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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa foi desenvolvido em torno do tema central “Liderança 

Estratégica”, como um fator determinante a fim de que as empresas obtenham o sucesso 

esperado. A pesquisa de campo foi realizada em duas unidades municipais de Saúde Pública, 

direcionadas às gestões e aos seus papéis desenvolvidos juntos aos colaboradores. O objetivo 

dessa pesquisa visa explicar de que forma os líderes devem atuar para obter o sucesso em sua 

gestão. A importância deste tema está em poder demonstrar através de seus resultados, líderes 

que pensem estrategicamente e que ponham em prática suas ideias. Foram utilizadas 

referências teóricas sobre gestão, liderança de renomados teóricos. Esta é uma pesquisa que 

contribui no que diz respeito a perceber que uma liderança precisa de manter-se atualizada. 
 

Palavras-chave: Liderança Estratégica. Administração Pública. Saúde.  

INTRODUÇÃO  

 

As organizações atuais, tanto públicas quanto privadas, sofrem inúmeras influências 

sejam elas políticas, econômicas e sociais. Com as constantes transformações do ambiente em 

que estão inseridas e com a velocidade com que as informações são transmitidas, há uma 

busca por líderes que consigam se destacar e fazer com que as instituições se desenvolvam 

econômico, social e sustentavelmente.  

O trabalho teve por base o estudo de duas unidades municipais de saúde pública, onde 

estas organizações, às quais foram analisadas, através da aplicação de entrevistas direcionadas 

as partes envolvidas, foram levadas a responder ao seguinte questionamento: as líderes, das 

organizações investigadas, possuem consciência de se pensar estrategicamente para que assim 

consigam alinhar as necessidades da organização com as dos clientes internos e/ou externos?   

Deste modo, esta investigação analisou, através da realização de uma pesquisa de 

campo, a visão de duas gestões, no intuito de encontrar convergências ou divergências nas 

opiniões a respeito do tema que norteia este trabalho.  
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Acredita-se que, as unidades investigadas possuem plena consciência da importância 

dos seus papéis para que o bom funcionamento das atividades a serem desenvolvidas pelos 

seus colaboradores tenha sucesso. Sendo este estudo importante, pois, através das opiniões 

colhidas, a unidade pôde analisar os pontos em que devam ser aperfeiçoados e/ou mantidos, 

para que as mesmas possam obter o resultado esperado.   

Desta forma, este trabalho tem como objetivo geral explicar de que forma os líderes 

devem atuar para obter sucesso em sua gestão. 

Especificamente, desejou-se a diferenciar líder de gerente e articular liderança e 

estratégia como fator decisivo para o desenvolvimento das organizações. 

Esta pesquisa demonstrou, através de seus resultados, a necessidade de líderes que 

pensem estrategicamente para pôr em prática estas ideias, para que assim, possam obter 

sucesso e manter as organizações ativas no mercado. 

A importância deste tema está em poder demonstrar, através de seus resultados, líderes 

que pensem estrategicamente e que ponham em prática suas ideias. Foram utilizadas 

referências teóricas sobre gestão e liderança através de renomados teóricos, tais como: 

Chiavenato, Bergamini, Aguiar, Robbins, dentre outros. Esta é uma pesquisa que trouxe à 

tona a importância de perceber que uma liderança precisa manter-se atualizada.  

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Contextualização das Instituições 

  

1.1.1 Policlínica Cônego Pedro de Souza Leão 

Histórico da Instituição 

 

Segundo relatos obtidos, com a população residente no local, no qual foi realizada a 

pesquisa, a policlínica em questão recebeu o nome fantasia de Materno, devido o fato de ter 

sido realizado apenas um único parto em data desconhecida, sendo, posteriormente, a unidade 

fechada e após alguns anos, foi reativada com o nome policlínica Cônego Pedro de Souza 

Leão. A unidade, atualmente, está passando por uma grande reforma, tendo seus atendimentos 

transferidos para: 

a) O centro de saúde Mário Santiago da Silva, localizado em Sucupira; 

b) O centro de reabilitação Francisco Loureiro, situado em Cavaleiro; 

c) A Farmácia Popular (instalação provisória), localizada em Cavaleiro;  

d) O Centro de Testagem e Aconselhamento/SAE – Serviço de Atendimento Especializado 

(pacientes portadores do vírus da AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e DST’s – 

Doenças Sexualmente Transmissíveis), localizada em Prazeres. 

 

Principais Serviços Oferecidos, Participação de Mercado e Ordem de Grandeza  

 

➢ Serviços Oferecidos: 

A policlínica Cônego Pedro de Souza Leão, situada na Rua Joaquim Tenório, S/N, no 

bairro de Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes-PE, é de competência da Prefeitura Municipal 

do Jaboatão dos Guararapes, sendo gerenciada por uma diretora e oferece gratuitamente à 

população os seguintes serviços:  

 



  

a) Atendimento Médico Ambulatorial: 

Especialidades: cardiologia, colposcopista, clínica geral, dermatologia, endocrinologia e 

metabologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, infectologia, mastologia, medicina 

do trabalho, nutrição, ortopedia e traumatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria, 

pneumologia, psicanalista, psicologia clínica e psiquiatria. Sendo distribuídas da seguinte 

forma: 

 

GRAU DE 

COMPLEXIDADE 

ESPECIALIDADES 

EXISTENTES 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

EXISTENTES 

ESPECIALIDADES 

BÁSICAS 

(ATENÇÃO BÁSICA) 

Clínica Geral 

Ginecologia e Obstetrícia 

Pediatria  
 

02 

02 

01 
 

 

 

 

 

 

 

ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO 

(ATENÇÃO DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE) 

Cardiologia 

Colposcopista 

Dermatologia  

Endocrinologia  

Gastroenterologia 

Infectologia 

Mastologia 

Medicina do Trabalho 

Nutrição  

Ortopedia  

Oftalmologia  

Otorrinolaringologia  

Pneumologia  

Psicanalista 

Psicologia Clínica 

Psiquiatria  
 

02 

02 

02 

01 

01 

02 

01 

01 

02 

01 

01 

02 

01 

01 

01 

02 
 

 Tabela 1: Quantitativo de profissionais da policlínica Cônego Pedro de Souza Leão. 

 Fonte: autoria própria. 

