
 

 

Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovações no serviço público de saúde: estudo de caso sobre as principais 

práticas adotadas no município de Montes Claros 

 

 

 

 

 

 

Iara Marina da Cruz e Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

2017 



 

 

Iara Marina da Cruz e Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovações no serviço público de saúde: estudo de caso sobre as principais 

práticas adotadas no município de Montes Claros 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
Profissional em Administração da Fundação 
Pedro Leopoldo, como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Mestre em Administração. 
 
Área de concentração: Gestão em Organizações 

 

Linha de pesquisa: Inovação e Organizações  

 

Orientador: Prof. Dr. Frederico Cesar Mafra 

Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 
Fundação Pedro Leopoldo 

2017 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus, Mestre dos 

mestres, por que Sua bondade e 

misericórdia nunca me abandonaram. 

Ao meu marido, Cláudio Messias, exemplo 

e inspiração, meu parceiro na vida e na 

ciência. 

A memória dos meus pais. 

A toda minha família e especialmente aos 

meus irmãos, Rene e Rejane, que sempre 

me apoiaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço a Deus, pois é com ele, para ele e por ele que tudo existe. 

Agradeço a todos que participaram de toda a construção deste trabalho: 

Ao meu esposo e melhor amigo, Cláudio Messias, pela solicitude e exemplo de vida 

que representa para mim. 

Aos meus irmãos pelo interesse em minhas conquistas. 

Agradeço aos professores e toda a equipe da Fundação Cultural Pedro Leopoldo, 

que construíram comigo esta pesquisa com paciência e companheirismo. 

Especialmente agradeço ao meu orientador, professor Dr. Frederico Cesar Mafra 

Pereira, pela paciência, pelos ensinamentos e dedicação para com meu processo de 

aprendizado. 

A Jussara, a primeira amiga que nos recebe e acompanha durante o mestrado. 

Aos colaboradores da Biblioteca José Mindlin. 

Aos colegas amigos que seguiram comigo no mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo  

 

A inovação se dedica primeiramente ao mercado para potencializar a produção, a 
gestão e a qualidade do trabalho; e depois se dedica a satisfazer as necessidades 
ou demandas da sociedade, otimizando técnicas e tecnologias que visam a eficácia 
da ação pública para a sociedade. No âmbito dos serviços, inovar ultrapassa a 
tangibilidade de um procedimento porque se modifica quando absorve a abstração 
das necessidades e expectativas do cliente atendido. Apesar da relevância, a 
inovação nem sempre é identificada nos serviços, por depender de estudos 
comparativos aprofundados e sistematização de práticas para que sofram 
atualizações. Dessa maneira há deliberado esforço entre pesquisadores para 
detectá-las, visto que sua influência ultrapassa setores e interfere em cenários 
maiores, como o social. Com a primeira Conferência Nacional de Ciência e 
Tecnologia em Saúde, em 1994, a conjuntura de governança e das políticas públicas 
voltou atenção para o desenvolvimento da inovação em saúde, para se fazer cumprir 
as premissas legais previstas na legislação do Sistema Único de saúde. As políticas 
governamentais relativas à inovação preveem o financiamento público e 
desenvolvimento de pesquisa e recursos humanos como resposta às demandas de 
saúde da sociedade. Diante desse contexto, o presente estudo tomou como objetivo 
analisar como se configuram os tipos e as práticas de inovação adotadas pelo 
serviço público de saúde do município de Montes Claros – MG, à luz do que 
preconiza o Programa Nacional de Inovação Ciência & Tecnologia. Para responder 
ao seu objetivo, dentro da abordagem qualitativa, a pesquisa adotou o método de 
Estudos de Casos Múltiplos, envolvendo três unidades de atendimento 
exclusivamente público pelo Sistema Único de Saúde, sendo cada uma 
correspondente a um dos três níveis de complexidade: atenção primária, secundária 
e terciária. Nestas unidades foram entrevistados 13 gestores. Os resultados 
revelaram o atendimento às premissas estabelecidas na PNICTS, configuradas 
como medidas das instituições, sem, no entanto, serem norteadas pelo 
conhecimento da política; revelaram também as principais práticas inovadoras, bem 
como destacaram a burocracia e escassez de recursos financeiros e humanos para 
implementação de melhorias em toda a rede de saúde pública. O estudo tem sua 
relevância apoiada ao fato de incluir-se entre muitas investigações de cunho social 
quando analisa de que maneira são atendidas as necessidades e demandas da 
sociedade a que o serviço público atende, para incremento da literatura a respeito 
do contexto público de inovação e para maior conhecimento a respeito da própria 
realidade do município de Montes Claros ao se disponibilizar como referência para 
profissionais e acadêmicos. 
 
