuro.35 De acordo com as perspectivas do 

modelo que formam a estrutura do BSC existe um equilíbrio entre os vários fatores que 

possibilitará direcionar os objetivos estratégicos da organização (figura 4). 

O modelo BSC trabalha as quatro perspectivas e as interrelações entre elas 

chamados de equilíbrios. Entende-se como equilíbrio a dinamicidade que existe entre as 

perspectivas.  Os equilíbrios expressam um estado de movimento contínuo de tensão, 

equilíbrio de dupla direção que explica o funcionamento do sistema36. 

 

Figura 4. Estrutura do Balanced Scorecard  

Fonte: Kaplan e Norton, 1996 
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 De acordo com os idealizadores, esse método indica que por meio de uma 

estrutura de scorecards multidimensional, é possível descrever, implementar e gerenciar 

os processos em todos os níveis da organização, convergindo as medidas, os objetivos e 

iniciativas para a estratégia da intervenção36.  

  Diversas experiências para avaliar o desempenho utilizando o BSC foram 

realizadas em âmbito internacional. Como exemplo citam-se o estudo realizado por 

Matos37 que abordou a problemática de medição de performance de um hospital 

Portugês; o trabalho desenvolvido por Perotti38 que implementou um Balanced 

Scorecard numa organização de saúde da Itália; o desenvolvido por Maia39 que realiza 

breve introdução sobre a Gestão Pública e aborda alguns sistemas de controle de gestão 

usados na saúde e a teoria subjacente ao BSC, além do desenvolvido por Quesado e 

Macedo40 que através de estudo de caso, desenvolveram um esboço de um BSC no 

Serviço de Urgência de um hospital classificado como Entidade Pública Empresarial de 

Portugal.   

No âmbito nacional, destaca-se o estudo realizado por Pereira41 que analisou a 

experiência de uma organização do setor de saúde no Brasil com a implementação do 

BSC e contou com uma pesquisa bibliográfica relacionando a experiência do Brasil com 

a experiência de organizações do setor de saúde no exterior.   

 Diante do exposto, o modelo de avaliação de desempenho do Balanced 

Scorecard, por apresentar-se uma alternativa viável aos sistemas de gestão e 

possibilidade de aplicação em serviços de saúde, se mostra como uma ferramenta 

analítica de grande potencial e bastante utilizado para aplicação/implantação nas 

unidades de saúde.  Contudo, para a realização do presente estudo, foram utilizadas 

apenas as perspectivas como ferramenta para avaliação do desempenho, uma vez que o 

modelo não foi aplicado nas unidades.  
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2. JUSTIFICATIVA  

 
Considerando: 

� A Atenção de Média Complexidade constitui vazio assistencial que 

necessita ser superado, para que as soluções a ela relativas sejam 

conduzidas de forma efetiva e eficiente; 

� A Atenção de Média Complexidade consiste em uma das áreas menos 

estudadas nos sistemas de atenção à saúde; 

� O período recente de implantação das UPAE e que as mesmas vêm 

desempenhando importante papel na estruturação do modelo de 

atendimento ambulatorial especializado no estado; 

� A contribuição dos estudos de avaliação para melhoria dos serviços e 

sistemas de saúde; 

� A possibilidade de explorar o modelo balanced scorecard como 

ferramenta de avaliação de desempenho. 

 

O presente estudo pretende: 

� Avaliar o desempenho das UPAE identificando, por meio das perspectivas 

do Balanced Scorecard, potencialidades/fragilidades e subsidiar a tomada 

de decisões; 

� Proporcionar um método de avaliação que poderá se tornar estratégia de 

gestão voltada para as ações da UPAE. 

 
Desta forma, a presente pesquisa pretende responder à seguinte pergunta 

avaliativa: 

Qual o desempenho da UPAE – Tipo II na rede de assistência de média complexidade 

do estado de Pernambuco em 2016?  
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3. OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo Geral: 
 

• Avaliar o desempenho das Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada 

(UPAE) tipo II, no ano de 2016. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 
 

• Determinar o nível de desempenho das UPAE tipo II de acordo com as 

perspectivas: financeira, cliente, processos internos do serviço e aprendizado e 

crescimento; 

• Analisar as interrelações entre as perspectivas que compõe o modelo; 

• Identificar as potencialidades e fragilidades que influenciam no desempenho das 

UPAE tipo II.  
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4. MÉTODOS 
 

4.1 Desenho do Estudo  
 
 Foi realizada uma pesquisa avaliativa do desempenho das Unidades 

Pernambucanas de Atenção Especializada - UPAE tipo II, identificando suas 

potencialidades e fragilidades, baseado no modelo multidimensional Balanced 

Scoreacard.  

 

4.2 Local do Estudo  
  
 O estudo foi realizado em três Unidades Pernambucanas de Atenção 

Especializada tipo II, que executam consultas médicas especializadas e não médicas, 

exames diagnósticos, e cirurgias ambulatoriais de pequeno porte. Estão localizadas nos 

municípios de Caruaru, Garanhuns e Petrolina, do Estado de Pernambuco e apresentam 

uma população estimada de 361.686; 137.810 e 337.683 habitantes, respectivamente, 

em 2016 (IBGE, 2016).  

 No âmbito da saúde, Pernambuco está dividido em 12 Regiões de Saúde. De 

acordo com o Plano Diretor de Regionalização - PDR, o município de Caruaru está 

situado na IV Região de Saúde que conta com 32 municípios; o município de 

Garanhuns na V Região de Saúde e conta com 21 municípios; e o município de 

Petrolina na VIII Região de Saúde que conta com 07 municípios42.  

 A UPAE por ser de caráter regional, atende à população de abrangência das 

Regiões de saúde. Sendo assim, as UPAE são referências para os municípios da 

respectiva região conforme demonstra Quadro 2.  
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Quadro 2. Distribuição dos municípios de referência por Unidade Pernambucana de 
Atenção Especializada, tipo II. Pernambuco, 2011 

  Fonte: SES/PE/PDR, 2011 

 A UPAE Garanhuns e UPAE Petrolina iniciaram suas atividades em julho de 

2013 sob a gestão da Organização Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP 

Hospitalar e a UPAE Caruaru iniciou suas atividades em dezembro de 2013, sob a 

gestão da Fundação Altino Ventura - FAV, também qualificada como OS.  

4.3 Sujeitos do Estudo 
 

A população do estudo foi composta por profissionais do nível central da SES, 

gestores da UPAE, representantes da OSS que gerenciam as UPAE e especialistas da 

área acadêmica.  

Esses foram escolhidos não só pelo conhecimento das normas das ações e metas 

das UPAE, mas também por ter conhecimento político, administrativo, de 

planejamento, dos controles dos recursos (físicos, humanos e financeiros) e das 

responsabilidades dos processos de trabalho das UPAE.  

Os sujeitos do estudo participaram de dois momentos distintos, a oficina de 

validação do modelo lógico e da entrevista sobre o desempenho.  

Na oficina de validação dos instrumentos da pesquisa participaram toda a 

população do estudo. Para a pesquisa foram entrevistados o Diretor da Gerência Geral 

que monitora as unidades e 02 técnicos (apoiadores) que avaliam os contratos de gestão 

das unidades, esses do nível central; e na UPAE o coordenador geral.  

UPAE REGIÃO DE SAÚDE MUNICÍPIOS

CARUARU IV

Agrestina,Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, 

Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Caruaru, Cupira, Frei Miguelino, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, 

Panelas, Pesuqueira, Poção, Riacho da Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Cruz do 

Cambucá, São Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, 

Toritama, Vertentes. 

GARANHUNS V

Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetes, Calçados, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, 

Garanhuns, Iati, Itaiba, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lagedo, Palmerina, Paranatama, Saloá, São João, 

Terezinha

PETROLINA VIII Afranio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista. 
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4.4 Período do Estudo 
 

O estudo foi desenvolvido no período de março de 2016 a agosto de 2017 e o 

período de referência para o estudo o ano de 2016. 

4.5 Elaboração do Modelo Lógico  
  

 A elaboração do modelo lógico, segundo Champagne et al.30  passa a ser uma 

etapa essencial para que sejam feitas as perguntas certas e os efeitos sejam atribuídos a 

mecanismos específicos, assim, a avaliação possa auxiliar a tomada de decisão. Para 

avaliar uma intervenção, é preciso começar por defini-la e estabelecer-lhe o modelo 

lógico.   