Total de profissionais de especialidades básicas: 05 

Total de profissionais de atendimento especializado: 23 

Total geral: 28 

 

b) SADT (Ancillary Service of Diagnosis and Therapy – Serviço de Apoio à Diagnose e 

Terapia) exames subsidiários e terapias: atendimento ambulatorial. Composto pelos 

seguintes serviços: 

• Laboratório de análises clínicas (coleta de exames); 

• Baciloscopias; 

• Serviço de diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos (Eletrocardiograma – ECG); 

• PPD (teste de Mantoux); 



  

• Teste do pezinho; 

• Mamografia Móvel; 

• Citologia Oncótica; 

• Colposcopia; 

• Psiquiatria; 

• Tratamentos decorrentes da AIDS (SAE – Serviço de Atendimento Especializado); 

• Aferição de pressão arterial. 

c) Dispensação de Medicações (farmácia): onde são distribuídas medicações aos pacientes 

atendidos na rede pública do município de Jaboatão dos Guararapes e são fornecidas mediante 

apresentação de RG e prescrição médica. 

Tipos de medicações disponíveis: 

✓ Medicações de uso contínuo: segundo a Portaria Nº 3.916, de 30 de outubro de 1998 do 

Ministério da Saúde, são aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas e/ou 

degenerativas, utilizados continuamente.  

De acordo com o Ministério da Saúde as medicações podem ser definidas como: 

• Medicamentos da Atenção Básica: O Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

destina-se à aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-se àqueles relacionados a 

agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica à Saúde.  

• Medicamentos Estratégicos: Os medicamentos estratégicos são aqueles utilizados em 

doenças que configuram problemas de saúde pública que atingem ou põem em risco as 

coletividades e cuja estratégia de controle concentra-se no tratamento de seus portadores. Os 

atendidos são os de controle de endemias, tais como a tuberculose, hanseníases, malária, 

leishmaniose, doença de chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou 

regional, tais como cólera, esquistossomose, filariose, influenza, meningite e tracoma. 

Segundo o parágrafo 2º do art. 3º da Portaria 3.237/2007 do Ministério da Saúde, os insumos 

para o combate ao tabagismo e para a alimentação e nutrição passaram a integrar o 

componente estratégico dos medicamentos. 

• Medicamentos Controlados: Os chamados medicamentos controlados, ou sujeitos ao 

controle especial, são medicamentos ou substâncias com ação no sistema nervoso central e 

capazes de causar dependência física ou psíquica. Também se enquadram na classificação de 

medicamentos controlados, segundo a Portaria 344/98, do Ministério da Saúde, substâncias 

anabolizantes; substâncias abortivas ou que causam má-formação fetal; substâncias que 

podem originar substâncias psicotrópicas; insumos utilizados na fabricação de entorpecentes e 

psicotrópicos; plantas utilizadas na fabricação de entorpecentes, bem como os entorpecentes; 

além de substâncias químicas de uso das forças armadas. 

d) Serviço de Posto de Coleta de Materiais Biológicos (laboratório de coleta de exames) – 

onde o serviço de análise clínica das coletas realizadas é feito por um laboratório central da 

Prefeitura. 

e) Serviço de Diagnóstico por Métodos Gráficos Dinâmicos (eletrocardiograma – ECG): 

onde são realizados exames cardiológicos de eletrocardiograma. 

f) Realização de Exames Preventivos do Câncer: câncer colo do útero e câncer de mama – 

na mulher (citologia oncótica, colposcopia e mamografia bilateral):  

➢ Setores envolvidos: 

• Sala de Prevenção (citologia oncótica); 

• Sala de colposcopia; 



  

• Mamografia Móvel (mensal). 

g) Sala de Curativo: onde são realizados curativos de pequena e média complexidades, 

aplicação de injeções a nível ambulatorial, mediante apresentação da receita médica, aferição 

da pressão arterial, bem como retirada de pontos. As injeções consideradas como de nível 

ambulatorial são aquelas que podem ser administradas sem haver necessidade de existir a 

presença de um médico plantonista, no caso de ocorrer intercorrências. As mais comuns: 

administração de injeções de insulina e anticoncepcionais injetáveis. 

h) Sala de Imunização (vacinação). 

i) Central de Regulação – onde são feitas as marcações de exames e consultas médicas para 

outras unidades (direcionado aos pacientes atendidos na unidade). 

j) Serviço de Atendimento Especializado (SAE) – direcionado aos pacientes portadores do 

vírus da AIDS e de DST’s. 

k) Atendimento de Serviço Social: onde são garantidos aos pacientes o atendimento 

necessário ao diagnóstico e tratamento dos agravos das doenças de que são acometidos. 

l) Serviço de Atenção ao Paciente com Tuberculose: onde é feito o diagnóstico e 

tratamento da doença, sendo assistidos por uma equipe formada por médica, atendente, e 

técnicos de enfermagem (PPD-teste de Mantoux), recebendo posteriormente atendimento 

médico ambulatorial periodicamente (pneumologista) até o final do tratamento da doença, e a 

entrega da medicação para o tratamento da doença é garantida. 

➢ Participação de Mercado: de acordo com os dados extraídos no site do IBGE referente 

às estatísticas da saúde – assistência médico-sanitária realizada em 2009 às unidades que 

prestam atendimento de atenção de média complexidade é capaz de resolver cerca de 26,5% 

das necessidades e problemas de saúde da população.    

➢ Ordem de Grandeza: os estabelecimentos cadastrados no CNES (Cadastro Nacional 

dos Estabelecimentos de Saúde – Ministério da Saúde), são classificados quanto ao nível de 

hierarquia. A unidade de saúde em que foi realizada a pesquisa possui a seguinte classificação, 

segundo os dados colhidos no site do CNES: 

✓ Nível de hierarquia: 03 - Média - M2 e M3. Que significa: Estabelecimento de Saúde 

ambulatorial que realiza procedimentos de Média Complexidade definidos pela NOAS 

(Norma Operacional de Assistência à Saúde) como de 2º nível de referência - M2 e/ou de 3º 

nível de referência - M3. De acordo com essa classificação a unidade está enquadrada na 

tabela de turno de atendimento (código 03), com atendimentos realizados nos turnos da 

manhã e à tarde. A sigla M2 significa: Ambulatório Média Complexidade nível 2 e a sigla M3 

significa: Ambulatório Média Complexidade nível 3, pois suas atividades incluem 

atendimento de algumas clínicas especializadas e exames complementares.    

