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RESUMO 

 

As transformações ocorridas nas políticas de saúde nos últimos anos propõem as instituições 

de saúde, modelos da gestão que permitem a participação de todos os agentes envolvidos no 

processo de cuidado e saúde. Para que a transformação de fato ocorra, é necessário pôr o foco 

na formação dos profissionais que irão atuar nesses espaços de cuidado e assistência à saúde. 

Pensando assim, o Ministério da Saúde dedica aos hospitais de ensino a responsabilidade de 

formar profissionais alinhados com as diretrizes de humanização e assistência à saúde, e sugere 

que as mudanças em seus métodos de trabalho, utilizem como ferramenta a gestão colegiada. 

Este estudo avalia a dinâmica da gestão colegiada em uma maternidade-escola do Ceará, a partir 

da visão dos seus gestores, funcionários/servidores e usuários, destacando benefícios e 

fragilidades do percurso. O desenvolvimento desta pesquisa descritiva, caracterizada como um 

estudo de caso, de abordagem quantiqualitativa quanto ao problema, se deu por meio da 

aplicação de questionário junto ao público referido, e de um levantamento das manifestações 

realizadas pelos usuários por meio da ouvidoria da Instituição, no ano de 2018. Teve como 

aporte de sustentação a legislação vigente, documentos institucionais e contribuições de 

pesquisadores como Campos (2000, 2013, 2017), Santos Filho (2009), Cecílio (2010), entre 

outros. As principais conclusões apontam para a perspectiva de que, entre gestores e 

colaboradores, o objetivo maior de uma gestão colegiada é o trabalho e valorização da equipe, 

favorecendo democratização e as tomadas de decisão coletivas, corresponsabilização e partilha 

de problemas e soluções, além de estabelecer prioridades e alcançar maior assertividade nos 

processos deliberativos. A pesquisa revelou, ainda, que o maior benefício da gestão colegiada, 

na visão dos sujeitos, é o conhecimento e partilha dos problemas na unidade/instituição, a 

integração entre as categorias profissionais e a troca de saberes. Os resultados também deixaram 

evidentes fragilidades, como desconhecimento dos profissionais sobre a existência da gestão 

colegiada na referida maternidade-escola, baixa diversidade entre os que frequentam a reunião 

colegiada, poucas manifestações de usuários incluídas em pautas de reunião do colegiado e 

necessidade de capacitação dos seus atores.  

 

Palavras-chave: Gestão colegiada. Maternidade-Escola. Humanização da assistência. 

 

  



ABSTRACT 

 

The changes taken place in health policies in recent years have proposed to health institutions, 

management models that allow the participation of all agents involved in the process of care as 

well as health. To actually enable the transformation, it is necessary to focus on training 

professionals who are going to work in such care and health care areas. With this thought in 

mind, the Ministry of Health dedicates to teaching hospitals the responsibility of training 

professionals in acccondance with the guidelines for humanization and health care, and suggests 

that changes in their working methods should use collegiate management as a tool.  This study 

evaluates the collegiate management dynamics in a maternity school in Ceará, based on its 

managers, employees as well as employees and users’ point of view, highlighting path benefits 

and weaknesses. The development of this descriptive research, characterized as a case study, 

with a quantitative and qualitative approach to the problem, was carried out through the 

application of a questionnaire to the public referred to, and a survey of the manifestations 

accomplished by the users through the institution's ombudsman, in the year (2018), it was 

supported by the current legislation, institutional documents and contributions of researchers 

such as Campos (2000, 2013, 2017), Santos Filho (2009), Cecílio (2010), among others. The 

main conclusions point to the fact that, among managers and employees, the main objective of 

collegiate management is team work and valorization which favor democratization and 

collective decision-making, joint responsibility and sharing of problems and solutions, besides 

establishing priorities and achieveing greater assertiveness in deliberative processes. The 

research also revealed that the greatest benefit of collegial management, in the view of the 

subjects, is knowledge and sharing of problems in the unit / institution, integration between 

professional categories and knowledge exchange. The results also revealed evident weaknesses, 

such as lack of knowledge of the professionals about the existence of collegiate management in 

the maternity-school referred to, low diversity among those attending the collegiate meeting, 

few demonstrations of users included in the collegiate meeting guidelines and the need for 

training of their actors. 

 

Keywords: Collegiate management. Maternity-School. Humanization of care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos 40 anos, são identificadas reformas na condução dos sistemas de saúde 

no Brasil e no mundo, buscando ampliar o acesso e a inclusão democrática da população e a 

garantia de direitos e cidadania. Neste contexto, em 1988, a Constituição Federal define que a 

saúde é um direito de todos e dever do Estado com características universalizantes de cunho 

igualitarista, sustentado pela ideia de justiça social. Deste modo, aponta para a necessidade de 

criação de um Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, somente oficializado pela Lei Nº 

8080/90, garantindo entre suas diretrizes, a inserção da população brasileira na formulação de 

políticas públicas em defesa do direito à saúde. 

Colaborando com o processo, a Lei 8.142, de dezembro de 1990, vem trazer luz à 

participação social em saúde, garantindo a inserção da comunidade na gestão do SUS, a partir 

da criação de Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde, nas três esferas de governo, bem 

como de colegiados de gestão nos serviços de saúde. Buscando desta maneira, que atores sociais 

historicamente não incluídos nos processos decisórios do país participem, com o objetivo de 

influenciarem a definição e a execução da política de saúde. 

Com o avanço das discussões, posteriormente, foi lançada a “Política Nacional de 

Humanização” (PNH) ou “Humaniza SUS”. A PNH existe desde 2003 para efetivar os 

princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública 

no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários, tendo como 

objetivo “[...] a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 

saúde: usuários, trabalhadores e gestores.” (BRASIL, 2008, p. 8). 

A PNH nasceu do interesse e necessidade do governo em mudar a realidade de 

então, lançando vários programas com o objetivo final de humanizar práticas de saúde. 

Podemos citar alguns projetos de humanização da assistência promovidos pela PNH, como o 

Parto Humanizado, Mãe Canguru, Hospital Amigo da Criança e a Rede Cegonha (TOCCI; 

COSTA, 2014). 

Neste contexto, as transformações propostas pelas políticas públicas de saúde 

sempre estarão acompanhadas de grandes desafios, e, para serem implantadas nos distintos 

níveis de atenção, necessitam seguir várias diretrizes, entre estas a de viabilizar a participação 

dos trabalhadores nas unidades de saúde por meio de colegiados gestores (BRASIL, 2004b). 

Com os desafios, são observados os avanços que despertam pontos desafiadores 

exigindo a mudança para uma atitude inovadora da parte dos gestores das organizações de 



16 

 

saúde, pois esses aspectos caminham em paralelo com problemas sociais e políticos que 

persistem, impondo a urgência, seja de aperfeiçoamento do sistema, seja de mudança de rumos. 

Especialmente em um país como o Brasil, com profundas desigualdades 

socioeconômicas, permanecem vários desafios na saúde, como a ampliação do acesso com 

qualidade aos serviços e aos bens de saúde e a ampliação do processo de corresponsabilização 

entre trabalhadores, gestores e usuários nos processos de gerenciar e de cuidar (BRASIL, 

2009c).  

O que observamos, então, é o surgimento de várias estratégias propostas pelo 

Ministério da Saúde e que objetivaram alcançar melhorias para a saúde dos cidadãos brasileiros, 

nas várias dimensões do cuidado, abrangendo grande parte das realidades onde são 

desenvolvidos atenção e cuidados de saúde exercitando os meios da gestão participativa como 

uma das estratégias transversais para a consolidação do SUS. 

Um dos locus em foco, coincide com as instituições de ensino, mais 

especificamente os hospitais e maternidades universitários, dado a importância para a formação 

de profissionais de saúde estar intimamente vinculada a humanização da saúde no Brasil. 

Barata, Mendes e Bittar (2010) reforçam a ideia de que os hospitais e maternidades de ensino 

possuem importância fundamental para o desenvolvimento da assistência à saúde em diversas 

áreas, como a de referência assistencial de alta complexidade, e o fato de serem polos 

formadores de recursos humanos. 

As diretrizes relacionadas à formação de profissionais estão diretamente vinculadas 

aos hospitais e maternidades de ensino que, para produzirem a mudança de paradigma, devem 

seguir as diretrizes sugeridas pelas evidências científicas propagadas mundialmente pelas 

instâncias superiores.  

Em uma dessas realidades, encontramos a Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

(MEAC), maternidade de ensino, vinculada a Universidade Federal do Ceará (UFC), 

responsável pela formação de muitos profissionais da área materna e infantil do Estado do 

Ceará, que aderiu, em 2011, as propostas da Rede Cegonha e da PNH, buscando implantar todas 

as diretrizes sugeridas, atribuindo o alcance dos objetivos propostos aos colegiados gestores 

sugeridos como meios pelo programa. 

Grande parte da experiência desta instituição, motivou esse estudo, uma vez que 

foram vivenciados, junto a gestão colegiada, momentos de fortalecimento e valorização dos 

profissionais para o alcance dos objetivos propostos pelo programa do Ministério da Saúde. A 

Gestão Colegiada é um dos meios gestores utilizados pelo grupo gestor da instituição, que 
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reconhece o valor das discussões dos colegiados das unidades e as utiliza como base para as 

deliberações estratégicas da instituição.  

Com amparo nesta conjuntura, nasceu o interesse por estudar esse tema. Ele foi 

motivado pela nossa atuação profissional como enfermeira obstetra da MEAC, onde 

desenvolvemos o apoio dos processos ligados ao Ministério da Saúde e a gestão da instituição. 

Acreditamos que a experiência da gestão colegiada contribui para a formação de saberes mais 

democráticos e agrega reflexões que superam as práticas atuais, e pode ser o expediente ideal 

para ser aplicado em instituições de ensino mais conservadoras, onde nem os trabalhadores, 

muito menos profissionais em formação, participam das decisões nos espaços coletivos de 

cuidado.  

Por outro lado, é necessário verificar se, mesmo em instituições com modelos de 

gestão mais democráticos e participativos, como a maternidade sob exame, existem 

profissionais que se encontram à margem dos processos de mudança e alheios ao que acontece 

em seu ambiente de trabalho; bem como indagar se a motivação para a participação na gestão 

compartilhada está concentrada apenas nos profissionais mais envolvidos com as tomadas de 

decisão.  

Na esteira deste argumento, surge um questionamento: como a gestão colegiada é 

avaliada por gestores, colaboradores e usuários, em uma maternidade de ensino em Fortaleza, 

e de que maneira ela contribui para a motivação e valorização dos profissionais que ali 

trabalham? 

Assim procedendo, tem-se como objetivo geral: 

a) avaliar, com suporte nos gestores, colaboradores e usuários, o processo e a 

dinâmica da gestão colegiada em uma maternidade de ensino em Fortaleza. 

Por objetivos específicos definimos o que vem na sequência: 

a) conhecer a percepção, participação e avaliação dos gestores e colaboradores da 

maternidade acerca da gestão colegiada; 

b) descobrir quais os benefícios e fragilidades do trabalho desenvolvido pela 

gestão colegiada; 

c) analisar a inserção de manifestações dos usuários nas pautas discutidas em 

reuniões do Colegiado. 

Para a consecução dos objetivos, foi realizada uma pesquisa descritiva por meio de 

coleta de campo com os gestores e colaboradores da MEAC, caracterizada como estudo de 

caso, com o fito de avaliar o percurso e a qualidade da gestão colegiada na instituição. O 

instrumento de coleta escolhido para desvelar as informações necessárias e possibilitar um 
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melhor esclarecimento dos dados foi o questionário com perguntas abertas e fechadas, e pré-

testado com alguns voluntários. O instrumento foi aplicado aos grupos amostrais, cujas 

respostas foram estatisticamente tratadas e confrontadas com evidências de autores que estudam 

a temática, observando-se, ainda, a eficácia da gestão colegiada por meio da percepção dos 

envolvidos. 

Tivemos como principais colaborações teóricos estudiosos como Campos (2018a), 

Santos Filho (2009), Cecílio (2010), outras publicações desses autores, entre outros, citados no 

texto, além do amparo legal e o suporte documental da instituição. 

O relatório final está, portanto, organizado assim: a seção primeira comporta a 

introdução do texto dissertativo, com a formalidade exigida para esse segmento. A segunda 

seção cuida da política nacional de humanização, onde a gestão colegiada é apontada como 

meio de mudança e transformação para a gestão de hospitais, mais especificamente, dos 

hospitais e maternidades de ensino, constituindo a parte teórica, que fornecerá a argumentação 

para a feitura do relatório de pesquisa. A metodologia do trabalho é destaque na terceira seção, 

com o detalhamento dos passos e etapa da pesquisa empírica. A mostra da pesquisa empírica e 

suas análises compõem a quarta seção, seguida da conclusão, na quinta e última seção textual. 

As referências, os apêndices e anexos estão na parte final do trabalho. 
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2 PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 

 

A ideia de pensar em saúde como um direito, não é atual. Sempre existiu nas 

sociedades, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, época em que emergiram os 

questionamentos sobre as condições humanas e a necessidade de garantia efetiva dos direitos 

humanos. Em 1948, a Organização das Nações Unidas (ONU) elaborou a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH), com o objetivo de dar sentido concreto aos direitos sociais e 

atender os anseios da sociedade (BARTOLOMEI; CARVALHO; DELDUQUE, 2003).  

Os debates advindos destes questionamentos inspiraram pelo mundo, o 

estabelecimento de estratégias para ofertar, mediante políticas sociais e de saúde, a garantia de 

assistência à saúde e a possibilidade de assegurar qualidade de vida para as pessoas. 

No Brasil, a política que orientou a criação do SUS surgiu anos depois, influenciada 

pela imensa pretensão por democracia difundida à época, caracterizado pelo processo de 

abertura política, onde a participação tornou-se pauta fundamental de reivindicação da saúde. 

(TOCCI; COSTA, 2014). 

O texto, publicado pela Constituição da República do Brasil em 1988, que define o 

SUS, adotou o entendimento de que saúde é um direito advindo da condição de pessoa humana, 

independentemente de quaisquer outras condições, redundando na afirmação de acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de saúde (BARTOLOMEI; CARVALHO; 

DELDUQUE, 2003). 

Os autores ora mencionados esclarecem que o modelo de saúde adotado pela ordem 

jurídica brasileira trouxe um enfoque das ações de saúde pública e, além disso, a redação 

constitucional reconheceu a essência coletiva do direito à saúde, condicionando sua garantia à 

execução de políticas públicas, atribuindo ao SUS, criado pela Constituição Federal de 1988, e 

oficializado pela Lei Nº8080/90, a afirmação de que a “[...] saúde é direito de todos e um dever 

do Estado [...]”. (BRASIL, 1988, p. 146). 

A definição legal do SUS instituiu formalmente princípios e diretrizes de 

universalidade, equidade, integralidade do atendimento com prioridade à prevenção, 

descentralização e participação da comunidade, bem como a missão de nortear as atividades 

em saúde do País: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. (BRASIL, 1988, p. 146). 
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Para os brasileiros, o surgimento do SUS é constituído como conquista, uma vez 

que, antes da Constituição de 1988, a saúde pública no Brasil era oferecida apenas aos 

trabalhadores vinculados à previdência social, cabendo aos demais cidadãos o atendimento em 

entidades filantrópicas (TOCCI; COSTA, 2014). 

A vitória da criação constitucional do SUS, segundo Bartolomei, Carvalho e 

Delduque (2003), é atribuída aos movimentos sociais da época que apoiavam a reforma 

sanitária, e que acabaram sensibilizando os membros da Assembleia Nacional Constituinte com 

a demonstração pungente da inadequação do sistema de saúde então vigente, que não conseguia 

enfrentar problemas sanitários, como um quadro de doenças de todos os tipos, baixa cobertura 

assistencial da população, ausência de critérios e de transparência dos gastos públicos etc. 

Os autores acrescentam que a pressão destes movimentos sociais influenciou os 

constituintes para a introdução de novos instrumentos de participação social na formulação, 

execução e fiscalização das políticas públicas, em especial no que tange ao setor saúde. No 

artigo 198, a Constituição Federal de 1988, apoiando-se nestes ideais de democratização dos 

espaços decisórios, consagrou a ‘participação da comunidade’ como diretriz do SUS. 

(BARTOLOMEI; CARVALHO; DELDUQUE 2003) 

Para Cunha e Magajewski (2012), o SUS instituiu ampla participação social, 

identificando o usuário como membro de uma comunidade organizada com direitos e deveres. 

Além disso, as bases do movimento de reforma sanitária, efetivadas na Constituição Federal e 

nas leis orgânicas da saúde, apontaram o rumo da elaboração do modelo de atenção à saúde, 

que se fundamentou nas demandas e necessidades da população de ações e serviços que 

atuassem, simultaneamente, com promoção, proteção e recuperação da saúde, tendo como 

estratégia de trabalho a descentralização e a regionalização, decorrência da grande extensão 

territorial do Brasil com realidades por demais diversificadas geográfica e culturalmente. 

Além disso, a trilha a abrir os caminhos para a concretização convive, de modo 

contraditório, com problemas de ordens diversas, os quais persistem sem solução, impondo a 

urgência, seja de aperfeiçoamento do sistema, seja de mudança de rumos. Especialmente num 

país como o Brasil, com as profundas desigualdades socioeconômicas que ainda o caracterizam, 

onde o acesso aos serviços e aos bens de saúde, com consequente responsabilização de 

acompanhamento das necessidades de cada usuário, permanece com várias lacunas (BRASIL, 

2004b). 

No setor da saúde, Coelho (2012) acentua que a tomada de consciência dessa 

situação, o reconhecimento da possibilidade de enfrentá-la, o compartilhamento da história 

pessoal com outras pessoas (constituição de identidade), o sentido de pertencimento e a 
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participação comunitária levam às ações transformadoras. Isto configura crescimento e 

conscientização coletiva, comum a qualquer envolvimento, e busca por qualidade de vida. 

 A mesma autora ressalta a evolução da participação social no sistema brasileiro e 

o compara a modelos de participação social nos sistemas de saúde de outros países, como Itália 

e Inglaterra, constatando que, as mudanças aconteceram com intensa relação Estado/Sociedade, 

e com entendimento de que esse fator é fundamental para a melhora da qualidade de vida das 

pessoas. 

A participação social é determinante fundamental da democracia. Não é concessão 

nem exigência burocrática, mas uma conquista. Participação plena significa decidir, 

acompanhar e avaliar a organização dos serviços, ou seja, exercer o controle social. Constitui-

se de maneira politizada e permite que um coletivo decida sobre assuntos de interesse geral. 

Assim, as distintas realidades da população podem ser privilegiadas na elaboração de políticas. 

Para isso o debate amplo e intenso torna-se essencial e as disputas são inevitáveis (COELHO, 

2012).  

A participação como processo social inerente ao desenvolvimento encontra, assim, 

sua fundamentação. É a participação dos indivíduos e grupos usando, julgando e transformando 

seus repertórios culturais herdados o que os trouxe até os pontos nos quais se encontram. E é 

mantendo esse processo que eles conferem um sentido a seu presente e vão construindo o seu 

futuro (MENDES; FERNANDEZ; SACARDO, 2016). 

Para consolidar, entretanto, a influência da participação social e ativa no sistema de 

saúde, são necessários os meios estratégicos que tragam praticidade para a gestão dos sistemas 

de saúde e aproximem os ideais do SUS ao dia a dia dos brasileiros. 

Assim expresso, o SUS também reinaugurou um renovado ciclo democrático, 

reafirmando a gestão participativa como componente estratégico que, junto com 

descentralização, regionalização e cooperação entre as esferas distintas do SUS, propõe uma 

mudança radical na cultura de gestão em saúde no Brasil. Na prestação de serviços, a tarefa 

expressa é a formulação da integralidade, a promoção da equidade e a atenção humanizada à 

saúde (CUNHA; MAGAJEWSKI, 2012). 

Assim, no exercício da gestão participativa, as pessoas sociais são concebidas não 

apenas como sujeitos de direitos, mas como ativos que sustentam os sentidos de suas 

experiências, sendo protagonistas no encaminhamento de demandas referentes às suas 

realidades sociais. Dessa maneira, acreditamos que a implementação das diretrizes do SUS 

estará assegurada, e será possível, ao mesmo tempo, garantir motivação, estímulo à reflexão e 

aumento da autoestima das pessoas envolvidas (CUNHA; MAGAJEWSKI, 2012). 
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2.1 Política Nacional de Humanização (PNH) 

 

Aprofundando as reflexões sobre o SUS ao longo dos anos, encontramos no centro 

das discussões, a melhoria dos serviços oferecidos a população brasileira, neste ínterim, o 

Ministério da Saúde inaugurou em 2000, o Programa Nacional de Humanização do Ambiente 

Hospitalar (PNHAH), que surgiu em razão do número significativo de queixas dos usuários 

referentes aos maus tratos sofridos dentro dos hospitais e visava a promover mudanças na 

cultura de atendimento de saúde no Brasil (TOCCI; COSTA, 2014). 

O PNHAH exibiu um conjunto de ações integradas, como capacitar os profissionais 

dos hospitais para um novo conceito de assistência à saúde que valorize a vida humana e a 

cidadania, que visavam a mudar substancialmente o padrão de assistência ao usuário nos 

hospitais públicos do Brasil, melhorando a qualidade e a eficácia dos serviços prestados por 

estas instituições. Tinha como objetivo fundamental aprimorar as relações entre profissional de 

saúde e usuário, dos profissionais entre si e do hospital com a comunidade (BRASIL, 2001). 

Ao valorizar a dimensão humana e subjetiva, que existe em todo ato de assistência 

à saúde, o PNHAH apontava para uma requalificação dos hospitais públicos, que poderiam se 

tornar organizações mais modernas, dinâmicas e solidárias, em condições de atender às 

expectativas de seus gestores e da comunidade. O conhecimento produzido no decorrer de cinco 

meses de trabalho do Projeto-Piloto ofereceu um extenso material para reflexão e análise, que 

propiciou uma base sólida para a elaboração do Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar (BRASIL, 2001). 

Nas páginas de apresentação do PNHAH, o então ministro da saúde brasileiro, José 

Serra, atribui a qualidade de atendimento de uma instituição de saúde à capacidade do hospital 

oferecer um atendimento humanizado à população. Ele ressalta que é direito de todo cidadão 

receber um atendimento público de qualidade na área da saúde. Para garantir esse direito, é 

preciso empreender um esforço coletivo de melhoria do sistema de saúde no Brasil, em uma 

ação com potencial para disseminar uma nova cultura de atendimento humanizado (BRASIL, 

2001). 

As políticas públicas voltadas à saúde também destacavam a necessidade dessa 

humanização. Em razão desse quadro, foi lançada a “Política Nacional de Humanização” (PNH) 

ou “Humaniza SUS”. A PNH existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano 

das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil, e incentivando trocas 

solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários, tendo como objetivo “[...] deflagrar um 

processo de humanização dos serviços de forma vigorosa e profunda, processo esse destinado 



23 

 

a provocar mudanças progressivas, sólidas e permanentes na cultura de atendimento à saúde, 

em benefício tanto dos usuários-clientes quanto dos profissionais.” (BRASIL, 2004b, p. 9). 

Para Cunha e Magajewski (2012), a PNH preconiza a valorização dos distintos 

sujeitos implicados na produção de saúde (usuários, trabalhadores e gestores), com o fomento 

da autonomia e do protagonismo deles no âmbito setorial e social. Além disso, estratégias 

indutoras de aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos, o 

estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva na gestão, a identificação das 

necessidades de saúde, a mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho 

tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde, o compromisso com a 

ambiência e a melhoria das condições de trabalho e de atendimento são outras resoluções 

atribuídas a esta iniciativa. 

A PNH chega como avanço dos debates, com a missão de efetivar os princípios do 

SUS que até então se encontravam no papel e esquecidos no cotidiano dos serviços de saúde de 

todo o País. A PNH nasceu do interesse e necessidade do governo de mudar o panorama de 

então, lançando vários programas com o objetivo final de humanizar práticas de saúde. 

Podemos citar alguns projetos de humanização da assistência promovidos pela PNH, como o 

Parto Humanizado, Mãe Canguru, Hospital Amigo da Criança e a Rede Cegonha (TOCCI; 

COSTA, 2014). 