O modelo lógico foi desenhado a partir de documentos oficiais que regulam e 

normatizam o funcionamento das UPAE como: Manual de Diretrizes para Implantação 

das UPAE19 Contrato de Gestão Nº 001/2013 – UPAE Petrolina43; Contrato de Gestão 

Nº 003/2013 – UPAE Caruaru44; Contrato de Gestão Nº 004/2013 – UPAE 

Garanhuns45; além dos documentos oficiais sobre Atenção de Média Complexidade por 

meio das Portarias: Nº 1.10121, de 12 de junho de 2002, que estabelece parâmetros de 

cobertura assistencial no âmbito do SUS; Nº 4.27946, de 30 de dezembro de 2010, que 

estabelece diretrizes para a organização das RAS no âmbito do SUS; e Nº 48347, de 01 

de abril de 2014, que redefine a rede de Atenção à Saúde das pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do SUS; e consulta a técnicos da Secretaria Executiva de Atenção à 

Saúde do Estado. 

 A partir desse material, identificou-se os componentes (Gestão, Regulação e 

Assistência à Saúde), sub-componentes, atividades, produtos, resultados esperados e, 

por fim, o impacto, constituindo-se o modelo lógico inicial. 
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O modelo lógico inicial foi submetido à consulta à experts (informantes-chaves), 

com intuito de opinarem sobre a completude e relação causal de seus elementos. A 

consulta foi realizada por meio de oficina de validação, nas quais os participantes 

receberam anteriormente o modelo por meio de endereço eletrônico e realizaram as 

sugestões. Essas foram consolidadas e debatidas na oficina resultando no Modelo 

Lógico final (figura 5).  
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Figura 5. Modelo lógico simplificado da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada. Pernambuco, 2016. 

Fonte: Elaboração de autoria própria 

COMPONENTES INSUMOS SUB-COMPONENTES ATIVIDADE RESULTADO IMPACTO

RECURSOS FINANCEIROS Execução financeira dos recursos repassados pela SES e MS 
UPAE Estruturada com recursos 

necessários para execução das ações

PLANEJAMENTO
Planejamento das ações para levantamento das demandas 

reprimidas e Realização de reuniões para o processo de pactuação

UPAE com ações planejadas e 

articuladas com os gestores

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO

 Monitoramento através de visita in loco  às unidades, realização de 

reuniões e relatórios trimestrais 

UPAE monitorada e funcionando de 

forma qualificada e adequada em 

cumprimento  às metas

INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES
Realização de reuniões em conjunto com a Atenção Básica, 

Regionais de Saúde, Regulação 

UPAE integrada aos demais níveis de 

atenção.           

GERENCIAMENTO DAS 

INFORMAÇÕES

 Adoção de Diretrizes,protocolo, fluxos e prazos para o envio e 

análise dos dados assistenciais e financeiros 

UPAE com informações analizadas e 

qualificadas

Capacitação para os  gestores e profissionais da UPAE

Conhecimento dos profissionais das rotinas, protocolos, fluxos, 

visão e missão da UPAE

REGULAÇÃO
Disponibilidade de cotas, regulação e marcação de consulta por 

município da Região de Abrangência

UPAE regulada e com Garantia da 

disponibilidade e marcação  de 

consultas, exames e cirurgias 

especializadas
ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO

Realização de consultas médicas, não médicas, sessões de 

fisioterapia e cirurgias ambulatoriais

Usuários com  consultas, exames e 

cirurgias especializadas na UPAE

SATISFAÇÃO DO SUÁRIO
Realização de satisfação dos usuários, consolidação e análise 

através de aplicação de questionário

UPAE com informação do serviço 

prestado aos usuários qualificada
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EDUCAÇÃO PERMANENTE UPAE com gestores capacitados

MODELO LÓGICO DAS UNIDADES PERNAMBUCANAS DE ATENÇÃO ESPECIALIDAZA 
OBJETIVO GERAL:  Oferecer serviços resolutivos para as necessidades de saúde da população, favorecendo ações integrais no nível ambulatorial 
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4.6 Adaptação das Dimensões do Balanced Scorecard  

A partir do modelo lógico, realizou-se uma adaptação das perspectivas propostas 

pelo Modelo BSC ao contexto e objetivos do presente estudo. Fez-se a análise da 

correspondência entre os componentes do modelo lógico e as perspectivas (financeira, 

clientes, processos internos, e aprendizado e crescimento) do BSC, extraindo o que cada 

indicador melhor representasse em relação às perspectivas do modelo, conforme mostra 

figura 6.  

Em seguida, foram revistas as definições de cada perspectiva, conforme o 

modelo original, que resultou na definição de critérios e indicadores para a avaliação de 

desempenho das UPAE tipo II.  

 
Figura 6. Modelo integrador das Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada, 
adaptado ao Modelo Balanced Scorecard 
 

VISÃO E 
ESTRATÉGICA

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

FINANCEIRA

CLIENTE

PROCESSOS INTERNOS

�Satisfação do Usuário

�Resolução de Queixas

�Execução dos repasses financeiros 
disponível e de acordo com as pactuações 
do contrato
� Faturamento da unidade
� Gestão das Glosas

� Capacitações para atendimento das necessidades 
dos  gestores e  profissionais

� Monitoramento dos cursos de especialização para 
os gestores
� Profissionais preparados e conhecedores das 
rotinas, protocolos e fluxos, missão e ações da UPAE

� Monitoramento das avaliações, reuniões e 
visitas realizadas com a unidade
� Gerenciamento das informações
� Gestão das estruturas (físicas, materiais  e 

humanos) disponíveis
� Avaliação da produção

 
 
Fonte: Adaptação do modelo de Kaplan e Norton, 1996 realizada pela autora.  
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4.7 Elaboração da Matriz de Medidas e Julgamento  
  

A matriz de medidas e julgamento foi elaborada com base no modelo lógico e 

integrador da UPAE e validada pelos especialistas na mesma oficina em que foi 

validado o modelo lógico. Nela constam os indicadores, parâmetros, pontuação 

esperada, bem como a fonte de verificação.  

 Nessa matriz foram relacionados os resultados encontrados de acordo com 

escores definidos pelo grau de importância de cada perspectiva. A pontuação máxima 

para a matriz foi de 100 pontos, que foram distribuídos com pesos diferentes para cada 

perspectiva, sendo peso maior para os processos internos (40 pontos) e de 20 pontos 

para cada uma das demais: financeira, aprendizado e crescimento, e cliente, conforme 

demonstrado no Quadro 3. 
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Quadro 3. Matriz de Medidas e Julgamento das Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração de autoria própria 
 

PERSPECTIVA CRITÉRIOS INDICADORES PARÂMETROS PONTUAÇÃO FONTE DE VERIFICAÇÃO

%  de Recursos financeiros/ano do MS repassados à SES/PE para 

repasse à OS que administra a UPAE
> 80% 100% - 80%: 5 / 79 - 50% 3 /<50%: 0 Documentos 

%  de Recursos financeiros/ano  da SES repassados à Os que 

administra a UPAE 
> 80% 100% - 80%: 5 / 79 - 50% 3 /<50%: 0 Documentos 

Repasse realizado na data do cronograma previsto em contrato 
Dentro do Prazo/                               

Fora do Prazo

Dentro do Prazo: 2 / Até 3 meses após prazo: 1 /De 3 a 6 meses 

após Prazo: 0,5 / Mais 6 meses após prazo: 0

Entrevista com Informante Chave/ 

Documentos 

% Faturamento Mensal > 80% 100% - 80%: 5 / 79 - 50% 3 /<50%: 0 Documentos (Sistema de Informação) 

% Glosas dos procedimentos realizados < 10% < 10%: 3 / 70 - 30% 2 /> 30%: 0 Documentos (Sistema de Informação) 

Visitas in loco realizada nas unidades 12 visitas/ano                             12 -9  visitas: 1 / 08 - 04 visita: 0,5 / > 4 visitas: 0 
Entrevista com Informante Chave/ 

Documentos 

N° de reuniões realizadas para a avaliação das metas contratuais 

da unidade

04 reuniões/ano                             

(trimestral)
04 reuniões: 2 /03 - 02 reuniões: 1 /< 02 reuniões: 0

Entrevista com Informante Chave/ 

Documentos 

N° de relatórios trimestrais realizados 04 relatórios/ano 04 relatórios: 2 / 03 - 02 relatórios: 1 / < 02 relatórios: 0
Entrevista com Informante Chave/ 