* Informações Complementares: 

✓ Quanto ao fluxo de clientela o atendimento é de demanda espontânea e referenciada; 

✓ A unidade conta com o serviço de coleta seletiva de rejeitos de resíduos biológicos e 

comuns; 

✓ Quanto à infra-estrutura da unidade: a mesma possui conexão de internet (Cabo Modem) 

e conta com serviço de telefonia móvel e fixa; 

✓ A unidade não possui atividades de ensino/pesquisa; 

✓ Quanto à natureza da organização: administração direta da saúde (Ministério da Saúde, 

Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde). 

 

 



  

1.1.2 Centro de saúde Mário Santiago da Silva 

 

Histórico da Instituição 

 

A unidade é uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e foi fundada em 02 de janeiro de 

2006, na gestão do então prefeito Newton D’Emery Carneiro. 

 

Principais Serviços Oferecidos, Participação de Mercado e Ordem de Grandeza  

 

➢ Serviços Oferecidos: 

O centro de saúde Mário Santiago da Silva, situado na Rua Conde Pereira Carneiro, Nº 

32, no bairro de Sucupira, Jaboatão dos Guararapes-PE, é de competência da Prefeitura 

Municipal do Jaboatão dos Guararapes, sendo gerenciado por uma diretora e oferece 

gratuitamente à população os seguintes serviços: 

a) Atendimento Médico Ambulatorial: 

Especialidades: clínica geral, ginecologia e obstetrícia, nutrição, pediatria e psicologia 

clínica. Sendo distribuídas da seguinte forma: 

 

 Tabela 2: Quantitativo de profissionais do centro de saúde Mário Santiago da Silva. 

 Fonte: autoria própria. 

Total de profissionais de especialidades básicas: 08 

Total de profissionais de atendimento especializado: 02 

Total geral: 10 

 

b) SADT (Ancillary Service of Diagnosis and Therapy – Serviço de Apoio à Diagnose e 

Terapia) exames subsidiários e terapias: atendimento ambulatorial. Composto pelos 

seguintes serviços: 

• Laboratório de análises clínicas (coleta de exames); 

• Citologia oncótica (PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde); 

• Aferição de pressão arterial; 

• Exame de HGT (glicose). 

c) Dispensação de Medicações (farmácia): onde são distribuídas medicações aos pacientes 

atendidos na rede pública do município de Jaboatão dos Guararapes e são fornecidas mediante 

apresentação de RG e prescrição médica. 

GRAU DE 

COMPLEXIDADE 

ESPECIALIDADES 

EXISTENTES 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

EXISTENTES 

ESPECIALIDADES 

BÁSICAS 

(ATENÇÃO BÁSICA) 

Clínica Geral 

Ginecologia e Obstetrícia 

Pediatria  
 

03 

01 

04 
 

ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO 

(ATENÇÃO DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE) 

Nutrição  

Psicologia Clínica 

 

01 

01 

 



  

✓ Medicações de uso contínuo: segundo a Portaria Nº 3.916, de 30 de outubro de 1998 do 

Ministério da Saúde, são aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas e ou 

degenerativas, utilizados continuamente.  

De acordo com o Ministério da Saúde as medicações podem ser definidas como: 

• Medicamentos da Atenção Básica: O Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

destina-se à aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-se aqueles relacionados a 

agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica à Saúde.  

• Medicamentos Estratégicos: Os medicamentos estratégicos são aqueles utilizados em 

doenças que configuram problemas de saúde pública que atingem ou põem em risco as 

coletividades e cuja estratégia de controle concentra-se no tratamento de seus portadores. Os 

atendidos são os de controle de endemias, tais como a tuberculose, hanseníases, malária, 

leishmaniose, doença de chagas e outras doenças endêmicas de abrangências nacional ou 

regional, tais como: cólera, esquistossomose, filariose, influenza, meningite e tracoma. 

Segundo o parágrafo 2º do art. 3º da Portaria 3.237/2007 do Ministério da Saúde, os insumos 

para o combate ao tabagismo e para a alimentação e nutrição passaram a integrar o 

componente estratégico dos medicamentos. 

d) Serviço de Posto de Coleta de Materiais Biológicos (laboratório de coleta de exames) – 

onde o serviço de análise clínica das coletas realizadas é feito por um laboratório central da 

Prefeitura. 

e) Sala de Curativo: onde são realizados curativos de pequena e média complexidade, 

aplicação de injeções a nível ambulatorial, mediante apresentação da receita médica, aferição 

da pressão arterial, como também retirada de pontos. As injeções consideradas como de nível 

ambulatorial são aquelas que podem ser administradas sem haver necessidade de existir a 

presença de um médico plantonista, no caso de ocorrer intercorrências. As mais comuns: 

administração de injeções de insulina e anticoncepcionais injetáveis. 

f) Sala de Imunização (vacinação). 

g) Central de Regulação – onde são feitas as marcações de exames e consultas médicas para 

outras unidades (direcionado aos pacientes atendidos na unidade). 

h) Serviço de Atenção Básica em Saúde Bucal – direcionado aos pacientes atendidos no 

município de Jaboatão dos Guararapes, encaminhados pelos odontologistas da rede. Serviços 

oferecidos: 

• Dentística, Exodontia, Periodontia (retirada de tártaro básico), ATF (aplicação tópica de 

flúor), Escovação Supervisionada; 

• Serviço de realização de exames de Raio-X dentário. 

  

i) Atendimento de Serviço Social: onde são garantidos aos pacientes o atendimento 

necessário ao diagnóstico e tratamento dos agravos das doenças de que são portadores. 

j) HIPERDIA (Hipertensão e Diabetes) – direcionado aos pacientes que são acometidos 

pela hipertensão e/ou diabetes, sendo assistidos por uma equipe formada por médicos e 

atendentes, recebendo atendimento médico ambulatorial mensalmente (clínica geral), onde 

através de exames complementares (exames de sangue, ECG – Eletrocardiograma, HGT (teste 

rápido de glicose no sangue), aferição de pressão arterial, dentre outros), além de 

acompanhamento com a nutrição, tem-se o controle da(s) doença(s) e a medicação para o 

tratamento das enfermidades é garantida. 



  

k) Serviço de Atenção ao Pré-Natal, Parto e Nascimento (Puericultura) / (PACS): onde o 

atendimento é realizado por três enfermeiras e é feito o acompanhamento do pré-natal de 

baixo risco. 

l) Realização de Exame Preventivo do Câncer do Colo do Útero (PACS) e Mamografia 

Móvel: onde atuam três enfermeiras, auxiliadas por agentes comunitários de saúde, que 

realizam os exames de citologia oncótica (Prevenção). A unidade também conta com o 

serviço de mamografia móvel (mensal). 