Apesar, entretanto, das ideias norteadoras geridas pela Política Nacional de 

Humanização, Brasil (2006) ressalta que o SUS ainda enfrenta uma série de problemas, 

destacando-se o que é expresso na sequência: 

a) fragmentação do trabalho e das relações entre os distintos profissionais; 

b) fragmentação da rede assistencial, dificultando a complementaridade entre a 

rede básica e o sistema de referência; 

c) precária interação nas equipes e despreparo para lidar com a dimensão subjetiva 

nas práticas de atenção; 

d) sistema público de saúde burocratizado e verticalizado; 

e) baixo investimento na qualificação dos trabalhadores, especialmente no que se 

refere à gestão participativa e ao trabalho em equipe; 

f) poucos dispositivos de fomento à cogestão e a valorização e inclusão dos 

trabalhadores e usuários na produção de saúde; 

g) desrespeito aos direitos dos usuários; 

h) formação dos trabalhadores da saúde distante do debate e da formulação da 

política pública de saúde; 
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i) frágil controle social dos processos de atenção e gestão do SUS; 

j) modelo de atenção centrado na relação queixa-conduta. 

Para confrontar os desafios do SUS, a implementação da PNH pressupõe constituir 

metodologias de trabalho para implantação de projetos de humanização nos diversos âmbitos 

da rede SUS, seja por meio da concepção de dispositivos de suporte ao desenvolvimento de 

ações voltadas para os usuários no âmbito da atenção, seja no que concerne às condições de 

trabalho dos profissionais e dos modelos da gestão do trabalho em saúde no conceito da gestão, 

ou na contribuição nos processos de formação, propondo a inclusão da PNH nos diversos 

âmbitos da formação em saúde; mesmo, ainda, na relação com a cultura, a sociedade na 

perspectiva do fortalecimento da participação dos cidadãos na consolidação de um SUS 

humanizado (BRASIL, 2006). 

Para Campos (2018a), os desafios que a existência do SUS traz, mencionam a luta 

institucional e social de trabalhadores em integração, em graus variados, com setores populares, 

objetivando, tanto a implementação do SUS, como a invenção de modelos democráticos a 

gestão e, ainda a reforma dos saberes e das práticas em saúde. 

A seu turno, Vilela, Malagoli e Morrone (2010) argumentam sobre a necessidade 

de estabelecer coletivamente as soluções, exercitando a gestão participativa como uma das 

estratégias transversais para a consolidação do SUS. O sistema de gerenciamento participativo 

exercita os princípios da gestão democrática do SUS; incorpora, por meio do mapeamento de 

riscos, o saber do trabalhador; inclui os trabalhadores como sujeitos de negociação e mudanças; 

e pratica o direito à informação. 

Outro elemento que aduz importância ao trabalhador de saúde nas organizações 

relaciona-se à essencialidade da comunicação, da informação e do conhecimento em saúde. Os 

profissionais de saúde podem ser agentes transformadores dessa realidade, assumindo outros 

papéis no fazer saúde, além da assistência. Estes podem contribuir como gestores e educadores 

na formação de mais profissionais (PEREIRA, 2018). 

 

2.2 Gestão participativa proposta pela Política Nacional de Humanização (PNH) em 

unidades hospitalares 

 

A proposta da PNH coincide com os próprios princípios do SUS, enfatizando a 

necessidade de assegurar atenção integral à população e estratégias de ampliar a condição de 

cidadania das pessoas. A PNH parte de conceitos e dispositivos que visam à reorganização dos 

processos de trabalho, propondo transformações nas relações sociais, que envolvem 
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trabalhadores e gestores em suas experiências cotidianas de organização e de condução de 

serviços à população (SANTOS FILHO, 2009). 

O mesmo autor discute, ainda, os eixos teóricos e metodológicos concebidos na 

política de Humanização, onde a gestão, a atenção e o ensino formam uma teia de forças que 

definem os rumos para a atenção e o cuidado em saúde, em que pelo lado da gestão, se busca a 

implementação de instâncias colegiadas e horizontalização das “linhas de mando”, valorizando 

a participação e a democratização dos processos decisórios, com corresponsabilização de 

gestores, trabalhadores e usuários.  

O Ministério da Saúde, por meio do PNH de 2003, propõe a implantação de 

colegiados gestores, pois entende que, para alcançar mudanças nos modelos de atenção, é 

necessário que exista o envolvimento democrático de toda a equipe que assiste os usuários. A 

gestão colegiada ou participativa é definida por um método da gestão do trabalho que tem como 

pressuposto a formação da democracia organizacional e tem como objetivo aumentar a 

capacidade de análise e intervenção dos coletivos (CUNHA; CAMPOS, 2010). 

Nessa perspectiva, verificamos a proposta de Campos (2000, 2003, 2013, 2017) que 

é bem instigante na defesa de espaços coletivos a gestão (a cogestão de coletivos) para formar 

outra nova dialética entre autonomia e controle social nos coletivos organizados para a 

produção. O autor propõe uma reinvenção do sistema da gestão participativa: “[...] um sistema 

de cogestão em que coubessem vários tipos de arranjos institucionais, ou várias modalidades 

de espaços co disletivos, ou seja, várias rodas de análise e cogestão. Isso tanto em instituições 

como em organizações, quanto em movimentos sociais.” (CAMPOS, 2000. p. 142). 

Os espaços colegiados desencadeiam resultados mais rápidos e consolidados, visto 

que se realizam tomadas de decisões oriundas de profissionais diretamente envolvidos com a 

realidade, ou seja, com o local onde os problemas são discutidos. Conforme salientam Costa e 

Macedo (2005), existe grande importância do nível local, porque a abertura dos setores e a 

expressão de interesses individuais parecem aí mais fáceis, pelo menos em razão da 

proximidade. Complementa, ainda, que, existindo uma espacialidade, esta exprime a existência 

de uns “nós”, que se manifestam em recortes territoriais.  

A reflexão de Costa e Macedo (2005) nos propõe que para os espaços coletivos de 

trabalho, além da coletividade, também surgem entre as pessoas as especialidades, que, embora 

tenham sido construídas em dimensões distintas, a tendência é de se alinharem em ideologia, 

quando compartilham o mesmo local de trabalho. O vínculo cresce nas relações e nas 

ideologias. 
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Nessas palavras, concordamos com Costa (1996), quando discorre sobre o vínculo 

social existente em um ambiente hospitalar, podendo proporcionar um espaço para discussão 

favorável para resolução dos problemas vivenciados por quem pertence aquele local, 

principalmente, em razão do alinhamento de ideologias e a busca por um objetivo comum. Para 

Campos e Rates (2009) o alinhamento de ideologias, constituem uma interação que pode ser 

entendida como prática comunicativa que se caracteriza pela busca de consensos entre os 

envolvidos no trabalho em saúde, de modo que estes possam argumentar, reciprocamente, em 

relação ao trabalho cotidianamente executado e elaborar um projeto comum. 

Aprofundando a reflexão de Costa e Macedo (2005), nas relações entre aqueles que 

convivem no mesmo local, existem outras dimensões que fundamentam o vínculo social. 

Primeiro a complementaridade e a troca: essa última é a parte constitutiva do social, porque, 

somos bastante complementares e não intercambiáveis. A divisão do trabalho social cria 

diferenças com base na complementaridade, o que permite aumentar as trocas, além do 

sentimento de pertencimento à humanidade que nos leva a reforçar nossos vínculos com outros 

seres humanos. 

Por outro lado, ao estabelecer que as relações sociais nos espaços da gestão dos 

hospitais fortalecem a elaboração coletiva de processos e o alcance de metas, verifica-se o 

crescimento de uma cultura organizacional de sucesso. Giddens (2008) complementa que uma 

cultura organizacional que valoriza à opinião dos colaboradores, proporciona dedicação das 

pessoas em relação a organização, ensejando entusiasmo e compromisso das pessoas e 

fortalecendo a cultura organizacional. Para o funcionário, de qualquer nível e vínculo na 

instituição, ter possibilidade de contribuir, e de que sua contribuição vir a facilitar as situações 

discutidas, é um ponto importante no fortalecimento das práticas gerenciais colegiadas.  

Em um ambiente hospitalar, outras relações, além das humanas, emergem entre 

aqueles que se relacionam, uma vez que existem papéis hierarquicamente consolidados, e 

determinam relações de poder que podem influenciar a característica das decisões que são 

tomadas, principalmente, por tratarem de questões de ordem descentralizada e por parceiros 

que compartilham experiências em um mesmo espaço de trabalho. Campos et al. (2014) 

acreditam que a articulação e a interação dependem do modo de produção do trabalho em saúde, 

de como as equipes de trabalho gerenciam e aplicam os conhecimentos e técnicas próprias de 

cada profissão na produção das atividades necessárias à atenção em saúde, de como se 

estabelece o encontro entre estes os usuários, dos consensos e conexões produzidas neste 

encontro. 
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Emergem na relação interpessoal desfrutada entre a equipe de trabalho em uma 

unidade hospitalar, a percepção de relações de poder que definem a complexidade das relações 

e a capacidade de resolução de uma equipe nos locais de trabalho e espaços comuns de atenção. 

A representação é uma modalidade de participação que possui importantes limitações. Ela se 

torna frágil quando o grupo representado está fragmentado e não há mecanismos que propiciem 

o debate (MATOS; PIRES; CAMPOS, 2010). 

Para Fertonani et al. (2015), na elaboração dos modelos assistenciais de atenção à 

saúde, o debate que fortalece o trabalho em equipe é considerado essencial para o alcance dos 

objetivos. O trabalho mantém-se, no entanto, em geral, fragmentado, com persistência de 

práticas hierarquizadas e da desigualdade das distintas categorias profissionais, geralmente com 

subordinação de várias profissões aos saberes e práticas da Medicina. Essa realidade opõe-se 

ao entendimento de equipe multiprofissional que deveria atuar na perspectiva interdisciplinar, 

integrando variados saberes com vistas a propiciar uma atenção mais qualificada às 

necessidades dos usuários. 

Referir-se a cogestão em espaços coletivos hospitalares é no mínimo um desafio, 

uma vez que estamos falando de saberes diversos em um mesmo lócus de trabalho. Matos, Pires 

e Campos (2010) relatam que, embora se fale incessantemente da interdisciplinaridade, muitas 

são as dificuldades de seu exercício na prática dos serviços de saúde. O trabalho interdisciplinar 

pressupõe novas modalidades de relacionamento, tanto no que diz respeito à hierarquia 

institucional, à gestão, à divisão e à organização do trabalho, quanto no que atente às relações 

que os trabalhadores estabelecem entre si e com os usuários do serviço. 

Acerca do poder, Cecílio (1997) exprime que o hospital, é a mais complexa das 

organizações de saúde, pois nele, duas antinomias existem fortemente. A primeira delas é o alto 

grau de especialidades e autonomia dos trabalhadores, e a necessidade de coordenação das 

ações da organização como um todo. A segunda está relacionada com a primeira é  

 

[...] a tensão entre o poder técnico concentrado na base da organização versus o poder 

administrativo da direção, com suas funções de coordenação. O modelo enfrentado 

pelos hospitais públicos não tem contribuído para enfrentar essas questões. Pelo 

contrário, os organogramas verticalizados, com linha de mando hierarquizados para 

os três corpos funcionais principais (médico, corpo de enfermagem e administração), 

dificultam a comunicação e alimentam os conflitos. (CECÍLIO, 1997, p. 36).  

 

Por outro lado, Bernardes (2005) argumenta que a simples horizontalização do 

organograma ou a diminuição da hierarquização não superam, por si, as relações de poder, 

dominação e controle. As propostas contemporâneas surgem com a intenção de descentralizar 
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o poder e a autoridade, visando a elaboração de estratégias compartilhadas de resolução de 

problemas, com sistemas de informação mais simples e diretas. 

Nessa perspectiva, entendemos que os problemas vivenciados por equipes de 

trabalho são percebidos coletivamente, porém compreendidos por parte de cada um de maneira 

singular, emergindo a necessidade de considerar as diferenças entre os sujeitos, uma vez que é 

necessário destacar na dimensão humana, as experiências vividas e o conhecimento adquirido 

individualmente, favorecendo visões diferentes e ofertando soluções com várias possibilidades 

para a mesma situação. Quanto mais reconhecermos nossos sentimentos, desejos e vontades, e 

buscarmos reconhecer nas pessoas sua humanidade, melhor será a qualidade de atuação no 

processo decisório contido nos colegiados gestores. 

Outro aspecto discutido por Bernardes et al. (2011) sobre a gestão nas instituições 

de saúde é a multidisciplinaridade como fator a ser observado, uma vez que são várias visões e 

diversos profissionais de saúde cuidando do mesmo paciente, e, no organograma, não 

configuram uma equipe, tendo cada profissional o seu chefe (enfermeiros tem chefes 

enfermeiros, médicos chefes médicos, e assim por diante). Ninguém é responsável por um 

resultado coletivo, exceto o gestor. 

A disputa de posições por parte de alguns segmentos corporativos, é evidenciada 

nos momentos deliberativos, como arenas em disputa. Os desafios enfrentados para alcançar as 

propostas da gestão participativa e democrática, nos contam histórias de muitos conflitos entre 

categorias e entre interesses nos grupos sociais. Mesmo antes das propostas para mudanças no 

modelo da gestão nas organizações fechadas, como escolas e hospitais, vemos o surgimento dos 

movimentos democráticos na gestão pública. 

Misoczky (2003) faz indagações sobre alguns dos potenciais significados 

relacionados ao tema da participação e da gestão participativa para, a seguir, refletir 

criticamente sobre as potencialidades e os desafios da gestão participativa em saúde, tendo 

como referência a possibilidade do aprofundamento da democracia. 

A mesma autora reflete sobre a retomada da relação entre saúde e democracia, no 

combate à burocratização do sistema, para recuperação dos princípios da Reforma Sanitária, 

buscando explorar essa relação entre saúde e democracia, sob o enfoque da democratização das 

organizações e da relação entre sociedade civil e organizações de saúde (MISOCZKY, 2003). 

Esse modelo gestor das organizações, com possibilidade de debate aberto e 

deliberação e democratização do processo decisório, onde existe uma intensa discussão acerca 

da natureza da democracia deliberativa, cujo fundamento está nos clássicos da democracia 

deliberativa, vemos que o elemento principal do processo decisório é a própria decisão. Quanto 
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mais aberto à participação popular, for o processo decisório, mais democrático será o seu 

resultado, independentemente de como foi realizada essa participação (MISOCZKY, 2003). 

Os desafios vivenciados no período de democratização nas instituições públicas 

romperam fronteiras em vários panoramas de atenção e serviços, porém, nas unidades 

hospitalares, conforme discutimos anteriormente, observamos desafios impostos pelas relações 

de poder enfrentadas pelos profissionais que ocupam os espaços coletivos de atenção aos 

pacientes, mas é no exercício e no próprio fazer da cogestão que os contratos e compromissos 

entre os sujeitos envolvidos com o sistema de saúde vão sendo estabelecidos (CUNHA; 

MAGAJEWSKI, 2012). 

Para que a transformação realmente ocorra, são necessárias mudanças profundas no 

aparato institucional e nas relações, pois a tradição centralizadora e autoritária das gestões, os 

problemas de acesso e difusão de informações e a cultura dominante ainda assombram e 

dificultam o processo democrático nas instituições. Para Cecílio (1999), a transformação deve 

focar a gestão na equipe e não nas corporações. A difusão das informações está vinculada aos 

muitos saberes que existem, a diversas profissões que convivem nos hospitais, múltiplas 

modalidades de coordenação, apoiadas em lógicas bem diferentes. Há um modo de coordenar 

que se apoia, claramente, na lógica das profissões (CECÍLIO; MENDES, 2004). 

Oliveira e Dias (2017) destacam a ideia de que um sistema de gestão participativa 

depende da formação ampliada e da potência de se estabelecerem consensos e implementarem 

projetos entre o conjunto de pessoas de um coletivo, de todos os membros de uma equipe de 

trabalho, e não somente entre sua cúpula. 

A democratização das informações contribui para o processo deliberativo e 

democrático oferecendo suporte a uma participação mais consistente, razão porque ela se 

transforma em instrumento de poder. A informação constitui-se como o principal meio nos 

espaços colegiados, pois o processo decisório depende de todas as informações disponíveis para 

que aconteçam as deliberações necessárias na resolução dos problemas vivenciados (CECILIO, 

2010). 

Por outro lado, verificamos que, na maioria das instituições que se conhece, existe 

o predomínio de uma gestão baseada na superioridade do saber técnico que sustenta uma elite 

detentora da ciência e do poder de comando, onde a informação está restrita a um grupo de 

profissionais, muitas vezes com teor contraditório à realidade percebida pelos trabalhadores que 

compartilham dos problemas enfrentados. A gestão das informações está corrompida com a 

definição do papel decisório dos gestores e dos profissionais que definem o tratamento do 

paciente nas unidades hospitalares. 
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Na contramão da realidade, boa parte das gestões hospitalares brasileiras 

pesquisadas, o modelo da gestão igualitária vem ganhando espaço em alguns países como 

Inglaterra e França, demonstrando cuidados e relações de trabalho mais democráticas, propondo 

a reciclagem dos arranjos deliberativos e sugerindo mudanças (CREMADEZ, 2010). 

Na perspectiva de Misoczky (2003), ainda há um hiato profundo entre normas e 

práticas, e a superação deste depende, em grande parte, da atitude política dos gestores, fato 

este publicamente vivido mediante as experiências que demonstram os avanços no sentido da 

democratização nas instituições e nos contextos da gestão pública no País. Todo processo é 

liderado por perfil ideológico dos líderes e no modelo de governança democrático que for 

adotado.  

Embora as experiências dos colegiados gestores nas unidades hospitalares ainda 

estejam incipientes, existem relatos positivos sobre a experiência democrática. Dubow et al. 

(2017) ressaltam a importância que a existência desses fóruns representa para o aprendizado da 

democracia, não somente por parte dos setores da sociedade civil, mas, também, por parte dos 

que representam o Estado.  

O balanço dos processos de institucionalização da participação das pessoas em 

fóruns de gestão participativa, no Brasil, tem, assim, um saldo positivo. Eles proliferam com 

muita rapidez e, por mais que os funcionamentos de experiências como a dos conselhos ainda 

deixem a desejar em termos de funcionamento, o simples fato de sua existência e a participação 

de grupos organizados da sociedade, em seu interior, já representam um diferencial significativo 

na ampliação do espaço público (CUNHA; MAGAJEWSKI, 2012). 

Dessa maneira, esses autores acreditam que a implementação das diretrizes do SUS 

estarão asseguradas e será possível, ao mesmo tempo, garantir motivação, estímulo à reflexão 

e aumento da autoestima dos profissionais, bem como o fortalecimento do empenho no 

trabalho, a criatividade na busca de soluções e o aumento na responsabilidade social. Pressupõe, 

também, uma interação enriquecida pela troca de saberes, poderes e afetos entre os 

profissionais, usuários, estudantes e gestores. 

Para implementar a gestão participativa por via de colegiados gestores, é necessário 

reformular a estrutura organizacional dos hospitais que, por um lado, tende a reproduzir uma 

distribuição desigual de poder e, por outro, a reforçar a fragmentação do trabalho e dificultar a 

interdisciplinaridade (BERNARDES, 2005). 

Com efeito, a criação dos colegiados de unidade tem como função reformular a 

divisão da organização, tendo por base as finalidades ou atividades-fim de cada unidade e não 

mais as distintas categorias profissionais. Os colegiados de unidades seriam tanto um arranjo 
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propiciador da formação desses coletivos, quanto produto desse esforço de trabalho coletivo. 

Tais arranjos são propostos na Política Nacional de Humanização.  

 Para Abrahão (2008), a atividade produtiva dos colegiados ganha um novo 

significado e passa a se organizar de modo a promover, simultaneamente, a produção de 

serviços necessários ao usuário e a constituição, tanto do próprio agente da produção, quanto 

de coletivos organizados para essa produção. 

Colegiados gestores são instâncias coletivas da gestão que visam a incluir a base da 

organização, ou seja, seus profissionais, nas decisões relativas ao funcionamento organizacional 

ou parte dele. Para cada área de atenção, é proposto um colegiado gestor com o objetivo de 

reorganizar o trabalho, buscando a desfragmentação das organizações e dos processos 

produtivos, articulando, estes e cada trabalhador, com suporte no reconhecimento dos objetivos 

comuns às tarefas por eles desenvolvidas na unidade (GUIZARDI; CAVALCANTI, 2010). 

Neste contexto, os autores da seção 2.3 apresentam métodos e técnicas para articular 

os coletivos e auxiliar o alcance dos objetivos propostos pelo SUS, discutidos pela Política 

Nacional de Humanização. 

 

2.3 O Método Paidea de Cogestão de Coletivos 

 

Campos, Figueiredo e Oliveira (2017), apresentam o método de cogestão, 

conhecido como ‘Método Paidea de Cogestão de Coletivos’, que, no Brasil tem sido 

experimentado em vários âmbitos organizacionais do Sistema Único de Saúde. Trata-se de um 

método de gestão do trabalho que tem como pressuposto, a construção da democracia 

organizacional e como objetivo aumentar a capacidade de análise e intervenção dos coletivos. 

Em consultas a trabalhos editados pertinentes ao assunto, encontramos Campos et 

al. (2014), que sugerem a metodologia Paideia como o método ideal para o exercício de 

democratização da gestão nas organizações nos colegiados gestores. A concepção teórica e 

metodológica Paideia busca compreender e interferir nas dimensões do poder, do conhecimento 

e do afeto. Segundo os mesmos autores, em outro estudo de 2010, o método Paideia politiza a 

gestão porque reconhece os conflitos e procura não moralizar os interesses em jogo (CAMPOS; 

FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2017).  

A metodologia Paideia propõe uma visão global ao cuidado, recobrando o conceito 

clássico da palavra, que significa desenvolvimento integral do ser humano. Esse conceito foi 

idealizado pelos gregos que sonhavam com cidades democráticas, onde as pessoas decidiam 

seu destino, e onde estas pudessem desenvolver seu potencial de autoconhecimento e de 
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entendimento pelas necessidades do outro. E fazê-lo respeitando as diferenças entre pessoas e 

grupo.  

Campos (2003) complementa que o fator Paideia produz o pensar nas instituições 

que cumpram tanto funções de cuidado como pedagógicas, quando propõe a reconstrução da 

subjetividade das pessoas, com isso, contribui para o desenvolvimento integral dos indivíduos 

e a concretização dos espaços democráticos idealizados pelos gregos para as organizações. 

 O método reconhece, então, a importância a pluralidade e a interpenetração 

(transversalidade) das instituições, assim como a necessidade de entender esses espaços não 

somente pelo seu aspecto negativo (as instituições máquinas de produção de subjetividade e, 

portanto, de controle), mas também pelo seu aspecto positivo: espaços de produção de 

subjetividade passíveis de transformação e instrumentos para realização de desejos coletivos 

(CAMPOS; FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2017). 

Na tese de docência-livre, intitulada Um método para análise e cogestão de 

coletivos: a constituição do sujeito, a produção de valor de uso e a democracia nas instituições: 

o método da roda, Campos (2000) realizou uma crítica à racionalidade gerencial hegemônica e 

indicou um método que busca favorecer a democratização da gestão nas organizações, por meio 

da formação de coletivos organizados, voltados para a produção de bens ou serviços, e do 

incentivo à participação dos sujeitos na gestão da organização e de seus processos de trabalho. 

Para tanto, o método parte de uma articulação de saberes e práticas dos campos da Saúde 

Coletiva, da clínica, da política, da administração e planejamento, da psicanálise, da análise 

institucional e da pedagogia (CAMPOS, 2000). 

O termo Paideia é de origem grega, como já expresso, designa um dos três 

componentes essenciais da democracia ateniense: Cidadania, direitos das pessoas; Ágora, 

espaço para compartilhar poder; e o conceito Paideia, educação integral.  

O Método Paideia proposto por Campos (2000) (ou método da roda, como também 

é conhecido) realiza uma adaptação dessa tríade. Busca-se o efeito Paideia: que é o trabalho 

realizado para ampliar a capacidade das pessoas para lidar com informações, interpretá-las, 

compreender a si mesmas, aos outros e ao contexto. Em consequência, pretende contribuir para 

o desenvolvimento da capacidade de tomar decisões, lidar com conflitos, estabelecer 

compromissos e contratos; ampliando, enfim, a possibilidade de ação dessas pessoas sobre 

todas essas relações. 