Documentos 

Adoção de diretrizes,protocolos, fluxos e prazos  para orientação 

do envio dos dados ao nível central
Adotar Instrumentos                                                    Sim: 1 /  Não: 0 Entrevista com Informante Chave

Envio mensal pela UPAE do Banco de dados para o nível central 12 Bancos dados/ano 12 - 10 bancos: 2 / 09 - 06 bancos: 1 / < 06 bancos: 0 Documentos

Análise mensal de dados consolidados pelo nível central 12 Análises/ano 12 - 10 análises: 2 / 09 - 06 análises: 1 /  < 06 análises: 0 Documentos

Nº de consultórios disponíveis de acordo com Contrato 15 Consultórios 15 consultorios: 0,5 /14-10 consultorios: 0,2 /< 10 consultórios: 0 Observação Direta

Existência de Setor de diagnóstico com Sala de espera e exames Sim/Não Sim: 0,5 /  Não: 0 Observação Direta

Existência de Sala de Raio-x  Sim/Não Sim: 0,5 /  Não: 0 Observação Direta

Existência de Sala de fisioterapia Sim/Não Sim: 0,5 /  Não: 0 Observação Direta

Existência de Bloco Cirúrgico (com sala de pequeno e médio 

porte)
Sim/Não Sim: 0,5 /  Não: 0 Observação Direta

Nº de leitos na Sala de Internação de curta duração (Hospital Dia) 

de acordo com contrato
20 Leitos 20 leitos: 0,5 / 19-15 leitos: 0,2 / < 15 leitos: 0 Observação Direta

Existência de sala de apoio técnico e logístico Sim/Não Sim: 0,5 /  Não: 0 Observação Direta

Existência de laboratório Sim/Não Sim: 0,5 /  Não: 0 Observação Direta

Existência de sala de administração Sim/Não Sim: 0,5 /  Não: 0 Observação Direta

Existência de refeitório Sim/Não Sim: 0,5 /  Não: 0 Observação Direta

Nº de Coordenadores da UPAE disponível
01 Coordenador Geral,                                        

01 Coordenador Enfermagem,                           

01 Coordenador Financeiro

03 coordenadores: 1 /02 coordenadores: 0,5 /< 02 

coordenadores: 0
Entrevista com Informante Chave

% de Médicos para atendimento ambulatorial, de acordo com 

especialidades do contrato, disponível
> 80% 100% - 80% médicos: 2 / 79 - 50% médicos: 1 / <50% médicos: 0

Entrevista com Informante Chave/ 

Documentos 

Nº de Profissionais Não Médicos (Serviço Social, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, e 

Terapeuta Ocupacional)  

08 Profissionais não médicos
8-6 prof.não médicas: 2 / 5-3 prof.não médicas: 1 / <3 prof.não 

médicas: 0
Entrevista com Informante Chave

% Atendimento Ambulatorial Médico/média mensal realizado 

conforme meta contratual
> 80% 100% - 80%: 5 /79 - 50% 3 /  <50%: 0 Documentos

% Atendimento Ambulatorial Não Médico/média mensal 

realizado conforme meta contratual
> 80% 100% - 80%: 5 / 79 - 50%: 3 /<50%: 0 Documentos

% Atendimento Ambulatorial de Reabilitação/média mensal 

realizado conforme meta contratual
> 80% 100% - 80%: 5 / 79 - 50%: 3 / <50%: 0 Documentos

% Cirurgias Ambulatoriais/média mensal realizado conforme 

meta contratual
> 80% 100% - 80%: 5 / 79 - 50%: 3 / <50%: 0 Documentos

N° de capacitações e/ou cursos oferecidos aos gestores 02 Capacitações ou cursos/ano 02 capacitações: 6 /01 capacitação: 3 / <2 capacitação : 0
Entrevista com Informante Chave/ 

Documentos 
N° de capacitações e/ou cursos oferecidos aos profissioanais da 

UPAE
02 Capacitações ou cursos/ano 02 capacitações: 6 /01 capacitação: 3 / <2 capacitação : 0

Entrevista com Informante Chave/ 

Documentos 
% Coordenadores da UPAE com especialização na área de saúde 

pública
> 75% 100% - 75%: 4 / 74 - 25% 2 /<25%: 0 Documentos

Profissionais da UPAE conhecedor das rotinas, protocolos e fluxos 

da UPAE
Sim/Não Sim: 2 /Não: 0 Entrevista com Informante Chave

Profissionais conhecedor da visão, missão e ações da UPAE Sim/Não Sim: 2 /Não: 1 Entrevista com Informante Chave

Realização de Pesquisa de satisfação através de aplicação de 

questionário
Sim/Não Sim: 3 / Não: 0

Entrevista com Informante Chave/ 

Documentos 

Envio da Pesquisa de Satisfação ao nível central Sim/Não Sim: 2 / Não: 0
Entrevista com Informante Chave/ 

Documentos 

Índice de satisfação do usuário - Excelente/Bom > 80% 100% - 80%: 5 / 79 - 50%: 2 / <50%: 0 Documentos

% de resolução de queixas recebidas > 80% 100% - 80%: 10 / 79 - 50% 5 / <50%: 0 Documentos
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SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (20 pontos)

 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO                                                 
(5 pontos)

GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES                                                      
(5 pontos)  

ESTRUTURA FÍSICA                                                       

(5 pontos)

RECURSOS HUMANOS                                       

(5 pontos)

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO                                         
(20 pontos)
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4.8 Fontes e Instrumentos para Coleta de Dados 
  

A coleta de dados foi realizada em duas etapas, a primeira com levantamento de 

dados secundários por meio dos bancos de dados enviados das UPAE ao nível central 

da SES; da análise dos relatórios das avaliações trimestrais das unidades; e do sistema 

de informação ambulatorial SIA/SUS, tendo como referência o ano de 2016.  

A segunda etapa constituiu-se da utilização de relatório para verificação in loco 

nas unidades (Apêndice A); e entrevistas, realizadas pela pesquisadora, com aplicação 

de um questionário estruturado (Apêndice B), elaborado à luz da matriz de julgamento.  

Considerando os critérios/indicadores elencados na matriz de análise e 

julgamento, foram realizados dois questionários, um aplicado aos gestores do nível 

central (Questionário 1) e outro aplicado aos gestores da UPAE (Questionário 2), ambos 

encontram-se no apêndice B.  

A coleta de dados foi realizada nos meses de abril a julho de 2017. 

4.9 Análise dos Dados 
 
 Os dados foram consolidados em planilhas de Excel e posteriormente analisados 

e julgados conforme os parâmetros estabelecidos na matriz de medidas e julgamento da 

UPAE.   

 A análise dos dados foi realizada em duas etapas. A primeira, comparou o 

resultado de cada indicador com o parâmetro estabelecido e distribuiu-se a pontuação 

obtida de acordo com a matriz de julgamento. A partir da pontuação obtida de cada 

indicador calculou-se o desempenho de cada perspectiva, utilizando o cálculo de uma 

regra de três simples: Σpontuação obtida / Σpontuação máxima x 100.  E para avaliação 

do desempenho global de cada UPAE foi realizado o somatório das pontuações 

obtidas em cada perspectiva, utilizando a mesma fórmula da regra de três: 
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Os dados foram analisados a partir dos valores e percentuais obtidos, 

comparando-se às pontuações máximas esperadas. Sendo assim, a classificação do 

desempenho foi definida como:  

 

Desempenho excelente -  ≥75%; 

Desempenho satisfatório - de 74-50%; 

Desempenho insatisfatório - de 49-25%; 

Desempenho crítico < 25%. 

 

Com a utilização da média aritmética de cada perspectiva, calculou-se o desvio 

padrão a fim de medir a variabilidade dos dados em relação à média.  

A segunda etapa foi da análise relacional, na qual procurou-se descrever a relação 

e influência dos indicadores que apresentaram baixo desempenho em cada perspectiva. 

Foram analisadas e comparadas as relações entre as perspectivas financeira; processos 

internos; aprendizado e crescimento; e cliente, com vistas à obtenção dos aspectos que 

explicam os equilíbrios. 

4.10 Aspectos Éticos 
 

O projeto foi elaborado em consonância com os preceitos da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), sob registro 

CAAE: 64188617.0.0000.5201 (Anexo 1).  