Palavras Chave: Inovação; Serviços Públicos; Programa Nacional de Inovação 
Ciência & Tecnologia (PNICTS); Sistema Único de Saúde. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Abstract 

 
Innovation is dedicated primarily to the market to enhance the production, 
management and quality of work; and then devotes itself to meet the needs or 
demands of society, techniques and technologies aimed at optimizing the 
effectiveness of public action for society. Under the services innovate beyond the 
tangibility of a procedure because changes when it absorbs the abstraction of the 
needs and expectations of the customer answered. Despite the relevance, innovation 
is not always identified in services, by relying on in-depth comparative studies and 
systematization of practices for with updates. That way there is deliberate effort 
among researchers to detect them, since your influence goes beyond sectors and 
interferes in scenarios like the social. With the first National Conference on Science 
and technology in health, in 1994, the environment of governance and public policy 
returned attention to the development of innovation in health, to enforce the legal 
premises provided for in legislation of the single Health System. Government policies 
concerning the innovation predict public funding and research development and 
human resources in response to the demands of society's health. In this context, the 
present study took as its objective to analyze as if configure the types and innovation 
practices adopted by the public health service of the municipality of Montes Claros-
MG, in the light of the calls for the National Program of Innovation Science & 
technology. To respond to your goal, within the qualitative approach, the research 
adopted the method of Multiple case studies, involving three exclusively public 
service units by the unified Health System, each corresponding to one of her three 
levels of complexity: primary, secondary and tertiary. These units were interviewed 
13 managers. The results revealed the meeting the assumptions set out in PNICTS, 
configured as measures of the institutions, without, however, being guided by 
knowledge of politics; also revealed the main innovative practices, as well as the 
bureaucracy and shortage of financial and human resources for implementing 
improvements in the entire network of public health. The study has relevance your 
supported to include among many social investigations when analyzes how are 
answered the needs and demands of society that the public service meets, to 
increment of literature regarding the public context innovation and greater knowledge 
about the reality of the municipality of Montes Claros when you provide as a 
reference for professionals and academics. 
 
Key Words: Innovation; Public Services; National program of Innovation Science & 
Technology (PNICTS); Health Unic System. 
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1 Introdução 

 

A Inovação tem usualmente duas pretensões básicas: a primeira voltada ao 

mercado com o objetivo de potencializar a produção, a gestão e a qualidade do 

trabalho; a segunda visa satisfazer as necessidades ou demandas da sociedade, 

potencializando aqui, a eficácia da ação pública para a sociedade (Faria, 2017). A 

inovação, para efeito de significado, envolve a geração, desenvolvimento e 

implementação do que é inédito em parte ou no todo, sejam ideias, objetos ou 

práticas em um dado contexto ou ainda se refere especificamente a um novo 

processo de nível organizacional, administrativo ou tecnológico, atribuindo valor, ou 

trazendo algo totalmente novo, sempre com objetivo de melhorar (Ferreira et al., 

2014). 

 

Muitas inovações realizadas no modo de fazer algo não são detectadas, devido à 

necessidade de comparação e estudos aprofundados para sua percepção. Por isso 

empregam-se esforços para detectá-las, visto que sua influência ultrapassa setores 

e interfere em cenários maiores, como o social. Inovar em serviços extrapola a 

tangibilidade de um procedimento quando absorve a abstração das necessidades e 

expectativas de quem receberá o proceder. A inovação em serviços se diferencia da 

manufatura pela característica da intangibilidade, do foco em novas práticas 

organizacionais, e da interação e coprodução do usuário ou cliente e também devido 

à simultaneidade entre produção e consumo (Kon, 2016). 