➢ Participação de Mercado: de acordo com os dados extraídos no site do IBGE referente 

às estatísticas da saúde – assistência médico-sanitária realizada em 2009 as unidades que 

prestam atendimento de atenção básica é capaz de resolver cerca de 75,3% das necessidades e 

problemas de saúde da população. 

➢ Ordem de Grandeza: os estabelecimentos cadastrados no CNES (Cadastro Nacional 

dos Estabelecimentos de Saúde – Ministério da Saúde) são classificados quanto ao nível de 

hierarquia. A unidade de saúde, em que foi realizada a pesquisa, possui a seguinte 

classificação, segundo os dados colhidos no site do CNES: 

✓ Nível de hierarquia: 03 - Média - M2 e M3. Que significa: Estabelecimento de Saúde 

ambulatorial que realiza procedimentos de Média Complexidade definidos pela NOAS 

(Norma Operacional de Assistência à Saúde) como de 2º nível de referência - M2 e/ou de 3º 

nível de referência - M3. De acordo com essa classificação, a unidade está enquadrada na 

tabela de turno de atendimento (código 03), com atendimentos realizados nos turnos da 

manhã e à tarde. A sigla M2 significa: Ambulatório Média Complexidade nível 2 e a sigla M3 

significa: Ambulatório Média Complexidade nível 3, pois suas atividades incluem 

atendimento de algumas clínicas especializadas e exames complementares.    

* Informações Complementares: 

✓ Quanto ao fluxo de clientela o atendimento é de demanda espontânea; 

✓ A unidade conta com o serviço de coleta seletiva de rejeitos de resíduos biológicos e 

comuns; 

✓ Quanto à infra-estrutura da unidade: a mesma possui conexão de internet e conta com 

serviço de telefonia móvel e fixa; 

✓ A unidade não possui atividades de ensino/pesquisa; 

✓ Quanto à natureza da organização: administração direta da saúde (Ministério da Saúde, 

Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde); 

✓ A UBS possui três equipes de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), que são 

geridos por três enfermeiras da estratégia de saúde da família, que trabalham em prol da 

garantia de atendimento à saúde da comunidade, por exemplo: fazem visitas domiciliares, 

administram vacinas (campanha de vacinação), realizam prevenção (citologia oncótica), bem 

como curativos, atendimento de pré-natal e puericultura, dentre outras tarefas correlatas. 

 

1.2 O Que São Atendimentos Básicos e Especializados em Saúde  

 

De acordo com a Cartilha Entendendo o SUS (Brasil, 2006), atendimentos básicos em 

saúde ou rede de Atenção Básica à Saúde pode ser descrita como: 

• Atenção Básica (Primária): é, preferencialmente, a “porta de entrada” do sistema de 

saúde, onde a população tem acesso a especialidades básicas como: clínica médica (clínica 

geral), pediatria, obstetrícia e ginecologia. Estudos demonstram que a atenção básica é capaz 

de resolver cerca de 80% das necessidades e problemas de saúde. 



  

Ainda, segundo a Cartilha, a porta de entrada do sistema de saúde deve ser 

preferencialmente a atenção básica (postos de saúde, centros de saúde, unidades de saúde da 

família, etc.). A partir desse primeiro atendimento, o cidadão será encaminhado para os outros 

serviços de maior complexidade da saúde pública (hospitais e clínicas especializadas). 

Os atendimentos especializados em saúde, como define a Cartilha Entendendo o SUS 

(Brasil, 2006) podem ser subdivididos em basicamente dois tipos:  

• Atenção de Média Complexidade: objetiva atender os principais agravos de saúde da 

população, com procedimentos e atendimentos especializados. São serviços como consultas 

hospitalares e ambulatoriais, exames e alguns procedimentos cirúrgicos. É constituída por 

procedimentos ambulatoriais e hospitalares situados entre a atenção básica e a alta 

complexidade.  

• Atenção de Alta Complexidade: são os procedimentos que envolvem alta tecnologia 

e/ou alto custo. São exemplos de procedimentos de alta complexidade: traumatoortopedia, 

cardiologia, terapia renal substitutiva e oncologia. As principais áreas estão organizadas em 

redes, como as de cirurgias cardíacas e de atenção oncológica.  

Cabe à direção municipal do SUS a gestão da rede de serviços em seu território, 

estabelecendo parcerias com municípios vizinhos para garantir o atendimento necessário à sua 

população. Com isso, o acesso aos serviços de saúde é uma preocupação da Alta 

Administração Pública, que garante que todos os níveis hierárquicos (município, estado, 

união, ONGs e iniciativa privada) devem estar integrados de modo a sanar os problemas de 

saúde da população de forma integral.  

A partir da análise desse capítulo, pode-se concluir que, a primeira unidade de saúde em 

que foi realizada a pesquisa de campo, localizada no bairro de Cavaleiro, se enquadra tanto à 

ordem de grandeza, quanto de atenção de média complexidade, ou seja, é de médio porte. Já, 

a segunda unidade de saúde em que foi realizada a pesquisa de campo, localizada no bairro de 

Sucupira, se enquadra tanto à ordem de grandeza, quanto à atenção básica ou primária, ou seja, 

é de pequeno porte.  

As unidades, que integram essa rede, são de extrema relevância quanto ao setor de 

atuação, visto que contribuem para a diminuição do fluxo nos hospitais e unidades de alta 

complexidade, locais esses, onde devem ser atendidos apenas os casos que não podem ser 

resolvidos nas unidades de atenção básica e média complexidade, visto não ter essas a 

estrutura necessária, nem a tecnologia adequada para resolver tais casos. 

Faz parte do governo federal, uma estrutura bem desenvolvida capaz de solucionar 

todos os problemas de saúde da população, assim como a garantia ao acesso aos tais serviços. 

 
1.3 Liderando Pessoas 

 Primeiramente, torna-se fundamental conceituar liderança, que pode ser definida, segundo 

Robbins (2004, p.136), como: “a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de 

objetivos”. 

 Já, Spector (2003, p.330) diz que, tendo por base, diversos outros autores, a liderança abrange 

influenciar as atitudes, crenças, comportamentos e sentimentos de outras pessoas. Afirmando, ainda, 

que mesmo quem não exerce papel de líder, é capaz de influenciar outras pessoas, sendo que os líderes 

exercem uma influência desproporcional, ou seja, o líder influencia mais do que quem não exerce tal 

papel. 