Brasil (2012) esclarece que o fomento e a organização de rodas é uma diretriz da 

cogestão, que é colocar a diferença em contato para que se produzam movimentos de 
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desestabilização nos acúmulos até então obtidos (sempre insatisfatórios) e produzir mudanças 

nas práticas da gestão e atenção. 

O método, segundo Campos (2000), procura analisar a dinâmica do desejo e do 

interesse próprio, estimulando, ao mesmo tempo, que se considere o desejo e o interesse dos 

outros em uma dinâmica histórica e social. O método Paideia é um esforço para sistematizar 

modos de intervir de modo deliberado nessa dinâmica, reconhecendo que o controle sobre esse 

processo será sempre parcial, já que há inúmeros fatores produzindo efeitos sobre pessoas e 

instituições. 

A concepção teórica e metodológica Paideia procura compreender e interferir nas 

dimensões do poder, do conhecimento e do afeto, e pode ser aplicada à política, gestão, 

pedagogia, saúde coletiva e clínica. A política e a gestão tratam de modos para operar com o 

poder; a pedagogia, com o conhecimento; a clínica da subjetividade, com o afeto. 

Para Campos (2003), o método existe quando abrimos para a gestão um lugar e um 

tempo; criar e instituir espaços nos quais se possa experimentar tomada de decisões coletivas, 

e onde regularmente possam se reunir os membros da equipe. 

Em seus aspectos técnicos, esses espaços possuem estrutura e permanência, e 

impõem uma mudança estrutural nas linhas formais de comando. Assim, eliminam-se todas as 

coordenações, ou gerências, ou direções especializadas, e instituem-se as unidades de produção 

ou colegiados gestores. Assim, nessa nova estrutura organizacional todos trabalham com o 

mesmo objetivo e com o mesmo comando (CAMPOS, 2003).  

No espaço do Colegiado, delibera-se sobre todos os assuntos do interesse da 

unidade. Os coordenadores e colaboradores discutem em conjunto aquelas demandas sobre as 

quais a própria unidade sozinha não tem autonomia para decidir. Na medida do possível, todas 

as outras decisões são tomadas pela equipe da própria unidade, ou em comunicação lateral com 

as outras unidades, criando uma rede de relacionamentos e favorecendo a horizontalização das 

tomadas de decisão (BRASIL, 2009b). 

Constitui-se então, um método que pode ser apresentado como a criação de espaços 

coletivos para o exercício da cogestão, considerando a análise de demandas multivariadas, 

oferta de quadro de referência para sua compreensão (produção de textos) e a construção e 

contratação de tarefas (corresponsabilização), considerando não só a função primária da 

organização de saúde (produzir saúde), mas também a produção de sujeitos. Assim o espaço de 

gestão passa a ser compreendido como um modo de fazer as mudanças na saúde (BRASIL, 

2012). 
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2.4 O desafio da gestão participativa proposta pela PNH em hospitais de ensino 

 

Segundo Machado e Kuchenbecker (2007), o crescimento científico na Medicina 

bem como os avanços do conhecimento e da tecnologia em saúde, dos últimos tempos, a terapia 

genética, as técnicas minimamente invasivas e a telemedicina são alguns dos inúmeros 

exemplos da transformação do conhecimento e sua capacidade em elevar a qualidade de vida 

das populações. Tais avanços, entretanto, coexistem com a persistência de doenças como 

hanseníase, tuberculose, malária e AIDS, cuja estreita vinculação com os contextos sócios 

sanitários em que vivem as populações dificultam enormemente a capacidade de resposta dos 

serviços de saúde.  

Em tal circunstância, Feuerwerker e Cecílio (2007) verificam que entre os serviços 

de saúde que enfrentam os contextos atuais da saúde das populações, destaca-se o hospital de 

ensino imerso nesse conjunto de reflexões e articulado ao papel de formação do profissional 

em saúde. Os problemas da realidade, as vivências e o trabalho precisam estar imersos como 

temas centrais na produção da aprendizagem em saúde, agregando aprendizagem significativa 

e articulada com as diversas áreas do saber da saúde. 

Por outro lado, verifica-se que a modernização dos sistemas de saúde se destaca 

como um grande desafio para os gestores das instituições atuais, principalmente nas instituições 

de ensino superior na área de saúde. Nesses ambientes, estão a produção do saber e a formação 

de novos profissionais, bem como a responsabilidade de produzir as melhores práticas, 

inclusive nas de teorias gerenciais.  

Ante a essa complexidade organizacional, as linhas teóricas sobre como conduzir 

os hospitais têm se pautado no referencial funcionalista/sistêmico com base na especialização 

da administração hospitalar. Essa abordagem considera o hospital com suporte em seus setores 

e serviços e sua articulação e interdependência, desde uma lógica organizacional, mas essa 

abordagem se faz insuficiente principalmente em hospitais públicos, os quais devem ser 

conduzidos com apoio nos princípios do SUS (CECÍLIO, 2004). 

 As mudanças ocorridas nos espaços da gestão dos hospitais brasileiros nas 

últimas décadas, desde a implantação do Sistema Único de Saúde, propõem uma participação 

democrática da população e a garantia de seus direitos, buscando uma reorganização dos 

modelos de atenção, e que estes estejam articulados em todos os pontos da rede de atenção, 

reavendo os direitos sociais e que garantam um cuidado universal.  

Consoante Barata, Mendes e Bittar (2010), porém o hospital é um dos pontos da 

rede de atenção que conserva o seu lugar de predomínio sobre as ações de saúde, mantendo a 
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reprodução de uma gestão pouco democrática e a repetição de práticas de trabalho cristalizadas 

que pouco possibilitam a produção de sujeitos capazes de transformar o modo de gerenciar e 

fazer saúde, indo na contramão da proposta de valorização dos sujeitos que prestam assistência 

à população.  

A responsabilidade aumenta quando o hospital é de ensino, uma vez que este possui 

importância fundamental para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde - SUS em 

diversas áreas, como a de referência assistencial de alta complexidade, polos formadores de 

recursos humanos, desenvolvimento de pesquisas, técnicas e procedimentos para a Saúde 

Pública e incorporação de novas tecnologias que colaborem para a melhoria das condições de 

saúde da população brasileira (BARATA; MENDES, BITTAR, 2010). 

O Ministério da Saúde concede importância ao fato da formação em saúde estar 

intimamente vinculada a questão da humanização da saúde no Brasil. Em 15 de abril de 2004, 

foi publicada a Portaria Interministerial Nº 1.000 (Saúde e Educação), no Diário Oficial da 

União, que estabelece critérios para certificação e reconhecimento dos hospitais de ensino. No 

artigo XV está estabelecido que um dos 17 critérios para ser reconhecido como hospital de 

ensino é aderir à Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 

2004c). 

Medici (2001) corrobora, no entendimento de que o hospital é ambiente adequado 

para a formação profissional em saúde, persistindo o conceito tradicional que define o hospital 

universitário (HU) como uma instituição que se caracteriza por ser um prolongamento de um 

estabelecimento de ensino em saúde. 

É vivenciando uma organização hospitalar no período de formação que o aluno e 

futuro profissional de saúde experimenta as soluções e práticas gerenciais. O hospital 

universitário é um ambiente de ensino, considerado um verdadeiro laboratório do saber, onde 

acontecem o crescimento e a transformação das práticas de saúde e o fortalecimento do SUS. 

Segundo Campos (2018b), um dos principais componentes do crescimento e transformação 

dessas práticas e do fortalecimento do SUS é constituído pelos trabalhadores, docentes, 

investigadores e estudantes de saúde. O próprio autor complementa que as universidades 

públicas têm jogado um papel decisivo na divulgação do SUS e na formação de profissionais 

com visão reflexiva e dispostos a combinar o trabalho sanitário com ativismo democrático 

(CAMPOS, 2018b). 

Paralela a essa discussão Medici (2001), complementa que nas últimas duas 

décadas, ampliou-se nos países desenvolvidos a autonomia dos hospitais universitários, os quais 

passam a ter como objetivo a ampliação da ótica formadora passando a agregar funções 
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definidas nos sistemas de saúde e a se subordinar progressivamente à lógica desses sistemas, 

atribuindo aos hospitais e maternidades de ensino a responsabilidade do exercício das melhores 

práticas assistenciais, e por intermédio dos profissionais capacitados por estas instituições, de 

serem agentes transformadores da sociedade, e da qualidade de vida das pessoas. 

Portanto, é necessário cuidar dos próprios profissionais da área da saúde, 

constituindo equipes de trabalho saudáveis e, por isso mesmo, capazes de promover a 

humanização do serviço. Pensando assim, o Ministério da Saúde institui a Política Nacional de 

Educação permanente em Saúde, como estratégia para a formação e o desenvolvimento de 

trabalhadores para o setor saúde, demonstrando entre suas funções a necessidade em articular e 

estimular a transformação das práticas de saúde e de educação na saúde no conjunto do SUS. 

(BRASIL, 2004a). 

 As ações deverão alcançar à busca de melhorias na instituição hospitalar, e também 

se estender, à formação educacional dos profissionais de saúde – hoje bastante deficiente no 

que se refere à questão da humanização do atendimento. É na formação que é possível enraizar 

valores e atitudes de respeito à vida humana, indispensáveis à consolidação e à sustentação de 

uma nova cultura de atendimento à saúde (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 2004). 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) (2004) ressalta, entretanto, que a 

revolução tecnológica dos últimos anos tem consequência direta sobre o setor saúde e sobre o 

hospital, induzindo profundas mudanças também nas práticas da gestão hospitalar. Essas novas 

modalidades de trabalho exigem modelos organizativos diferentes, obrigando as instituições a 

empreenderem um processo de adaptação que lhes permita atingir os objetivos para o qual 

foram criadas. 

A Organização Pan-Americana da Saúde (2004) reflete ainda que a gestão 

hospitalar evoluiu até níveis de complexidade impedindo que a gestão clínica e a 

responsabilidade recaiam em pessoas com um perfil uni profissional. Razoável, entretanto, 

seria, que estas responsabilidades fossem assumidas por equipe de pessoas com distintas 

formações profissionais, propondo à equipe multiprofissional, participações mais paritárias e 

menos hierárquicas.  

Como resultado, constata-se a transformação dos hospitais e maternidades de 

ensino, com vistas a adaptá-los às mudanças vivenciadas pelos sistemas de saúde nos últimos 

anos, a fim de possibilitar a formação de profissionais preparados para o trabalho nessa nova 

realidade, apropriando-se da experiência da gestão participativa como potencializador da 
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reflexão sobre a prática pedagógica, funcionando como um dispositivo de qualificação da 

formação dos profissionais (OLIVEIRA et al. 2018). 

Os trabalhadores da saúde atuantes nesses espaços, embora não sejam docentes, 

também são cúmplices na tarefa de formação de jovens universitários, pois existe a integração 

ensino-serviço, que lhes permite desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento 

técnico e científico dos novos profissionais. Para que isso se concretize, Santos Filho (2009) 

complementa, expressando o fato de que são necessárias estratégias de educação permanente 

para os trabalhadores e para a formação de novos profissionais de saúde. 

Assim, é lícito discutir que a gestão, além de ser espaço de tomadas de decisão e de 

desenvolver práticas democráticas traduzindo opiniões e sugestões dos agentes envolvidos, 

pode também experimentar iniciativas fomentadoras de novos saberes para o ensino. 

A mudança na maneira de administrar as instituições de saúde está vinculada aos 

processos de trabalho realizados nos cotidianos das práticas de saúde que envolvem as relações, 

os encontros entre usuários, sua família e rede social com trabalhadores e equipes de saúde. 

Estes processos de trabalho estão baseados no saber das profissões e das categorias, e devem 

corresponder a objetivos comuns aos da unidade de saúde e dos seus usuários (BRASIL, 2012). 

As organizações nas quais não estão garantidas as práticas onde os diversos 

trabalhadores se complementem, ou que haja solidariedade no cuidado, ou que as ações sejam 

eficazes no sentido de oferecer um tratamento digno, respeitoso, com qualidade, acolhimento e 

vínculo, falta a motivação dos trabalhadores, há pouco incentivo ao envolvimento dos usuários 

nos processos de produção de saúde. Neste sentido, a gestão participativa é um valioso 

instrumento para a implementação de mudanças nos modos de administrar e nas práticas de 

saúde, contribuindo para o atendimento mais eficaz/efetivo e motivador para as equipes de 

trabalho (BRASIL, 2012). 

Para contribuir para as mudanças, o meio da gestão participativa necessita de 

profissionais envolvidos e sensibilizados desde a sua formação nas instituições de ensino, 

exercitando suas práticas em um ambiente de aprendizado que favoreça assimilar a gestão 

participativa, incluindo o fazer e o pensar coletivo, reconhecendo a cogestão como uma diretriz 

ético-política que visa a democratização das relações no campo da saúde. 

 

2.5 Avaliação em gestão participativa em saúde 

 

 É necessário, todavia, perceber que as instituições produtoras de saúde, 

principalmente as responsáveis pela formação de trabalhadores da saúde, necessitam estar 
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ancoradas em constantes processos de auto avaliação, a fim de promoverem a formação 

adequada para a qualificação dos serviços ofertados. 

A avaliação e o monitoramento permanente das ações permitem o entendimento 

da realidade e trazem subsídios passíveis de mensurar e informar o status alcançado pelo 

serviço prestado, além de compreender de que maneira o passo a passo para o seu alcance foi 

constituído e de identificar falhas num programa para melhorar a sua implementação. O 

entendimento do retrato que o processo avaliativo expõe, resulta em políticas, ações e servi-

ços, que contribuem para os resultados – negativos ou positivos – e determinam o desempenho 

dos sistemas de saúde (GIOVANELLA et al., 2012). 

O monitoramento é habitualmente entendido como o acompanhamento de 

determinadas ações. É feito na rotina dos serviços, permitindo inclusive maior agilidade na 

correção de rumos. Para isso, são utilizados indicadores que refletem o alcance ou não dessas 

metas, os quais podem significar/representar os processos instalados e/ou produtos obtidos, e 

com isso valorizar e pautar a informação em seu potencial de mobilizar as equipes em torno 

de dados objetivos e de todos os demais tipos de informações que emergem do processo de 

produção de saúde (BRASIL, 2009c). 

A informação tem o potencial de evitar a alienação dos trabalhadores, na medida 

em que possa permitir reflexão sobre seu fazer cotidiano, sendo utilizada como norte para 

pensar sua prática e os resultados do trabalho desenvolvido (BRASIL, 2009a). 

A própria Política Nacional de Humanização, adota um método de 

acompanhamento avaliativo que propõe uma atitude de colocar-se ao lado, deslocando-se das 

práticas convencionais, muitas vezes reduzidas a uma perspectiva administrativa de 

averiguação de cumprimento de metas, usualmente associadas como práticas punitivas, 

excludente, fiscalizatória, cartorial, para se criar uma cultura que reinvente o modo tradicional 

de avaliar (SANTOS FILHO, 2009). 

Para se caracterizar como dispositivo da Política de Humanização, a avaliação 

reverte-se com os princípios mais centrais dessa política, dentre eles a compreensão de que as 

instituições de saúde têm como finalidades primordiais alcançar a produção/prestação de 

serviços e também a produção de sujeitos (CAMPOS, 2000). 

Nesse contexto, verificamos o papel da gestão de serviços de saúde não só como 

prática primordial à otimização do funcionamento dos serviços com vistas a chegar à eficiência, 

eficácia e efetividade, por meio do conhecimento e técnicas administrativas, mas também na 

possibilidade de envolver as pessoas e seus saberes nas práticas diárias de saúde nas 

instituições. Consequentemente, esta otimização requer a realização de avaliações frequentes e 
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periódicas, como resposta ao desenvolvimento das ações da gestão, e que venham a subsidiar a 

tomada de decisão, visando à reorganização e melhoria dos serviços (BRASIL, 2009c). 

Santos Filho (2009) acredita que, para essa avaliação não se reduzir a uma 

perspectiva administrativa de averiguação de cumprimento de metas, faz-se necessário não 

somente reafirmar os conceitos macroreferenciais da PNH, como também a complexidade das 

dimensões deles derivadas. Por esse caminho é que devem ser abordadas algumas complexas 

dimensões avaliativas quando se trata do trabalho em saúde. O autor destaca a avaliação na 

esfera da satisfação e motivação no trabalho, dimensão que, segundo o mesmo autor, é 

explorada muitas vezes de modo simplificado, colocando tanto a satisfação/motivação quanto 

o trabalho em planos idealizados, como que descolados do exercício cotidiano. 

A dimensão avaliativa que atrelamos à nossa discussão é a esfera da valorização 

dos trabalhadores da saúde. Essa é, segundo Santos Filho (2009), uma das diretrizes da PNH, 

que traz o trabalhador de saúde para o centro da discussão. Trata-se de uma maior atenção 

para o ser humano no contexto de produção, considerando que é cada vez mais importante o 

papel que o trabalho ocupa na vida do indivíduo que, por sua vez, passa grande parte do seu 

dia no trabalho desenvolvendo relações de amizade, construindo vínculos, transformando o 

ambiente em que vive e lidando com contradições e desafios encontrados nos contextos 

organizacionais. 

Aguiar e Oliveira (2009) observam que os fatores do contexto organizacional, 

como, excesso de regras, políticas da instituição, liderança deficiente, más condições de 

trabalho, entre outros, contribuem para a insatisfação do trabalhador e, consequentemente, 

para o aumento do índice de absenteísmo. Silva (2010) cita os estudos que apontam para o 

conteúdo da atividade, o aumento do ritmo, da carga e da responsabilidade de trabalho, a 

ausência de equilíbrio entre vida pessoal e profissional como fatores que expõem o trabalhador 

ao risco de adoecimento. 

A motivação e a satisfação podem ser inicialmente exploradas com base em alguns 

indicadores gerais (índices de absenteísmo e rotatividade, por exemplo), entretanto a avaliação 

da motivação deve levar em conta o que o trabalhador compreende como “sentimento de 

utilidade” no que realiza, captando sua percepção (do trabalhador) e os sinais de 

reconhecimento institucional pela sua atuação e desempenho. Observa é que a motivação dos 

trabalhadores não ocorre de forma abstrata, mas como algo que emerge com a participação na 

organização do trabalho, em um processo que os absorve ou os inclui de modo especial, 

singular e coletivo, marcando um modo diferente de realizar/experimentar o trabalho 

(SANTOS FILHO, 2009). 
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O mesmo autor em outro sintetiza que o acompanhamento avaliativo se estrutura 

com os seguintes desafios: de superar a tradição de avaliações comumente realizadas de modo 

externo; de propiciar a inclusão dos sujeitos que participam ativamente da experiência; de 

atenção para correção de rumos no próprio caminhar; de convocar os coletivos a se implicarem 

com mudanças de atitudes; de estimular a produção de informações sobre os processos, sendo 

com tudo isso uma avaliação formativa. 

Por tudo o que já foi pontuado sobre a amplitude e complexidade das ações de 

humanização, a avaliação torna-se diretriz fundamental para estabelecer matrizes dos 

indicadores da humanização, bastando para isso que defenda metas envolvendo os pactos 

realizados pelos coletivos da organização em espaços de cogestão. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A humanidade, incansavelmente, busca compreender os fenômenos e os eventos 

que a cercam, para alcançar melhor relação com a natureza, o próximo e consigo, estabelecendo 

em suas descobertas, o caminho para a sabedoria e o conhecimento.  

Para dar veracidade ao resultado de suas buscas, entretanto, é necessário utilizar 

métodos e procedimentos reconhecidos pela ciência. Como ensina Lakatos e Marconi (2003, p. 

83), “[...] o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – 

traçando o caminho a ser seguido [...]” e complementa: “[...] não há ciência sem o emprego de 

métodos científicos.” 

Gil (2008) acrescenta que o conhecimento científico se faz distinto dos demais em 

razão de ter como característica fundamental a sua verificabilidade.  

Nesse sentido, a utilização de métodos ou procedimentos metodológicos auxilia a 

pesquisa científica em todas as suas etapas de estudo até o alcance dos objetivos propostos, 

estabelecendo os contornos conformam o estudo. A acurácia metodológica na realização de uma 

pesquisa é fundamental para sua credibilidade.  

 Esta seção oferece, de modo sucinto, as etapas a serem vivenciadas por nós na 

busca dos dados para consecução dos objetivos propostos, tendo como esteio os expedientes 

metodológicos a serem utilizados como a realidade da investigação e os seus sujeitos e a 

maneira de tratar e analisar os achados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta é uma pesquisa descritiva que na perspectiva de Vergara (2005), atende, de 

maneira mais adequada a intenção de estudos, que pretendem expor as características de 

determinado fenômeno. Conforme Vieira (2002), a pesquisa descritiva é amplamente utilizada 

em estudos que buscam conhecer e interpretar uma realidade, sem nela interferir ou modificá-

la. Sendo assim, este tipo de demanda busca descobrir e observar os fenômenos, procurando 

descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. 

Quanto aos procedimentos técnicos, é uma pesquisa de campo, que objetiva analisar 

a gestão colegiada na Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Por ser um estudo que 

contempla todas as instâncias que atuam na MEAC, visando a uma tessitura a mais aproximada 

possível da realidade atual, ela é também caracterizada como estudo de caso, visto que buscará, 
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em medidas quantificáveis e na interlocução direta por meio de questões abertas, um diálogo 

sobre a percepção de todos os grupos acerca do funcionamento da referida gestão, podendo ser 

feitas, ainda, as triangulações possíveis das respostas dos questionários, compreendendo que 

uma questão pode ser respondida por distintas fontes de dados e informações, empregando essa 

multiplicidade de justificativas em benefício da investigação.  

O estudo de caso no entendimento de Gil (2008), além de ser um estudo profundo 

e exaustivo de um ou de poucos objetos, permite estabelecer seu conhecimento amplo e 

detalhado e explorar situações de vida real, além de possibilitar descrever a situação do contexto 

em que está sendo feita a investigação, permitindo explicar as variáveis causais de determinado 

fenômeno. 

Assim, o estudo de caso fornece conhecimento aprofundado de uma realidade 

delimitada, sendo que os resultados atingidos podem permitir e formular hipóteses para o 

encaminhamento de outras pesquisas (TRIVIÑOS, 1987). 

O mesmo autor complementa, a ideia de que nos estudos de caso histórico-

organizacionais, o interesse do autor recai sobre a vida de uma instituição, que poderá buscar 

aprofundar-se em seus estudos, à medida que surgem fatos até então desconhecidos. 

Outrossim, confirmamos o método escolhido, de acordo com as considerações de 

Gil (2008), como o estudo de caso, o qual segundo o autor, denota o delineamento mais 

adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo no seu contexto real, visto que 

pretendemos analisar com profundidade o modelo da gestão colegiada de uma maternidade de 

ensino de Fortaleza.  

Quanto à abordagem, é uma pesquisa quantiqualitativa, pois abordam informações 

coletadas em questões fechadas e abertas, cujo conteúdo das respostas, expressa as opiniões dos 

participantes. Seus dados serão analisados estatisticamente. As informações possibilitarão 

conhecer a opinião dos respondentes, pois avaliará o processo e a dinâmica da gestão colegiada 

por meio de dados coletados junto aos profissionais e usuários de uma maternidade de ensino. 

Na lição de Triviños (1987), a pesquisa quantitativa possui como diferencial a 

intenção de garantir a precisão dos trabalhos realizados, conduzindo a um resultado com poucas 

chances de distorções. O mesmo autor fundamenta o aspecto qualitativo do estudo e descreve 

que a pesquisa qualitativa parte da descrição que tenta captar não só a aparência do fenômeno, 

como também sua essência. Busca, porém, as causas da existência dele, procurando explicar 

sua origem, suas relações, suas mudanças, e se esforça por intuir suas consequências para a vida 

humana. 
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Seguindo ensinamentos de Richardson (1989), o autor complementa que o método 

quantitativo se caracteriza pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento dessas mediante técnicas estatísticas, desde as mais simples 

até as mais complexas. 

A abordagem quantiqualitativa de pesquisa foi selecionada por proporcionar 

compreensão ampla do grupo estudado, além de possibilitar análises precisas e confiáveis das 

relações dos respondentes com o tema abordado, buscando evitar erros nas interpretações. 

(MINAYO, 2013). 

O estudo também envolve o levantamento bibliográfico, cujo conteúdo está 

publicado em portarias ministeriais, livros, revistas, artigos, enfim, edições especializadas, 

imprensa escrita e dados oficiais editados na internet, que abordem direta ou indiretamente o 

assunto em análise, cujas informações servem de base para contextualizar teoricamente a gestão 

colegiada em instituições de saúde. 