 

Serviço representa simultaneamente uma organização e uma mobilização, de meios 

e materiais para interpretar, compreender, aprimorar e gerar a resposta à 

expectativa de consumo do usuário ou cliente. A fim de caracterizar a importância, 

complexidade e o próprio significado do serviço, destacam-se as suas 

características: participação do cliente; simultaneidade entre entrega e consumo; 

perecibilidade da capacidade; localização em favor do usuário; intensidade do 

trabalho devido a sua subjetividade; intangibilidade e dificuldade para emprego de 

métricas (Klement & Yu, 2008). 

 

A partir da última década do século XX, os estudos sobre inovação no setor público 

vêm se destacando pela sua importância como propulsora da modernização e 
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eficácia das ações públicas, além da prospecção de ambientes propícios à inovação 

administrativa: normas internas, fluxo de processos, implicação de rotinas, bem 

como à inovação estrutural: dimensões políticas e educacionais nas organizações 

sociais com objetivo de modificar as relações de poder, custos, e de trabalho 

(Araújo, Rocha & Carvalhais, 2015). 

 

A prestação de serviços de qualidade caracteriza a cidadania, e o alcance desse 

estado de cidadania depende de controle social e transparência no desempenho e 

alocação de recursos para as atividades gerenciais públicas com atenção à 

participação da população atendida. A inovação pode atender aos objetivos sociais, 

conforme afirma Ferreira et al. (2014):  

 
Os estudos em inovação tradicionalmente se voltam para o setor empresarial, 
mais especificamente para o setor industrial, o que não se aplica linearmente 
ao setor público, mesmo que essa seja essencial para capacitar o governo 
para o enfrentamento de seus desafios (Ferreira et al., 2014, p. 3).  

 
 

Segundo Barbieri et al. (2010), a inovação prevê resultados econômicos, sociais e 

ambientais positivos e simultaneamente convive com a imprevisibilidade que as 

inovações trazem quando se fazem radicais ou incrementais com alto grau de 

novidade. Apoiadas num longo percurso histórico, as organizações são capazes de 

prever os impactos econômicos de uma inovação. Porém, os efeitos sociais e 

ambientais são mais difíceis de serem avaliados previamente, devido a interação 

dos atores.  

 

Conforme Oliveira et al. (2017), a chamada “miopia da inovação organizacional”, se 

refere a limitação da inovação, sinônimo de desenvolvimento de novos produtos ou 

pesquisa e desenvolvimento tradicional. Muito mais ampla a inovação propõe a 

discussão sobre as expectativas dos clientes para gerar inovação de forma holística 

a respeito das dimensões pelas quais organizações podem inovar. Surge assim o 

esclarecimento do conceito de inovação empresarial como a criação de um novo 

valor para os clientes e para a empresa ou organização. Essa definição resulta em 

três importantes caracterizações: a inovação empresarial está ligada à criação de 

novos valores; é multiforme e é sistêmica. 
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Visto também como sistema de organizações, o setor de serviços de saúde tem 

intensa participação econômica no Produto Interno Bruto (PIB) nacional.  

 

Em 2015 (...) 71,1% da população foram a estabelecimentos públicos de 
saúde para serem atendidos. Deste total, 47,9% apontaram as Unidades 
Básicas de Saúde como sua principal porta de entrada aos serviços do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Os dados também apontam que as políticas 
públicas cumprem papel fundamental no acesso a medicamentos. Do total de 
entrevistados, 33,2% conseguiram pelo menos um dos medicamentos no 
SUS e 21,9%, por meio do Programa Farmácia Popular (Ministério da Saúde, 
PNS, 2015). 
 
