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GESTÁO DOS RECURSOS 
HUMANOS E QU4LIDADE DOS 
SERVI~OS DE SAUDE 

Gilles Dussault1 

INTRODU<;ÁO 

No setor de saúde há muitas mudan¡;:as que levam a necessidade 
de melhorar o processo de gestao como, por exemplo, o processo de des
centraliza¡;:ao das decisoes e da gestao, novos modos de financiamento dos 
servi¡;:os, maiores exigencias por parte dos usuários (em termos de qualidade 
de atendimento), dos governos (que querem mais eficiencia no uso dos 
recursos liberados para os servi¡;:os de saúde) e dos prestadores (que querem 
condi¡;:oes de trabalho mais favoráveis) (Leebov, Scott 1990, Marszalek
Gaucher, Coffey 1990). 

Nos últimos anos come¡;:ou a definir-se um consenso de que a 
má administra¡;:ao explicava, em boa parte, os fracos resultados dos servi¡;:os 
de saúde e que as suas conseqüencias sao piores ainda nos países que 
dedicam poucos recursos a esses servi¡;:os e que, portanto, urna melhor 
gestao parece ser o caminho para melhorar os resultados. 

Neste trabalho examinarei essa proposta, focalizando estratégias 
gerenciais adaptadas as organiza¡;:oes de servi¡;:os profissionais que, para 
seus resultados, dependem da qualidade do desempenho dos prestadores 
de servi¡;:os. 

Para entender como a gerencia pode influenciar os resultados 
das organiza¡;:oes que prestam servi¡;:os de saúde, é necessário entender 
primeiro o próprio processo da produ¡;:ao dos servi¡;:os. A produ¡;:ao dos 
servi¡;:os, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, é fun¡;:ao, em 
grande medida, do comportamento dos prestadores que, por sua vez, sao 

1 Professor do Departamento de Administra¡;:áo de Saúde, Faculdade de Medicina, Univer
sidade de Montreal, Canadá, e Pesquisador Visitante, Departamento de Administra¡;:áo e 
Planejamento em Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública, Funda¡;:áo Oswaldo Cruz, Rio 
de Janeiro. 
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influenciados por suas características sócio-profissionais, pelo contexto or
ganizacional e pelos recursos disponíveis. O comportamento dos usuários 
também influencia, mas em menor grau, provavelmente, em conseqüencia 
do pouco controle que tem sobre certas decisóes tomadas pelos especialistas. 

Partindo da hipótese de que os administradores podem ter urna 
influencia positiva nesse processo, ofere¡;:o algumas sugestóes de interven
¡;:ao que lhes permitiría ajudar os prestadores a darem servi¡;:os de melhor 
qualidade. Considero que o papel gerencial nas organiza¡;:óes profissionais 
é, basicamente, contribuir para criar condi¡;:óes que permitam aos profis
sionais prestarem os melhores servi¡;:os possíveis. 

Discutirei o tema em tres etapas: Na primeira, vou descrever o 
processo de produ¡;:ao de servi¡;:os de saúde, definir a no¡;:ao de qualidade 
de servi¡;:os e identificar os principais determinantes da qualidade. Na se
gunda, vou propor urna defini¡;:ao para "gestao de recursos humanos" e 
precisar a rela¡;:ao entre essa atividade e os resultados a serem obtidos por 
urna organiza¡;:ao de saúde e, na terceira, elaborarei proposi¡;:óes de inter
ven¡;:ao gerencial para melhorar a qualidade. 

Processo de produ~áo de servi~os de saúde2 

Sem a compreensao desse processo, qualquer interven¡;:ao no 
setor saúde só pode ser aleatória; a intui¡;:ao é um instrumento essencial e, 
as vezes, eficaz, mas a sua combina¡;:ao com o conhecimento dos fatores que 
influenciam a produ¡;:ao de servi¡;:os de saúde pode ser muito mais eficaz. 

