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RESUMO

O presente artigo aborda o tema de gestão em saúde, mais especificamente o trabalho e os papéis desempenhados pelos gestores das UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde) do município de Rio Pomba/MG. O objetivo geral deste estudo é analisar a aplicabilidade do Modelo de Gestão 
proposto por Mintzberg (2010) ¹ à realidade do trabalho dos gestores das UBSs do município de Rio Pomba/MG. A pesquisa busca identificar a 
aplicabilidade dos fatos e folclores; dos papéis desempenhados pelos gestores das UBSs estudadas; bem como analisar a dinâmica do trabalho 
dos mesmos. O presente trabalho é baseado numa pesquisa qualitativa, sendo o estudo de caso adotado como método. Quanto aos fins, 
classifica-se a pesquisa como exploratória e explicativa. Quanto aos meios, a pesquisa bibliográfica, a análise documental e a entrevista 
semiestruturada é tida como instrumentos de coleta de dados. A população objeto do estudo é composta por três UBSs do município de Rio 
Pomba/MG, denominadas como UBSs A, B e C; e, respectivamente, Gestores A, B e C. A amostragem da pesquisa é não probabilística. Os gestores 
pesquisados são profissionais de Enfermagem, cuja faixa etária varia de 30 a 35 anos, todos do sexo feminino. O dia a dia de trabalho desses 
gestores é corrido e há interrupções constantemente. Não há, por parte dos gestores pesquisados, um planejamento reflexivo e sistemático do 
trabalho. A pesquisa revela que os meios informais de comunicação são os mais presentes no trabalho dos gestores. Estando os pesquisados em 
contato direto com o Gestor Geral, e este último com o Secretário de Saúde. É perceptível no estudo a falta de controle das situações por parte 
dos gestores, estando o trabalho condicionados às situações. Com base nas entrevistas realizadas e no modelo de gestão, é notável o gestor no 
centro da organização, responsável pelo gerenciamento da mesma de forma balanceada, estando os papéis nos planos da informação, das 
pessoas e da ação presentes. Todos os papéis são identificados neste estudo, alguns detectados mais facilmente que outros devido a limitação da 
pesquisa. Os papéis de comunicação e de negociação recebem destaque na pesquisa. No entanto, na gestão das UBSs A e B o papel de 
programação é tido como de menor destaque em relação aos papéis de comunicação e negociação. Independente do grau de importância de um 
papel ou de outro, na gestão de UBS, é o conjunto deles que fará com que o gestor trabalhe de forma equilibrada. A pesquisa revela a ausência de 
treinamento na área administrativa para os profissionais que assumiram o cargo de gestão das UBSs. Acredita-se que para assumir um cargo de 
gestão é necessário que o profissional possua habilidades técnicas e conhecimentos administrativos a fim de desempenhar com eficiência seu 
papel de gestão. No estudo, é possível verificar que os gestores que na hierarquia ocupam níveis mais baixos sentem falta de uma maior 
autonomia. Dessa forma, a pesquisa contribui para comprovar que a autonomia, na gestão da saúde, é relativa. Os resultados ora apresentados 
não podem ser generalizados a toda a rede de atenção à saúde, uma vez que a amostragem é limitada ao estudo de UBS de certo município. No 
entanto, a pesquisa demonstra que o conhecimento da dinâmica e dos papéis dos gestores das UBSs podem ser um caminho capaz de nortear 
políticas de formação de gestores, podendo também contribuir na melhoria da gestão das organizações de saúde.

Gestão e Negócios

Gestão Hospitalar
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