 

O ambiente de liberdade e valorização das expressões pessoais e culturais favorece 

a inovação. Contudo, não é essa a realidade regular na administração pública, posto 

que o setor privado encontra sua prática em tudo aquilo que não esteja proibido 

legalmente, o setor público, por sua vez, se detém ao que está devidamente e 

legalmente normatizado, que em se tratando se serviços de saúde pública ainda é 

maior a regulamentação (Ferreira et al., 2014). 

 

Ainda assim, na perspectiva da inovação como meio para alcance da meta de plena 

gestão, observam-se elementos na gestão pública que procuram incorporar padrões 

gerenciais a partir de exemplos da iniciativa privada (Klering & Andrade, 2006). 

Corrobora esta afirmativa, o posicionamento legal do Brasil em relação a melhoria 

dos serviços públicos, conforme Oliveira (2016): 

 
O desafio atual do Estado brasileiro é promover a melhoria da qualidade dos 
serviços públicos (...) A inovação não deve ser um esforço em si mesmo, 
simplesmente para inovar, atendendo apenas ao interesse do gestor público. 
Ela deve ser antes focada no cidadão e na prestação do serviço público 
(Oliveira, 2016, p. 3). 
 
 

A construção de processos sistemáticos de inovação em serviços é complexa devido 

a sua natureza multidisciplinar. É fundamental integrar não só as inovações 

advindas pelo uso da tecnologia, mas também as inovações organizacionais, 

processuais, das mudanças existentes no ambiente social e das novas demandas 

dos clientes (Moretti & Feio, 2014). 
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A partir disso observa-se o surgimento do contexto de inovação como ferramenta 

social. Isso representa a ampliação do setor público a partir de novos valores sociais 

em nível institucional (Ferreira et al., 2014). 

 

1.1 Problematização 

 

De acordo com Tigre (2006), inovar interage diretamente com transformar a 

organização ao renovar sua entrega, desde a produção até a entrega. Inovar 

também sugere uma nova dinâmica organizacional em uma complexa rede de 

relações e de informação como fatores determinantes para o desenvolvimento 

socioeconômico de uma determinada região. Relacionado às atividades que 

comporão essa atmosfera, inovar envolve toda iniciativa delimitada ou não a um 

determinado período de tempo e lugar, que resulta em bom retorno, seja através de 

uma ideia, melhores produtos, processos, serviços ou técnicas de gestão e 

organização. 

 

A partir da primeira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, em 

1994, a conjuntura de governança e das políticas públicas direcionou sua atenção 

para o desenvolvimento da inovação, com o objetivo de se fazer cumprir as 

premissas legais previstas na legislação do Sistema Único de Saúde (Nodari et al., 

2013).  

 

Os serviços públicos de saúde oferecem os mesmos tratamentos e condutas que os 

serviços privados, porém são organizados de outra maneira, mudando, assim, não a 

entrega, mas o processo da entrega do serviço. Tal organização visa otimizar o 

atendimento e os recursos. O usuário, assim que nasce, é admitido na Estratégia 

Saúde da Família ou assim que necessita busca por unidade básica de saúde que 

objetiva solucionar a demanda apresentada e conforme a resolutividade requer 

recursos mais avançados de tecnologia e especialização, passa a ser atendido pelo 

nível seguinte de atenção, sem, contudo, perder o vínculo com a unidade básica ou 

ESF que o admitiu, que será então responsável por dar prosseguimento à 

reabilitação, promoção ou prevenção à saúde desse mesmo indivíduo, sua família e 

comunidade (Quaggio, 2007). 
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Diante dessa rede de atendimento é importante assinalar a importância do 

tratamento das inovações em saúde em consonância e equilíbrio com o complexo 

dinâmico que envolve a economia, características das instituições que compõem o 

serviço público de saúde e a política pública, visto que:  

 
(...) a área da saúde constitui um dos espaços econômicos mais dinâmicos 
de acumulação de capital e de inovação, cuja compreensão se mostra 
essencial para pensar políticas de promoção e de desenvolvimento 
(Gadelha, 2007, p. 76) 
 
 

As políticas governamentais, o financiamento público e as demandas de saúde da 

sociedade convergem positivamente para o processo de desenvolvimento 

tecnológico e implantação de ações inovadoras. Contudo, implementar novidades 

frente aos obstáculos legais e burocráticos que dificultam a agilidade que exigem os 

processos de inovação configura contrariedade em relação ao previsto no Programa 

Nacional de Inovação, Ciência & Tecnologia, estabelecido na última década do 

século XX (Cunha, 2008). 