No processo de produ¡;:ao de servi¡;:os de saúde (ilustrado no 
"modelo do sistema de saúde", figura 1), combinam-se vários recursos para 
produzir bens e servi¡;:os destinados a criar um impacto sobre o nível de 
saúde dos indivíduos. Esses recursos sao de tipo cognitivo (saber, tecno
logía), físico (edifícios, materiais, suprimentos, equipamentos, etc.), finan
ceiro e humano. Apesar do impressionante crescimento tecnológico acor
rido nos últimos 50 anos, a maior parte dos servi¡;:os ainda é produzida por 
pessoas e nao por máquinas. A importancia relativa do recurso "humano" 
fica patenteada na combina¡;:ao dos recursos, cuja eficácia dependerá, tam
bém, de outros recursos disponíveis e de fatores organizacionais, tais como 
a divisao e a organiza¡;:ao do trabalho (definidas por leis, contratos, con
venios, tradi¡;:óes), o quadro jurídico-administrativo da produ¡;:ao e da dis
tribui¡;:ao dos servi¡;:os, do sistema de incentivos (a maneira, o nível e a 
estrutura de renumera¡;:ao e de pagamento - Rodrigues, 1989) e do sis
tema de forma¡;:ao e de pesquisa. 

2 Esta ser;:ao utiliza conceitos e enfoques inspirados em Donabedian, 1979. 



480 1 Educación Médica y Salud • Vol. 28, No. 4 (1994) 

FIGURA 1. Modelo do sistema de servir;os de saúde. 
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A disponibilidade ·dos recursos e a organizar;áo do sistema de 
servir;os náo resultam somente de decisóes técnicas, mas refletem espe
cialmente os valores dominantes e o equilíbrio das forr;as sócio-políticas. 
Neste sentido, o setor saúde apresentará características de funcionamento 
semelhantes as encontradas em outros setores comparáveis (centralizar;áo, 
descentralizar,:áo, processos de tomada de decisóes, alocar;áo de recursos, 
princípios de gestáo). Isto significa que as propostas de mudanr;a tem de 
levar em considerar;áo a capacidade da sua absorr;áo tanto pela socieclade 
como pelo sistema político como um todo, náo somente pelo setor saúde. 
Afina!, o comportamento dos prestadores de servir;o é o que influencia a 
produr,:áo de servir;os da maneira mais imediata. Estudos disponíveis mos
tram que os servir;os sáo influenciados por um conjunto de fatores relacio
nados com o prestador e com o contexto do trabalho, tal como os acima 
identificados. 

Os fatores pessoais sáo as características sócio-demográficas (idade, 
sexo, origem social, rar;a, etc. - Maheux et al., 1989) e profissionais (tipo, 
lugar de formar;áo, tipo de prática, experiencias, etc.). Por exemplo, na 
América do Norte, os médicos, tanto homens como mulheres, comportam
se de maneira diferente em relar;áo ao número de horas trabalhadas, a 
durar,:áo das consultas, as atitudes em relar;áo as dimensóes psico-sociais dos 
problemas de saúde, a maneira de passar receitas. 
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Com respeito a forma~ao, esta varia de país para país e mesmo 
entre as escolas profissionais o que influencia a maneira de praticar, de 
diagnosticar e de receitar (Payer, 1989). 

O comportamento dos usuários também é influenciado por suas 
características sóciodemográficas (idade; sexo; origem social; ra~a; nível de 
renda, de educa~ao; estado conjugal; moradia; etc.) e por certos fatores 
organizacionais (acesso geográfico, social, administrativo e económico aos 
servi~os - Dever, 1988) que exercem influencia sobre a prod u~ao. N or
malmente sao os usuários que iniciam o contato como sistema de servi~os, 
que formulam as demandas e que pressionam os prestadores para rece
berem os servi~os de sua preferencia, tais como a demanda de medica
mentos psicoativos ou antibióticos. Nos sistemas em que os profissionais 
dependem mais dos clientes, do ponto de vista económico, essas pressóes 
- exercidas pelos usuários, diretamente, ou por agentes, tais como asso
cia~óes, que os defendem, ou seguros-saúde, que determinam as condi~óes 
de pagamento pelos servi~os - terao um peso maior nas decisóes dos 
profissionais. 