 

3.2 Cenário da pesquisa 

 

No sistema de saúde brasileiro existem vários hospitais e maternidades de ensino, 

entre as quais verificamos, na cidade de Fortaleza, a Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

(MEAC), instituição de ensino e assistência obstétrica, ginecológica e neonatal, que compõe o 

conjunto de hospitais universitários da Universidade Federal do Ceará. A MEAC forma, 

juntamente com o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), o Complexo Hospitalar da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), gerenciado pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH) desde novembro de 2013. A EBSERH é uma estatal vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC), criada em 2011, por meio da Lei nº 12.550. 

A MEAC surgiu na década de 50 de um esforço coletivo da sociedade para mudar 

os rumos na assistência à gestante e ao neonato na cidade de Fortaleza – Ceará da época, com 

suas ações e encontrando no amor da mãe ao amamentar seu filho, a sua verdadeira razão de 

existir. Possui como missão realizar assistência, ensino e pesquisa para o cuidado com 

excelência à saúde da mulher e do recém-nascido. Como visão, ser instituição acreditada, 

referência regional em pesquisa na área de saúde da mulher e perinatal, com profissionais 

capacitados e cenários de práticas adequados. Está ancorada nos valores de Compromisso com: 

a vida; o acolhimento das pessoas; a formação para o cuidado em saúde; a realização de 

pesquisas de excelência e a governança corporativa. 
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Encontra-se inserida na rede de saúde estadual e municipal, protagonizando 

diferentes ações ligadas a assistência e ao ensino, como as residências multiprofissionais em 

saúde da mulher e da criança, residência em enfermagem obstétrica, residência em 

ginecologia/obstetrícia e residência em neonatologia, além do desenvolvimento de atividades 

de média e alta complexidade, na atenção ambulatorial e hospitalar, integrada à rede de atenção 

à saúde do SUS, ensinando e assistindo de forma humanizada à mulher e ao recém-nascido, 

tomando como base os princípios da humanização, focadas no trabalho integrado, colaborativo 

e interdisciplinar. 

A escolha da Maternidade Escola Assis Chateaubriand para desenvolver este 

estudo, deu-se pelo histórico de implantação da gestão colegiada proposta pelo Ministério da 

Saúde, por ocasião do fortalecimento dos processos vinculados à humanização da assistência à 

saúde e qualificação da atenção ao parto e nascimento propostos pela Rede Cegonha. 

A MEAC está vinculada, desde 2011, à Rede Cegonha, estratégia do Ministério da 

Saúde que tem como objetivos: promover a implementação de novo modelo de atenção à saúde 

da mulher e à saúde da criança, com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e 

ao desenvolvimento da criança; organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil, para 

que esta garanta acesso, acolhimento e resolubilidade, e reduzir a mortalidade materna e 

infantil, com ênfase no componente neonatal (BRASIL, 2011). 

Nos aspectos gerenciais, a instituição desenvolve práticas administrativas 

coniventes com as propostas do Ministério da Saúde por meio da gestão colegiada, produzindo 

mobilização das equipes assistenciais, e proporcionando resultados satisfatórios entre os 

colaboradores, demonstrados pelos indicadores de assistência. Os resultados alcançados foram 

amparados pela assistência concedida à instituição pelo Ministério da Saúde após sua adesão à 

Rede Cegonha, através da figura do apoiador institucional, que desenvolveu estratégias de 

capacitação e sensibilização do corpo funcional da instituição quando foi implantada a 

cogestão. 

Campos et al. (2014) definem a figura do apoiador institucional como um recurso 

metodológico que busca reformular os tradicionais mecanismos da gestão, e foi um recurso 

utilizado pela Rede Cegonha para produzir as transformações necessárias nas instituições que 

aderissem à proposta do Ministério da Saúde. 

Nos anos seguintes, verificou-se a implantação das diretrizes da Rede Cegonha na 

MEAC, após a criação de seis colegiados de unidades, que foram denominados: Neonatologia, 

Emergência e Centro Obstétrico (2011); Unidades de Internação e Ambulatórios (2013); Bloco 

Cirúrgico (2014). A Ouvidoria passou a ter participação transversal nos diversos colegiados, e 
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as manifestações dos usuários foram utilizadas como pautas nas reuniões, propondo a 

reorganização das práticas e dos processos. 

Atualmente, os colegiados de unidades possuem articuladores locais que organizam 

reuniões sistemáticas mensais, monitoram indicadores e participam do Colegiado Ampliado. 

Por intermédio deste movimento, foram implementadas todas as diretrizes da Rede Cegonha, 

sendo a Maternidade reconhecida como um Centro de Apoio em Boas Práticas, pelo Ministério 

da Saúde. 

A exemplo de Araújo e Rates (2008), que também relataram transformações 

ocorridas em outra Instituição hospitalar, utilizando a gestão colegiada como meio para 

trabalhar e enfrentar problemas, a gestão colegiada proporcionou na MEAC, o estabelecimento 

de pactos entre trabalhadores e gestores, construídos em espaços democráticos, bem como 

estimulou o protagonismo dos sujeitos (trabalhadores, gestores e usuários) na produção de 

saúde e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

3.3 População pesquisada 

 

Lembra Appolinário (2006) o fato de entender por população ou universo “[...] um grupo 

de pessoas, objetos ou eventos que possuem um conjunto de características comuns.” Neste 

caso, a população é formada pelos sujeitos envolvidos na produção de saúde na MEAC. Para 

atender aos objetivos da pesquisa, este grupo foi dividido em três subpopulações: gestores, 

colaboradores e usuários, sendo que, para cada uma delas, foi adotada uma estratégia distinta 

para a coleta e a análise dos dados.  

O núcleo gestor foi avaliado na sua totalidade, caracterizando um levantamento 

censitário. Segundo levantamento por nós realizado, 49 indivíduos ocupavam cargos de chefia 

e supervisão técnica na MEAC durante o período de realização do estudo. 

Já os demais segmentos populacionais são bem maiores e mais diversos do que o 

primeiro, e estudá-los por completo é impraticável. Diante da dificuldade em pesquisar todos 

os envolvidos, houve a necessidade de adotarmos um procedimento científico para selecionar 

uma parte desse universo, que é a amostragem (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Para o núcleo dos colaboradores, com amparo nos dados disponibilizados pela 

Divisão de Gestão de Pessoas, foi possível traçar um plano de amostragem estratificada por 

vínculo funcional: UFC, EBSERH, Residentes e Terceirizados. Esta técnica é aplicável quando 

temos uma população que se divide em grupos com razoável homogeneidade interna, mas são 
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heterogêneos entre si. Acreditamos ser este o caso dos vínculos funcionais, cada um com uma 

visão singular em relação à gestão da MEAC.  

O plano amostral original consistia numa amostra aleatória estratificada para 

variáveis do tipo proporção, com alocação ótima entre os estratos. A fórmula é definida por 

Cochran (1977, p. 110) como: 

𝑛 =
 (∑ Wℎsℎ)2

𝑉 +
1

𝑁
∑ Wℎsℎ

2
 

Onde n é o tamanho da amostra, Wh é o peso do h-ésimo estrato na população, N é 

o tamanho da população e sℎ estima a variância do h-ésimo estrato. Vale ressaltar que, na falta 

de um estudo piloto prévio, foi adotada a estimativa de variância máxima em todos os estratos. 

Isso acontece quando pℎ (a proporção de indivíduos com a característica de interesse) é fixada 

em 0,5 para todos os estratos. Já o parâmetro V é definido por: 

𝑉 =
𝑑2

𝑍𝛼 2⁄
2  

Em que Z é o valor tabelado da distribuição normal padrão a um determinado nível 

de significância (α = 0,05) e d representa o erro máximo de amostragem, aqui fixado em 10 

pontos percentuais (p.p). A partição da amostra entre os estratos segue a regra de alocação ótima 

por custos fixos, expressa por: 

nℎ = n
 Wℎsℎ

∑ Wℎsℎ
 

Sendo nℎ  a parte da amostra referente ao h-ésimo estrato. Quando realizada de 

forma aleatória, essa técnica garante uma margem de erro de 10 p. p e confiabilidade de 95% a 

qualquer resultado estimado em forma de proporção, a partir da amostra n. 
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Tabela 1 – Partição da amostra aleatória estratificada entre os vínculos funcionais da Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand – UFC 

Vínculo População (N) 
Partição da amostra (planejada) 

Cálculo Arredondamento 

UFC 385 21,1 22 

Ebserh 887 48,5 49 

Residentes 83 4,6 5 

Terceirizados 307 16,8 17 

Total (soma) 1662 91 93 
Nota: O número de colaboradores (N) foi obtido junto à Divisão de Gestão de Pessoas (Dados 

disponibilizados em 07/11/2018). 
 

No decorrer da coleta de dados, no entanto, o número de formulários preenchidos 

superou a cota prevista no plano original, gerando uma amostra de 222 colaboradores. Esse 

resultado é compatível com um plano de amostragem aleatória simples com 95% de confiança 

e erro máximo de 6,1 pontos percentuais, sendo o erro definido por (COCHRAN 1977, p. 75): 

𝑑 =  𝑍𝛼 2⁄  √
  𝑝 (1 − 𝑝)

𝑛
  √

 𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
 

Onde Z é o valor tabelado da distribuição normal padrão ao nível α (0,05) de 

significância, N o tamanho da população (1662), n o tamanho da amostra (222) e p (0,5) estima 

a proporção de indivíduos com a característica de interesse. 

A estratégia escolhida para estudar os usuários da instituição, foi a amostragem, 

realizada por conveniência. A amostra é formada pelos usuários que formalizaram suas 

manifestações na Ouvidoria da Maternidade em 2018, sendo o instrumento de coleta a 

formalização dessa manifestação. Estas foram identificadas em relatório produzido pela 

ouvidoria da instituição e correspondem a participação dos usuários no ano de 2018.  

As manifestações foram confrontadas com as atas das reuniões dos colegiados 

realizadas no mesmo período, com a finalidade de perceber a valorização das observações dos 

usuários nas discussões e deliberações dos colegiados de unidade. 

 

3.4 Instrumentos para levantamento de dados  

 

A pesquisa foi desenvolvida com apoio em dois questionários (APÊNDICES A e 

B), encaminhados aos profissionais da instituição, bem como um levantamento das 

manifestações dos usuários na Ouvidoria.  
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Os links dos questionários foram enviados por e-mail, via dispositivo virtual Google 

Docs, enviados por e-mail, com o objetivo de alcançar todos os profissionais da instituição e 

um número de respostas satisfatórias para o atendimento das propostas da pesquisa. Os 

questionários eram acompanhados de uma apresentação da pesquisa e uma orientação prévia 

sobre a necessidade de escolher, conforme o papel que o profissional exercia na instituição, um 

dos questionários para responder. Todos os endereços eletrônicos utilizados foram fornecidos 

pela unidade da gestão de pessoas da instituição.  

Vale informar que os instrumentos foram pré–testados com um grupo composto por 

cinco voluntários, que desenvolvem atividades assistenciais na Instituição, a fim de identificar 

possíveis falhas de entendimento, estrutura, organização, etc. O objetivo era aprimorá-lo e obter 

resultados mais fidedignos. As sugestões contribuíram nos aspectos referentes à clareza dos 

questionamentos e abordagem do assunto, e assim foi definido o texto final. 

A escolha do questionário como instrumento de coleta de dados ocorreu em razão 

da necessidade de obter um quantitativo de respostas que envolvessem várias pessoas, 

simultaneamente. Outro aspecto que justifica a escolha do questionário como instrumento de 

coleta de dados está na concordância com o que diz Gil (2008), ao ensinar que esse instrumento 

garante o anonimato das respostas e permite que as pessoas o respondam no momento em que 

julgarem mais conveniente. 

Ainda de acordo com Gil (2008, p. 122), “[...] o questionário é um importante e 

popular instrumento de coleta de dados, possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo 

que estejam dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser 

enviado pelo correio.” Usar esse tipo de instrumento para coleta dos dados traz alguns 

benefícios, como, por exemplo, a avaliação ser uniforme, proporcionando assim economia de 

tempo, uma vez que abrange várias pessoas ao mesmo tempo. 

Além disso, Lakatos e Marconi (2003) acrescentam que o questionário traz a 

possibilidade de reduzir as distorções nos dados pela não influência do pesquisador nas 

respostas dos sujeitos. Foi relevante considerar esse aspecto, uma vez que a pesquisadora é 

também funcionária da instituição e poderia influenciar nas respostas dos profissionais. 

Ambos os questionários foram organizados com perguntas direcionadas aos dois 

grupos da instituição, cujos papeis podem ser gestor ou colaborador, considerando que todos 

podem participar da gestão colegiada da instituição. Eles foram estruturados com perguntas 

abertas e fechadas, visando, inicialmente, caracterizar a amostra, estabelecendo 

questionamentos acerca do perfil dos respondentes. As demais perguntas elaboradas para os 

dois questionários abordam os mesmos aspectos quanto a percepção, participação e avaliação 
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do respondente sobre a gestão colegiada, e as respostas foram analisadas e confrontadas, com 

o intuito de perceber qual a compreensão de cada grupo acerca do assunto. 

Para verificarmos a inserção do usuário externo junto aos colegiados gestores, 

considerando que suas opiniões são representadas pela Ouvidoria da MEAC nas reuniões de 

colegiado, foi analisado o relatório anual da Ouvidoria de 2018, a fim de identificar quais foram 

as manifestações apontadas pelos usuários durante o período.  

O relatório da Ouvidoria destacou algumas não conformidades indicadas pelos 

usuários, confrontadas com as atas das reuniões ocorridas no mesmo período. O objetivo foi o 

de identificar a representatividade das manifestações dos usuários na gestão colegiada da 

Maternidade, além de observar quais pautas da discussão contemplaram suas manifestações e 

se houve alguma deliberação confirmada nas atas que atendessem os seus questionamentos. 

 

3.5 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Inicialmente foi solicitada autorização ao gestor da Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand, e a seguir encaminhado o projeto da pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisas 

da instituição, a fim de cumprirmos a exigências da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 

da Saúde, que regulamenta as normas para a realização de pesquisas que envolvem seres 

humanos. 

 Após autorização do Comitê de Ética da Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

– UFC (Anexo A), foi elaborado conforme recomendação do referido Comitê o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sob a justificativa de que, embora não houvesse 

riscos diretos implicados na aplicação dos questionários, os sujeitos da pesquisa deveriam ter 

todos os esclarecimentos necessários no que diz respeito ao seu envolvimento, bem como as 

informações pertinentes à pesquisa.  

Neste contexto, foi organizado o processo de coleta de dados, com a inclusão do 

TCLE no corpo do questionário, onde ao acessar o link enviado por e-mail, somente após a 

leitura do TCLE, os que concordassem poderiam participar da pesquisa e responder o 

questionário. 

Vale ressaltar que ficou assegurado o caráter confidencial e voluntário da 

participação, consoante ocorreu também, com o compromisso em divulgar os resultados do 

trabalho. 
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3.6 Organização e análise dos dados  

 

Na demonstração dos dados quantitativos coletados, oriundos das respostas das 

questões fechadas, os indicadores foram submetidos a um tratamento estatístico e discutidos 

por meio de representação gráfica, com vistas a possibilitar melhor compreensão e interpretação 

das respostas. 

Os dados provenientes das questões abertas dos questionários e as informações 

verificadas no relatório da Ouvidoria da MEAC e confrontadas nas atas dos colegiados, foram 

organizados em categorias temáticas, com base nas questões que surgiram das respostas e 

informações. As categorias temáticas estão organizadas em tabelas e gráficos, com o mesmo 

intuito esclarecedor de interpretação das informações obtidas. A discussão de todos os dados 

foi realizada à luz da literatura pertinente. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são expressos os resultados e interpretações obtidos na pesquisa e 

serão discutidos em cinco blocos a saber: caracterização dos profissionais que participaram da 

pesquisa, seguido de reflexões acerca da percepção, participação, e avaliação da equipe 

multiprofissional sobre a gestão compartilhada. 

 Como remate e último bloco, trazemos a avaliação da participação dos usuários na 

gestão da Maternidade, onde foi possível conferir a sua inclusão nos processos deliberativos, 

mediante a análise das atas das reuniões de Colegiado realizadas no ano de 2018, comparando-

as com o relatório da Ouvidoria da MEAC no mesmo período. 

As interpretações e análises foram realizadas considerando os objetivos do estudo, 

sob relatório. 

 

4.1 Caracterização dos profissionais  

 

Abordamos nesta seção informações relativas à caracterização da amostra da 

pesquisa, expressando dados sobre número de participantes, conforme o vínculo funcional, o 

papel que exercem na MEAC, cargo efetivo/profissão, idade, sexo, tempo durante o qual os 

profissionais trabalham na instituição, e tempo em que os gestores estão à frente dos processos 

deliberativos na Maternidade. O objetivo é conhecer o perfil dos profissionais da instituição 

que participaram da pesquisa. 

 

4.1.1 Participantes da pesquisa 

 

Participaram do estudo, 222 profissionais que voluntariamente responderam os 

questionários enviados por e-mail. Os dados constantes na Tabela 2, demonstram a participação 

de todos os funcionários da MEAC que responderam os instrumentos conforme o vínculo 

funcional. 
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Tabela 2 – Distribuição dos dados, de acordo com o número total e o percentual de questionários 

respondidos para o estudo, de acordo com o vínculo funcional 

Profissionais por 

vínculo 

Questionários respondidos  Porcentagem 

Colaboradores Gestores Total 

UFC 36 25 61 27,5 

EBSERH 98 24 122 55,0 

Residentes 18 0 18 8,1 

Terceirizados 21 0 21 9,4 

Total 173 49 222 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Foram respondidos 222 questionários, e entre estes verifica-se que a maioria dos 

participantes declararam como vínculo funcional a EBSERH (55,0%), seguidos pelos que 

declararam ser UFC (27,5%), terceirizados (9,4%) e residentes (8,1%), respectivamente.  

Os profissionais participantes da pesquisa responderam o questionário conforme o 

papel que exercem na instituição. O Gráfico 1, esclarece a característica dos profissionais que 

participaram da pesquisa e a sua relação entre o vínculo funcional e o papel que exercem na 

instituição.  

 

Gráfico 1 – Profissionais da Maternidade Escola Assis Chateaubriand que participaram do 

estudo segundo vínculo funcional e papel na instituição 

 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Os colaboradores são todos os profissionais que não ocupam cargos em gerência na 

instituição. Observamos no total de respostas demonstradas, que a maioria (173), dos 

participantes que exercem papel de colaboradores na MEAC corresponde aos profissionais que 

possuem o vínculo funcional com a EBSERH, seguido por 61 funcionários da Universidade 

Federal do Ceará (UFC).  
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Em relação ao número de questionários respondidos por profissionais que possuem 

cargos nas gerências, os gestores, observamos que a maioria (25) foi respondida por 

trabalhadores cujo vinculo funcional é com a UFC. Confirmamos que nas categorias 

relacionadas aos terceirizados e residentes, não existem gestores.  

 

4.1.2 Cargo efetivo/profissão dos colaboradores 

 

Os cargos efetivos/profissão dos colaboradores foram agrupados por área de 

atuação a fim de expressar os dados com maior clareza e possibilitar melhor entendimento das 

reflexões propostas pelo estudo, além de caracterizar a representatividade da equipe 

multiprofissional da instituição.  

Identificamos uma heterogeneidade de profissões vinculadas à assistência direta aos 

pacientes, desde médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de Enfermagem, psicólogos, 

assistentes sociais, fisioterapeutas entre outras sinalizadas nas respostas do questionário. Nas 

áreas de apoio e administrativas, foram indicadas as profissões de assistentes administrativos, 

hotelaria, supervisores, contínuos, serviços gerais, porteiros, vigilantes etc. Todos os residentes 

são vinculados às áreas assistenciais. 

 

Tabela 3 – Cargo efetivo entre os colaboradores, conforme área de atuação na instituição 

estudada 

Área de Atuação  Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Não informaram 2 1,2 1,2 

Administrativo / Apoio 32 18,5 18,5 

Assistencial 139 80,3 80,3 

Total 173 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com a Tabela 3, entre os colaboradores, que informaram o cargo efetivo 

em que trabalham na instituição pesquisada, verificamos que 80.3% dos participantes deste 

experimento desenvolvem atividades assistenciais, em processos vinculados ao cuidado de 

saúde junto a mulheres e recém-nascidos, e 18,5% corresponderem às respostas dos 

profissionais que exercem papel administrativo e apoio de hotelaria e serviços gerais. Apenas 

1,2 % dos respondentes não informou seu cargo efetivo.  

Consideramos que o conhecimento das áreas de atuação dos profissionais qualifica 

as respostas e reúne informações valiosas ao estudo, uma vez que estes, além de executarem os 

cuidados prestados junto a mulheres e seus recém-nascidos, conhecem as dificuldades e 
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vivenciam as demandas do serviço. Além disso, acreditamos que estes também comparecem às 

reuniões dos colegiados gestores das unidades onde desenvolvem suas atividades. 

Nossa opção foi por não verificar no questionário referente aos gestores, a indicação 

do cargo/profissão destes, pois entendemos que, para o exercício da gestão, o profissional 

necessita de formação complementar específica, que o é comum aos profissionais da instituição.  

 

4.1.3 Idade, tempo de trabalho e gestão 

 

Sobre a idade dos participantes, esta demanda revela que há grande variação de 

idade entre os sujeitos. Entre os profissionais, as idades variam de 22 a 60 anos, com média de 

 37,97 anos para os colaboradores e 43,89 entre os gestores. Verifica-se no 

histograma (Gráfico 2) a idade dos colaboradores, segundo as respostas no questionário da 

pesquisa. 

 

Gráfico 2 – Idade dos colaboradores da MEAC que participaram do estudo em anos completos 

 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

É observado o fato de que dos 173 profissionais que responderam este quesito no 

questionário, seis não indicaram a idade. Esses profissionais também optaram por não indicar 

o tempo de trabalho na MEAC, entretanto é possível verificar que, ao fazer a relação das suas 

idades com o tempo de serviço na instituição, notamos que o máximo de tempo indicado entre 

estes foi de 36 anos, segundo a tabela demonstrada na sequência. 
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Tabela 4 – Distribuição dados referentes aos colaboradores, conforme idade e tempo de trabalho na MEAC 

(Fevereiro – 2019) 

Análise de dados 
 Idade (anos 

completos) 

Tempo de 

trabalho na Meac 

(anos completos) 

N 
Válido 167 167 

Ausente 6 6 

Média 37,9 6,5 

Mediana 38 3 

Desvio-Padrão 9,9 7,74 

Mínimo 22 0 

Máximo 60 36 

Percentis 

25 32 2 

50 38 3 

75 44 7 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Percebemos, conforme apresentado na Tabela 4, que 50% dos profissionais 

possuem idade de 38 anos e tempo de trabalho correspondente a três anos. Os profissionais 

mais velhos possuem 44 anos e um percentil correspondente a seis anos de trabalho na 

instituição. 

Outros estudos desenvolvidos junto a populações de unidades hospitalares mostram 

variações semelhantes de idade, coincide com o período ativo do trabalhador brasileiro. Na 

população que participou do estudo, entretanto, a média de idade sugere profissionais mais 

maduros, com mais tempo de experiência na Instituição, e a possibilidade de agregar valor em 

suas respostas aos questionamentos formulados pela pesquisa.  

Entre os gestores, são verificadas na Tabela 5, características diferenciadas das 

encontradas entre os colaboradores, com média de idade de 43, 89 anos e o tempo de trabalho 

médio de 10,33 anos. Os profissionais mais velhos possuem 52 anos de idade e tempo de serviço 

de 14,75 anos de vínculo com a instituição. 
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Tabela 5 – Distribuição dos dados referentes aos gestores, conforme idade, tempo de trabalho na MEAC e 

tempo da gestão. (Fevereiro – 2019) 

Análise de dados  
Idade (anos 

completos) 

Tempo de trabalho 

na Meac (anos 

completos) 

Tempo de gestão 

(anos 

completos) 

N 
Válido 47 48 48 

Ausente 2 1 1 

Média 43,8 10,3 4,6 

Mediana 43,0 7,5 3,0 

Desvio-Padrão 8,6 8,9 6,0 

Mínimo 22 1,0 0,0 

Máximo 60 32 33,0 

Percentis 

25 38,0 3,2 2,0 

50 43,0 7,5 3,0 

75 52,0 14,7 5,0 
Fonte: Dados da pesquisa elaborados pela autora (2019). 