 

Portanto, no âmbito público, a inovação se configura em um contexto diferente do 

setor privado em seus meios e fins.  

 

A importância da pesquisa em inovação para o serviço público justifica-se porque 

este fator é fundamental para manter o cumprimento dos deveres do estado para 

com a população diante da necessidade de se adaptar às mudanças externas e 

internas ao país. O objetivo do desenvolvimento científico da inovação voltada para 

o serviço público de qualquer natureza é diluir as barreiras à inovação, tais como 

excesso de burocracia, planejamento de curto prazo, escassez de recursos 

financeiros (Faria, 2017). 

 

Diante do exposto a pesquisa busca responder ao seguinte problema: como se 

configuram as congruências e/ou dissonâncias entre os tipos e as práticas de 

inovação implementadas no serviço de saúde do município de Montes Claros – 

MG, e a Política Nacional de Inovação Ciência & Tecnologia em Saúde? 
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1.2 Objetivos (Geral e Específicos) 

 

Os objetivos esclarecem o que é pretendido com a pesquisa e indicam as metas que 

se almejam alcançar ao final da investigação. Os objetivos são normalmente 

categorizados em geral e específicos (Frota & Reis, 2017). 

 

Assim sendo, o presente estudo tomou como objetivo geral identificar e analisar 

congruências e/ou dissonâncias entre os tipos e as práticas de inovação 

implementadas no serviço de saúde do município de Montes Claros – MG, e a 

Política Nacional de Inovação Ciência & Tecnologia em Saúde. 

 

Para alcançar tal objetivo a pesquisa se desdobrou nos objetivos específicos: 

 

i) Descrever os tipos e as práticas de inovação implementadas no nível básico 

ou primário de saúde, denominada Estratégia Saúde da Família, no 

município de Montes Claros – MG; 

ii) Descrever os tipos e as práticas de inovação implementadas no nível 

secundário ou de média complexidade, no município de Montes Claros – 

MG; 

iii) Descrever os tipos e as práticas de inovação implementadas no nível 

terciário ou de alta complexidade, no município de Montes Claros – MG. 

 

Para tanto a pesquisa se caracterizou como descritiva quanto aos seus fins; 

qualitativa quanto à sua abordagem, e empregou o Estudo de Casos Múltiplos como 

técnica de coleta de dados. 

 

1.3 Justificativa 

 

Serviços são normalmente produzidos, entregues e consumidos simultaneamente 

sofrendo interferência dos três atores produtores no momento do consumo, são eles: 

a organização, o funcionário e o próprio consumidor (Quaggio, 2007). Daí a 

complexa dinâmica de interferir na transformação desse tipo de entrega: inovar no 

campo dos serviços sempre representa profundidade, subjetividade e significação. 
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Uma nova maneira de se realizar uma determinada atividade foi, por muito tempo, 

considerada como resultado do acaso; era consenso entre pesquisadores que 

“novos serviços acontecem, por causa de sorte, intuição, imaginação pessoal ou 

reflexo à ação competitiva da concorrência, ao invés de ocorrerem via processo 

formal de desenvolvimento" (Quaggio, 2007). 

 

Ferreira et al. (2014), investigando sistemas de saúde pública, constataram que, dos 

301 casos de empresas analisadas, apenas 19 relatavam experiências de inovações 

de saúde. No mesmo ano, Moretti & Feio (2014) evidenciam em suas pesquisas que 

as medidas inovadoras ainda estão fragmentadas nas organizações, revelando 

ainda a necessidade do reconhecimento de um caráter de inovação para 

congruência de esforços entre ciência, tecnologia e sociedade.  