 O gerente do futuro, segundo Warren Plunkett e Raymond Attner (apud SILVA, 2008, p. 24), 

deve ter dentre outras as seguintes características: 



  

• Procurar a Mudança: as coisas nunca ficam como estão; as turbulências e ambiguidades são 

fatores permanentes; 

• Observar as Realidades Externas: estar atento às mudanças do mercado, tais como 

tecnologia, concorrência e consumidor; 

• Promover um Estilo de Treinamento: ajudar os funcionários a visualizar novas maneiras de 

fazer as coisas; 

• Eliminar o Medo: dos funcionários em enfrentar os desafios para alcance das metas 

organizacionais; 

• Criar Especialização: desenvolvendo meios de treinamento e aprendizagem em todos os 

níveis funcionais da organização; 

• Ter Visão: ter habilidades de focar onde a organização, ou o trabalho, seja a mais vibrante, 

versátil ou responsivo; 

• Negociar para Resolver Problemas: usando a autoridade do cargo para atingir os alvos, 

contrabalanceando as necessidades da organização com aquelas dos membros de equipes; 

• Valorizar a Diferença: dá força de trabalho, abrindo-se para novas maneiras de pensar, 

porque as pessoas são diferentes; 

• Desenvolver a Administração Participativa: fazendo de cada funcionário um elemento de 

poder criativo com um pouco de autoridade para tomada de decisão; 

• Desenvolver o Poder das Equipes: o que acontecerá por gerenciamento amplo de delegação, 

ou, pela criação de equipes de projeto com autoridade adequada para funcionar; 

• Ser Obcecado pela Qualidade Dirigida ao Cliente: tanto dos produtos, quanto dos processos 

ou serviços, que devem ser continuamente melhorados. 

 Para Ritter (1994, p.394-399 apud BERGAMINI 2013, p.132) o líder eficaz associa quatro 

talentos que são:  

• Talento Cognitivo: capacidade de interpretar o mundo para compreender os objetivos visados 

pela organização;  

• Talento Social e Político: capacidade de compreender o sistema social, o qual é a organização 

e a capacidade de influir sobre sua evolução, por meio de decisões que dizem respeito às estruturas e 

regras, bem como às particularidades dos indivíduos e do grupo que o levem a ser detentor da 

autoridade formal;  

• Talento Intrapsíquico: capacidade de pensar no seu próprio poder e perceber quanto aos 

perigos das suas próprias paixões;  

• Talento Ético: capacidade de compreender, que o poder organizacional deposita nele a 

responsabilidade frente ao outro, na medida em que arrasta aqueles que o seguem na sua interpretação 

do mundo e sua ação sobre o social. 

 

1.3.1 Diferença entre líder e gerente 

 Kwasnicka (2006, p.88) afirma que “administrar e liderar são duas atividades 

complementares”. E que as organizações buscam pessoas com características de liderança, que possam 

ser expostas a atividades capazes de desenvolver essas características. Complementando que “[...] um 

líder forte com poucas habilidades para administrar é muito pior do que um bom administrador com 

poucas habilidades de liderar. O desafio é ter a capacidade de combinar as duas coisas”.  

 Silva (2008, p. 22) diz que “liderança é um conceito mais amplo do que gerenciamento”. E que 

o gerenciamento é uma forma especial de liderança, na qual o alcance dos objetivos organizacionais é 

predominante. E explica que a principal diferença entre os dois conceitos está no termo objetivos 

organizacionais. Refere-se ainda que:  

 
Ocorre liderança sempre que uma pessoa tenta influenciar o comportamento de um 

indivíduo ou grupo, a despeito do motivo. Isso pode acontecer pelos objetivos 



  

próprios ou dos outros, que podem ou não ser coerentes com os objetivos da 

organização (SILVA, 2008, p. 23). 

 Ou seja, liderança é o poder de influência sobre o comportamento de um indivíduo ou grupo, 

independente do motivo, podendo ser ou não de acordo com os objetivos da organização. 

 Silva (2008, p. 23) menciona que “a liderança é parte do gerenciamento; ela enfatiza 

principalmente as atividades comportamentais em uma organização”. Assim, percebe-se, que liderança 

tem relação direta com o gerenciamento e com o comportamento. 

 Kwasnicka (2006, p. 88) também diferencia liderança de chefia. E expõe que “a liderança é 

definida como um fenômeno complexo. O líder é a pessoa que tem habilidade de influenciar outros no 

trabalho ou em qualquer atividade na comunidade”.  Descreve que “o chefe é designado. Ele tem o 

poder legítimo e pode tanto premiar como punir. Sua habilidade em influenciar é baseada na 

autoridade formal e inerente à sua posição”. Com isso, conclui-se que, liderança independe da 

autoridade formal, pode ser líder sem possuir um cargo de liderança, visto que tem relação com o 

poder de influência, já a chefia é exercida por quem possui um cargo formal e exerce a sua autoridade 

de acordo com as necessidades organizacionais (delegar, premiar, punir, dentre outras).  

 Silva aponta que: 

 
Os gerentes desempenham a mais importante função nas organizações. Os líderes 

são pessoas com características especiais e que em alguns casos não servem para as 

atividades organizacionais. Já os gerentes sempre ‘servem’ para a realização das 

atividades organizacionais, e a eficácia gerencial é tão desenvolvida quanto se queira. 

Os gerentes não são, necessariamente, líderes, embora se tenha constatado que os 

gerentes mais eficazes são também líderes (SILVA, 2008, p. 23).    
 

 Desse modo, percebe-se que, o gerente pode não ser um líder, porém os gerentes que alcançam 

a eficácia, são também líderes.  

 

1.3.2 Liderança e Estratégia como Fator Determinante para o Sucesso  

Segundo Chiavenato (2008, p. 62), “a estratégia define o comportamento da organização em 

um mundo mutável, dinâmico e competitivo”. O autor também afirma que “A estratégia 

organizacional constitui o mecanismo através do qual a organização interage com seu contexto 

ambiental”. Além disso, diz que “A estratégia é condicionada pela missão organizacional, pela visão 

de futuro e pelos objetivos principais da organização”. Dessa forma, pode-se concluir que, a estratégia 

deve ser norteada pela missão, visão e objetivos, visto que, se a empresa afastar-se desses propósitos 

dificilmente alcançará sua meta.  