 

Em relação ao tempo em que esses profissionais se encontram envolvidos com os 

processos da gestão, verificamos na Tabela 5, que existe grande variabilidade de tempo 

informado pelos profissionais, em que o menor tempo é menor do que um ano completo e o 

maior é de 33 anos. Observamos que 50% dos sujeitos declararam que possuem três anos de 

tempo dedicado ao exercício da gestão.  

É notório no histograma seguinte, Gráfico 3, o fato de que a maior concentração de 

tempo dos profissionais dedicado à gestão é em torno de dez anos. Uma pequena quantidade de 

profissionais possui acima desta frequência. 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos dados, de acordo com o tempo da gestão (anos completos) dos gestores da instituição 

Fonte: Dados da pesquisa elaborados pela autora (2019). 
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Comparamos as informações referentes ao tempo em que os gestores declararam 

pertencer ao quadro dos gestores da instituição, com o tempo declarado ao seu vínculo com 

esta, e percebemos que a maioria também está concentrada em menos de dez anos, conforme 

Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos dados, conforme o tempo de trabalho dos gestores na MEAC, em anos 

completos 

 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

É lícito acrescentar a observação de que a maioria dos profissionais que 

responderam os questionários foi de profissionais com vínculo EBSERH, foram admitidos nos 

últimos quatro anos, o que esclarece a característica dos dados expressos. 

 

4.1.4 Sexo 

 

Entre os colaboradores, em relação ao sexo, a maioria 141 (81,5%) declarou ser do 

sexo feminino e apenas 31 (17,9%) sujeitos do sexo masculino. Um (1) deles não declarou o 

sexo.  

Já entre os gestores, o percentual atribuído ao sexo feminino é levemente maior do 

que entre os colaboradores [42 (85.7%) ] e os que declararam ser do sexo masculino foram sete 

(14,3%), conforme Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Distribuição dos dados dos colaboradores e gestores, segundo o sexo 

 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

Nota: Apenas 01 profissional colaborador não esclareceu o sexo. 

 

É válido refletir sobre as características referentes ao sexo dos participantes da 

pesquisa, pois o estudo foi desenvolvido em uma maternidade, instituição eminentemente de 

cuidados da mulher em vários estádios da vida. Esta é classificada como informação relevante 

para considerar as respostas de profissionais que poderão estar mais sensíveis aos assuntos 

discutidos nos colegiados gestores. 

 

4.2 Percepção dos profissionais  

 

A segunda parte do questionário encaminhado aos profissionais da instituição, 

direciona quesitos que exploram a percepção do respondente sobre gestão colegiada na 

instituição estudada. A intenção da busca é pelo entendimento de como os gestores e 

colaboradores percebem, segundo suas convicções, os significados que envolvem o assunto, 

justificando a intenção de verificar o entendimento dos profissionais e o seu domínio para o 

alcance dos objetivos propostos pelo estudo. 

Optamos por demandar aspectos pertinentes a cada grupo, compreendendo que, dos 

que exercem a tarefa da gestão dos processos na instituição, é esperado um maior entendimento, 

além do domínio de processos deliberativos que necessitam estar sintonizados com as metas da 

instituição. As colocações emersas das respostas abertas, foram transcritas no estudo, para 

ilustrar o entendimento coletivo do grupo, com o cuidado de manter o anonimato das respostas. 

Por outro lado, para os outros profissionais, os questionamentos foram realizados 

mediante perguntas fechadas e direcionados ao campo da definição do que seja gestão 
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colegiada. Partindo deste ponto, discutimos nesse quesito as respostas que surgiram do 

questionário, onde os participantes da pesquisa, expuseram percepções sobre gestão colegiada. 

Percepção é, sem dúvida, um grande instrumento de análise do ser humano, pois 

cada pessoa realiza processo seletivo e analítico de expressão única, diferente dos demais 

sujeitos. Nos livros de Psicologia, encontramos, com algumas variações, a ideia de que 

percepção é o “[...] processo de selecionar, organizar e interpretar os estímulos oferecidos pelo 

meio ambiente. ” (CONCEITO..., 2017). É a maneira como vemos, julgamos, conceituamos e 

qualificamos as coisas no mundo e em nós mesmos. É o efeito ou a ação de perceber; a 

capacidade de analisar, diagnosticar, avaliar algo (MATOS; JARDILINO, 2016). 

Num ensaio, realizado por Lamb, Hair e McDaniel (2012) sobre o fator percepção, 

este o define como o processo pelo qual selecionamos, organizamos e interpretamos estímulos, 

traduzindo-os em uma imagem significativa e coerente. “Na essência, a percepção é a forma 

como vemos o mundo ao nosso redor e como reconhecemos que precisamos de ajuda na tomada 

de uma decisão [...].” (LAMB, HAIR, MCDANIEL, 2002, p. 99). Embora o estudo tenha sido 

desenvolvido para a incremento dos conceitos de marqueting, sua coerência com os significados 

para este estudo reforça o entendimento de que a percepção é a capacidade do sujeito de julgar 

e avaliar segundo as experiências individuais. 

Matos e Jardilino (2016, p. 22) complementam expressando, que a percepção, é 

principalmente definida como organização e interpretação de sensações/dados sensoriais que 

resultam em uma consciência de si e do meio ambiente, como uma representação dos objetos 

externos/exteriores. Destacamos a interpretação como fator importante: isso significa que não 

percebemos o mundo diretamente porque a nossa percepção é sempre uma interpretação desse 

mundo. 

Assim, no questionário direcionado aos gestores da instituição, inicialmente, 

buscamos inquirir, por meio de pergunta aberta, a explanação da sua percepção sobre os 

objetivos de uma gestão colegiada.  

A maioria das respostas, correspondendo a 13 questionários, aponta que o objetivo 

maior da gestão colegiada é o trabalho e valorização da equipe, favorecendo a democratização 

e as tomadas de decisão coletivas, corroborando as palavras de Fontoura (2017), ao destacar a 

ideia de cogestão para os gestores, como meio de pensar a tomada de decisão sobre uma base 

participativa e democrática, tendo como efeitos a democratização das relações e o aumento da 

participação dos trabalhadores. Destacamos algumas percepções dos gestores sobre o assunto, 

na sequência, denominados pela letra G e o número correspondente. 
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O objetivo da gestão colegiada é “[...] ampliar o poder da tomada de decisão, com 

maior representatividade de um grupo. A coletividade está representada nos núcleos gestores 

locais. ” (G1). 

Outro gestor complementa sua percepção acerca do objetivo da gestão colegiada: 

“É tomar as decisões conjuntamente, partindo do pressuposto que todos são responsáveis no 

alcance dos objetivos da instituição. ” (G2). 

“Possibilitar a democratização do poder decisório através da horizontalização das 

discussões institucionais através da participação dos sujeitos sociais envolvidos no processo. ” 

(G3). 

É amplamente verificável na literatura disponível a noção de que a tomada de 

decisão nos espaços colegiados reconhece, em cada um dos agentes, um processo inclusivo e o 

fortalecimento do coletivo, e isto é desencadeador de pactos acordados para atingir as diversas 

metas contratadas, sendo, portanto, um poderoso meio de democratização institucional, 

necessário para o desenvolvimento da corresponsabilização quando no exercício do poder, da 

participação nas discussões, do acesso às informações e na tomada de decisões (FONTOURA, 

2017).  

Ainda sobre a tomada de decisão, conforme advindo dos colegiados gestores, 

Campos et al. (2014) esclarecem que estes são espaços coletivos, os lugares organizacionais 

em que ocorrem encontros entre sujeitos com distintos interesses e papéis institucionais, 

concedendo oportunidade para análise e tomada de decisão. Todos esses espaços coletivos, para 

funcionarem em cogestão, devem ter um caráter deliberativo, isto é, hão de permitir a tomada 

de decisões por parte dos agentes envolvidos em cada uma dessas instâncias. 

A participação de todos os funcionários envolvidos na assistência imprime a marca 

da partilha das responsabilidades e da busca por soluções coletivas aos problemas enfrentados.  

Revela, também, nas respostas encontradas no estudo, outro ponto de vista 

percebido pelos gestores acerca dos objetivos da gestão colegiada, onde estabelece a 

corresponsabilização e a partilha de problemas e soluções. Verificamos nos argumentos dos 

gestores que: 

“O objetivo do colegiado gestor é compartilhar a gestão fazendo com que os 

colaboradores envolvidos tenham corresponsabilização com autonomia e participação nos 

processos decisórios.” (G4). 

“Envolver os funcionários na gestão, compartilhando as demandas da unidade, para 

torná-los aliados no processo de mudança e resolução de problemas. A gestão compartilhada 
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valoriza a equipe multiprofissional pois a mesma contribui para o fortalecimento das boas 

práticas e respalda o gestor em suas decisões.” (G5). 

Para Bernardes (2005) a corresponsabilização tende a levar a um maior 

comprometimento na busca dos objetivos e metas almejadas. É uma espécie de ponto de partida 

que, tomando os objetivos comuns como foco de atenção, faz com que os profissionais 

envolvidos busquem aprimoramento e qualificação para facilitar o alcance dos resultados. 

Santos Filho e Barros (2007) ressaltam, contudo, que o aprimoramento dos 

profissionais, além de facilitar o alcance dos resultados promovidos pela corresponsabilização 

junto a gestores, promove a valorização dos trabalhadores e usuários e reorganiza os processos 

e relações de trabalho, propondo, essencialmente, transformações nas relações sociais desses 

personagens em sua experiência cotidiana de produção, organização e condução dos serviços 

de saúde.  

Outro ponto de vista suscitado nos argumentos dos gestores define como objetivo 

de a gestão colegiada estabelecer prioridades e alcançar maior assertividade nos processos 

deliberativos. Este argumento foi exposto por um dos gestores: 

 “O objetivo da gestão colegiada é procurar sempre o melhor para a instituição, 

trazendo mais transparência e maior assertividade nas decisões.” (G6). 

No contexto do argumento sobre a assertividade nas decisões trazido por um dos 

gestores que participaram do estudo, verificamos que as decisões trabalhadas em grupo, 

proporcionam o entendimento de vários aspectos relacionados ao objeto da discussão. Somente 

é possível que um assunto seja exaustivamente discutido, quando os sujeitos envolvidos no 

debate estão familiarizados com o problema. Os próprios envolvidos vivenciam as dificuldades 

e vislumbram uma solução assertiva ao problema, o que jamais aconteceria se a decisão 

dependesse de um gestor que está distante e fechado em seu gabinete e, portanto, longe das 

soluções.  

A gestão colegiada, como foi discutido nas bases conceituais deste estudo, é 

apontada como expediente eficaz na mudança nos processos de humanização à saúde no Brasil. 

Nesse sentido, as reflexões apontadas buscam a emersão de pontos que se articulam com o 

marco conceitual e com as diretrizes do SUS. Nesse sentido confirmamos o entendimento da 

valorização do trabalho em equipe por parte dos gestores da instituição, na produção de uma 

grupalidade que sustente elaborações coletivas e que seja capaz de produzir mudanças internas 

na maneira de gerenciar. 

Prosseguindo nessa direção, indagamos quais suas percepções acerca da inclusão 

dos colaboradores nos processos deliberativos das reuniões de colegiado. As respostas, 
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apresentadas na Tabela 6, apontaram para a confirmação de que estes acreditam na inclusão, 

embora restrita, dos demais funcionários nos processos decisórios. 

 

Tabela 6 – Distribuição dos dados, de acordo com a percepção dos gestores sobre a inclusão 

dos colaboradores nos processos de decisão da instituição, desde os colegiados gestores 

Categorias  Frequência Porcentagem 

Pouco incluídos 19 38,8 

Incluídos 25 51,0 

Totalmente incluídos 5 10,2 

Total 49 100,0 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

  

A inclusão de novos sujeitos nos processos decisórios das organizações de saúde, 

para se concretizar como prática em gestão, necessita de condições políticas e institucionais 

efetivas. Essas condições políticas tomam expressão como arranjos e dispositivos, os quais 

criam um sistema de cogestão, viabilizando a constituição de espaço-tempo para o exercício da 

gestão compartilhada, cogestão, cogoverno (BRASIL, 2012). 

 Ainda no campo da percepção dos participantes do estudo, a fim de ampliar as 

reflexões do estudo, indagamos os colaboradores sobre a existência da gestão colegiada na 

instituição e verificamos que 87,2% correspondendo a 150 colaboradores que responderam o 

questionário, afirmaram que possuem conhecimento da existência da gestão colegiada na 

instituição.  

Prosseguindo nessa direção buscamos o entendimento dos colaboradores sobre a 

existência dos colegiados gestores na Instituição. As informações que emergem das respostas 

tabuladas sobre essa pergunta, revelam na Tabela 7, que 94 profissionais que correspondem a 

54,3% das respostas dos colaboradores, afirmam que a gestão colegiada é uma reunião entre os 

gestores da unidade para discutir assuntos da gestão. Em contrapartida, 37,6% correspondendo 

a 65 profissionais, responderam que, a gestão colegiada uma é reunião entre todos os 

funcionários da unidade para discutir assuntos de interesse da unidade. 
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Tabela 7 – Distribuição dos dados de acordo com a percepção dos colaboradores sobre o que entendem 

por gestão colegiada 

Gestão colegiada segundo os colaboradores Frequência Porcentagem 

Não válido 1 0,6 

É um arranjo/dispositivo de fortalecimento do 

coletivo organizado para transformação da realidade 
1 0,6 

É uma reunião de discussão dos problemas de outras 

unidades 
5 2,9 

É uma reunião entre os gestores da unidade para 

discutir assuntos de gestão 
94 54,3 

É uma reunião entre todos os funcionários da unidade 

para discutir assuntos de interesse da unidade 
65 37,6 

Não sei do que se trata 7 4,0 

Total 173 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Não possuímos evidências do alcance do questionário aos profissionais nos vários 

turnos de trabalho, entretanto apesar da ser uma prática da gestão bem conhecida nos turnos da 

manhã, horário em que a maior parte dos gestores comparece, acreditamos que é necessário 

desenvolver estratégias para divulgar o meio e os processos deliberativos que envolvem a 

gestão colegiada. 

Por outro lado, quando se trata da inclusão de sujeitos no processo decisório, a 

pesquisa também buscou verificar, junto aos gestores da Instituição, sua percepção acerca da 

inclusão dos usuários nos colegiados gestores. O que foi revelado pelas respostas informa que 

poucas manifestações dos usuários são incluídas nas pautas, como pode ser conferido na Tabela 

8. Sua representatividade, na maioria das reuniões dos colegiados, depende da partilha de 

informações trazidas pela Ouvidoria para as reuniões dos colegiados, e em algumas reuniões, o 

próprio usuário é convidado a participar. Está evidente, entretanto, por meio das respostas dos 

gestores, que poucas pautas são inspiradas pelos questionamentos dos usuários. 

 

Tabela 8 – Distribuição de dados, conforme a percepção do gestor sobre a representação das demandas do 

usuário nos debates e deliberações das reuniões do Colegiado 

Inclusão do usuário segundo os Gestores  Frequência Porcentagem 

Não percebo a participação do usuário 11 22,4 

Através da Ouvidoria. Porém, poucas 

manifestações são incluídas nas pautas 
23 46,9 

 Através da Ouvidoria. Todas as 

manifestações são incluídas nas pautas 
12 24,5 

 O usuário participa diretamente nas 

reuniões de colegiado 
3 6,1 

Total 49 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 
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Descobrimos que 46,9% das respostas revelam que poucas manifestações dos 

usuários são incluídas nas pautas das reuniões. Considerando o percentual acumulativo dos 

números encontrados, notamos que cerca de 69,4% das respostas são indicativas de que pouca 

ou nenhuma participação é percebida. 

Tal situação é notada em vários estudos, entre os quais destacamos uma observação 

de Carvalho e Paes (2016), indicando fatores convergentes e divergentes na direção da gestão 

colegiada e apontando como um desafio a participação do cidadão nos grupos gestores. O autor 

relata que a participação não é incentivada pelos profissionais e muitos usuários desconhecem 

seus direitos de inclusão, assumindo atitudes de gratidão em virtude dos serviços recebidos. 

Cremos ser necessário articular os interesses dos profissionais e usuários aos 

proveitos da Instituição, e o fomento a estratégias de conscientização dos profissionais e 

usuários da Instituição, poderá produzir a ampliação do conhecimento dos profissionais e 

usuários nos espaços coletivos da gestão. 

 

4.3 Participação dos profissionais  

 

A perspectiva da participação social nas políticas públicas de saúde é considerada 

uma das modalidades mais avançadas de democracia, ao determinar uma nova relação entre 

Estado e sociedade e fortalecer a democratização da gestão pública em saúde, de modo que as 

decisões sobre as ações na saúde sejam negociadas com representantes da sociedade, 

conhecedores da realidade de saúde das comunidades. Por meio das políticas públicas, o Estado 

deve contribuir para minimizar as desigualdades sociais e incentivar uma cidadania proativa, 

para que as pessoas, com direitos reconhecidos e concretizados, possam também se solidarizar 

e multiplicar os meios de cooperação (DUBOW et al., 2017). 

Assim, torna-se fundamental discutir o exercício da participação e controle social 

nas políticas públicas de saúde, a fim de compreender a influência que as esferas coletivas de 

participação têm na formulação, execução, fiscalização e avaliação destas políticas.  

De efeito, o estudo desenvolvido na Instituição pesquisada buscou também verificar 

junto aos gestores e colaboradores sua participação nos meios da gestão colegiada, como 

estratégia de controle social dos funcionários da Instituição na cooperação por uma assistência 

de saúde humanizada, exercitadas durante as reuniões das unidades de internação. 

As reuniões dos colegiados gestores das unidades de internação, conforme descrito 

anteriormente, funcionam com a frequência de sessões ordinárias, mensais, divulgadas 

previamente por meio de dispositivos diversos de comunicação, como convites pessoais, 
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cartazes em flanelógrafos, grupos de redes sociais virtuais, convites pessoais e monitores de TV 

com dispositivo interno de notícias. Os informativos divulgados fornecem informações sobre 

data, horário, pautas e locais das reuniões. 

Apesar disso, de acordo com os dados coletados no estudo, a maioria dos 

profissionais entre os colaboradores, não sabe quando ocorrem as reuniões de colegiado, 

correspondendo a 56,6% das respostas. Por outro lado, 43,4%, relatam que tomam 

conhecimento das reuniões por meio das redes sociais ou aplicativos de mensagens e convites 

pessoais. Estas informações estão apresentadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Distribuição dos dados, de acordo com o conhecimento dos colaboradores sobre quando ocorrem 

as reuniões do Colegiado na unidade 

Conhecimento dos colaboradores sobre 

quando ocorrem as reuniões 
Frequência Porcentagem 

Não 98 56,6 

Sim 75 43,4 

Total 173 100,0 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Outro aspecto relacionado à participação dos colaboradores que chama a atenção, 

além da falta de conhecimento sobre quando ocorrem as reuniões, está relacionado a negação 

das respostas acerca da sua participação. Verifica-se nas informações demonstradas na Tabela 

10 que a maioria dos sujeitos que responderam o questionário, exprime nunca haverem 

participado de uma reunião do Colegiado gestor de sua unidade, embora tenham afirmado que 

sabem quando acontecem as reuniões, de acordo com os dados expostos anteriormente. 

 

Tabela 10 – Distribuição dos dados, conforme a declaração de participação do colaborador em alguma 

reunião de Colegiado 

Declaração de participação do 

colaborador 
Frequência Porcentagem 

Não 105 60,7 

Sim 68 39,3 

Total 173 100,0 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Observamos, que nos dados acerca da participação dos colaboradores nas reuniões 

de colegiado, 60,7% dos respondentes da pesquisa informam que delas não participam. 

Embora sejam disponibilizados instrumentos para divulgação das reuniões, como 

cartazes em flanelógrafos e avisos permanentes na TV MEAC, existe a necessidade de estimular 
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a participação de todos, esclarecendo os profissionais, que as reuniões são abertas à participação 

voluntária das pessoas que tenham interesse.  

A reflexão que emerge dos dados, aliada a revelação contida na Tabela 7, onde 

descreve a percepção do colaborador, sobre o entendimento da reunião de colegiado como uma 

reunião de gestores da unidade para discutir assuntos de interesse da unidade, define a 

necessidade de buscar dispositivos de capacitação ou orientação dos profissionais sobre o livre 

envolvimento das pessoas nas reuniões, além de fortalecer o caráter inclusivo do colegiado. 

A inclusão deve ser percebida por todos os profissionais da Instituição como 

condição para a mudança nos processos de trabalho. Ela começa nas práticas democráticas de 

gerir, uma vez que a própria Política Nacional de Humanização (PNH), no eixo da gestão, 

aponta para a implementação de instâncias participativas de decisão e de horizontalização das 

“linhas de mando”, valorizando o trabalho em equipe, a “comunicação lateral”, democratizando 

os processos decisórios (BRASIL, 2010).  

Por outro lado, além de declarar não participar da reunião de colegiado, na Tabela 

11, o colaborador justifica sua ausência nas reuniões de colegiado. 

 

Tabela 11 – Distribuição de dados, de acordo com a justificativa da ausência do colaborador que afirma não 

participar das reuniões de colegiado 

Justificativa da ausência dos colaboradores 

que afirmam não participar das reuniões de 

colegiado 

Frequência Porcentagem 

(Participam dos colegiados) 68 39,3 

Não recebo o convite 77 44,5 

Não sou liberado para participar 7 4,0 

Não tenho interesse 1 ,6 

Não tenho tempo disponível para participar 19 11,0 

Priorizo outras atividades 1 ,6 

Total 173 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Os dados revelados na Tabela 11, mostram que 39,3% dos sujeitos não responderam 

este questionamento, entretanto entre aqueles que afirmam não participar do colegiado gestor, 

a maioria (44,5%) justifica que não frequenta a reunião porque não recebe convite. Podemos 

inferir que a justificativa revela uma queixa em ser reconhecido ou ser envolvido de maneira 

pessoal na participação das reuniões. Tal informação sugere o desenvolvimento de estratégias 

de sensibilização e capacitação dos colaboradores sobre a importância do envolvimento 

proativo dos profissionais. 
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Conforme Santos Filho e Barros (2007), ao se pretender criar um dispositivo para 

enfrentamento desse assunto, pode-se incorrer no risco de se instituírem atividades de 

“reunião”, nos moldes de uma agenda essencialmente administrativa, o que evidentemente 

restringiria ou mesmo distorceria o papel de possibilitar espaços para interlocuções e 

comunicações efetivas a que se referem (e querem) os trabalhadores. 

Outros aspectos que envolvem a participação dos colaboradores nas reuniões dos 

colegiados gestores são revelados nas respostas contidas na Tabela 12, onde, mesmo afirmando 

seu desconhecimento e/ou justificativa para não participação nas reuniões, estes confessam sua 

irregularidade em frequentá-las.  

 

Tabela 12 – Distribuição de dados, conforme a frequência dos colaboradores que afirmam participar nas 

reuniões do Colegiado 

Frequência dos colaboradores nas reuniões  Frequência Porcentagem 

(Não participam das Reuniões) 105 60,7 

Nunca participo 3 1,7 

Raramente participo 39 22,5 

Participo, porém, falto muito 8 4,6 

Participo e falto raramente 12 6,9 

Participo de todas as reuniões 6 3,5 

Total 173 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Para os colaboradores que afirmam participar das reuniões, existe irregularidade em 

seu envolvimento com o meio da gestão. Quando agrupamos as respostas dos sujeitos, 

verificamos que 50 profissionais, correspondendo a 38,7% das respostas válidas, demonstram 

uma participação insipiente, do colaborador nas reuniões de colegiado, uma vez que refere 

nunca participar (1,7%), ou raramente participar (22,5%), ou participar, porém com muitas 

faltas (4,6%). 

Em uma unidade hospitalar, as atividades são imprevisíveis, principalmente em 

instituições que trabalham com “porta aberta”, onde, constantemente chegam novos pacientes, 

com os mais variados graus de comprometimento, exigindo da equipe adaptações ao número 

de cuidadores e cuidados pertinentes à realidade que se apresenta. Acreditamos que as reuniões 

com data, horário e local pré-estabelecidos, muitas vezes ficam vulneráveis ao contexto, 

exigindo compreensão da parte dos articuladores, no sentido de aceitarem o desfalque de alguns 

participantes. 
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Por outro lado, precisa-se verificar o envolvimento dos gestores e, nesse contexto, 

também incluí-los, ante as capacitações e sensibilizações. 