 

A inovação é tão importante para as organizações públicas como para as 

organizações privadas, migrando apenas o objetivo de aumento da competitividade 

das últimas para aprimoramento do serviço e cumprimento dos objetivos de 

cobertura das primeiras (Quaggio, 2007). Por isso a atualização e transformação do 

modo de entrega dos serviços desempenhados por meio dos processos de inovação 

são tão importantes para que o setor público melhore sua oferta e aumente a 

satisfação dos usuários. A abrangência acadêmica da literatura sobre inovação se 

divide em avaliações do ambiente propício à inovação e identificação de aspectos 

culturais engendrados nesse processo. Diante disso, se justifica o interesse 

multidisciplinar acerca da inovação porque nela se apoiam as vantagens 

competitivas estratégicas que ela acarreta transformando a mudança de algo 

inevitável, quase um “acidente”, em um comportamento inovador perene. O setor de 

serviços necessita de uma análise em profundidade dos valores, crenças e padrões 

de comportamentos que guiam o desempenho organizacional além do emprego de 

novas tecnologias (Faria et al., 2014). 

 

Pessoalmente a pesquisa se justifica pela graduação em enfermagem do 

pesquisador que lhe proporcionou uma visão crítica a respeito dos aspectos 

relacionados ao desenvolvimento e implementação do Sistema Único de Saúde 

como medida pública de amparo ao brasileiro.  
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Socialmente o estudo se justifica pelo compromisso da pesquisa científica em saúde 

de conhecer melhor os fenômenos relacionados à realidade social e, assim, 

implementar melhorias para o desenvolvimento e manutenção da mesma conforme 

prevê a Carta Magna da constituição brasileira. 

 

O estudo ainda acrescenta à literatura uma importante análise da atual configuração 

da inovação no sistema público de inovação, favorecendo a implementação de 

melhoramentos em relação ao assunto e despertando em profissionais e estudantes 

o interesse pelo Programa Nacional de Inovação Ciência & Tecnologia e seus 

compromissos sociais com o município de Montes Claros e região macronorte de 

Minas Gerais. O estudo serve também como instrumento para correções em 

fragilidades encontradas, favorecendo o atendimento de qualidade para a saúde do 

município. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Inicialmente a pesquisa apresenta-se através da introdução como seu primeiro 

capítulo, familiarizando o leitor com o assunto e sua abrangência dentro dos estudos 

sociais. Nas subseções que se seguem, encontra-se uma breve contextualização a 

fim de contemplar as características do problema incitador do estudo e sua 

atualização. À frente, encontra-se um subcapítulo dedicado à justificativa, momento 

em que se apoia a pesquisa pela sua relevância para o próprio contínuo científico 

pessoal do pesquisador, contribuição acadêmica e social no papel transformador 

que a pesquisa representa para uma comunidade ou segmento da sociedade. O 

subcapítulo seguinte se detém a apresentar a estrutura sob a qual foi construída 

pesquisa a fim de descrever epistemologicamente sua lógica e desenvolvimento. 

 

No capítulo 2 encontra-se o referencial teórico em que a pesquisadora trilha um 

caminho pelos conceitos relacionados à inovação e uma breve história da evolução 

destes, passando pelo termo na grande área da gestão e logo depois segrega sua 

aplicabilidade ao campo dos serviços, abrangendo os modelos voltados à aplicação 

da gestão da inovação. O capítulo finaliza com a contextualização da inovação no 

campo da saúde, seu desenvolvimento na instância pública e as segmentações da 
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organização em rede proposta pelo Sistema Único de Saúde vigente em território 

nacional.  

 

O capítulo 3 dedica-se à descrição dos procedimentos metodológicos e responde a 

questões fundamentais e sistemáticas da pesquisa. A frente encontra-se a técnica 

de análise e tratamento de dados. 