Do ponto de vista de Rezende (2008, p.43), a missão é “a descrição de forma diferenciada do 

negócio ou da atividade da organização”. E a visão, segundo o mesmo autor, é “a descrição do cenário 

ou do desenho da organização, questionando a mesma aonde quer chegar e como quer ser percebida 

[...]”. De acordo com Chiavenato (2008, p. 69), o objetivo é “um resultado desejado que se pretende 

alcançar dentro de um determinado período”. Resumindo pode-se dizer que, a missão é o que a 

empresa é atualmente e o que a distingue das outras organizações do mesmo ramo, a visão é aonde ela 

quer chegar, ou seja, seu objetivo a longo prazo e o objetivo é quando ela pretende alcançar o seu 

propósito.   

Da mesma forma que os colaboradores devem manter-se atualizados o mesmo deve ocorrer 

com a missão, visão e objetivos da empresa; pois, os tempos mudam e os propósitos não podem 

permanecer estagnados. Chiavenato (2008, pág. 63) afirma que, “embora a missão seja relativamente 

fixa e estável, ela deve ser atualizada e redimensionada com o passar do tempo e com as mudanças nos 

negócios”. E diz ainda que, é preciso trabalhar por uma causa e não trabalhar para a organização em si, 

que deve ser esse o resultado da missão. Desse modo, percebe-se a necessidade de ajustar a estratégia 



  

à realidade atual em que a empresa se encontra, para que a mesma não perca seu espaço no mercado e 

acabe ficando cada vez mais distante do presente.   

Como exemplo, podemos citar as modernas ferrovias americanas, onde sua missão não é 

oferecer trens e estações ferroviárias, sendo estes apenas meios, mas sim oferecer transporte rápido, 

confortável e seguro aos seus usuários (CHIAVENATO 2008, pág.63). 

Camelo (s.d.)*3 alega que, “o segredo para o atingimento do desempenho está associado ao 

binômio – Liderança, Estratégia”. Visto que, as organizações estão inseridas em um ambiente cada vez 

mais dinâmico e competitivo.  

Peter Drucker (apud CAMELO, s.d.) declara que, os executivos eficazes são os que se apropriam 

de cinco práticas ou hábitos de pensamento: 

1- Sabem administrar seu tempo; 

2- Perguntam-se “Como posso contribuir?” e concentram seus esforços nos resultados deles esperados 

e não no trabalho; 

3- Trabalham a partir de suas forças, não se baseando em (consertar) suas fraquezas; 

4- Sabem colocar o first things first, ou seja, priorizam as áreas em que uma execução superior poderá 

fazer diferença; e 

5- Sabem tomar as melhores decisões. 

Assim, pode-se concluir que, é necessário que o líder modifique e que, a mudança deve ser de 

dentro pra fora.  

Como sugere um estudo da Booz Allen Hamilton (2004, p. 104-110): 

 
Para mudar, no momento, não basta formular o melhor plano estratégico e o melhor 

plano tático possíveis. Para garantir os resultados desejados, é preciso compreender 

profundamente o lado humano da mudança – o alinhamento entre cultura, valores, 

pessoas e comportamentos da empresa (apud BERGAMINI, 2013, p. 191).  

 

 E Bergamini (2013, p. 192) ainda reforça que, “na era da valorização do capital intelectual, as 

competências humanas assumem sua posição no pódio das atenções”. 

 

2 METODOLOGIA 

Para Salomon (1977, p.136 apud ANDRADE, 2006, p.121) “[...] trabalho científico passa a 

designar a concretização da atividade científica, ou seja, a investigação e o tratamento por escrito de 

questões abordadas metodologicamente”. 

Segundo Andrade (2006, p.129), “Metodologia é o conjunto de métodos ou caminhos que são 

percorridos na busca do conhecimento”. 

Para tanto, a pesquisa desenvolvida teve como principal fundamento, através da investigação 

metodológica, verificar se as líderes das organizações investigadas possuem consciência da 

importância de se pensar estrategicamente para o desenvolvimento organizacional, fazendo uso quanto 

aos fins do método exploratório e comparativo para formação deste conceito. 

“A pesquisa exploratória não requer a elaboração de hipóteses a serem testadas no trabalho, 

restringindo-se a definir objetivos e buscar mais informações sobre determinado assunto de estudo” 

(CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007, p.63). 

 De acordo com Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p.60), “a pesquisa bibliográfica procura 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e 

teses”. Ou seja, é a partir dessa fundamentação teórica que também se incluem outras fontes, sendo 

possível responder adequadamente a problemática que norteia o trabalho científico. 

 
*3 Sandra Barbosa Camelo. Professora, Consultora Organizacional e Palestrante nacional e internacional. 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3143131833032939. 



  

 A coleta de dados, realizada por meio de uma pesquisa de campo, pode ocorrer pela aplicação 

de questionários, realização de entrevistas e utilização de formulários, a tal pesquisa é definida por 

Marconi e Lakatos (2007, p.188) como: “aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações 

e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, 

que se queira comprovar [...]”. O universo da pesquisa foi direcionado às gestoras de duas unidades 

municipais de saúde pública distintas, uma localizada no bairro de Cavaleiro e a outra no bairro de 

Sucupira, com o intuito de afirmar ou confrontar o embasamento teórico referente à pesquisa 

exploratória, contendo uma entrevista que foi aplicada a duas gestoras.  

A pesquisa de campo foi realizada na policlínica Cônego Pedro de Souza Leão, no município de 

Jaboatão dos Guararapes-PE, e a segunda na UBS centro de saúde Mário Santiago da Silva, no mesmo 

município que a anteriormente citada, no período de 23 de abril de 2014 a 12 de maio de 2014, 

totalizando 20 dias. O objetivo foi realizar uma análise comparativa das visões das duas gestoras, no 

intuito de encontrar convergência ou divergência em alguma questão. Sendo as entrevistas manuscritas 

pelas mesmas, torna-se necessário a fundamentação, que será realizada através dos teóricos que 

discorrem sobre os temas, tendo-se desse modo à abordagem de forma qualitativa, também 

denominada de “Análise de Conteúdo”. O método de “Análise de Conteúdo” é segundo Bardin (2011, 

p.15, apud SILVA; MOURA. et. all., 2013, p. 2), “um conjunto de instrumentos de cunho 

metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados”. Neste contexto, para Bardin (2009, apud SILVA; MOURA. et. all., 

2013, p. 2), “a análise de conteúdo configura-se como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que faz uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens”. 

Para a pesquisa com as gestoras foi elaborada uma entrevista com nove perguntas abertas, 

porém, para a elaboração deste artigo científico foram utilizadas apenas quatro, que tem relação com o 

tema proposto, portanto, entende-se que a amostragem é satisfatória, visto que as duas se 

disponibilizaram e responderam as perguntas. 