Entre os gestores, também se verificam irregularidades na frequência dos 

participantes. Acreditamos que o crédito a esse aspecto está no caráter de liberdade na 

participação em razão de outras responsabilidades e agendas para os gestores cumprirem.  

É observável, na Tabela 13, referente à participação dos gestores nas reuniões dos 

colegiados que 12,2% nunca participaram de reuniões de colegiados, entretanto, a maioria 

(57,1%), relata que participa. Embora de acordo com as respostas dos sujeitos, apenas 14,3% 

participem de todas as reuniões, notamos que 40,8% declara maior envolvimento com o meio 

de gestão colegiada.   

 

Tabela 13 – Distribuição dos dados, conforme a frequência dos gestores nas reuniões do Colegiado 

Frequência dos gestores nas reuniões Frequência Porcentagem 

(Não informaram) 10 20,4 

Nunca participo 6 12,2 

Raramente participo 5 10,2 

Participo, porém, falto muito 8 16,3 

Participo e falto raramente 13 26,5 

Participo de todas as reuniões 7 14,3 

Total 49 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

  

Ainda sobre a participação dos gestores nos colegiados, também foi verificado o 

tempo em que se encontram na composição dos colegiados em sua unidade, conforme Tabela 

14. 

 

Tabela 14 – Distribuição dos dados, conforme o tempo em que os gestores se encontram na composição do 

Colegiado gestor em sua unidade 

Análise de dados 
 Há quanto tempo você está na composição do colegiado 

gestor de sua unidade/instituição (anos completos)? 

N 
Válido 48,0  

Ausente 1,0 

Média 2,8 

Mediana 3,0 

Desvio Padrão 2,1 

Mínimo 0,0 

Máximo 7,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 
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O Ministério da Saúde, em 24 de junho de 2011, institui no âmbito do Sistema 

Único de Saúde, a Rede Cegonha em todo Brasil, a ser implementada, gradativamente, em todo 

território nacional, organizando-se a partir de diretrizes, entre estas, o estímulo à 

implementação de Colegiado Gestor nas maternidades e outros dispositivos de co-gestão 

tratados na Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2011). No mesmo ano, após a 

vinculação da MEAC à Rede Cegonha, iniciaram-se os colegiados gestores nas unidades da 

Instituição.  

Assim, dando continuidade a verificação do tempo que os gestores se encontram 

envolvidos com a composição do colegiado das unidades, concluímos que o tempo máximo de 

participação do colegiados é de sete anos, e entre os gestores que participaram do estudo, o 

tempo médio de participação é de 2,8 anos. A mediana dos dados é de três anos. 

 A participação como instrumento de inclusão dos profissionais nos processos de 

fortalecimento e democratização da gestão revela neste estudo, que, embora existam 

dificuldades relacionadas ao desconhecimento da parte de alguns colaboradores, e a frequência 

irregular, está ativa. Percebemos a necessidade de capacitações, com a demonstração dos dados 

coletados por este estudo, os quais poderão potencializar o meio da gestão, além de possibilitar 

a inclusão de novos agentes nas reuniões, e ampliar o quantitativo de profissionais que irão 

contribuir com o processo de gestão participativa. 

A necessidade de capacitação favorece a melhora da realidade mostrada, pois 

possibilita a adesão de outros sujeitos às reuniões, permitindo um revezamento entre os 

profissionais que poderão em conjunto compartilhar a gestão da unidade. Além disso, é 

necessário incluir estratégias de valorização dos trabalhadores, refletindo as transformações no 

âmbito da produção de sujeitos (mobilização, crescimento, autonomia, protagonismo, 

satisfação). 

 

4.4 Avaliação dos profissionais  

  

Esta etapa do estudo buscou saber como os colaboradores e gestores que participam 

das reuniões de colegiados gestores de unidade avaliam seu funcionamento, pois 

compreendemos que estes são os responsáveis pelo desenvolvimento das reuniões e atividades 

pertinentes. Com isso, de acordo com Santos Filho e Barros (2007), objetivamos contribuir com 

subsídios para reflexões e aprendizado compartilhado entre os agentes, aprendizagem esta que 

é a chave para o desenvolvimento de capacidades para os grupos e organizações locais. 
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Segundo Giovanella et al. (2012) quando se fala sobre os processos de avaliação 

das ações, afirma-se serem estes que permitem o entendimento da realidade e trazem subsídios 

passíveis de mensurar e informar o status alcançado pelo serviço prestado, além de 

compreenderem de que maneira o passo a passo para o seu alcance foi constituído e de 

identificar falhas num programa para melhorar a sua implementação. 

Além disso, os processos não acontecem sem os responsáveis pela execução destes, 

que conhecem intimamente seus significados e os detalhes que envolvem cada fase de 

desenvolvimento das reuniões. Com efeito, o estudo sob relatório, buscou investigar a essência 

das reuniões de colegiado. Corroboramos a ideia de Santos Filho e Barros (2007), para quem 

não faz sentido se recortar como indicador da avaliação apenas a existência (implementação ou 

não) do dispositivo da gestão, mas sim captar nele, no contexto da Instituição, a essência que 

lhe é atribuída, de trazer em sí um novo modo de existir e se fazer, isto é, de transformar a 

“rotina” institucional. 

Outro aspecto desta etapa do estudo é o de possibilitar com a reflexão do 

questionamento aos sujeitos que participaram do estudo, a noção de que todos possam refletir 

criticamente as próprias atitudes, sobre o seu trabalho, além da repercussão de suas práticas 

para a Instituição. Com isso se instiga o sentimento de valor as suas opiniões. 

Na perspectiva de Santos Filho e Barros (2007), a metodologia de escuta de 

opiniões de técnicos e outros atores é uma prática frequente, com a finalidade de principiar as 

“validações” e ajustes nos instrumentos e modos de sua utilização. Devemos lembrar que a 

informação produzida não deve ser utilizada como verdade absoluta, mas como instrumento de 

negociação entre interesses múltiplos. 

Com esse entendimento, o colaborador da Instituição foi questionado sobre como 

avalia as reuniões de que participa, conforme suas respostas relacionadas na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Distribuição dos dados, conforme a avaliação dos colaboradores que participam das reuniões 

de colegiado 

Avaliação dos colaboradores Frequência Porcentagem 

(Não participam das reuniões) 105 60,7 

Improdutivas 1 0,6 

Pouco produtivas 3 1,7 

Razoavelmente produtivas 26 15,0 

Muito produtivas 38 22,0 

Total 173 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 
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Observamos que 22% (38) dos sujeitos classificam as reuniões como muito 

produtivas, seguindo-se a 15% (26) que classificam como razoavelmente produtivas. 

Entendemos como produtivo aquele processo que alcança os objetivos propostos, e no caso dos 

colegiados gestores percebemos que os sujeitos confirmam o alcance dos objetivos das 

reuniões, que são as deliberações dos problemas das unidades com a participação coletiva dos 

sujeitos. 

No próximo conjunto de informações da Tabela 16, o colaborador foi questionado 

se já havia verificado a existência de normas de funcionamento dos colegiados gestores. 

 

Tabela 16 – Disposição dos dados, conforme a verificação dos colaboradores sobre as normas de 

funcionamento dos colegiados gestores  

Conhecimento dos colaboradores sobre 

normas de funcionamento do colegiado 
Frequência Porcentagem 

 Nunca verifiquei 157 90,8 

Verifiquei, mas não estavam disponíveis 6 3,5 

Verifiquei e estavam disponíveis 10 5,8 

Total 173 100,0 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Percebemos que 90,8% dos colaboradores nunca verificaram as normas de 

funcionamento dos colegiados gestores, e desconhecem quais os critérios de avaliação do 

funcionamento das reuniões. Apenas 5,8% (10) dos sujeitos declararam que conhecem a 

existência de normas, e estavam disponíveis. Tal observação reflete a carência de informações 

dos sujeitos sobre o assunto e sugere uma ampla divulgação do regimento de funcionamento 

dos colegiados gestores, com a possibilidade de realizar uma consulta pública aos colaboradores 

da Instituição, e com isso valorizar suas ideias.  

Para os gestores, a impressão de que existe sobre o desconhecimento das normas 

que regem os colegiados da parte dos participantes é o mesmo, conforme a Tabela 17, exposta 

na sequência. 

 

Tabela 17 – Distribuição de dados, conforme a opinião dos gestores acerca do conhecimento dos participantes 

sobre as normas de funcionamento, contidas no regimento do Colegiado 

Opinião dos gestores sobre normas de 

funcionamento do colegiado 
Frequência Porcentagem 

Ninguém conhece as normas 01 2,0 

 Apenas os articuladores conhecem as normas 09 18,4 

Além dos articuladores, poucos conhecem as 

normas 
35 71,4 

Todos conhecem as normas 04 8,2 

Total 49 100,0 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 
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As informações verificadas na Tabela 17 sobre a opinião dos gestores revelam um 

percentual semelhante ao indicado pelos colaboradores acerca do conhecimento sobre as 

normas de funcionamento (regimento do Colegiado). Entre os gestores 71,4% acredita que além 

dos articuladores, poucos conhecem as normas da instituição. Outro grupo de 18,4% dos 

gestores acredita que apenas os articuladores dos colegiados conhecem as normas de 

funcionamento. 

Percebemos que o entendimento dos envolvidos sobre os fundamentos teóricos e 

funcionais acerca do assunto é baseado em avaliações amplas, de próprio cunho, sem estar 

baseado em nenhuma evidência, confirmando a necessidade de promover uma ampla discussão 

sobre colegiados gestores. 

Outro aspecto questionado entre os colaboradores foi sobre o produto das reuniões 

de colegiados, que são as deliberações tomadas coletivamente, e que afetam a gestão dos 

serviços. Neste sentido, buscou-se também verificar junto aos sujeitos, se existem partilha de 

decisões tomadas nas reuniões.  

De acordo com as informações contidas na Tabela 18, verificamos 74 profissionais 

(42,8%) demonstrando que poucas informações são compartilhadas. Ao analisarmos, 

entretanto, os dados expostos, podemos observar que, ao adicionarmos a esses números, o valor 

referente a “nenhuma informação é compartilhada”, que corresponde a 15% da informação 

coletada, chegaremos ao total de 57,8% das respostas, totalizando 100 profissionais, e indicando 

um repasse insuficiente das deliberações ocorridas nas reuniões de colegiado, para os demais 

colaboradores da Instituição. 

 

Tabela 18 – Distribuição de dados, de acordo com a percepção dos colaboradores sobre a partilha de decisões 

tomadas nas reuniões do Colegiado 

Percepção dos colaboradores sobre a 

partilha de decisões 
Frequência Porcentagem 

Resposta em branco 01 0,6 

Nenhuma informação é compartilhada 26 15,0 

Poucas informações são compartilhadas 74 42,8 

A maioria das informações é compartilhada 61 35,3 

Todas as informações são compartilhadas 11 06,4 

Total 173 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

A percepção dos participantes do estudo, também demostra na Tabela 18, que a 

maioria ou todas as informações são compartilhadas, correspondendo, cerca de 41,7% (72). Tal 

característica dos dados expostos, sugerem o desenvolvimento de mecanismos para tornar 
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compulsoriamente públicas, as atas e deliberações, a fim de ampliar a partilha de informações 

e popularizar as decisões. 

A seguir comparamos a informação gerada nas respostas dos colaboradores, com a 

dos gestores sobre o compartilhamento dos processos deliberativos das reuniões da gestão 

colegiada. Verificamos na Tabela 19: 

 

Tabela 19 – Distribuição de dados, de acordo com a opinião dos gestores sobre quantos colaboradores 

tomam conhecimento das deliberações tomadas nas reuniões do Colegiado 

Opinião gestores conhecimento/ deliberações Frequência Porcentagem 

Nenhum colaborador 2 4,1 

Poucos colaboradores 20 40,8 

A maior parte dos colaboradores 27 55,1 

Total 49 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

É observável, pois, nos dados expostos que os gestores acreditam que as 

deliberações tomadas em reuniões de colegiados são compartilhadas com os colaboradores. 

Cerca de 55,1 % dos sujeitos, apontam que a maior parte dos colaboradores toma conhecimento 

das deliberações tomadas em reunião. Por outro lado, verifica-se que 40,8% acham que poucos 

colaboradores tomam conhecimento das deliberações das reuniões. 

Neste contexto, é perceptível a falha no compartilhamento das informações que são 

ensejadas nas reuniões do Colegiado, expondo limitações, carecendo de métodos e pactos entre 

os trabalhadores envolvidos nas unidades de atenção, sobre as modalidades de participar e 

divulgar os processos deliberativos, além de delatar sobre o funcionamento dos colegiados 

gestores, conforme expresso anteriormente. 

Convém ainda tecer reflexões sobre as relações de trabalho nas instituições de 

saúde, pois a produção de saúde depende da qualidade do encontro com o outro, o qual decorre 

dos modos de relação e dos processos de intercessão dos sujeitos. Este aspecto aponta para a 

necessidade de reorganizar o trabalho em saúde na perspectiva de produzir sentido para quem 

o executa. Sem este sentido, não se reduz a alienação, ou seja, não se logra reposicionar os 

sujeitos na relação para produzir contratos de corresponsabilização no cuidado (BRASIL, 

2012). 

Outro enfoque conferido ao estudo foi o de verificar a valorização dos sujeitos, e o 

quanto ele se sente parte de um colegiado. Nesse sentido, os colaboradores foram inquiridos 

sobre o sentimento acerca da representatividade de suas opiniões e sugestões nas pautas 

discutidas nas reuniões do Colegiado. As respostas estão apresentadas na Tabela 20. 
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Tabela 20 – Distribuição de dados, conforme a representação das opiniões e sugestões dos colaboradores 

nas pautas do Colegiado 

Representação opiniões/sugestões dos 

colaboradores 
Frequência Porcentagem 

Resposta em branco 01 0,6 

Não me sinto representado 41 23,7 

Me sinto pouco representado 46 26,6 

Me sinto parcialmente representado 54 31,2 

Me sinto totalmente representado 31 17,9 

Total 173 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

  

De acordo com esses dados, observamos que a maioria (81,5%) sente suas opiniões 

e sugestões estão ou parcialmente (31,2%) ou pouco (26,6%) ou nada (23,7%) representadas 

nas pautas do Colegiado. Esse aspecto, aliados as reflexões oriundas de questões discutidas em 

outras bases de dados deste estudo, reflete a necessidade de debater sobre a valorização dos 

profissionais envolvidos com a gestão colegiada. 

Neste sentido, vemos na literatura pertinente, a preocupação de estudiosos sobre a 

precariedade das relações dos profissionais com o trabalho e consigo mesmo, desenvolvendo 

pesquisas que ressaltam a psicodinâmica do trabalho e as percepções que os profissionais 

possuem sobre as condições, relações e organização das atividades laborais, além das 

estratégias de enfrentamento, vivências de prazer e de sofrimento. 

Os estudos ressaltam a necessidade de as organizações desenvolverem meios de 

escuta marcados pela utilização de estratégias capazes de mobilizar os trabalhadores de maneira 

individual ou coletiva, estabelecendo uma relação mais gratificante com o trabalho e também 

buscando o reconhecimento, fator essencial na elaboração da identidade do trabalhador 

(GIONGO; MONTEIRO. SOBROSA, 2015). 

Percebemos que emergem nas entrelinhas dos dados, a legítima necessidade de 

escuta dos sujeitos, na prevenção de conflitos e no reconhecimento das contribuições que os 

trabalhadores podem dar para a gestão colegiada, traduzindo o Colegiado como espaço que 

pode proporcionar uma escuta terapêutica e relacional entre os sujeitos, desde que todos 

comunguem com esse entendimento. 

Nesse sentido, o estudo buscou junto aos gestores sobre sua crença na valorização 

dos profissionais de saúde na MEAC com suporte no modelo da gestão compartilhada. 
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Tabela 21 – Distribuição dos dados, conforme a crença dos gestores sobre a valorização dos profissionais 

de saúde na MEAC com base no modelo da gestão compartilhada 

Crença dos gestores sobre a valorização 

dos profissionais na gestão compartilhada 
Frequência Porcentagem 

Não 1 2,0 

Sim, parcialmente 23 46,9 

Sim, totalmente 25 51,0 

Total 49 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

O que se depreende dos dados mostrados na Tabela 21 é que a maioria dos gestores 

acreditam na valorização dos profissionais, pois 51% destes afirmam com ênfase, que os 

profissionais são totalmente valorizados. Tal entendimento sugere que os gestores reconhecem 

a participação dos trabalhadores e atribuem valor a estes, porém essa informação inspira novas 

reflexões, uma vez que, de acordo com o parecer dos colaboradores, em sua maioria eles se 

acham parcialmente ou pouco representados. 

Conforme tratado anteriormente, os desafios impostos perante a organização dos 

processos vinculados à gestão colegiada, implicam no desafio de operacionalizar um modelo 

gerencial aberto, participativo e flexível, que possibilite a “valorização” dos sujeitos, 

fomentando a horizontalização e a democratização dos processos decisórios, com 

corresponsabilização dos gestores, trabalhadores, residentes e usuários. Neste sentido 

corroboramos a ideia expressa por Campos (2018b), quando assinala que o trabalho em saúde 

tem características especiais, dependendo da motivação e do envolvimento de cada trabalhador 

com a saúde de outras pessoas. 

Outro aspecto do estudo buscou conhecer qual o entendimento dos colaboradores e 

gestores sobre os benefícios e fragilidades desse expediente de gestão. As respostas foram 

marcadas em questões de múltipla escolha, onde poderiam assinalar que opções mais traduziam 

suas percepções e sentimentos, as quais estão apresentadas no Quadro 1.  
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Quadro 1 – Distribuição dos dados, conforme o entendimento dos colaboradores sobre os benefícios que a gestão 

colegiada trouxe para a Instituição (MEAC) desde sua implantação em 2012 

Benefícios que a gestão colegiada trouxe 

para a instituição segundo os colaboradores 

Frequência Percentual (%) 

Amplia o sentimento de participação e melhora 

o clima organizacional 

54 31,2 

Conhecimento e partilha dos problemas 

existentes na unidade/instituição 

91 52,6 

Integração entre as categorias profissionais e 

troca de saberes 

64 37 

Participação dos colaboradores nas deliberações 

da unidade 

54 31,2 

Nenhum/Não sei informar 14 8,1 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Analisando as indicações assinaladas pelos colaboradores, o maior benefício 

indicado pelo instrumento da gestão foi o “conhecimento e partilha dos problemas existentes 

na unidade/instituição”, sendo marcado na questão com múltiplas escolhas por 91 

colaboradores, correspondendo a 52,6% do total de respostas. Segue-se pela “integração entre 

as categorias profissionais e troca de saberes”, com o registro de 64 indicações, correspondendo 

a 37% das respostas escolhidas pelos profissionais colaboradores do estudo. 

Para os gestores da Instituição, foram percebidos os benefícios constantes no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Distribuição dos dados, conforme o entendimento dos gestores sobre os benefícios que a gestão 

colegiada trouxe para a Instituição desde sua implantação em 2012 

Benefícios que a gestão colegiada trouxe para 

a instituição segundo os Gestores 

Frequência Percentual (%) 

Amplia o sentimento de participação e melhora 

o clima organizacional 

28 57,1 

Conhecimento e partilha dos problemas 

existentes na unidade/instituição 

33 67,3 

Integração entre as categorias profissionais e 

troca de saberes 

33 67,3 

Participação dos colaboradores nas deliberações 

da unidade 

24 49,0 

Outros - - 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 
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Verificamos que entre os gestores, 33 profissionais indicaram que os maiores 

benefícios da gestão colegiada para a instituição são o “Conhecimento e partilha dos problemas 

existentes na unidade/instituição”, e a “integração entre as categorias profissionais e troca de 

saberes”, com 67,3% das respostas escolhidas pelos profissionais gestores para cada alternativa 

assinalada entre os que participaram do estudo. 

Comparamos as respostas que indicam os maiores benefícios da gestão colegiada, 

pelos grupos estudados no Gráfico 6. 

 
 

Gráfico 6 – Distribuição de dados, conforme benefícios dos colegiados gestores apontados pelos 

gestores e colaboradores da Instituição pesquisada 

 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Quando cotejadas as duas opiniões referentes aos grupos estudados, verificamos 

uma semelhança de opiniões em relação ao maior benefício percebido pelo estudo. 

Colaboradores e gestores concordam com a ideia de que o maior benefício trazido pela gestão 

colegiada é “Conhecimento e partilha dos problemas existentes na unidade/instituição”, com 

52,6% e 67,3%, respectivamente, das respostas assinaladas por colaboradores e gestores. Em 

seguida, ambos os grupos concordam com o resultado de que o segundo maior benefício é a 

“integração entre categorias profissionais e troca de saberes”, com 37% das respostas marcadas 

pelos colaboradores, e 67,3% das respostas dos gestores. 

Sobre as fragilidades, verificamos o entendimento entre os profissionais que 

participaram do estudo, expresso no Quadro 3. 

 

 

 

31,2

52,6

31,2
37

8,1

49

67,3

57,1

67,3

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Participação dos
colaboradores nas

deliberações da
Unidade

Conhecimento e
partilha dos problemas

existentes na
unidade/instituição

Amplia o sentimento
de participação e
melhora o clima
organizacional

Integração entre
categorias profissionais

e troca de saberes

Outros

Colaboradores Gestores



78 

 

Quadro 3 – Distribuição dos dados, conforme o entendimento dos colaboradores sobre as fragilidades encontradas 

no desempenho da gestão colegiada 

Fragilidades que a gestão colegiada segundo 

os Colaboradores 
Frequência Percentual (%) 

Comunicação insuficiente das datas e horários 

de reunião dos colegiados 

60 34,7% 

Baixa diversidade (os colaboradores que 

participam são sempre os mesmos) 

56 32,4% 

Alguns profissionais desconhecem a existência 

da gestão colegiada na Meac 

84 46% 

Pouca participação de profissionais de nível 

médio 

47 27,2% 

Pouca participação dos residentes 34 19,7% 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Nos dados mostrados no Quadro 3, apuramos que 46% dos colaboradores, que 

corresponde a 86 profissionais, acreditam que a maior fragilidade atribuída à gestão colegiada 

é que “Alguns profissionais desconhecem a existência da gestão colegiada na Meac”, seguindo-

se 34,7%, correspondendo a 60 profissionais, que também marcaram a alternativa referente a 

“Comunicação insuficiente das datas e horários de reunião dos colegiados”, como fragilidade.  

Acerca do que os gestores acreditam como fragilidades na gestão colegiada, 

constata-se no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Distribuição dos dados, conforme o entendimento dos gestores sobre as fragilidades encontradas no 

desempenho da gestão colegiada 

Fragilidades que da gestão colegiada segundo 

os gestores 

Frequência Percentual (%) 

Comunicação insuficiente das datas e horários de 

reunião dos colegiados 

11 22.4 

Baixa diversidade (os colaboradores que 

participam são sempre os mesmos) 

33 67,3 

Alguns profissionais desconhecem a existência da 

gestão colegiada na Meac 

26 53,1 

Pouca participação de profissionais de nível 

médio 

23 46,9 

Pouca participação dos residentes 23 46,9 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Percebemos que, entre os gestores, cerca de 33 sujeitos, correspondendo a 67,3% 

das respostas, indicam como fragilidades para a gestão colegiada, a “Baixa diversidade (os 

colaboradores que participam são sempre os mesmos), seguem-se 53,1% que também 

registraram que “Alguns profissionais desconhecem a existência da gestão colegiada na Meac”.  
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Percebemos divergências em algumas interpretações dos gestores em relação aos 

colaboradores, conforme a observação do Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Distribuição de dados, conforme as fragilidades dos colegiados gestores apontados pelos 

gestores e colaboradores da Instituição pesquisada 

 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Constatamos no Gráfico 7 que para os gestores, a baixa diversidade dos 

colaboradores que participam das reuniões, além da indicação de que alguns profissionais 

desconhecem a existência da gestão colegiada na MEAC, eles consideram as maiores 

fragilidades da gestão colegiada. As respostas assinaladas pelos colaboradores divergem das 

respostas dos gestores, embora concordem no aspecto relacionado ao desconhecimento da 

existência da gestão colegiada na MEAC. Esta indicação configura-se como a maior fragilidade, 

segundo os colaboradores, seguida da indicação da comunicação insuficiente das datas e 

horários das reuniões. 