Σ pontuação obtida 
           _____________________  x100 

 
Σ pontuação máxima 
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Foi solicitada e concedida a anuência da Secretaria Estadual de Saúde (para 

utilização dos dados secundários) e utilizado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido- TCLE (Apêndice C) para todos os participantes da pesquisa garantindo a 

confidencialidade dos dados, o anonimato dos entrevistados, assim como a 

possibilidade de descontinuidade na pesquisa. 

As informações coletadas serão utilizadas para fins acadêmicos e de divulgação da 

pesquisa, comprometendo-se com a divulgação da fonte. 

4.11 Limitações do Estudo 
 
 Como limitações do estudo, os pontos observados foram: utilização de 

informações secundárias, a exemplo dos indicadores de satisfação dos usuários, na qual 

os dados foram colhidos diretamente pela unidade; e a realização da pesquisa ser 

realizada apenas nas UPAE tipo II, escolhidas por realizarem além de consultas e 

exames, procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Em estudos futuros, poderá 

utilizar-se das ferramentas para avaliação, também, das UPAE tipo I, sendo necessária a 

adaptação do Modelo Lógico e Matriz de Medidas e Julgamento à realidade dessas 

unidades.  
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5. RESULTADOS 
 

 
 Os resultados foram, inicialmente, dispostos de acordo com cada uma das quatro 

perspectivas do Modelo de despenho do Balanced Scorecard, para, então, descrever a 

avaliação global e relacional do desempenho de cada UPAE.  

5.1 Perspectiva Financeira  
  

 A perspectiva financeira obteve um desempenho considerado satisfatório, com 

14,3 pontos, correspondendo a 71,5% da pontuação esperada, e desvio padrão de 2,5 

(Tabela 2).  

 A UPAE que obteve menor pontuação nesta perspectiva foi a UPAE Caruaru 

com pontuação de 11,5 (57,5%), seguida da UPAE Garanhuns com 15 pontos (75%) e 

UPAE Petrolina com 16,5 pontos (82,5%), resultando no desempenho satisfatório na 

UPAE Caruaru e Excelente nas UPAE Garanhuns e Petrolina (Tabela 2).  

 Os indicadores de recursos financeiros da SES repassados, faturamento mensal 

e glosas dos procedimentos foram igualmente pontuados nas três UPAE, havendo 

diferença na pontuação dos indicadores: repasse financeiro do MS e repasse realizado 

na data do cronograma, em que a UPAE Caruaru apresentou pontuação zero no repasse 

realizado pelo MS, devido à ausência de repasse deste órgão (Tabela 2).  

 No indicador rapasse realizado na data do cronograma, todas as UPAE 

obtiveram pontuação inferior ao valor máximo para esta perspectiva, esse indicador 

depende, exclusivamente, de o nível central repassar os recursos financeiros na data do 

cronograma, conforme pactuado no contrato de gestão (Tabela 2).  
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Tabela 2. Avaliação do desempenho da Perspectiva Financeira, UPAE tipo II, 
Pernambuco, 2016.  

Fonte: Elaboração de autoria própria a partir da matriz de medidas e julgamento 
Desempenho excelente -  ≥75%; 
Desempenho satisfatório - de 74-50%; 
Desempenho insatisfatório - de 49-25%; 
Desempenho crítico < 25%. 

  

 

5.2 Perspectiva Processos Internos  
  

 Na perspectiva processos internos o desempenho foi classificado como 

excelente, com 35,4 pontos, correspondendo a 88,5% da pontuação máxima para esta 

perspectiva, e desvio padrão de 0,6 (Tabela 3). O desvio padrão, neste caso, demonstra 

que os resultados obtidos nas unidades foram homogêneos.  

 A UPAE que obteve melhor desempenho nesta perspectiva foi a UPAE Caruaru 

com pontuação de 36 (90%), seguida da UPAE Garanhuns 35,5 pontos (88,7%) e 

UPAE Petrolina 34,7 pontos (86,7%), todos classificados com desempenho excelente 

(Tabela 3).  

 No critério Monitoramento e Avaliação, as UPAE Garanhuns e Petrolina tiveram 

desempenho crítico no indicador N° de reuniões realizadas para a avaliação das metas 

contratuais da unidade. As três UPAE apresentaram mesmo resultado nos indicadores 

Visitas in loco realizadas nas unidades e N° de relatórios trimestrais realizados, com 

desempenho satisfatório e excelente respectivamente (Tabela 3).  

PONTUAÇÃO % PONTUAÇÃO % PONTUAÇÃO %

%  de Recursos financeiros/ano do MS repassados à SES/PE para 
repasse à OS que administra a UPAE

5 0 0% 3 60% 5 100%

%  de Recursos financeiros/ano  da SES repassados à Os que administra 
a UPAE

5 3 60% 3 60% 3 60%

Repasse realizado na data do cronograma previsto em contrato 2 0,5 25% 1 50% 0,5 25%
% Faturamento Mensal 5 5 100% 5 100% 5 100%
% Glosas dos procedimentos realizados 3 3 100% 3 100% 3 100%

PONTUAÇÕES MÁXIMAS 20 11,5 57,5% 15 75% 16,5 82,5% 14,3 71,5% 2,5
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 Todos os indicadores do critério gerenciamento de informações foram 

classificados com desempenho excelente, sendo igualmente pontuados em todas as 

UPAE. Resultado parecido foi encontrado no critério Estrutura Física, sendo a UPAE 

Petrolina a única que obteve resultado diferente das demais, com desempenho 

insatisfatório no indicador Nº de consultórios disponíveis de acordo com Contrato e 

desempenho crítico no indicador Nº de leitos na Sala de Internação de curta duração de 

acordo com contrato (Tabela 3).  

 O critério recursos humanos obteve diferença apenas no indicador da UPAE 

Caruaru, com desempenho satisfatório para o Nº de coordenadores da UPAE 

disponível, por não possuir o quantitativo necessário de Coordenadores exigido em 

contrato. Para as demais UPAE (Garanhuns e Petrolina) todos os indicadores deste 

critério obtiveram desempenho excelente (Tabela 3).   

 O indicador % Atendimento Ambulatorial Médico realizado conforme meta 

contratual foi menor pontuado no critério atendimento especializado nas três UPAE, 

com desempenho satisfatório. Todos os outros indicadores referentes à produção do 

atendimento especializado nas UPAE Caruaru, Garanhuns e Petrolina foram 

classificados com desempenho excelente (Tabela 3).  .  
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Tabela 3. Avaliação do desempenho da Perspectiva Processos Internos, UPAE tipo II, 
Pernambuco, 2016.  

Fonte: Elaboração de autoria própria a partir da matriz de medidas e julgamento 
Desempenho excelente -  ≥75%; 
Desempenho satisfatório - de 74-50%; 
Desempenho insatisfatório - de 49-25%; 
Desempenho crítico < 25%. 

  

5.3 Perspectiva Aprendizado e Crescimento  
 

 Na perspectiva aprendizado e crescimento o desempenho foi classificado como 

satisfatório, obtendo 13 pontos, o que corresponde a 65% da pontuação máxima 

esperada, e desvio padrão de 3,6. Dentre as perspectivas, esta demonstrou maior desvio 

padrão, que corrobora com resultados mais extremos entre as unidades estudadas 

(Tabela 4).   

PONTUAÇÃO % PONTUAÇÃO % PONTUAÇÃO %

Visitas in loco realizada nas unidades 1 0,5 50% 0,5 50% 0,5 50%

N° de reuniões realizadas para a avaliação das metas contratuais da 
unidade

2 1 50% 0 0% 0 0%

N° de relatórios trimestrais realizados 2 2 100% 2 100% 2 100%

Adoção de diretrizes,protocolos, fluxos e prazos  para orientação do 
envio dos dados ao nível central

1 1 100% 1 100% 1 100%

Envio mensal pela UPAE do Banco de dados para o nível central 2 2 100% 2 100% 2 100%

Análise mensal de dados consolidados pelo nível central 2 2 100% 2 100% 2 100%

Nº de consultórios disponíveis de acordo com Contrato 0,5 0,5 100% 0,5 100% 0,2 40%

Existência de Setor de diagnóstico com Sala de espera e exames 0,5 0,5 100% 0,5 100% 0,5 100%

Existência de Sala de Raio-x  0,5 0,5 100% 0,5 100% 0,5 100%

Existência de Sala de fisioterapia 0,5 0,5 100% 0,5 100% 0,5 100%

Existência de Bloco Cirúrgico (com sala de pequeno e médio porte) 0,5 0,5 100% 0,5 100% 0,5 100%