 

No capítulo 4 apresenta-se a análise e discussão dos resultados, com a definição 

preliminar do perfil dos entrevistados seguindo com a análise dos discursos do 

gestor representante do nível básico ou primário de saúde, no primeiro momento, 

identificados pela sigla GAP (Gestor da Atenção Primária). No segundo momento, 

apresenta-se a análise do discurso do gestor representante do nível secundário ou 

de média complexidade, identificados pela sigla GAS (Gestor da Atenção 

Secundária) e logo em seguido apresenta-se a análise dos discursos dos gestores 

representantes do nível terciário ou de alta complexidade, identificados finalmente 

pela sigla GAT (Gestor da Atenção Terciária). 

 

Ainda neste quarto capítulo apresenta-se a análise de congruências e dissonâncias 

entre os resultados encontrados e o que estabelece o Programa Nacional de 

Inovação Ciência & Tecnologia. 

 
No capítulo seguinte encontram-se as considerações finais, sugestões para outros 

estudos e as limitações que a pesquisa apresenta. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo, serão apresentados os principais conceitos teóricos que darão 

sustentação à pesquisa. Inicialmente, serão apresentados os conceitos e modelos 

de inovação. Em seguida a pesquisa explicita a Inovação como processo de gestão 

e logo adiante trata da inovação no âmbito dos Serviços e os modelos que a 

literatura apresenta quanto ao assunto. Adiante, é resgatado o contexto da Saúde no 

Brasil e sua organização em nível nacional, no estado de Minas Gerais e no 

município de Montes Claros (campo da pesquisa), trazendo a abrangência do 

Sistema Único de Saúde à luz da Gestão da Inovação no contexto da Saúde. 

 

2.1 Gestão da Inovação: conceitos e modelos  

 

Neste capítulo o estudo se debruça sobre os conceitos e aplicabilidade dos modelos 

para a gestão da inovação no contexto organizacional público e privado, aliando 

significado e função. 

 

2.1.1 Inovação 

 

A inovação representa um rompimento com antigas práticas como adaptação a uma 

nova realidade ou interesse em melhora ou ganho de competitividade, assim define: 

 

 (...) inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou 
que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a 
produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e 
em efetivo ganho de qualidade ou desempenho (Lei Nº 13.243, DE 11 DE 
JANEIRO DE 2016, Art 2º, Par. III). 

 

A lei está em consonância com a definição do Manual de Oslo (2005), que afirma 

que a inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou 

um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 

de trabalho ou nas relações externas. 
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McFadzean et al. (2005) denomina inovação como processo capaz de atribuir valor 

a um produto a partir de um pressuposto de novidade do ponto de vista de clientes, 

organização, trabalhadores da organização e cadeia de fornecimento, através do 

desenvolvimento de novos procedimentos, soluções, produtos e serviços, e também 

de novos métodos considerando a possibilidade de combinação desses itens 

assumindo certo grau de risco. 

 

Entende-se a inovação social como a informação e o conhecimento aplicados às 

demandas sociais por meio da participação, interação e cooperação de todos dos 

cidadãos, organizações púbicas e privadas envolvidas, gerando soluções 

duradouras para a sociedade (Zan et al., 2015). 

 

A palavra inovação diz respeito à transformação, incremento e novidade, relativos ao 

produto, ao processo, ao modelo de gestão organizacional, método de trabalho, 

tecnologia e mercado (Zan et al., 2015). No ambiente institucional, a inovação 

preconiza mudanças planejadas com objetivo de favorecer o desempenho 

organizacional. Estas mudanças são caracterizadas pelos seguintes aspectos, 

segundo a OCDE (2005): i) a inovação pressupõe incerteza; ii) a inovação requer 

investimento; iii) as organizações que apresentam inovações consequentemente 

serão possuidoras dos “transbordamentos” de conhecimentos ou do uso da 

inovação original; iv) a inovação pressupõe utilização de novo conhecimento ou 

novo modo de emprego do conhecimento ou mesmo nova conformação do 

conhecimento; v) o objetivo primordial da inovação é favorecer o desempenho de 

uma instituição em relação ou não a competitividade através dos produtos, serviços, 

gestão ou marketing e seus constituintes.  