Tal conjunto de indicações sugere a necessidade de a Instituição buscar estratégias 

para divulgar e capacitar os profissionais sobre gestão colegiada, concordando com outras 

análises feitas em questões anteriores deste estudo. 

Assim, ao final dos questionários apresentados aos gestores da Instituição, 

buscamos inquirir sugestões de melhoria para a gestão colegiada na Instituição. A maioria das 

respostas apontou para a necessidade de melhorar a participação dos trabalhadores, indicando 

trabalho e valorização da equipe como o objetivo maior da gestão colegiada, favorecendo a 

democratização e as tomadas de decisão coletivas. 

Destaca-se entre as falas de alguns gestores sobre o assunto a preocupação em 

estimular a participação dos profissionais, principalmente daqueles que estão mais distantes dos 

movimentos promovidos pelos colegiados. Percebemos que as sugestões apontam para a 
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necessidade de oferecer informações sobre o papel dos colegiados, a fim de promover o 

envolvimento e participação de todos os profissionais: 

“Sugiro desenvolver estratégias de estímulos aos colaboradores, inclusive os que 

trabalham no período da tarde e à noite e os residentes incluindo-os na linha de frente. ” (G7). 

“Ampliar a divulgação entre os colaboradores sobre o papel das reuniões de 

colegiado na tentativa de melhorar a participação dos mesmos. Levar a discussão do que seria 

de fato a proposta dos colegiados e iniciar um trabalho de otimizar a participação dos demais 

profissionais, trabalhadores de saúde e usuários. ” (G8). 

“Fazer divulgação do papel dos colegiados gestores para os colaboradores da 

instituição, pois quase ninguém sabe que qualquer colaborador pode participar das reuniões. ” 

(G9). 

“Sugiro maior divulgação sobre o papel dos colegiados na instituição para 

sensibilizar profissionais de nível médio e residentes para participar das reuniões. ” (G10). 

Cremos que o movimento de incentivo e capacitação dos profissionais promove 

além da inclusão, a formação de sujeitos sintonizados com o trabalho em equipe, promovendo 

o senso de pertencimento e participação, em processo de coprodução da gestão das unidades de 

trabalho. 

Os dispositivos de cogestão ou instâncias colegiadas da gestão destacam-se entre 

os dispositivos mais caros à política de humanização, entendendo-os como mecanismos para 

promover a gestão participativa, no sentido de se democratizar as decisões, mas também para 

estimular e assegurar ao trabalhador, no espaço coletivo, o desenvolvimento e aprimoramento 

de sua capacidade de análise das situações de trabalho, implicação no processo 

(corresponsabilização) e compartilhamento de proposições com os colegas e gestores. 

(CAMPOS, 2000). 

Neste sentido verificamos outro aspecto da corresponsabilização de proposições e 

compartilhamento, conforme citado por Cunha e Campos (2010), que trazem a coprodução 

como um instrumento de cogestão que possibilita a composição de um conhecimento singular 

transdisciplinar nas equipes multiprofissionais. Cunha e Campos (2010) concordam com a ideia 

de que, nesses espaços de debate é necessário um saber novo e singular, sem negar os recortes 

disciplinares possíveis e sem deixar de fazer escolhas e definir prioridades. O conceito de 

coprodução ao propor um sujeito, sob tensão de várias forças (com distintas durações, 

evidentemente), aposta no movimento e na possibilidade de transformação.  

No entendimento de Santos Filho e Barros (2007), cada trabalhador é gestor do 

próprio trabalho, sendo necessário, nessa óptica, vislumbrar o potencial gerador de mudanças 
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desde esses microespaços locais. O processo de trabalho em saúde envolve especialmente o que 

se concebe como “trabalho vivo”, “vitalidade”, que se deve se configurar também como força 

motriz para mobilizar sujeitos ou equipes em torno da reflexão em seu próprio fazer. 

Nesse sentido, as sugestões de conscientização e capacitação de profissionais 

indicadas pelos sujeitos da pesquisa, além de promoverem crescimento coletivo da gestão 

colegiada, também poderão possibilitar transformação e crescimento individual aos 

profissionais.  

Notamos o surgimento de outro aspecto abordado nas sugestões dos profissionais, 

onde é revelada a preocupação em divulgar também datas, horários e locais das reuniões. Além 

disso, no concernente a divulgação, os profissionais que participaram do estudo sugerem 

também desenvolver estratégias de propagação dos assuntos e deliberações discutidos nos 

encontros.  

“Sugiro divulgar um condensado das principais deliberações dos colegiados, uma 

vez por mês no boletim interno da comunicação e enviar o calendário mensal de reuniões na 

Wallpapers dos computadores da MEAC. ” (G11). 

“Sugiro determinar datas fixas, com calendário anual previamente divulgado. 

Divulgação eletrônica (telas de computadores) e física (Unidades).” (G12). 

“Sugiro otimizar a comunicação com divulgação prévia das datas e pautas das 

reuniões incentivando a participação dos colaboradores, divulgando amplamente as resoluções 

e deliberações ocorridas nas reuniões colegiadas.” (G13). 

Além do envolvimento dos profissionais e residentes da Instituição, identificamos 

em algumas falas, o entendimento da participação do usuário:  

“Sugiro a participação do usuário em pelo menos uma ou duas reuniões que ocorre 

mensalmente, para compartilhar sua experiência.” (G13). 

“Sugiro convidar os usuários para participar das reuniões e ouvir suas sugestões. ” 

(G14). 

A estratégia de inclusão de usuários nos vários espaços de gestão permite a captação 

de percepções e avaliações em face das ações de gestão e cuidados em saúde como para 

constituição em espaços de circulação de informações de saúde, com vistas à produção de 

autonomia, protagonismo e emancipação dos sujeitos (BRASIL, 2012). 

Logo, a inclusão do usuário nas reuniões de colegiados gestores, sugerida por 

alguns participantes do estudo, vislumbra o que Silva Júnior et al. (2018) comentam sobre os 

serviços que estão se estruturando para a inclusão deste personagem em seus processos da 

gestão e avaliação de sua satisfação, uma vez que esse instrumento constitui um dos mais 
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importantes indicadores para mensurar a qualidade dos serviços de saúde, além de representar 

umas das razões principais para se trabalhar com a melhoria da qualidade. Este estudo optou 

por desenvolver a perspectiva da avaliação do usuário em um seguimento a parte. 

Nesse sentido gestores e colaboradores fizeram sugestões de melhoria, que 

proporcionassem, segundo a realidade da Instituição, um “up grade” dos processos vinculados 

à gestão colegiada.  

 

4.5 Participação dos usuários na gestão da maternidade  

 

Esta seção da pesquisa oferece indicadores que se referem ao modo como, 

indiretamente, os usuários avaliam a gestão da MEAC, por via das manifestações realizadas na 

Ouvidoria, pautadas nas reuniões do Colegiado. Esse dispositivo dá voz a este segmento, que 

assim participa da gestão e imprime seu entendimento sobre o cuidado que lhe é prestado. Neste 

contexto, cumpre-se o entendimento de que a gestão participativa no SUS tem como finalidade 

aproximar a população das questões de saúde pública.  

Tal participação é observada e efetuada mediante os conselhos de saúde, atuantes 

no desenvolvimento e controle da execução de estratégias, e das ouvidorias, que surgem com 

objetivo similar, interligando o usuário ao sistema, para que possam ser discutidos a qualidade 

e o modo de execução dos serviços. 

As ouvidorias do SUS têm papel fundamental para a gestão, pois estimulam a 

participação individual do usuário e, em contrapartida, possibilitam ao gestor conhecer a 

opinião das pessoas sobre o funcionamento e a qualidade dos serviços prestados na Instituição. 

Constituem expedientes estratégicos para a gestão do SUS, na medida em que possibilitam o 

diálogo entre a sociedade e a Administração Pública, contribuindo para que o cidadão 

participação na avaliação e fiscalização da qualidade dos serviços de saúde, com a proposta de 

subsidiar a tomada de decisão (BRASIL, 2009a). 

A Instituição pesquisada possui uma Ouvidoria ativa, configurada como um espaço 

de participação e de controle social dos usuários, devendo ser compreendida como um 

instrumento a serviço da democracia, pois permite a opinião direta do cidadão, que, por sua 

vez, tem o direito de se manifestar sobre a qualidade dos serviços oferecidos nos espaços de 

cuidado da Maternidade. 

De efeito, a Ouvidoria da Maternidade Escola Assis Chateaubriand tem como 

missão auxiliar o cidadão em sua relação com o Estado, funcionando como agente promotor de 

mudanças, favorecendo uma gestão flexível e voltada para atender as necessidades dos cidadãos 
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demandantes dos serviços públicos. Neste caso, além da representação da opinião dos usuários 

da Instituição através dos relatos individuais encaminhados pela ouvidoria para a diretoria da 

Instituição, percebe-se também a opinião deles quando da participação da Ouvidoria nas 

instâncias colegiadas, onde são incluídas nas pautas da discussão as manifestações mais 

recorrentes.  

Além disso, a Ouvidoria da Maternidade Escola Assis Chateaubriand ofereceu um 

relatório para a gestão da Instituição referente ao ano de 2018, onde foi informado que, no 

período indicado, foram registradas 551 manifestações classificadas em reclamações, elogios, 

denúncias, solicitações, informação e sugestões. Em uma análise do referido relatório, 

comprovamos que ocorreram muitas demandas ambulatoriais, como perda de consulta, mau 

atendimento, limitação de vagas para consultas, espera longa para cirurgia, mau atendimento 

na recepção. 

O mesmo relatório informa que todas as manifestações registradas como 

“reclamação” foram encaminhadas para seus respectivos setores e que as mais recorrentes 

foram devidamente discutidas nas reuniões do Colegiado e no grupo gestor da instituição.  

Este estudo buscou confrontar as informações indicadas no relatório da Ouvidoria 

da Instituição do ano de 2018, junto aos conteúdos das atas das reuniões dos colegiados de 

unidade que aconteceram no mesmo ano, com o objetivo de perceber a inserção das 

manifestações dos usuários nas pautas das discussões das referidas reuniões. Verificamos o que 

consta no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Distribuição dos dados, de acordo com a avaliação das reuniões dos colegiados gestores das unidades, 

segundo as atas de registro das atividades, no ano de 2018 

Colegiado 
Número de 

reuniões em 2018 

Número de 

participantes 

(Média por reunião) 

Tempo médio de 

duração das 

reuniões 

Ambulatório 11 14 1hora e 10 minutos 

Bloco Cirúrgico 11 09 1hora e 12 minutos 

Centro Obstétrico 10 12 1hora e 2 minutos 

Emergência 13 10 1 hora e 12 minutos 

Internação 09 14 1 hora e 45 minutos 

Neonatologia 11 16 1 hora e 20 minutos 

 

Total 

 

65 reuniões 

Média de 13 

participantes por 

reunião 

Duração média de 

1 hora e 17 minutos 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 
  



84 

 

Verificamos no Quadro 5, as informações gerais sobre as características do 

funcionamento dos colegiados gestores das unidades da Instituição. No ano de 2018, 

aconteceram 65 reuniões, distribuídas entre os seis colegiados. As reuniões ocorreram 

ordinariamente, uma vez ao mês, em locais, horários e datas pré-agendadas, com a participação 

média de 13 pessoas por sessão. Foram observadas reuniões extraordinárias dos colegiados nos 

serviços da emergência e centro obstétrico, porém elas seguem a mesma lógica de 

funcionamento. Em relação ao tempo de duração das reuniões, estas foram realizadas em um 

tempo médio de uma hora e 17 minutos. Tal informação foi extraída dos próprios registros de 

ata, onde são indicados os horários de início e término das reuniões. 

É válido informar que foi verificada a existência de um regimento para 

funcionamento das reuniões, que estabelece orientações para divulgação prévia de pautas, 

organização das reuniões, e fluxo de encaminhamento das atas finalizadas ao gerente de atenção 

à saúde da MEAC. Todas as atas produzidas pelos colegiados são encaminhadas ao gestor da 

MEAC para que ele tome conhecimento das pautas e deliberações definidas em colegiado, a 

fim de validar as decisões. 

O regimento também orienta que os colegiados de unidades se reúnam 

quadrimestralmente para que compartilhem os resultados produzidos no período e consigam 

acertar pautas em comum, além de oportunamente trocarem experiências e pontuarem aspectos 

ainda não resolvidos por suas unidades.  

A reunião quadrimestral é indicada pelo regimento, que orienta o funcionamento 

das reuniões do Colegiado, como uma oportunidade para outros profissionais, que participam 

da equipe gestora da Maternidade, estarem presentes e também contribuírem com reflexões ou 

deliberações adicionais. Foram constatadas atas de três reuniões quadrimestrais no ano de 2018, 

com a participação média de 36 pessoas e duração de três horas e 15 minutos. 

 Sobre as pautas discutidas pelos colegiados gestores das unidades da MEAC, foram 

organizados agrupamentos de conteúdos semelhantes, reunindo-os em categorias temáticas, 

cujo objetivo foi o de possibilitar aspectos comparativos para análise, uma vez que existem 

diferenças entre os objetivos de cada colegiado, embora discutam os mesmos temas em 

realidades distintas. 
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Quadro 6 – Distribuição dos dados, de acordo com as categorias temáticas discutidas pelos colegiados gestores de 

unidade, conforme as pautas contidas nas atas de reuniões em 2018 

Categorias Correspondem a seguintes Pautas: 

Divulgação/Discussão 

de fluxos e Protocolos 

Construção, análise, ou divulgação de fluxos de linhas de 

cuidado, ou de protocolos de serviço. 

Informativos Informes gerais, referentes a: eventos, treinamentos, novas 

rotinas da unidade, normativos da instituição, aquisição de 

equipamentos, publicações etc. 

Infraestrutura/Ambiência Reclamações, solicitações ou sugestões de reformas ou 

construções relacionadas a infraestrutura/ ambiência. 

Avaliação de Indicadores Discussão, acompanhamento e análise de indicadores 

acompanhados pelo colegiado e que são importantes para a 

MEAC.  

Deliberações baseadas em indicadores da instituição. 

Pactos entre serviços Situações que envolvem outros serviços, ou outros colegiados, e 

que necessitam de pactuações.  

Ex. Solicitação de nova rotina de entrega de dietas fornecidas 

pela Nutrição 

Acordos internos Situações identificada pela unidade e que precisam de análise e 

tomada de decisão para solucionar não conformidades. 

Ex. Definição do horário para lanche de funcionários na própria 

unidade. 

Organização do serviço 

baseada em manifestações 

dos usuários 

Discussão e deliberações do colegiado baseadas em 

manifestações de usuários trazidas pela ouvidoria 

Ex. Demora na fila para atendimento 

Demandas gerais Solicitações de equipamentos, ou dimensionamento, etc. trazidas 

como pauta para serem analisadas ou encaminhadas ao gestor da 

instituição. 

Ex. Solicitação de ar condicionado 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019).  

 

Foram relacionadas as pautas discutidas pelos colegiados, agrupando-as conforme 

as categorias constantes no Quadro 6. Com base nelas, efetuamos a análise das discussões, a 

fim de percebermos a natureza das pautas evidenciadas pelas categorias indicadas e quais destas 

foram as mais discutidas em cada colegiado no decorrer de 2018. 

 

4.5.1 Colegiado do Ambulatório 

 

  Verificamos nas atas redigidas pelo colegiado do ambulatório, discutidas no 

período estudado, as pautas organizadas por categorias temáticas, e apresentadas no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Distribuição dos dados, de acordo com as categorias temáticas mais discutidas no Colegiado do 

Ambulatório, no ano de 2018 

Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 
 

Observamos que, no ano de 2018, o Colegiado do Ambulatório discutiu várias 

pautas relacionadas a informativos, seguidos por assuntos relacionados à organização do 

serviço, com suporte nas manifestações dos usuários. Verificamos que existe inserção dos 

usuários nos processos deliberativos, uma vez que mediante a representatividade deste pela 

Ouvidoria do Hospital, foram incluídas, em 2018, suas sugestões nas discussões do Colegiado.  

Outro aspecto que chama a atenção é a ausência de pautas relacionadas à avaliação 

de indicadores. Os ambulatórios da Maternidade Escola Assis Chateaubriand envolvem vários 

serviços ambulatoriais de alta complexidade, atendendo um número expressivo de pacientes 

nas mais distintas áreas de atenção à saúde da mulher. No ano de 2018, o Ambulatório foi 

responsável, segundo informações disponíveis no site da Instituição, por uma produção 

assistencial anual de 56.325 consultas nas especialidades médicas e de Enfermagem, bem assim 

por 7.019 atendimentos efetuados pela equipe multiprofissional, correspondendo a 5.278 

consultas/atendimentos por mês (EBSERH, [2019]). 

Acreditamos que a priorização por outras pautas sucede pelo entendimento da 

unidade em trabalhar questões relacionadas a gestão, pois é observado o fato de que a discussão 

de fluxos e protocolos, bem como as pautas relacionadas a infraestrutura/ambiência e demandas 

gerais, tiveram destaque no que concerne à avaliação de indicadores de assistência. 
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4.5.2 Colegiado do Bloco Cirúrgico 

 

Descobrimos nas atas redigidas pelo colegiado do Bloco Cirúrgico, discutidas no 

período estudado, as pautas organizadas por categorias temáticas, e apresentadas no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Distribuição dos dados, de acordo com as categorias temáticas mais discutidas no Colegiado 

do Bloco Cirúrgico no ano de 2018 

 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

O Colegiado do Bloco Cirúrgico discute, de acordo com o Gráfico 9, pautas 

referentes aos atendimentos realizados pelo Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-

Anestésica e Serviço de Esterilização de Material. É válido informar que o Bloco Cirúrgico da 

Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, em 2018, realizou segundo o site da Instituição, 

2.167 procedimentos cirúrgicos, além das 2.901 cesarianas, totalizando 5.068 procedimentos.  

A maior parte das pautas trabalhadas pelo Colegiado do Bloco Cirúrgico está 

relacionada a discussão de protocolos e fluxos, seguindo-se a verificação de acordos internos e 

informativos. Cremos que o fato de a instituição ser de ensino e necessitar constantemente 

revisar protocolos e fluxos, estabelecendo a necessidade de acordos internos de serviço e com 

isso realizando informativos, tenha influenciado a escolha das pautas evidenciadas pelas atas 

das reuniões do Colegiado.  

Comprovamos, todavia, que pautas relacionadas a avaliação dos indicadores apesar 

de serem evidenciadas em algumas atas (02), ocupam lugar de menor destaque entre as pautas 

elencadas.  
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O aspecto relacionado à organização do serviço baseado em manifestações dos 

usuários não surgiu como pauta em nenhuma ata de reunião do Colegiado do Bloco Cirúrgico 

no ano de 2018. Tal evidência, reflete o aspecto tecnicista da assistência prestada ao usuário no 

Bloco Cirúrgico, ajunta reflexões sobre a necessidade de ver o paciente além do procedimento. 

Acreditamos que o fato de o atendimento ao paciente no Centro Cirúrgico e Sala de 

Recuperação ser rápido, além do conhecimento do paciente ser limitado sobre o que esperar do 

atendimento, não tenha gerado manifestações na Ouvidoria para proporcionar demandas de 

pautas para as reuniões.  

 

4.5.3 Colegiado do Centro Obstétrico 

 

As atas redigidas pelo colegiado do Centro Obstétrico, discutidas no período estudado, 

revelam as pautas organizadas por categorias temáticas, e apresentadas no Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Distribuição dos dados, de acordo com as categorias temáticas mais discutidas no Colegiado 

do Centro Obstétrico, no ano de 2018

 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Ao analisarmos as categorias referentes às pautas das reuniões do Centro Obstétrico 

no Gráfico 10, verificamos, assim como no Bloco Cirúrgico, a priorização do Colegiado do 

Centro Obstétrico, das pautas para discussões sobre fluxos e protocolos, seguindo-se pautas 

relacionadas a compartilhamento de informativos. 

Cremos que a priorização se dá, pela necessidade de atualização e aperfeiçoamento 

dos protocolos. Esta é uma temática real e necessária, uma vez que no Centro Obstétrico, se 

0 1 2 3 4 5 6 7

O plano amostral original consistia numa amostra …

Informativos

Infraestrutura/Ambiência

 Avaliação de indicadores

Pactos entre serviços

Acordos internos

Organização do serviço baseado em manifertações…

Demandas Gerais

Centro Obstétrico



89 

 

encontra um número expressivo de residentes das distintas áreas de atenção à saúde da mulher, 

como Enfermagem Obstétrica, Gineco-Obstetrícia, Neonatologia e Residência 

Multiprofissional em Saúde da Mulher, além dos acadêmicos de Enfermagem e Medicina. 

Em análise das outras categorias identificadas nas reuniões, notamos que as pautas 

relacionadas à discussão de indicadores, pactos entre serviços ou acordos internos, necessitaram 

poucas deliberações no período estudado. Ressaltamos, porém, que nos registros de ata, foi 

identificada uma justificativa para o adiamento das discussões sobre indicadores no período, o 

qual foi atribuído a dificuldades na coleta e consolidação dos valores dos indicadores para 

análise dos participantes do Colegiado. 

Outro aspecto que chama a atenção nas pautas do Colegiado do Centro Obstétrico 

coincide com as pautas relacionadas à categoria classificada por “Organização do serviço 

baseado em reclamações dos usuários”. Verificamos que embora tenham acontecido apenas 

duas reuniões com esta pauta no ano, estas sucederam com o comparecimento dos usuários. 

Consta em ata das duas reuniões a participação ativa destes, dando-lhes a oportunidade de 

realizar avaliações e emitir sugestões acerca do atendimento prestado no período em que 

estavam internados na unidade.  

Tal aspecto corrobora os objetivos propostos por este estudo, que busca verificar a 

inserção do usuário na avaliação da gestão colegiada da Maternidade. Embora não tenhamos, 

porém, como colher suas impressões, acreditamos que a avaliação dada pelos usuários nas 

reuniões indicadas sobre os cuidados recebidos, ensejou conteúdos para deliberações que 

podem reunir qualidade aos cuidados prestados pelos profissionais que trabalham no Centro 

Obstétrico. 

Santos Filho (2009), realiza reflexões que traduzem o movimento vivenciado pelo 

colegiado do centro obstétrico sobre o tensionamento criado quando a participação dos usuários 

na gestão, levando, segundo o autor, os funcionários públicos a vários movimentos, constatando 

o trabalho como espaço de produção de saúde e de sujeitos, isto é, como espaço para análise 

coletiva, produzindo, não somente, sua “solução”, mas também outras atitudes e 

comportamentos dos sujeitos, corresponsabilizando-se com o enfrentamento das situações. 

 

4.5.4 Colegiado da Emergência 

 

Verificamos nas atas redigidas pelo colegiado da Emergência, discutidas no período 

estudado, as pautas organizadas por categorias temáticas, e apresentadas no Gráfico 11. 
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Gráfico 11 – Distribuição dos dados, de acordo com as categorias temáticas mais discutidas no Colegiado da 

Emergência, no ano de 2018 

 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Analisando as categorias encontradas nas atas das reuniões do Colegiado da 

Emergência no Gráfico 11, entendemos que grande parte das pautas foi gerada pelas “demandas 

gerais”, fruto de não conformidades identificadas pelos funcionários do setor, no período 

analisado, e que desencadearam pautas relacionadas a “pactos com outros serviços” e a 

negociação de “acordos internos”. 

A “divulgação e discussão de fluxos e protocolos” também aparece em grande parte 

das atas do Colegiado no período estudado. Cremos que as discussões desenvolvidas nos 

aspectos indicados a pouco produziram a elaboração de fluxos e protocolos, além de buscarem 

o aperfeiçoamento das rotinas da unidade. 

Não foi evidenciada nenhuma pauta relacionada a “organização do serviço baseado 

em reclamações de usuários”. Neste aspecto, segundo as atas redigidas pelo Colegiado, fica 

evidente que a unidade ainda não evidencia a necessidade de debater coletivamente a 

organização de processos de trabalho que envolvam a diretriz do acolhimento, uma vez que se 

trata da porta de entrada do usuário à Instituição. Segundo Santos Filho (2009), é em torno 

dessa compreensão de serviço que uma relação forte da instituição com o usuário poderá ser 

estabelecida.  