Nº de leitos na Sala de Internação de curta duração de acordo com 
contrato

0,5 0,5 100% 0,5 100% 0 0%

Existência de sala de apoio técnico e logístico 0,5 0,5 100% 0,5 100% 0,5 100%

Existência de laboratório 0,5 0,5 100% 0,5 100% 0,5 100%

Existência de sala de administração 0,5 0,5 100% 0,5 100% 0,5 100%

Existência de refeitório 0,5 0,5 100% 0,5 100% 0,5 100%

Nº de Coordenadores da UPAE disponível 1 0,5 50% 1 100% 1 100%

% de Médicos para atendimento ambulatorial, de acordo com 
especialidades do contrato, disponível

2 2 100% 2 100% 2 100%

Nº de Profissionais Não Médicos (Serviço Social, Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, e Terapeuta 
Ocupacional)  

2 2 100% 2 100% 2 100%

% Atendimento Ambulatorial Médico/média mensal realizado conforme 
meta contratual

5 3 60% 3 60% 3 60%

% Atendimento Ambulatorial Não Médico/média mensal realizado 
conforme meta contratual

5 5 100% 5 100% 5 100%

% Atendimento Ambulatorial de Reabilitação/média mensal realizado 
conforme meta contratual

5 5 100% 5 100% 5 100%

% Cirurgias Ambulatoriais/média mensal realizado conforme meta 
contratual

5 5 100% 5 100% 5 100%

PONTUAÇÕES MÁXIMAS 40 36 90% 35,5 88,7% 34,7 86,7% 35,4 88,5% 0,6
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 A UPAE Petrolina atingiu desempenho excelente com pontuação de 17 (85%), 

enquanto que a UPAE Caruaru e UPAE Garanhuns atingiram desempenho satisfatório, 

com 12 pontos (60,0%) e 10 pontos (50,0%), respectivamente (Tabela 4).  

 Os indicadores de capacitações oferecidas aos profissionais; profissionais 

conhecedores de rotinas, protocolos e fluxos; e profissionais conhecedores da visão e 

missão foram igualmente pontuados nas três UPAE com desempenho excelente, esses 

indicadores ganham destaque na avaliação da unidade, pois todos receberam pontuação 

máxima, demonstrando que todas ofereceram cursos e capacitações aos profissionais da 

UPAE, além do diálogo e divulgação acerca das rotinas, protocolos, fluxos 

estabelecidos, visão e missão da unidade (Tabela 4).  

 Houve diferença na pontuação dos indicadores: capacitação oferecida aos 

gestores e gestores com capacitação em saúde pública. Para o indicador capacitação 

oferecida aos gestores, apenas a UPAE Petrolina apresentou desempenho satisfatório, 

pois foi realizado capacitação de 01 Coordenador, as demais UPAE não ofereceram 

capacitação aos gestores no ano de 2016, obtendo desempenho crítico (Tabela 4).  

 Outro destaque é a diferença no desempenho do indicador Coordenadores da 

UPAE com especialização na área de saúde pública, no qual apresentaram desempenho 

crítico, satisfatório e excelente as UPAE Garanhuns, Caruaru e Petrolina, 

respectivamente (Tabela 4).  
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Tabela 4. Avaliação do desempenho da Perspectiva Aprendizado e Crescimento, UPAE 
tipo II, Pernambuco, 2016. 

Fonte: Elaboração de autoria própria a partir da matriz de medidas e julgamento 
Desempenho excelente -  ≥75%; 
Desempenho satisfatório - de 74-50%; 
Desempenho insatisfatório - de 49-25%; 
Desempenho crítico < 25%. 

 

5.4 Perspectiva Cliente  
 
 A perspectiva cliente analisou o critério de satisfação do usuário. Nesta 

perspectiva, vale salientar que as três UPAE apresentaram desempenho excelente em 

todos os indicadores correspondendo a 100,0% da pontuação máxima esperada, 

conforme demonstra tabela 5.  

 

Tabela 5. Avaliação do desempenho da Perspectiva Cliente, UPAE tipo II, 
Pernambuco, 2016. 

Fonte: Elaboração de autoria própria a partir da matriz de medidas e julgamento 
Desempenho excelente -  ≥75%; 
Desempenho satisfatório - de 74-50%; 
Desempenho insatisfatório - de 49-25%; 
Desempenho crítico < 25%. 

 

 

PONTUAÇÃO % PONTUAÇÃO % PONTUAÇÃO %

N° de capacitações e/ou cursos oferecidos aos gestores 6 0 0% 0 0% 3 50%

N° de capacitações e/ou cursos oferecidos aos profissioanais da UPAE 6 6 100% 6 100% 6 100%

% Coordenadores da UPAE com especialização na área de saúde pública 4 2 50% 0 0% 4 100%

Profissionais da UPAE conhecedor das rotinas, protocolos e fluxos da 
UPAE

2 2 100% 2 100% 2 100%

Profissionais conhecedor da visão, missão e ações da UPAE 2 2 100% 2 100% 2 100%

PONTUAÇÕES MÁXIMAS 20 12 60% 10 50% 17 85% 13 65% 3,6
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Realização de Pesquisa de satisfação através de aplicação de questionário 3 3 100% 3 100% 3 100%

Envio da Pesquisa de Satisfação ao nível central 2 2 100% 2 100% 2 100%

Índice de satisfação do usuário - Excelente/Bom 5 5 100% 5 100% 5 100%

% de resolução de queixas recebidas 10 10 100% 10 100% 10 100%

PONTUAÇÕES MÁXIMAS 20 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 0
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5.5 Avaliação do desempenho global das UPAE 
 
 A avaliação de desempenho a partir do BSC, identificou que a UPAE Petrolina 

alcançou o melhor desempenho, com um total de 88,2 pontos (88,2%), considerado 

excelente. Essa unidade apresentou melhor desempenho em duas das quatro 

perspectivas avaliadas (financeiro e aprendizado e crescimento). Por outro lado, a 

UPAE Caruaru apresentou o menor escore de desempenho, com um total de 79,5 pontos 

(79,5%), seguido pela UPAE de Garanhuns com pontuação 80,5 (80,5%). Embora com 

essas variações, destaca-se o fato de todas as UPAE apresentarem um desempenho 

classificado como excelente (Tabela 6).  

 A UPAE Petrolina apresentou desempenho excelente em todas as perspectivas 

avaliadas. A UPAE Garanhuns obteve desempenho satisfatório na perspectiva 

aprendizado e crescimento e excelente nas demais perspectivas e, por fim, a UPAE 

Caruaru teve desempenho satisfatório nas perspectivas financeiro e aprendizado e 

crescimento, e desempenho excelente em processos internos e cliente (Tabela 6). 

 
Tabela 6. Avaliação do desempenho da UPAE tipo II segundo perspectivas do 
Balanced Scorecard, Pernambuco, 2016. 
 

 
Fonte: Elaboração de autoria própria a partir da matriz de medidas e julgamento 

Desempenho excelente -  ≥75%; 
Desempenho satisfatório - de 74-50%; 
Desempenho insatisfatório - de 49-25%; 
Desempenho crítico < 25%. 

 

 Percebe-se que os resultados das quatro perspectivas do modelo de desempenho 

do Balanced sorecard não apresentaram muita discrepância da perspectiva processos 

internos entre as UPAE; para a perspectiva cliente, o resultado foi semelhante com 
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pontuação máxima em todas as unidades; e aparecem diferenças no desempenho das 

perspectivas financeira e aprendizado e crescimento, conforme demonstra Figura 7.   

 
Figura 7. Desempenho por UPAE de acordo com as perspectivas do Balanced 
Scorecard . Pernambuco, 2016. 
             

 
 Fonte: Elaboração de autoria própria a partir da matriz de medidas e julgamento 

 

5.6 Análise Relacional 
 
 Na análise relacional constata-se que apesar da elevada performance 

organizacional representada pelo desempenho da perspectiva cliente, questiona-se os 

indicadores imprescindíveis para execução das atividades necessárias para alcance das 

metas das unidades, sobretudo representada pela perspectiva financeira, seguida pelas 

perspectivas processos internos e aprendizado e crescimento (Figura 8). 