 Ribeiro (2008 p.141) define a entrevista como: 

 
A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito 

do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores 

subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições 

das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos 

próprios entrevistadores. 

 

Segundo Gil (1999, apud JÚNIOR, & JÚNIOR, 2011), as entrevistas podem ser classificadas 

em: informais, por pautas, formalizadas e focalizadas.  

Analisando os diferentes tipos de entrevistas, pode-se enquadrar o trabalho como entrevista 

informal, que de acordo com Gil (1999, apud JÚNIOR, & JÚNIOR, 2011) “é o menos estruturado 

possível e só se distingue da simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados. 

É recomendado nos estudos exploratórios, que visam a abordar realidades pouco conhecidas pelo 

pesquisador, ou então, oferecer visão aproximativa do problema pesquisado”. 

 Como caracteriza Marconi e Lakatos (2007, p.167), a coleta dos dados “exige do pesquisador 

paciência, perseverança e esforço pessoal, além do cuidadoso registro dos dados e um bom preparo 

anterior”. Com isso, entende-se que o trabalho de coleta dos dados deve ser feito com organização e 

exige do pesquisador esforço pessoal para que se obtenha êxito. 

 Os dados obtidos serão tabulados na forma proposta do método de “Análise de Conteúdo”, que 

de acordo com a indicação de Bardin (2006 apud SILVA; MOURA, et all 2013), “constitui-se de 

algumas etapas para a consecução da análise de conteúdo, organizadas em três fases: 1) pré-análise, 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação”. 

 



  

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

3.1 Resultados obtidos nas entrevistas com as gestões das duas unidades pesquisadas 

A pesquisa de campo foi aplicada a duas gestoras em duas unidades municipais de saúde 

distintas, portanto as duas são mulheres, demonstrando que cada vez mais existe a atuação do sexo 

feminino em cargos de gestão, não sendo, no entanto, questionado sobre isso. Para preservar o sigilo 

da identidade das mesmas serão denominadas de sujeito A e sujeito B neste capítulo. 

É necessário comentar a primeira e a segunda perguntas juntamente, visto que trata-se da 

diferença entre líder e chefe, onde foi questionado na primeira sobre em que momento você é líder 

em seu trabalho, e na segunda foi interrogado sobre em que momento você é chefe em seu trabalho. 

Alguns teóricos utilizam o termo gerente no lugar de chefe, porém, na pesquisa, teve-se que utilizar 

este termo por ser mais condizente com a realidade das gestoras.  

O sujeito A, refere na primeira questão: 

Ao planejar e conhecer as habilidades de cada funcionário, influenciando-o para o 

bem do grupo e da empresa a qual trabalho. Mostro como as coisas devem ser feitas, 

contribuo para que trabalhem com prazer [...] (SUJ. A).  

Já o sujeito B no mesmo ponto diz:  

Em todos os momentos, mas não me sinto diferenciada por isto, apenas sempre 

estou pronta para assumir responsabilidades. Isto não significa que faço ou resolvo 

tudo, pelo contrário, tenho a clareza que o papel do líder é proporcionar as condições 

pra que todos da equipe possam dar conta de suas responsabilidades (SUJ. B).  

Desta forma, nota-se que tanto o sujeito A como o sujeito B possuem ideias semelhantes como:  

Conhecer a equipe e oferecer condições de trabalho adequadas (SUJEITOS A e B).  

Já, Aguiar (2005, p.405) diferencia liderança e chefia e relata que o líder “exerce influência sem 

a chancela da autoridade legal; sua influência é livremente aceita pelos demais membros do grupo, 

desde que seu poder de influência seja percebido”. Ainda refere que: “a liderança é exercida, à medida 

que um dos membros do grupo é capaz de levá-lo a locomover-se em direção a seus objetivos” (p.399).  

Assim, observa-se que o sujeito A e o sujeito B percebem a importância dos seus papéis diante 

dos membros do grupo e exercem seu poder de influência para que os seus subordinados realizem suas 

atividades, dentro das expectativas da organização, proporcionando deste modo, meios e condições 

favoráveis para tal. Então as gestoras são líderes e desempenham suas funções conforme expõe a 

autora que menciona, “a liderança não se rouba, não se perde, nem se impõe” (AGUIAR, 2005, p.399). 

Na segunda questão, o sujeito A conta em que momento é chefe em seu trabalho:  

  
No momento em que busco resultados, planejando o trabalho da equipe, 

organizando pessoal e recursos e fazendo o controle dos mesmos (SUJ. A).  

E o sujeito B registra que: 

Quando é necessário adotar medidas que possam ser simpáticas ou confortáveis para 

alguns, mas não para outros. Como por exemplo, na redivisão de tarefas na ausência 

de um colega, cumprimento de horários, dentre outros (SUJ. B).  



  

Nesse ponto, Aguiar (2005, p.405) descreve que a chefia “tem autoridade, daí o seu poder social; 

sua influência emana da autoridade, exerce-se mediante a utilização de instrumentos coercitivos”.  

O sujeito A e o sujeito B têm apreciações comuns como: 

Planejamento da equipe, na organização das tarefas e recursos sem pensar no grupo, 

na busca dos resultados, nos cumprimentos dos horários, foca apenas na tarefa 

(SUJEITOS A e B).  

 Deste modo, entende-se que quando se busca resultados e o gestor direciona seu foco somente 

na tarefa, sem pensar em seus subordinados, torna-o chefe, ou seja, aquele que utiliza o seu poder para 

exercer autoridade, utilizando-se de instrumentos coercitivos para isso.  

Fiedler (apud AGUIAR 2005, p.394) adota como característica de personalidade a maneira pela 

qual o líder percebe os membros de sua equipe. E que, “essa forma de perceber leva-o a reagir ou a 

comportar-se de um modo específico em relação a cada membro do grupo”. E ainda relata que, “um 

líder comportar-se-á de maneira bastante diferente em relação a um membro do grupo, quando 

percebê-lo competitivo, pouco amigo ou hostil”.  

Na sequência, indagou-se sobre que tipo de estratégia você utiliza como líder, de acordo com 

Camelo (s.d.), um dos maiores desafios que as empresas atuais encontram, não é apenas ter boas 

estratégias, mas também conseguirem pôr em prática, de forma eficiente o plano traçado, alcançando 

dessa forma o êxito.  Com isso, entende-se que, o líder deve conseguir aliar tática + ação, para que 

possa atingir o propósito esperado.  