O conjunto desses fatores - que se combinam de maneiras 
diferentes segundo o contexto social, cultural, económico ou político -
produz influencias que resultam nas significativas varia~óes geográficas 
observadas na produ~ao de servi~os. Na prática médica, por exemplo, essas 
varia~óes estao sendo estudadas sistematicamente para entender o papel 
dos vários fatores que determinam as decisóes dos médicos e para identificar 
maneiras de como eliminar as interven~óes inapropriadas (quer desneces
sárias ou ineficazes). O caso das cesarianas seria urna boa ilustra~ao (Ro
drigues, 1989) da existencia de grandes varia~óes que nao sao explicáveis 
por diferen~as epidemiológicas, e sim por diferen~as de comportamento 
dos profissionais e, provavelmente, das parturientes. 

Nos outros setores de produ~ao dispóe-se de menos estudos, 
mas é muito pouco provável que o mesmo fenómeno nao ocorra no ramo 
da odontologia, da fisioterapia, etc. 

Os produtos desse processo sao servi~os utilizados por pessoas 
que esperam um impacto sobre o seu estado de saúde atual (servi~os diag
nósticos ou curativos) ou futuro (servi~os preventivos). Para elas, o que 
importa é que esses servi~os sejam de boa qualidade e produzam o efeito 
esperado. Porém, na realidade, a qualidade varia muito o que dá margem 
aos administradores a que intervenham a fim de melhorar a qualidade 
dos servi~os. Para tanto, é necessário prime~ro definir essa no~ao de quali
dade que, como é fácil de ver, é muito relativa; seu significado será dife
rente para os prestadores, para os destinatários do servi~o, para os que os 
pagam como para os administradores, e variará também segundo o contexto 
sócio-cultural. 



482 1 Educación Médica y Salud • Vol. 28, No. 4 (1994) 

Identificaremos neste trabalho as principais dimensóes da qua
lidade dos servi¡;:os de saúde, sem esquecer que as percep¡;:óes dos diversos 
interessados no processo de produ¡;:áo/utiliza¡;:áo também variará. 

Podem-se destacar tres principais dimensóes: as técnicas, as de 
relacionamento e as económicas. Cada urna destas pode ser examinada em 
tres níveis: o de estrutura, isto é, dos componentes que entram na produ¡;:áo 
dos servi¡;:os (recursos, organograma), o do processo (produ¡;:áo própria) e 
o dos resultados (ver Figura 2). 

A dimensáo técnica diz respeito a eficácia do servi¡;:o, isto é, a 
produ¡;:áo dos efeitos previsíveis, o respeito as normas profissionais do exer
cício da profissáo, as normas técnicas de seguran¡;:a dos instrumentos, ma
teriais, suprimentos, medicamentos e equipamentos utilizados. A dimensáo 
de relacionamento se refere a rela¡;:áo entre os prestadores e os usuários. 
Pode-se medir a qualidade em termos da satisfa¡;:áo do usuário, do caráter 
ético da presta¡;:áo dos servi¡;:os, de sua continuidade (particularmente den
tro do contexto da prática multidisciplinar), da empatia manifestada (es
cutar e compreender as informa¡;:óes dadas pelo usuário) e do aspecto de 
adapta¡;:áo do servi¡;:o (acesso social e cultural e disponibilidade). Os critérios 
de qualidade no respeitante a dimensáo económica sáo a eficiencia (tanto 
urna melhor rela¡;:áo custo-benefício, como um custo aceitável - o servi¡;:o 
responde a urna necessidade real e prioritária), a produtividade, que diz 
respeito a utiliza¡;:áo da capacidade de produ¡;:áo dos recursos e a acessibi
lidade económica. 