 Questiona-se a adequação das metas às atividades que dependem exclusivamente 

do nível central, uma vez que, alguns indicadores financeiros e de processos são 

definidos e subordinados à gestão da SES, a exemplo da continuidade de repasses 

financeiros; articulação com o MS para prover recursos de custeio para as unidades; e 

58%

90%

60%

100%

75%

89%

50%

100%

83%

87%

85%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FINANCEIRO

PROCESSOS INTERNOS

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

CLIENTE

UPAE PETROLINA UPAE GARANHUNS UPAE CARUARU



51 
 

manutenção do monitoramento e avaliações dos contratos junto às unidades que 

interferem diretamente no pleno desenvolvimento das atividades das UPAE.  

 
 
Figura 8. Análise relacional das Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada. 
Pernambuco, 2016 
 
 

VISÃO E 
ESTRATÉGICA

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

FINANCEIRA

CLIENTE

PROCESSOS INTERNOS

�Satisfação do Usuário
�Resolução de Queixas

�Execução dos repasses financeiros 
disponível e de acordo com as pactuações 
do contrato
� Faturamento da unidade
� Gestão das Glosas

� Capacitações para atendimento das necessidades 
dos  gestores e  profissionais 
� Monitoramento dos cursos de especialização para 
os gestores
� Profissionais preparados e conhecedores das 
rotinas, protocolos e fluxos, missão e ações da UPAE

� Monitoramento das avaliações, reuniões e 
visitas realizadas com a unidade
� Gerenciamento das informações
� Gestão das estruturas (físicas, materiais  e 

humanos) disponíveis
� Avaliação da produção

 
Fonte: Elaboração de autoria própria a partir da adaptação do Modelo BSC 

Desempenho excelente -  ≥75%; 
Desempenho satisfatório - de 74-50%; 
Desempenho insatisfatório - de 49-25%; 
Desempenho crítico < 25%. 

  

 A princípio, dificuldades financeiras, demonstradas por meio de atrasos nos 

repasses para manutenção de todas as atividades, como: contratação de profissionais, 

aquisição de insumos, realização de capacitações para os profissionais, entre outros, não 

comprometeram diretamente a eficácia e a efetividade das ações das UPAE (alcance de 

metas) (Figura 8). 

 Falhas no monitoramento das avaliações das unidades e reuniões com órgãos 

(internos e externos) envolvidos, ambas as atividades realizadas em conjunto com o 

nível central, interferiram diretamente na eficácia da produção (volume) e esta por sua 
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vez na efetividade da UPAE. Como exemplo, cita-se o percentual de consultas médicas 

inferior ao preconizado nos contratos de gestão. Para que as unidades tenham uma boa 

gestão, com equilíbrio em todas as perspectivas e as metas sejam alcançadas, faz-se 

necessário possibilitar capacitações aos profissionais que gerenciam as unidades para 

maior ênfase nos processos de trabalho (Figura 8). 

 A partir do momento que esses ajustes forem instituídos, será gerado um novo 

equilíbrio, e, possivelmente, novos ajustes serão necessários. Por exemplo, a 

disponibilização de cursos de capacitações para os gestores demanda a necessidade de 

recursos financeiros, gerando uma tensão na perspectiva financeira. O aumento no 

volume da produção pode interferir na qualidade das consultas realizadas pelos 

profissionais médicos, produzindo instabilidade na perspectiva do cliente.  

 Assim, levando em conta a natureza dinâmica dos indicadores e de como se 

mantém em equilíbrio, o desempenho apresenta-se em permanente construção, 

permitindo à organização adequar-se às contingências do ambiente e às modificações 

necessárias para interferir positivamente na saúde da população. 
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6. DISCUSSÃO 
 
  

 A análise realizada por Unidades de Atenção Especializada tipo II, gerenciadas 

por Organizações Sociais no Estado demonstra particularidades em cada um dos locais 

pesquisados, evidenciando as diferenças organizacionais apresentadas por cada uma, 

apesar de todas serem objetos de contrato de gestão de igual padrão e regras definidas 

para o desempenho de suas atividades.  

 O modelo aqui proposto para a avaliação de desempenho das UPAE inova ao 

trazer uma ferramenta de avaliação para esse novo serviço de atendimento do SUS, uma 

vez que incorpora critérios que se complementam e buscam um equilíbrio elucidativo 

entre as perspectivas, apresentando indicadores que procuram responder a um modelo 

multidimensional. Estudos de Matitz48 e Costa33 demonstraram que apesar da 

preferência pelo uso de indicadores e modelos unidimensionais de desempenho em 

pesquisas brasileiras, o uso de modelos multidimensionais constitui um avanço ao 

incluir categorias de análise relacionadas aos padrões de atribuição e de interação 

causal. Bassit49 relata que o modelo multidimensional tem se mostrado mais adequado 

para avaliar intervenções de saúde, considerando o mundo globalizado onde os 

governos necessitam lidar com realidades complexas.  

 Klassen50 em sua revisão sistemática sobre os modelos para medição e melhoria 

do desempenho de sistemas de saúde, educação e serviços sociais identificou o BSC 

como modelo multidimensional mais freqüentemente utilizado. Essas pesquisas 

demonstram o favorecimento da aplicação do modelo multidimensional BSC no Estado 

de Pernambuco para avaliar unidades de saúde, no intuito de fortalecer as práticas, 

tornando-se um forte instrumento de discussão, integração e disseminação de 

informações. 
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Apesar das potencialidades desse modelo, não foi encontrado estudos que 

utilizaram as ferramentas e as perspectivas do modelo teórico para avaliar o 

desempenho de intervenções de saúde e as relações teóricas entre eles. Em sua maioria, 

os estudos nacionais e internacionais acerca do balanced scorecard utilizaram a 

metodologia de implementação do modelo nas unidades para medição do 

desempenho34,36,37,39,40.    

Analisando os indicadores utilizados para avaliação da perspectiva financeira, a 

questão dos repasses financeiros realizados pelo Ministério da Saúde e pelo nível 

central, e repasse realizado na data prevista em contrato foi um dos fatores importantes 

para diminuição do desempenho das unidades. Nesse sentido, nota-se que, 

possivelmente, está relacionada ao não cumprimento das regras impostas no contrato.  

Apesar dos atrasos e não completude dos repasses, não foi identificada 

diminuição na produção do atendimento especializado; diminuição no faturamento da 

unidade; problemas na estrutura física; nem aumento nos índices de insatisfação dos 

usuários; esses indicadores poderiam ser influenciados pela falta de recursos 

financeiros. Assim como estudo realizado por Carvalho51, em unidade hospitalar da 

cidade de São Paulo não ocorreu ênfase na perspectiva financeira, não havendo maior 

pressão relacionada ao alcance de metas financeiras. Na unidade isto se dá, 

principalmente, pelo fato do hospital trabalhar com estratégia financeira, mas sem 

desconsiderar a busca pela qualidade total. 

Por outro lado, Ceretta52 em seu estudo identificou diminuição no indicador 

índice de satisfação dos colaboradores devido ao atraso no pagamento de faturas do 

hospital realizado pelo SUS, causando insegurança e descontentamento. No entanto, 

esses resultados estão em dissonância com o presente estudo.  
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 Ao analisar os indicadores dos processos internos, a avaliação mostrou um 

bom desempenho no gerenciamento das informações, estrutura física e recursos 

humanos, enquanto que pontuações menores foram identificadas nos critérios de 

monitoramento e avaliação, e atendimento especializado.  

 O monitoramento é considerado um acompanhamento sistemático e contínuo de 

informações relevantes que auxilia o processo de tomada de decisão. Essa prática torna-

se muitas vezes restrita a ações repetitivas, irrefletidas e burocráticas que não permitem 

a interpretação das mudanças no contexto das ações e, por vezes, é utilizado no sentido 

punitivo de identificar unicamente erros ou desvios53. 

Para o tópico monitoramento e avaliação ressalta-se a necessidade da realização 

de visitas in loco por parte dos apoiadores do nível central, bem como a realização das 

reuniões conjuntas: nível central, UPAE e OS, para avaliações trimestrais, nas quais são 

apresentados os resultados físico e financeiro da unidade. Champagne54 define as 

reuniões como um conjunto de acordos formais que possibilitam uma organização 

lógica das partes de um todo para um dado objetivo.  

 A não realização das avaliações trimestrais está diretamente relacionada ao 

desempenho da unidade e influenciam nas demais perspectivas, uma vez que as 

reuniões são relevantes para pontuar as necessidades e dificuldades encontradas por 

ambas as partes (nível central e unidade) no cumprimento das metas estabelecidas no 

contrato de gestão. Esse ponto foi também elemento de maior destaque no estudo de 

Erdmann,55,na descrição da prática de gestão através do processo de planejamento das 

ações dos serviços em conjunto com as diretorias do nível central em busca de melhoria 

contínua.  