O sujeito A narra que:    

Comprometendo-me com o meu dever e obrigações, com os valores da empresa, 

motivando e influenciando minha equipe a seguir seus ideais, contribuindo para o 

aumento da qualidade do serviço avaliado pelos resultados, sendo ética em minhas 

ações (SUJ. A). 

O sujeito B apresenta: 

Acho que uso a estratégia de conciliar as necessidades da Instituição com as 

necessidades dos subordinados e a garantia do direito dos usuários (SUJ. B). 

O sujeito A e o Sujeito B possuem conceitos semelhantes como:  

Motivar e Influenciar as pessoas, fazendo com que o funcionário execute as tarefas 

necessárias da empresa e sentindo-se motivado (SUJEITOS A e B). 

Desta maneira apreende-se que os sujeitos A e B tentam aliar sua tática em conjunto com a ação, 

com o propósito de atingir seus objetivos. 

Segundo Chiavenato (2008, pág. 62), “o único integrante racional e inteligente da estratégia 

organizacional é o elemento humano [...]. O cérebro do negócio. A inteligência que toma decisões”. 

Para que o líder consiga aliar tática + ação é preciso saber trabalhar com o elemento humano, pois 

serão justamente as pessoas que irão fazer com que as boas ideias se transformem em histórias de 

sucesso. 

Covey (2005, apud CAMELO, s.d.) declara que, é preciso investimento contínuo para manter-se 

sempre atualizado, para que assim, o trabalhador possa acompanhar se antecipar e se ajustar às 

realidades da nova era – Era da Sabedoria, onde será preciso unir informação e conhecimento a 

propósito e princípios. Assim, torna-se perceptível a necessidade de que os líderes e seus subordinados 



  

estejam sempre se reciclando, realizando cursos e treinamentos, sendo imprescindível o apoio dos 

investidores não só no que tange no aspecto permissional, como também financeiro. 

Camelo (s.d.) alega que, “o segredo para o atingimento do desempenho está associado ao 

binômio – Liderança, Estratégia”. Visto que, as organizações estão inseridas em um ambiente cada vez 

mais dinâmico e competitivo. Assim, pode-se concluir que é necessário que o líder modifique e que a 

mudança deve ser de dentro pra fora.  

As organizações precisam de bons líderes e bons administradores para que possam ser eficazes. 

Boa liderança implica criar visões de futuro e inspirar os membros da organização a querer realizar 

essas visões. Boa administração diz respeito à elaboração de planos detalhados, criação de estruturas 

eficientes e gerenciamento das operações do dia a dia (CAMELO, s.d.). Dessa maneira percebe-se que 

o gestor deve não só saber lidar com cálculos, números e papéis, mas deve antes de tudo saber lidar 

com pessoas, com o capital intelectual da empresa.  

 A quarta questão é sobre, quando os líderes não obtêm sucesso (maiores dificuldades).  

         O sujeito A diz:  

[...] quando foge da realidade, quando não evoluem, ou seja, permanecem sem 

modificar as atitudes, pensam que não podem mais ajudar, ou seja, sente-se 

satisfeito com o que faz e não quer fazer mais nada e quando perde a motivação 

(SUJ. A). 

Já o sujeito B expõe: 

Quando não tem boa interação com a equipe, e também quando não tem respaldo do 

superior hierárquico (SUJ. B). 

 Os sujeitos A e B possuem pontos em comum como: 

Acomodação, falta de interação, apoio e motivação (SUJEITOS A e B). 

         Quanto às dificuldades encontradas no ambiente hospitalar Macedo (2007, p.33) descreve que: 

Os profissionais de saúde, muitas vezes, acomodam-se em suas tarefas, 

reproduzindo “automatismos do fazer”, sem dar a devida atenção à si mesmos e aos 

outros. O desafio atual do trabalho multiprofissional é produzir um novo saber, 

oriundo dos processos de reflexão a respeito da difícil tarefa assistencial, motivando 

seus atores ao protagonismo tão necessário para a qualificação do atendimento 

oferecido e o aprimoramento desta ferramenta indispensável, que é o trabalho em 

equipe. 

 Deste modo, percebe-se que para superar as dificuldades encontradas pela liderança, é 

necessário o trabalho em equipe e é preciso que esta equipe seja capaz de ultrapassar seus problemas. 

Esta equipe deve ser multiprofissional, em que profissionais de diferentes especialidades se reúnem 

para solucionar os problemas dos usuários do serviço público, melhorando a qualidade no atendimento 

e satisfazendo as necessidades dos pacientes. 

 Sobre o aspecto multiprofissional no atendimento em saúde, Macedo (2007, p. 34) refere que:  

[...] Há muito tempo já se tem percepção de que a melhor forma de abordagem dos 

pacientes é o formato multiprofissional, em virtude da complexidade cada vez maior 

dos cuidados, pela possibilidade de se alcançar maior eficiência na abordagem à 



  

pessoa doente, pela fragmentação de tarefas na assistência, pela potência terapêutica 

que esses profissionais juntos podem alcançar. 

 Desta forma, conclui-se que, diante da complexidade de se cuidar de pessoas doentes, o formato 

multiprofissional é a melhor forma de abordagem aos pacientes, pois juntos, a equipe alcançará maior 

eficiência. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Em suma, diante das mudanças que ocorrem em termos de gestão contemporânea, não faz 

sentido as organizações públicas não aderirem a elas. É preciso uma adequação do setor público às 

necessidades emergentes, para que dessa forma seja possível alcançar os objetivos propostos na gestão 

pública. 

É preciso que a liderança esteja sempre reciclando-se, através de cursos, oficinas, etc., bem 

como sua equipe de trabalho, a fim de juntos, possam pôr em prática os conhecimentos apreendidos e 

as atividades possam ser realizadas de acordo com as tecnologias atuais, bem como com profissionais 

capacitados para operar tais recursos.  

 A problemática do trabalho foi respondida, uma vez que conseguiu-se perceber com precisão, 

que as atuais gestões das unidades pesquisadas, tem plena consciência da importância dos seus papéis. 

As gestões tentam encontrar soluções das mais diversas para os desafios que encontram em suas 

gestões no dia-a-dia, sendo, portanto, este estudo importante. O objetivo geral e os objetivos 

específicos foram alcançados, pois conseguiu-se pesquisar sobre o tema em sites e livros 

especializados. Através da aplicação das entrevistas foi possível detectar que tanto o sujeito A como o 

sujeito B são líderes e chefes ao mesmo tempo, uma vez que a liderança e a chefia são exercidas em 

situações e relações às pessoas distintas. 
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