As normas correspondentes aos critérios técnicos, de relacio
namento e económicos, variam segundo quem os definem. Normalmente 
os profissionais fazem referencia ao conjunto de normas padronizadas por 
associa¡;:óes e organismos nacionais e internacionais e ao conhecimento ge
rado nos centros de forma¡;:áo e de pesquisa e difundido pelos meios de 
comunica¡;:áo científica (livros, jornais, conferencias); os usuários utilizam 
suas expectativas e preferencias, cuja defini¡;:áo é urna estrutura social in
fluenciada pela rede de referencias (paren tes, amigos, profissionais e outros 
especialistas e os meios de comunica¡;:áo de massa) para julgar a qualidade 
dos servi¡;:os. Os administradores tem de definir normas que incorporem 

FIGURA 2. Dimensóes de qualidade. 
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as dos prestadores e as dos usuários. Também tem de se submeter as normas 
definidas pelas organiza~óes de credenciamento, associa~óes profissionais 
de administradores e institui~óes. 

Nao existe urna defini¡;:ao única sobre o que é um servi¡;:o de boa 
qualidade3 , mas podemos adiantar tratar-se de um servi¡;:o eficaz, produzido 
de maneira eficiente, que responde a urna necessidade real e que satisfaz 
ao usuário; isso também deveria deixar o prestador satisfeito. A questao 
agora é saber como o administrador de urna organiza¡;:ao de saúde pode 
contribuir para a produ¡;:ao desse tipo de servi¡;:os. O administrador pode 
atuar nos tres níveis, no da estrutura, no do processo e no dos resultados. 
Todos os critérios mencionados na figura 2 se prestam a interven¡;:óes no 
nível organizacional desde que exista um mínimo de liberdade de a¡;:ao, 
particularmente no plano da sele¡;:ao, da utiliza¡;:ao e da avalia¡;:ao do pessoal. 
Naquelas organiza¡;:óes em que nao existe essa liberdade, dificilmente po
dem ser denominados administradores aqueles que ocupam cargos de di
re¡;:ao sem conteúdo significativo. 

Exemplos de possíveis interven¡;:óes sao: o administrador pode 
certificar-se de que as normas técnicas e de seguran¡;:a para a produ¡;:ao de 
servi¡;:os sejam de nível aceitável e atualizadas; que sejam conhecidas e 
respeitadas; que a oferta de servi¡;:os atenda as características e até mesmo 
as preferencias dos usuários, no que diz respeito a aspectos como nível 
educacional (uso de expressóes que os usuários possam entender), dispo
nibilidade (adaptar o horário de atendimento em fun¡;:ao das necessidades 
dos usuários e nao somente das dos funcionários). A continuidade dos 
servi¡;:os pode ser melhorada por medidas de coordena¡;:ao que permitam 
a circula¡;:ao eficaz das informa¡;:óes sobre o usuário evitando, assim, que 
cada contato com um novo profissional seja um novo episódio de servi¡;:o 
com repeti¡;:ao de exames, testes e até mesmo interven¡;:óes. 

A produtividade também se relaciona com a maneira de orga
nizar o trabalho; o corporativismo é um grande obstáculo a utiliza~ao mais 
eficiente dos recursos como, por exemplo, o mecanismo de delegar obri
ga¡;:óes. N este caso o papel da administra¡;:ao é identificar os pontos em que 
a produtividade é baixa, identificar suas causas e definir estratégias para 
corrigi-las e assegurar que os recursos sejam utilizados da maneira a mais 
eficiente possível. Cada ineficiencia significa que recursos que poderiam 
estar disponíveis, se a produtividade e a eficiencia fossem melhores, nao o 
estao e, conseqüentemente, certas necessidades nao serao atendidas. Em 
rela¡;:ao a eficácia no que diz respeito a ética e a satisfa¡;:ao dos usuários, o 
administrador pode definir sistemas de informa¡;:óes que permitam exercer 

3 Sobre a no~áo de "boa prática médica" refira-se ao International Journal of Health Planning 
and Management 4(3), 1989. 
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urna vigilancia contínua e instituir mecanismos de rea~áo para corrigir os 
problemas que sempre acontecem. 