 No que concerne ao atendimento especializado, ao analisar a produção verifica-

se que as metas estabelecidas foram alcançadas na maioria dos indicadores, 
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demonstrando o bom desempenho das unidades com organização da equipe de trabalho, 

o que pode estar relacionada às capacitações oferecidas aos profissionais e 

conhecimento por parte da equipe das rotinas, fluxos, protocolos, visão e missão da 

unidade. No componente gestão, fatores que dificultam a organização das práticas de 

saúde podem estar relacionados à carência de qualificação e de capacitação dos 

profissionais para atuar nesse nível de atenção55. As organizações devem investir no 

ambiente de trabalho com o objetivo de alcançar melhoria da produtividade por meio 

das equipes integradas56. 

Ainda no critério atendimento especializado, houve menor pontuação no 

percentual de atendimento médico, que, segundo relato dos gestores das UPAE, isto 

ocorreu devido a duas principais causas: não comparecimento dos pacientes às consultas 

agendadas; e vagas disponibilizadas e não agendadas pelo município. Esse ponto foi 

identificado por Erdmann55 no componente logística, no que se refere à distância dos 

serviços e o inadequado sistema de transporte para os pontos de atenção terem 

dificultado o acesso da população à atenção secundária, gerando, muitas vezes, índice 

significativo de absenteísmo. 

 No que se refere à perspectiva aprendizado e crescimento também foram 

avaliados em estudos utilizando o balanced scorecard, indicadores de formação de 

recursos humanos e desenvolvimento de ferramentas de gestão de recursos 

humanos40,57,52. Ao analisar os indicadores do presente estudo, verificou-se que dos 

cinco indicadores, dois indicadores do âmbito da qualificação profissional dos gestores 

tiveram desempenho crítico. O incentivo e oportunidade dados aos gestores na 

participação de treinamentos que melhorem o desempenho do cargo que ocupam, visa 

ao desenvolvimento profissional e observou-se nas entrevistas realizadas que esse 

incentivo não foi percebido pelo profissional na instituição. 
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 Todavia, a pontuação para as capacitações oferecidas aos profissionais foi 

máxima em todas as unidades. Tal fato demonstra a preocupação da gestão em 

promover a qualificação profissional mínima para seus funcionários, buscando 

incentivar as competências de cada indivíduo. Para Scalco58 é necessário oferecer 

cursos, aperfeiçoamentos e capacitações para o bom desempenho profissional de seus 

trabalhadores e são indispensáveis para a motivação dos profissionais e para a 

manutenção da qualidade dos serviços.  

 Os indicadores que mensuram o conhecimento das equipes acerca da visão, 

missão, fluxos e rotinas da unidade tiveram seu desempenho máximo em todas as 

UPAE, podendo ser observado que houve por parte da gestão a utilização dessa 

estratégia, contribuindo para o bom desempenho nesses indicadores. Tais achados 

reforçam as afirmativas de Costa et al.53 as quais enfatizam que deverá haver um 

comprometimento no sentido de atribuir um novo significado às rotinas, utilizando em 

todos os momentos uma metodologia participativa. 

 Quanto à perspectiva cliente foram utilizados indicadores que medem os índices 

de satisfação dos usuários com todas as atividades realizadas nas unidades, analisando 

desde a realização da pesquisa com aplicação de questionário; envio da pesquisa com os 

resultados ao nível central; índices de satisfação considerados excelente/bom; até o 

percentual de resolução das queixas recebidas na unidade.  

 De acordo com os relatórios analisados, para essa perspectiva, todos os 

indicadores receberam pontuações máximas, ganhando destaque para resultado de 100% 

das resoluções de queixas em todas as unidades e altos índices de satisfação dos 

usuários que medem o atendimento geral das UPAE como excelente/bom. Estes dados 

demonstram a colaboração e responsabilidade da gestão no compartilhamento das 

tarefas da unidade.    
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  Tal resultado foi encontrado nos estudos de Fréz et al.59 que estudaram a 

satisfação dos usuários de serviços ambulatoriais de fisioterapia da rede pública e 

identificaram que em todas as questões e dimensões, os usuários caracterizaram 

satisfação com o serviço como ótima; e de Franco et al.60 que avaliaram a satisfação nos 

atendimentos dos usuários do ambulatório de pediatria e constataram um grau elevado 

de satisfação relatado pelos responsáveis dos pacientes (93,2% de usuários satisfeitos).  

 Para Esperidião et al.61 as avaliações de satisfação de usuário de serviços 

públicos podem representar um importante meio para contornar esta questão, atuando 

como instrumentos de dar voz aos usuários. Desse modo, permitem aos usuários 

oportunidades de expressão que podem monitorar e controlar as atividades dos serviços 

públicos de saúde, fortalecendo sua participação nos processos de planejamento e 

exercendo controle social. 

  Destacaram-se como potencialidades das UPAE: o bom desempenho da 

perspectiva cliente, que envolve a ideia da estratégia de qualidade no serviço com foco 

no atendimento qualificado e personalizado no paciente. Este se aproxima dos 

indicadores utilizado por Silva62 que propôs instituir como prática habitual a realização 

de inquéritos de satisfação aos pacientes. Entre os indicadores financeiros sobressaíram-

se o elevado faturamento mensal e o baixo percentual de glosas dos procedimentos, que 

resultam em ações efetivas das unidades no preenchimento e alimentação das 

informações nos sistemas do SUS.  

 Nos indicadores de aprendizado e crescimento, torna-se relevante o empenho na 

realização de capacitações oferecidas aos profissionais, porém esse resultado não foi 

igual para os gestores, o que nos leva a crer que não houve investimento institucional na 

formação desses profissionais. Assim, sugere-se mais empenho na qualificação dessa 

categoria, considerando que somente com a formação de gestores para a área de saúde, 
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visto a existência de características únicas desse seguimento da administração, é 

possível desenvolver a gestão e liderança aplicadas a essa área, conforme afirma 

Chanes63 Cabe ainda destacar os indicadores de estrutura física e recursos humanos que 

tiveram maior pontuação na perspectiva de processos internos. 

 No que se refere às fragilidades, ressaltam-se os atrasos nos repasses financeiros 

às unidades, absenteísmo das consultas médicas que afeta no alcance das metas de 

produção e distanciamento do nível central na participação de reuniões e visitas 

técnicas. Para todos os pontos analisados, faz-se necessária uma reflexão, em especial, 

às deficiências para tentar compreender a baixa pontuação. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 A busca incessante de novas ferramentas de gestão como forma de solucionar 

dificuldades, sem a perda do nível de qualidade na prestação de serviços, tem sido 

permanente nos serviços que prestam cuidados de saúde em todo o mundo. 

 A metodologia aqui utilizada para avaliar o grau de desempenho utilizando o 

modelo BSC poderá servir de referência para o desenvolvimento de outros trabalhos. 

Avaliar o desempenho dessas unidades é uma tarefa recente, tendo em vista que se trata 

de um novo dispositivo de saúde no estado de Pernambuco. 

 A avaliação apresentou um desempenho excelente nas UPAE Caruaru (79,5%), 

Garanhuns (80,5%), e Petrolina (88,2%), apesar de diferenças dos resultados 

encontrados nas perspectivas: melhor desempenho para cliente, seguido dos processos 

internos e regular para financeiro e aprendizado e crescimento.  

 Por meio dos resultados obtidos, percebe-se que as UPAE possuem ferramentas 

e insumos (físico, humanos, equipamentos) necessários à prestação de serviços aos 

usuários do SUS, de acordo com as necessidades da região, precisando aprimorar alguns 

indicadores financeiros e de aprendizado e crescimento. Tal fato corrobora com a 

literatura disponível sobre o modelo BSC, que de forma dinâmica proporciona 

interações entre as quatro perspectivas propostas pelo modelo.  