Também não foram identificadas pautas relacionada a “ avaliação de indicadores” 

nas pautas redigidas pelo Colegiado. Entendemos que também se evidenciam lacunas na 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Emergência

Demandas Gerais

Organização do serviço baseado em manifertações  dos usuários

Acordos internos

Pactos entre serviços

 Avaliação de indicadores

Infraestrutura/Ambiência

Informativos

Divulgação/Discussão de fluxos e protocolos



91 

 

compreensão de indicadores que produzam informações além de números, e que tragam à tona 

elementos que caracterizem o contexto, de modo a organizar e efetivar o processo de trabalho 

(SANTOS FILHO, 2009). 

 

4.5.5 Colegiado da Internação 

 

Observamos nas atas redigidas pelo colegiado da Internação, discutidas no período 

estudado, as pautas organizadas por categorias temáticas, e apresentadas no Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Distribuição dos dados, de acordo com as categorias temáticas mais discutidas no Colegiado da 

Internação, no ano de 2018 

 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

O movimento percebido no Gráfico 12, na análise das atas do Colegiado da 

Internação reflete a predileção de pautas relacionadas a “informativos”, o que traduz a 

priorização por partilha de informações, porquanto é nas unidades de internação que os usuários 

passam a maior parte do tempo de sua institucionalização. O colegiado da Internação é 

composto pelos serviços de atenção a mulher, em vários períodos da vida – gestação, puerpério, 

vida reprodutiva, climatério; e em distintos graus de cuidado – intensivos e/ou elementares. Daí 

a importância em discutir e compartilhar informações entre os serviços, para que todos os 

envolvidos no cuidado possam exercitar práticas assentadas nas mesmas orientações.  
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Como desdobramento, verificamos muitas pautas envolvendo “pactos entre 

serviços”. Decerto estas pautas resultaram em acordos estabelecidos entre as distintas etapas de 

cuidado nas unidades de internação, e entre outros serviços de apoio, como Nutrição e Serviço 

Social. Espera-se é que os acordos firmados tenham objetivado favorecer processos de trabalho 

mais apropriados aos colaboradores das unidades de internação. 

Outro aspecto percebido foi baseado na identificação de um número reduzido de 

pautas relacionadas a “organização do serviço baseado em reclamações de usuários” e 

“avaliação de indicadores”. Este aspecto coincide com a análise feita nas atas do Colegiado da 

Emergência, aflorando aspectos relacionados à necessidade de compreensão dos elementos que 

poderiam enriquecer as discussões do Colegiado, com amparo nesse contexto, ajuntar qualidade 

aos modos de fazer, proporcionando a participação dos usuários e discussão de indicadores, nos 

ajustes dos processos de cuidado.  

 

4.5.6 Colegiado da Neonatologia 

 

As atas redigidas pelo colegiado da Neonatologia, discutidas no período estudado, 

revelam as pautas organizadas por categorias temáticas, e apresentadas no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Distribuição dos dados, de acordo com as categorias temáticas mais discutidas no Colegiado da 

Neonatologia, no ano de 2018 

 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 
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As reflexões acerca das pautas discutidas no Colegiado da Neonatologia, 

observadas no Gráfico 13, são semelhantes àquelas trabalhadas nos colegiados anteriores, em 

relação ao número de pautas que envolvem “informativos”. Constitui, entretanto, unidade que 

atende recém-nascidos de alto risco, mantendo uma taxa de ocupação e permanência alta, 

consequentemente, dependendo de uma complexa rede de cuidados, que envolve um número 

expressivo de profissionais de áreas diferentes, agregando saberes diversos para a atenção ao 

neonato. Este aspecto justifica o número elevado de pautas nesta categoria, pois encontramos 

muitos treinamentos e capacitações das equipes, além de eventos promovidos pelo Colegiado 

da Neonatologia. 

Ao analisar as atas, também foram constatadas muitas pautas que envolveram a 

“discussão/divulgação de fluxos e protocolos”. Cremos que a alta complexidade do 

atendimento prestado nos espaços da Unidade de Neonatologia demanda muito estudo e 

atualização, além de constante revisão de fluxos e protocolos, e que estes estejam alinhados 

com as evidências científicas. 

Certamente, também, as revisões e atualizações dos fluxos e protocolos, contribuem 

para a indicação de pautas que envolvam “acordos internos”, a fim de favorecerem a 

consolidação dos objetivos assistenciais. Nesse mesmo contexto, há também, pautas que 

solicitam “pactos entre serviços”, uma vez que a Unidade Neonatal, reúne várias unidades de 

cuidado ao recém-nascido, não somente unidades de cuidados intensivos, mas também unidades 

de alojamento conjunto e serviços de acompanhamento pós-hospitalização. As pautas discutidas 

no contexto dos “pactos entre serviços”, também, envolveram outras áreas de apoio, como 

Lactário, Laboratório e Serviço Social. 

Não foram percebidas, no entanto, pautas que abordassem avaliações sobre 

“indicadores”. Assim como em outros colegiados, não foram acertadas pautas que 

promovessem acompanhamentos avaliativos de indicadores para reunir novas posições 

baseadas nas discussões coletivas da equipe. Nessa mesma reflexão, verificamos também a 

ausência de pautas que influenciassem a “organização do serviço baseado em reclamações dos 

usuários”.  

O Gráfico 14 demonstra o número de pautas agrupadas por categorias, discutidas 

no ano de 2018, pelos colegiados de unidades da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. 
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Gráfico 14 – Distribuição de dados, conforme as pautas discutidas e deliberadas pelos colegiados gestores da 

MEAC, em 2018 

 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 

 

Na realidade mostrada no Gráfico 14, onde estão sinalizadas as pautas discutidas e 

deliberadas pelos colegiados gestores da MEAC, em 2018, verificamos que a maioria das 

discussões envolvem assuntos relacionados a “divulgação/discussão de fluxos e protocolos” 

(22%) e “informativos” (22%), seguidos de pautas relacionadas a “pactos entre serviços” 

(15%), “acordos internos” (15%) e “demandas gerais” (12%), que também estão evidenciadas 

no Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Distribuição dos dados, de acordo com o percentual de pautas trabalhadas pelos colegiados gestores 

da MEAC em 2018 

 
Fonte: Elaboração própria, com amparo nos dados da pesquisa (2019). 
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São observadas poucas pautas relacionadas a “organização do serviço baseado em 

manifestações dos usuários” (6%) e “Avaliação de indicadores” (2%), o que desencadeia 

reflexões acerca da priorização de assuntos discutidos dos grupos gestores de unidades.  

Para Santos Filho (2009), a organização do trabalho vista como produção ou relação 

de serviço valoriza em si o modo de inserção ativa dos trabalhadores. Por outro lado, no que 

tange à prestação de serviços para o usuário, é lícito verificar se a prestação de serviços 

desencadeou transformações na vida deste, e se estas agregaram resultados ou efeitos 

considerados válidos pelo sujeito. Nesta visão, a “produção de serviço” é sempre a finalidade 

maior de uma organização de trabalho, é o que justifica essa organização e o que permite avaliar 

seu desempenho.  

Neste contexto, e ao verificar os objetivos propostos por este estudo, cuja proposta 

é comprovar a inserção das manifestações dos usuários nas pautas discutidas em reuniões de 

colegiado, e, ao levar em consideração o total de pautas discutidas nos colegiados, é perceptível 

a tímida participação da opinião dos usuários, restrita a dois colegiados, onde estão 

representados, ora pela Ouvidoria e, em outro momento, presente pessoalmente. Em ambas 

iniciativas, notamos potentes transformações na organização e na lógica dos serviços a eles 

prestados. 

São considerados por Zarifian (2001) dois movimentos produzidos pela relação dos 

serviços junto aos usuários, no contexto de produção de qualidade nos serviços prestados. Um 

deles é relacionado ao cuidado prestado, definido com suporte na elaboração de um processo 

que pode assegurar a qualidade que o cliente espera ou precisa. Outro movimento define-se em 

função da maneira como o cuidado prestado melhora qualitativamente as condições de vida de 

um cliente.  

Por essa visão, o que deve ser verificado não se atrela somente à meta de oferta de 

um produto, mas, sobretudo, a maneira como o produto ou bem de serviço beneficia seus 

destinatários (ZARIFIAN, 2001). 

Neste contexto percebe-se que as discussões de pautas apontadas pelos usuários, 

ampliam as possibilidades de melhoria dos processos desenvolvidos nas unidades de 

atendimento, além de contribuírem com a diminuição das reclamações e melhorarem o nível de 

satisfação em relação aos atendimentos e cuidados prestados. Como resultado desse 

movimento, verifica-se a necessidade de ampliação da valorização do usuário e o 

fortalecimento do vínculo do mesmo com a instituição, que através de suas manifestações, 

contribui nas tomadas de decisão, beneficiando diretamente a qualidade da gestão seja ela 

colegiada ou não. 



96 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este experimento acadêmico stricto sensu surgiu da intensão de examinarmos o 

modo como a gestão colegiada é avaliada por gestores, colaboradores e usuários, em uma 

maternidade de ensino em Fortaleza-CE e de que maneira esse modelo gerencial e participativo 

contribui para a motivação e valorização dos profissionais que ali trabalham.  

Com efeito, a fim de alcançar os objetivos propostos pelo estudo, descortinou-se 

um conjunto de informações coletadas através de respostas voluntárias a um questionário no 

período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro do ano corrente. As respostas trouxeram conteúdos 

que permitiram avaliar o percurso e a qualidade da gestão colegiada na MEAC. 

Comprovamos que a maioria dos participantes, gestores e colaboradores da 

Instituição que participaram da pesquisa, faz parte da área assistencial da Instituição, prestando 

cuidados diretos à mulher nos vários espaços de cuidados do Hospital. São esses profissionais 

que participam dos processos da gestão colegiada, aspecto que foi valorizado, uma vez que 

estes agregaram em suas respostas qualidade e conteúdos valiosos para a análise do ensaio. 

No pertinente à percepção dos profissionais gestores da MEAC, a maioria das 

respostas aponta que o objetivo maior da gestão colegiada é o trabalho e valorização da equipe, 

favorecendo democratização e as tomadas de decisão coletivas, corresponsabilização e partilha 

de problemas e soluções, estabelecer prioridades e alcançar maior assertividade nos processos 

deliberativos. 

Os colaboradores afirmam que possuem como percepção a definição de que as 

reuniões da gestão colegiada são sessões entre os gestores da unidade para discutir assuntos da 

administração. Confirmam sua presença e classificam as reuniões como muito produtivas. 

Assinalam que tomam conhecimento das pautas e datas das reuniões, em sua maioria, por 

intermédio das redes sociais ou aplicativos de mensagens e convites pessoais. Com isso 

notamos a necessidade de buscar estratégias de valorização e inclusão dos profissionais nos 

instrumentos de gestão colegiada. 

O estudo revelou que entre os participantes os maiores benefícios da gestão 

colegiada são o conhecimento e a partilha dos problemas da Unidade/Instituição e a integração 

entre as categorias profissionais e troca de saberes. Por outro lado, evidenciou como 

fragilidades o desconhecimento de alguns profissionais sobre a existência da gestão colegiada 

na MEAC além da baixa diversidade entre os que frequentam a reunião. 
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Notamos também, que poucas manifestações dos usuários são incluídas nas pautas. 

A representatividade deles na maioria das reuniões dos colegiados, depende da partilha de 

informações trazidas pela Ouvidoria para as reuniões dos colegiados. 

Outro aspecto deduzido foi a necessidade de capacitação que surge como sugestão 

de melhoria para a realidade expressa, pois possibilitará a adesão, permitindo um revezamento 

entre os profissionais que poderão em conjunto compartilhar a gestão da unidade. Além disso, 

é necessário incluir estratégias de valorização dos trabalhadores, refletindo as transformações 

no âmbito da produção de sujeitos (mobilização, crescimento, autonomia, protagonismo, 

satisfação). 

Então, o estudo se alia ao que Abrahão (2008) acentua: para que o direito à saúde 

no Brasil seja uma realidade, é necessário que as pessoas atuantes nos estabelecimentos de 

saúde sejam capazes de produzir novos arranjos na gestão, com potência para garantir maior 

participação decisória nos processos operacionais destas organizações e, por conseguinte, para 

transformar a realidade de acesso aos usuários aos serviços. São arranjos orientados pela 

produção de subjetividades; e também maneiras de se entender e de se fazer gestão. Nesse 

sentido corroboramos o que Campos (2016) afirma, pois, a mudança está em nós, em nosso 

engajamento na causa, nós que produzimos e cuidamos dos usuários do SUS. 

Sendo assim, os resultados obtidos neste estudo podem contribuir para o 

crescimento da gestão colegiada na Instituição estudada, haja vista que o espaço da gestão 

estabelecido pelos colegiados de unidade pode levar aos colaboradores, gestores e usuários à 

produção das subjetividades pertinentes a essa “ferramenta”. Além disso, tendo conhecimento 

dos fatores que traduzem a percepção e avaliação dos agentes envolvidos podem atuar no 

sentido de estimulá-los e evitar que o nível de motivação diminua, interferindo na qualidade 

das reuniões e rodas de conversa. 

Algumas limitações surgiram na realização da pesquisa, entre elas a dificuldade em 

obter o retorno dos questionários enviados aos sujeitos pesquisados, tanto em relação ao tempo 

previamente definido para o envio dos dados à pesquisadora, como no cumprimento da amostra 

inicialmente prevista, sendo necessário o recálculo desta.  

Outra dificuldade foi encontrar, nas atas das reuniões de colegiado, clareza frente à 

pergunta de pesquisa, pois ou elas estavam muito resumidas ou sem muita objetividade.  

Para tanto, fazem-se necessários novos estudos, visando a ampliar os 

conhecimentos acerca do tema gestão colegiada. A sugestão é de que esse assunto seja 

investigado por meio de metodologias qualitativas, como, por exemplo, a observação do 

comportamento dos colaboradores, para melhor compreensão do fenômeno motivação e 
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valorização, e a contribuição dos usuários para qualificação dos processos da gestão 

compartilhada considerando que não foram identificados estudos realizados anteriormente com 

essa temática. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COLABORADORES DA MEAC 

POR MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE DOCS 

 

Avaliação da gestão colegiada em uma maternidade de ensino de Fortaleza - Questionário 

Colaborador 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a), 

 

Você está sendo convidado (a) por mim, Maria Liduina Freitas Pinto, enfermeira e servidora da 

Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), mestranda do curso de Mestrado 

Profissional de Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior da Universidade Federal do 

Ceará, a participar, voluntariamente, da Pesquisa, intitulada: “AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

COLEGIADA EM UMA MATERNIDADE DE ENSINO EM FORTALEZA NA 

PERSPECTIVA DOS GESTORES, COLABORADORES E USUÁRIOS”. 

Sua participação consiste no preenchimento de um questionário com questões pertinentes ao 

assunto, cuja finalidade é analisar o processo e a dinâmica de uma gestão colegiada na visão 

dos Gestores e colaboradores de uma Maternidade de Ensino em Fortaleza. 

Somente após estar devidamente esclarecido (a), deverá prosseguir com o preenchimento deste 

instrumento, caracterizando a sua autorização para participar da pesquisa.  

Em caso de dúvidas, você poderá comunicar-se com a pesquisadora nos telefones 33668526 ou 

através do e-mail lidupinto@hotmail.com ou lidupintomeac@gmail.com 

A pesquisa encontra-se validada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand, que se necessário, está disponível para esclarecimentos ao telefone 33668569 

ou endereço Rua coronel Nunes de Melo S/N Rodolfo Teófilo - CEP 60430-270. 

Obrigada! 

Declaro ter sido devidamente esclarecido (a) para a pesquisa e dou meu livre consentimento 

para sua realização 

 

Sim/Não 

 

Perfil 

C01 – Cargo efetivo: 

 

o Assistente Social 

o Assistente administrativo 

o Auxiliar de Enfermagem 

o Copeiro 

o Discente/Residente 

o Docente 

o Enfermeiro  

o Farmacêutico 

o Fisioterapeuta 

o Fonoaudiólogo  

o Médico 
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o Nutricionista 

o Psicólogo 

o Secretário 

o Técnico de Enfermagem 

o Técnico em Laboratório 

o Terapeuta Ocupacional 

o Contínuo 

o Serviços Gerais 

o Porteiro 

o Outros 

C 02 Idade (Anos completos) 

C03 Gênero 

o Masculino 

o Feminino 

C04 Tempo de trabalho na MEAC (Anos Completos) 

C05 Vínculo Funcional  

o Ebserh 

o UFC 

o Terceirizado 

o Residente 

o Outros 

Percepção 

C06. Você tem conhecimento sobre a existência da gestão colegiada na Meac? 

o Sim 

o Não 
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C07. O que você entende por gestão colegiada? 

o É uma reunião entre os gestores da unidade para discutir assuntos de gestão 

o É uma reunião entre todos os funcionários da unidade para discutir assuntos de 

interesse da unidade 

o É uma reunião de discussão dos problemas de outras unidades 

o Não sei do que se trata 

o Outros 

Participação 

C08. Você sabe quando as reuniões do colegiado ocorrem em sua unidade? 

o Sim  

o Não 

C09. Como você tomou conhecimento das Reuniões? 

o Convites pessoais 

o Redes sociais / Whatsapp 

o Informativos impressos 

o Comentários entre colegas ao acaso 

o Agenda permanente disponibilizada na TV MEAC 

o Não tenho conhecimento 

o Outro 

C10.Você já participou de alguma reunião de gestão colegiada? 

o Sim  

o Não 

C11. Porque você não participou? 

o Não recebo convite 

o Não tenho interesse 

o Não sou liberado para participar 



109 

 

o Priorizo outras atividades 

o Não tenho tempo disponível para participar 

C 12. Qual a frequência que você participa das reuniões de colegiado? 

o Nunca participo 

o Raramente participo 

o Participo, porém, falto muito 

o Participo e falto raramente 

o Participo de todas as reuniões 

C 13. A Pauta das Reuniões é informada antecipadamente? 

o Sim 

o Não 

o Não sei dizer 

Avaliação 

C 14. Como você avalia as reuniões de gestão colegiada? 

o Improdutivas 

o Pouco produtivas 

o Razoavelmente produtivas 

o Muito produtivas 

C 15. Você já verificou se existem normas de funcionamento do colegiado? 

o Nunca verifiquei 

o Verifiquei, mas não estavam disponíveis 

o Verifiquei e estavam disponíveis 

C16. Na sua percepção, as decisões tomadas nas reuniões de colegiados são compartilhadas 

com os demais colaboradores? 

o Nenhuma informação é compartilhada 

o Poucas informações são compartilhadas 
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o A maioria das informações é compartilhada 

o Todas as informações são compartilhadas 

C17. As suas opiniões e sugestões estão representadas nas pautas discutidas nas reuniões de 

colegiado? O quanto você se sente representado? 

o Não me sinto representado 

o Me sinto pouco representado 

o Me sinto parcialmente representado 

o Me sinto totalmente representado 

C18. Quais os benefícios que a gestão colegiada trouxe para a instituição (Meac) desde sua 

implantação em 2012? 

o Participação dos colaboradores nas deliberações da unidade 

o Conhecimento e partilha dos problemas existentes na unidade/instituição 

o Amplia o sentimento de participação e melhora o clima organizacional 

o Integração entre as categorias profissionais e troca de saberes 

o Outros 

C19. Que fragilidades você encontra no desempenho da gestão colegiada? 

o Comunicação insuficiente das datas e horários de reunião dos colegiados 

o Baixa diversidade (os colaboradores que participam são sempre os mesmos) 

o Alguns profissionais desconhecem a existência da gestão colegiada na Meac 

o Pouca participação de profissionais de nível médio 

o Pouca participação dos residentes 

o Outros 

Agradecimento 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES DA MEAC POR 

MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE DOCS 

Avaliação da gestão colegiada em uma maternidade de ensino de Fortaleza - Questionário 

Gestor 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a), 

 

Você está sendo convidado (a) por mim, Maria Liduina Freitas Pinto, enfermeira e servidora da 

Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), mestranda do curso de Mestrado 

Profissional de Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior da Universidade Federal do 

Ceará, a participar, voluntariamente, da Pesquisa, intitulada: “AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

COLEGIADA EM UMA MATERNIDADE DE ENSINO EM FORTALEZA NA 

PERSPECTIVA DOS GESTORES, COLABORADORES E USUÁRIOS”. 

Sua participação consiste no preenchimento de um questionário com questões pertinentes ao 

assunto, cuja finalidade é analisar o processo e a dinâmica de uma gestão colegiada na visão 

dos Gestores e colaboradores de uma Maternidade de Ensino em Fortaleza. 

Somente após estar devidamente esclarecido (a), deverá prosseguir com o preenchimento deste 

instrumento, caracterizando a sua autorização para participar da pesquisa.  

Em caso de dúvidas, você poderá comunicar-se com a pesquisadora nos telefones 33668526 ou 

através do e-mail lidupinto@hotmail.com ou lidupintomeac@gmail.com 

A pesquisa encontra-se validada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand, que se necessário, está disponível para esclarecimentos ao telefone 33668569 

ou endereço Rua coronel Nunes de Melo S/N Rodolfo Teófilo - CEP 60430-270. 

Obrigada! 

Declaro ter sido devidamente esclarecido (a) para a pesquisa e dou meu livre consentimento 

para sua realização 

 

Sim/Não 

Perfil 

G01. Idade (anos completos) 

G02. Gênero 

o Feminino 

o Masculino 

G03. Tempo de trabalho na Meac (anos completos) 

G04. Vínculo funcional 

o Ebserh 

o UFC 

G05. Tempo de gestão (anos completos) 
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Percepção 

G06. Na sua percepção, qual o objetivo de uma gestão colegiada? 

G07. Você percebe a inclusão dos colaboradores nos processos de decisão da instituição a partir 

dos colegiados gestores?  

o Pouco incluídos 

o Incluídos 

o Totalmente incluídos 

G08. Como você percebe a representação das demandas do usuário nos debates e deliberações 

das reuniões de colegiado? 

o Não percebo a participação do usuário 

o Através da Ouvidoria. Porém, poucas manifestações são incluídas nas pautas 

o Através da Ouvidoria. Todas as manifestações são incluídas nas pautas 

o O usuário participa diretamente nas reuniões de colegiado 

Participação 

G09. Você exerce função de articulador do colegiado? 

o Sim 

o Não 

G10. Há quanto tempo você está na composição do colegiado gestor de sua unidade/instituição 

(anos completos)? 

G11. As pautas das reuniões são disponibilizadas antecipadamente? 

o Sim 

o Não 

G12. Qual (is) os meios de divulgação das pautas? 

o Flanelógrafo 

o Grupos de Wattsapp 

o E-mail 

o Comunicação oral 

o Outros 
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Avaliação 

G.13 Com que frequência participa das reuniões de colegiado? 

o Nunca participo 

o Raramente participo 

o Participo, porém, falto muito 

o Participo e falto raramente 

o Participo de todas as reuniões 

G14. Em sua opinião, os participantes conhecem as normas de funcionamento, contidas no 

regimento interno do colegiado? 

o Ninguém conhece as normas 

o Apenas os articuladores conhecem as normas 

o Além dos articuladores, poucos conhecem as normas 

o Todos conhecem as normas 

G15. Em sua opinião, quantos colaboradores tomam conhecimento das deliberações tomadas 

nas reuniões de colegiado? 

o Nenhum Colaborador 

o Poucos Colaboradores 

o A maior parte dos colaboradores 

G16. Quais os benefícios que a gestão colegiada trouxe para a instituição (Meac) desde sua 

implantação em 2012? 

o Conhecimento e partilha dos problemas existentes na unidade/instituição,  

o Amplia o sentimento de participação e melhora o clima organizacional 

o Integração entre as categorias profissionais e Troca de saberes 

o Participação dos colaboradores nas deliberações da unidade 

o Outros 

G17. Que fragilidades você encontra no desempenho da gestão colegiada? 

o Comunicação insuficiente das datas e horários de reunião dos colegiados 
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o Alguns profissionais desconhecem a existência da gestão colegiada na Meac 

o Baixa diversidade (os colaboradores que participam são sempre os mesmos) 

o Pouca participação de profissionais de nível médio 

o Pouca participação dos residentes 

G18. Você acredita que existe valorização dos profissionais de saúde na Meac a partir desse 

modelo de gestão? 

o Não 

o Sim, parcialmente 

o Sim, totalmente 

G19. Você teria alguma sugestão de melhoria para a gestão colegiada da Meac? 

 

Agradecimentos 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E 

PESQUISA DA MATERNIDADE-ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DA ACADEMIA CEARENSE DE LINGUA 

PORTUGUESA 

 

 