Importancia da gestáo dos recursos humanos 

Na busca da qualidade, os administradores náo iráo substituir 
os profissionais, técnicos e outros funcionários, que sáo os prestadores dos 
servi~os. Sua responsabilidade é a qualidade da produ~áo, a elimina~áo de 
erros, mas náo o controle da produ~áo que fica a cargo dos prestadores. 
Náo há muitas maneiras para escapar deste dilema. Os administradores 
poderiam definir regras pormenorizadas e impó-las, ou tentar convencer 
os prestadores a aceitarem e até mesmo internalizarem os objetivos de 
qualidade e trabalharem nesse sentido. A primeira op~áo jamais permitirá 
a utiliza~áo de todo o potencial dos profissionais; justamente por serem 
profissionais náo precisam e nem acatam com facilidade regras ou ordens 
impostas de fora. A segunda op~áo consiste em urna gestáo mais favorável 
a trabalhar 'junto" com os recursos humanos do que urna gestáo "dos" 
recursos humanos, e é a única viável no contexto das organiza~óes profis
sionais. Por isso a gestáo dos recursos humanos - expressáo ambígua que 
coloca a contribui~áo das pessoas no mesmo nível que equipamentos ou 
dinheiro mas que enfatiza, ao mesmo tempo, a idéia de que as pessoas 
sáo recursos com um potencial rico tradicionalmente esquecido e náo utili
zado - vai ser urna preocupa~áo predominante dos administradores de 
organiza~óes de saúde. 

Por gestáo dos recursos humanos entendem-se todas as ativi
dades administrativas relacionadas com o trabalho das pessoas em urna 
organiza~áo. Este enfoque é mais amplo do que o enfoque mais tradicional 
que se limita ao que um departamento de recursos humanos faz (sele~áo, 
forma~áo, integra~áo, promo~áo, rela~óes com os sindicatos, etc.). Na minha 
defini~áo e na minha visáo, a gestáo de recursos humano é parte integrante 
da fun~áo de qualquer administrador e náo responsabilidade exclusiva de 
um departamento especializado\ tal departamento é necessário, mas sua 
fun~áo é basicamente técnica. Essa dimensáo da gestáo refere-se as a~óes 
que favorecem a cria~áo de condi~óes de trabalho que ajudem os presta
dores de servi~os e seus auxiliares a produzirem servi~os de qualidade. Sáo 
a~óes de natureza variável que denotam urna atitude geral de vontade de 
ajudar as pessoas a efetuarem seu trabalho em benefício da organiza~áo. 
A questáo aqui náo é fazer referencia a urna gestáo que manipula as pessoas, 
ao contrário, referimo-nos a urna gestáo que as respeita e reconhece o valor 

4 É comum denominar-se essa perspectiva de "gestáo estratégica dos recursos humanos" 
(ver Fottler, Hernandez e Joiner, 1988). 
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de seu trabalho. As sugestóes que faremos na próxima se~áo sáo exemplos 
desse tipo de a~óes que o administrador pode praticar para utilizar o po
tencial das pessoas a fim de alcan~ar os objetivos da organiza~áo. 

Propostas para urna gestáo eficaz dos recursos humanos 

As propostas que se seguem sáo coerentes com a visáo das or
ganiza~óes de servi~os de saúde, como organiza~óes profissionais (Dussault, 
1991 ), e com a visáo do papel do administrador de fazer com que as coisas 
se encaminhem no sentido de alcan~ar os objetivos, na medida em que as 
circunstancias o permitam. A meu ver, o administrador deve adaptar sua 
maneira de gerir as características da organiza~áo, principalmente as do 
processo de produ~áo. O modelo de gerencia autoritária, com as ordens 
de comando vindo de cima para baixo, tem pouca probabilidade de sucesso 
no setor de saúde, sendo necessário criar modelos mais adaptáveis. 