 Por fim, espera-se que este estudo possa fornecer informações para colaborar no 

processo de tomada de decisão pelo nível gestor das UPAE e nível central, uma vez que 

reconhecido os nós críticos, eles se tornem desafios para a gestão, estimulando a 

constante melhoria do desempenho. 
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9. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Relatório de Visita In loco 

 

 

 
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO EM AVALIAÇÃO EM 
SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE 
 
 
 
RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO – CRITÉRIOS DA ESTRUTURA FÍSICA 

OBSERVAÇÃO DIRETA 
 

UPAE: ____________________________________ 
DATA DA VISITA: _______________________________________________ 
 
 

1. Nº de consultórios disponíveis:  ___________________________________ 
 

2. Existência de Setor de diagnóstico com Sala de espera e exames? 
 
Sim (     )   Não (      ) 
 

3. Existência de Sala de Raio-x ? 
 
Sim (     )   Não (      ) 
 

4. Existência de Sala de fisioterapia? 
 
Sim (     )   Não (      ) 
 

5. Existência de Bloco Cirúrgico (com sala de pequeno e médio porte)? 
 
Sim (     )   Não (      ) 
 

6. Nº de leitos na Sala de Internação de curta duração (Hospital Dia)? 
____________________ 

 
7. Existência de sala de apoio técnico e logístico? 

 
Sim (     )   Não (      ) 
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8. Existência de laboratório? 
 
Sim (     )   Não (      ) 
 

9. Existência de sala de administração? 
 
Sim (     )   Não (      ) 
 

10. Existência de refeitório? 
 
Sim (     )   Não (      ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

APÊNDICE B – Instrumento de Coleta (Questionário Estruturado) 

 

 

 
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO EM AVALIAÇÃO EM 
SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE 
 
 

QUESTIONÁRIO 1 – GESTORES NÍVEL CENTRAL 
 
UPAE: ____________________________ 
 
 
 
 
RECURSOS FINANCEIROS 

1. Os repasses financeiros foram realizados na data do cronograma previsto em 
contrato? 

Sim (___)  Não (___) Não Sabe (___) 
 

 
PLANEJAMENTO 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

2. Qual o nº de visitas/mês in loco realizadas para a avaliação das metas contratuais 
da unidade? ___________________ 

3. Qual o nº de reuniões trimestrais realizadas para a avaliação das metas 
contratuais da unidade? ________________________ 

4. Qual o n° de relatórios trimestrais realizados? ___________________________ 

 
 
 

 
EDUCAÇÃO PERMANENTE 

5. Qual o n° de capacitações e/ou cursos oferecidos aos gestores da UPAE?  
______________________________ 

6. Qual o n° de capacitações e/ou cursos oferecidos aos profissionais da UPAE? 
_________________________ 

 

 

FINANCEIRA  

PROCESSOS INTERNOS 

APRENDIZADO E CRESCIMENTO  

CLIENTE  
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7. Realizam de pesquisa de satisfação do usuário através da aplicação de 
questionário? 

Sim (___)  Não (___) Não Sabe (___) 

8. Enviam a pesquisa de satisfação do usuário ao nível central? 

Sim (___)  Não (___) Não Sabe (___) 
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INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO EM AVALIAÇÃO EM 

SAÚDE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

 
 

QUESTIONÁRIO 2 – GESTORES UPAE 
 
UPAE: ____________________________ 
 
 
 
 
RECURSOS FINANCEIROS 

1. Os repasses financeiros foram realizados na data do cronograma previsto em 
contrato? 

Sim (___)  Não (___) Não Sabe (___) 
 

 
PLANEJAMENTO 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

2. Qual o nº de visitas do nível central/mês in loco realizadas para a avaliação das 
metas contratuais da unidade? ___________________ 

3. Qual o nº de reuniões trimestrais realizadas para a avaliação das metas 
contratuais da unidade? _______________________ 

GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
4. Os profissionais adotam os instrumentos com diretrizes, protocolos, fluxos e 

prazos para orientação do envio dos dados ao nível central? 

Sim (___)  Não (___) Não Sabe (___) 
 
ESTRUTURA (RECUSROS HUMANOS) 

5. Qual o nº de Coordenadores da UPAE disponível? 

Coordenador Geral _________ 
Coordenador Enfermagem ___________ 
Coordenador Financeiro __________ 
 
 
 
 
 

PROCESSOS INTERNOS 

FINANCEIRA  
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6. Qual o nº de Médicos para atendimento ambulatorial, de acordo com 
especialidades do contrato, disponível?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

7. Quais os Profissionais não médicos existente?  

Serviço Social: Sim (__)  Não (__) Enfermagem: Sim (__)  Não (__)           
Farmácia: Sim (__)  Não (__) Fisioterapia: Sim (__)  Não (__)           
Fonoaudiologia: Sim (__)  Não (__) Nutrição: Sim (__)  Não (__)             
Psicologia: Sim (__)  Não (__)  Terapeuta Ocupacional Sim (__)  Não (__)   
 
 
 

 
EDUCAÇÃO PERMANENTE 

8. Qual o n° de capacitações e/ou cursos oferecidos aos gestores da UPAE?  
______________________________ 

9. Qual o n° de capacitações e/ou cursos oferecidos aos profissionais da UPAE? 
_________________________ 

10. Os profissionais conhecem das rotinas, protocolos e fluxos da UPAE?             
Sim (___)  Não (___) Não Sabe (___) 

11. Os profissionais conhecem da visão, missão e ações da UPAE? 

Sim (___)  Não (___) Não Sabe (___) 

 
 

12. Realizam de pesquisa de satisfação do usuário através da aplicação de 
questionário? 

Sim (___)  Não (___) Não Sabe (___) 

13. Enviam a pesquisa de satisfação do usuário ao nível central? 

Sim (___)  Não (___) Não Sabe (___) 
 

 

 

 

 

APRENDIZADO E CRESCIMENTO  

CLIENTE  
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

 
 

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

O Senhor (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS UNIDADES PERNAMBUCANAS DE 
ATENÇÃO ESPACIALIZADA (UPAE) TIPO II, 2016.  
 
Instituições participantes da Pesquisa:  

• Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP 

• Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco – SES/PE 

Este estudo se faz necessário para análise e compreensão dos problemas que podem 
afetar o desempenho das Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada. Neste 
estudo pretendemos Avaliar o desempenho das UPAE, em 2016. Para isto, 
utilizaremos a aplicação de questionário estruturado durante a entrevista. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 
vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que 
desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu 
consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é 
voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação 
na forma em que é atendido pelo pesquisador. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 
material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. 

O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste 
estudo. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 
será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 

Este estudo não provocará danos e/ou riscos ao entrevistado. O único desconforto que o 
entrevistado poderá sentir é achar que não sabe responder a alguns questionamentos. 
Entretanto, para evitar este desconforto, o entrevistado será esclarecido pelo pesquisador 
previamente sobre os objetivos e benefícios da pesquisa (qualificação das UPAE), e 
ainda, reforçando o sigilo da identificação do sujeito. 
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Eu, ____________________________________________, portador do documento de 
Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS UNIDADES PERNAMBUCANAS DE 
ATENÇÃO ESPACIALIZADA (UPAE) TIPO II, 2016 de maneira clara e detalhada 
e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 
informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 
 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 
consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as 
minhas dúvidas. 

Data:  

Assinatura do entrevistado: ______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: ______________________________________________ 

Assinatura da Testemunha:______________________________________________ 

 

Em caso de dúvidas e/ou considerações, entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos do IMIP (CEP-IMIP ), pois este defende os interesses dos 
participantes da pesquisa, em sua integridade e dignidade, e contribui no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 
 
Demais dúvidas sobre o estudo, entrar em contato com: 

 

Pesquisador responsável: Luciana Bezerra da Silva 

E-mail: lucianabezerra_20@hotmail.com 

Telefone: 81-991354392 

Endereço: Rua Gomes Taborda, nº 1583, aptº 101, Cordeiro, Recife-PE 

 

Demais pesquisadores participantes da pesquisa: 

Juliana Martins: (81) 3184-0341 

E-mail: julimartins.costa@gmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos do IMIP:  (81) 2122-4756 

Endereço: Rua dos Coelhos, nº 300 – Boa Vista, Recife. 

Diretoria de Pesquisa do IMIP, Prédio Administrativo Orlando Onofre, 1º andar. 

E-mail:  comitedeetica@imip.org.br 

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 07:00 às 11:30 (manhã) e das 

13:30 às 16:00 (tarde). 
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APÊNDICE D – Modelo Lógico das Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada. Pernambuco, 2016 
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APÊNDICE E – Matriz de Medidas e Julgamento das Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada, 2016 
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10. ANEXOS 

 
ANEXO 1 – Documento de aprovação do projeto de pesquisa no Comitê de Ética em 
Pesquisas do IMIP 
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