A primeira tarefa do administrador é definir com clareza quais 
os resultados esperados em termos da qualidade dos servi~os. Isso requer 
um conhecimento das necessidades da popula~áo a ser atendida a fim de 
assegurar que o desempenho da organiza~áo esteja a altura dos problemas. 
Também requer bom conhecimento da situa~áo atual, por exemplo, qual 
é o nível de satisfa~áo dos usuários? qual é o grau de eficiencia de cada 
servi~o? qual é a situa~áo com rela~áo ao grau de seguran~a das opera~óes, 
dos equipamentos, dos medicamentos, das infraestruturas físicas? Por úl
timo, requer um bom conhecimento sobre as normas de qualidade perti
nentes aos servi~os produzidos na organiza~áo para poder diagnosticar os 
problemas pela diferen~a encontrada entre a situa~áo observada e a que 
corresponderia as normas. Com essa informa~áo o administrador pode 
estimular um processo para definir, para cada departamento e servi~o, 
quais os resultados que poderáo ser razoavelmente alcan~ados e identificar 
que mudan~as deveráo ser feitas para atingi-los. 

A segunda proposta é equipar os membros da organiza~áo para 
que consigam alcan~ar os resultados almejados, isto é, dar acesso aos ins
trumentos que permitam urna produ~áo de qualidade. A primeira idéia 
que vem a mente com respeito a esta prescri~áo é que um maior acesso aos 
equipamentos, recursos financeiros, pessoal é muito importante e neces
sário, porém muitas vezes o que os prestadores de servi~os precisam sáo 
coisas mais simples. Sentir-se-áo satisfeitos com instrumentos e equipa
mentas menos modernos mas que funcionem e que, quando necessário, 
poderáo ser consertados rapidamente. Há outros "instrumentos" que náo 
sáo de natureza técnica, tais como tempo e estabilidade. Muitas vezes a 
ineficiencia e a baixa qualidade sáo conseqüencias de os prestadores náo 
disporem do tempo necessário. As explica~óes dadas muitas vezes incluem: 
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falta de pessoal, demanda excessiva (resultante algumas vezes da orienta¡,:áo 
equivocada por parte dos usuários), tipo de remunera¡,:áo que incentiva 
negativamente, falta de coordena¡,:áo, métodos de trabalho que náo per
mitem adapta¡,:óes, etc. A falta de estabilidade do pessoal (sem falar da 
estabilidade dos administradores) torna difícil, talvez mesmo impossível, a 
forma¡,:áo de equipes de trabalho eficientes e, ainda mais difícil no caso de 
grupos multidisciplinares que precisam de tempo para desenvolver rela¡,:óes 
de confian¡,:a e maneiras para integrar as contribui¡,:óes individuais. 

Outro instrumento para ajudar as pessoas a desenvolverem suas 
capacidades tanto na área de sua especializa¡,:áo como em atividades mais 
gerais é a habilita¡,:áo; por exemplo: como trabalhar em equipe ou como 
comunicar com os usuários, sáo qualidades facilmente melhoradas me
diante treinamento. Acrescentaria, por último, mais um instrumento que 
na verdade poderia ser considerado urna estratégia de habilita¡,:áo, qual 
seja: a avalia¡,:áo operacional. Esta toma a forma de urna atividade periódica 
pela qual o administrador e o prestador ou grupos de prestadores avaliam 
seu desempenho com vistas a melhorar os resultados. Há sempre resistencia 
a idéia de avalia¡,:áo pelo fato de náo ser considerada como urna interven¡,:áo 
operacional positiva; portanto só funcionará se houver um clima de con
fian¡,:a de que os administradores desejam realmente ajudar os prestadores 
a progredirem profissionalmente. 

A fim poder contribuir para alcan¡,:ar os objetivos da organiza¡,:áo, 
é necessário primeiro que os membros os conhe¡,:am. A informa¡,:áo é um 
instrumento poderoso; cabe ao administrador informar aos prestadores 
sobre as orienta¡,:óes, prioridades, objetivos, projetos, até mesmo problemas 
e dificuldades da organiza¡,:áo. Urna administra¡,:áo mais transparente induz 
maior confian¡,:a e consegue solicitar com mais facilidade a colabora¡,:áo dos 
seus membros para melhorar a qualidade dos servi¡,:os. Ouvir com aten¡,:áo 
aoque os prestadores tema dizer sobre a qualidade dos servi¡,:os (eles e os 
usuários sáo os que mais conhecem essa qualidade) ajudará a formular 
objetivos e interven¡,:óes que ofere¡,:am maior probabilidade de exito. o 
tempo despendido observando os servi¡,:os e conversando informalmente 
com membros e clientes da organiza¡,:áo pode ser um bom investimento 
para o administrador que o saiba aproveitar. 

Oferecer perspectivas de desenvolvimento pessoal, particular
mente aos administradores de nível médio que sáo o elemento de liga¡,:áo 
entre a dire¡,:áo geral e os prestadores, é outra maneira de criar condi¡,:óes 
que favore¡,:am a presta¡,:áo de servi¡,:os de qualidade. Administradores des
motivados náo iráo motivar ninguém e nada contribuiráo para a qualidade. 
As pessoas se desenvolvem através de atividades de aprendizagem e das 
experiencias adquiridas; cabe portanto ao administrador desenvolver em 
seus colaboradores (aqueles que estendem as suas a¡,:óes) a habilidade para 
enfrentar os desafios e de os acompanhar nesse processo. 
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O problema freqüentemente encontrado nao é que falte aos 
membros energía, imagina~ao, capacidade de trabalhar e sim que estes nao 
querem utilizar essas capacidades a servi~o de urna organiza~ao que nao 
os trata bem, que nao considera que seus funcionários tenham aspira~óes 
de desenvolvimento pessoal e profissionallegítimas. O administrador pode 
perguntar-se: que estou fazendo para ajudar os meus colaboradores acres
cer? A resposta o ajudará a entender o comportamento dos membros da 
organiza~ao. 

Minha opiniao é que a qualidade dos servi~os de saúde depende 
em grande parte de como sao geridos, e que os administradores podem 
contribuir bastante, sem incorrer em grandes dispendios, para melhorar o 
produto final da organiza~ao. Refletir sobre a organiza~ao e seu desem
penho, questionar as práticas atuais, dar explica~óes claras sobre os objetivos 
de qualidade, difundir informa~óes sobre as normas a cumprir e como, 
efetuar a avalia~ao operacional dos prestadores, criar um clima de respeito 
entre usuários e membros da organiza~ao, tudo isso nao custa tanto, mas 
exige muito. 

Em primeiro lugar, exige um compromisso firme com rela~ao a 
busca de qualidade. Para merecer crédito, tal compromisso deve traduzir
se em a~óes que levem a cria~ao de um ambiente físico e social saudável. 
Nao se produzem servi~os de qualidade em ambientes onde há risco físico, 
conflito social, desrespeito aos usuários ou aos prestadores. Em segundo 
lugar, exigem vontade e capacidade de identificar problemas e encontrar 
maneiras para resolve-los. O principal problema na busca de qualidade é 
o ter de ser feíto dentro do contexto de falta de recursos e de outras for~as 
limitantes exercidas de fora da organiza~ao. O obstáculo é real, mas que 
nao deve impedir que se tome algum tipo de a~ao; nao existe situa~ao que 
nao ofere~a op~óes ou margem para agir. A primeira condi~ao da a~ao é 
a decisao de agir; o principal determinante do sucesso da a~ao é a val~dade 
da análise da situa~ao. O gerente que considera os problemas complicados 
demais e que nada poderá fazer, nao irá tentar mudar a situa~ao confir
mando, assim, seus próprios prognósticos. 

As tarefas mencionadas também requerem mudanp de atitude; 
as atitudes sao muito importantes por refletirem a imagem do administra
dor. O ambiente de trabalho, em condi~óes normais, está repleto de acon
tecimentos imprevistos os mais variados, de numerosas decisóes que tem 
de ser tomadas rapidamente, de pressóes e demandas vindas tanto de 
dentro como de fora da organiza~ao - tudo isso exige atendimento ime
diato. Diante da necessidade de reagir com rapidez, o administrador rea
girá, necessáriamente, de acordo com seu modo de pensar e de agir, com 
base em um conjunto de atitudes tanto inatas como desenvolvidas ao longo 
de suas experiencias. As características das atitudes, tais como dedica~ao 
ao bem-estar dos usuários; receptividade a outras pessoas, idéias e expe-
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riencias; a curiosidade intelectual; o respeito a seus colaboradores podem 
induzir comportamentos compatíveis com a procura de qualidade. Por 
outro lado, a ausencia de interesse nos demais, inflexibilidade quanto a sua 
opiniao, autoritarismo, nao ajudam a criar condi¡;:óes de presta¡;:ao de ser
vi¡;:os de qualidade, especialmente quando os prestadores sao profissionais 
especializados e as circunsti'mcias exigem constante adapta¡;:ao das a¡;:óes 
organizacionais em um ambiente em mudan¡;:a. 

O administrador exerce mais influencia sobre os membros de 
sua organiza¡;:ao por sua maneira de ser e de agir do que pelo que diz. 
Todo administrador desempenha o papel de modelo e mostra o caminho 
a ser seguido. Seu comportamento, visível ou subentendido, em rela¡;:ao aos 
seus colaboradores mais próximos, aos prestadores de servi¡;:os, aos usuários, 
terá muito mais importancia do que qualquer documento de planejamento 
ou de diretrizes, embora estes possam ser essenciais no processo de organizar 
as atividades da organiza¡;:ao. N esse sentido, a qualidade dos servi¡;:os nao pode 
ser um objetivo formal, artificial; deve ser um objetivo internalizado pelos 
administradores e aceito, livre e conscientemente, pelos demais membros da 
organiza¡;:ao; e essa aceita¡;:áo tem de estar baseada em valores comuns. Além 
de sua fun¡;:áo de técnico, o administrador tem a fun¡;:áo de estimular a or
ganiza¡;:ao a manter-se fiel aos objetivos de qualidade. 

Até aqui tratei principalmente sobre a contribui¡;:áo pessoal do 
administrador para alcan¡;:ar a qualidade; falta faJar sobre as condi¡;:óes 
organizacionais e ambientais que facilitam ou complicam esse processo. É 
óbvio que certas condi¡;:óes básicas tem que existir para que o objetivo de 
produzir servi¡;:os fa¡;:a sentido; incluo entre estas a vontade política de dar 
a todas as pessoas acesso a servi¡;:os de saúde de boa qualidade, disponibi
lidade de um mínimo de recursos para a produ¡;:áo de servi¡;:os, certa li
berdade decisória, limite de interven¡;:óes administrativas. Urna adminis
tra¡;:áo competente pode ajudar muito a melhorar a qualidade dos servi¡;:os, 
mas náo pode fazer milagres; é somente um componente do conjunto de 
a¡;:óes que leva a melhorar o nível de saúde, definido por urna política de 
saúde que combina interven¡;:óes tanto sobre o meio ambiente físico e social 
quanto sobre o sistema de servi¡;:os. Os administradores podem dar urna 
contribui¡;:áo significativa, mas jamais seráo substitutos para a decisáo e a 
a¡;:áo política. 
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