 

Quanto ao fenômeno inovação: 

 
A inovação tende a acontecer de modo orgânico nos pequenos detalhes, 
correção de defeitos, ganhos na prática e experiência, consequentemente, 
pode causar um contínuo desequilíbrio do mercado (Faria, 2017, p. 25). 

 
 
Numa progressão histórica do termo inovação, após a concepção da Teoria da 

Inovação, em 1920, por Shumpeter, contemplam-se três momentos: um voltado à 

manufatura e à corrida econômica e adiante, voltado para os processos e o âmbito 
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social para por último chegar ao conceito de inovação aliado ao conhecimento e 

parcerias conforme indica a Figura 1, numa linha temporal que abrange o intervalo 

entre os anos de 1960 até 2013. 

 

 

Figura 1  
Evolução do conceito de inovação 
Fonte: Adaptado de Faria, M.F.B. & Fonseca, M.V.A. (2014) Cultura de Inovação: Conceito e Modelos 
Teóricos. RAC, 18(4): 372-296. 

 

Segundo Barbosa (2009), o termo inovação se refere ao que é novo para um 

contexto setorial, seja através de uma nova tecnologia, processo ou atividade que 

gere um produto novo, uma nova versão de um do que existe ou um processo novo 

que viabilize produzir com maior qualidade ou a custos mais baixos, ou seja, mais 

eficiente, de um produto já existente. 

 

Observa-se uma convergência quando se objetiva definir inovação, exceto por 

alguns detalhes que não se contradizem, mas acrescentam, quando ressaltam que a 

inovação pode ser nova para quem a pratica pela primeira vez, independente de não 

ser nova para outros, por exemplo, salientando que não se faz referência apenas a 

produtos manufaturados, mas também a sua logística e outros serviços. 

 

De maneira mais objetiva, a inovação pode ser entendida sob os seguintes pontos 

de vista: i) da estratégia; ii) de padrões; iii) do processo de inovação (e gestão da 

inovação); iv) dos seus tipos. Na perspectiva da estratégia, a inovação está ligada à 

obtenção de vantagens competitivas sustentáveis, ao posicionamento competitivo, à 

capacidade de inovação e à aprendizagem organizacional. A inovação sob a 

perspectiva do processo pode ser definida como aquela que envolve a criação, o 

desenvolvimento, o uso e a difusão de um novo produto ou ideia. Por outro lado, 

quanto aos tipos de inovação, percebe-se que os autores enfocam inovações em 
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produtos e serviços, processos e operações, marketing, estratégia, inovação 

organizacional, de padrões e inovação gerencial (Lopes, 2008). Inovar caracteriza-

se ainda, como "introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente 

melhorado no que concerne a suas características ou usos previstos" (Lopes, 2008). 

 

Os processos envolvidos em inovação organizacional a partir de uma abordagem 

psicossociológica se evidenciam sob os seguintes aspectos: i) gestão estruturada 

dos processos de inovação; ii) trabalho em equipe; iii) suporte das lideranças; iv) 

comunicação aberta; v) tolerância à ambiguidade; vi) estímulo ao desenvolvimento 

de confiança; vii) reconhecimento por todos da importância estratégica da inovação 

e; viii) abertura à exposição de ideias. A Figura 2 ilustra o condensado destes 

aspectos (Faria & Fonseca, 2014). 

 

Figura 2 
Modelo de Inovação segundo aspectos culturais 
Fonte: Faria, M.F.B. & Fonseca, M.V.A. (2014) Cultura de Inovação: Conceito e Modelos Teóricos. 
RAC, 18(4): 372-296. 

 

A comunicação como geradora e disseminadora do conhecimento é um aspecto 

presente em muitos estudos sobre facilitadores da inovação. É essencial que se 

transformem processos de comunicação em capacidades de comunicação (Faria & 

Fonseca, 2014). O conjunto de capacidades dinâmicas proporcionado pela fluidez 

do conhecimento em um sistema é caracterizado por Bravo-Ibarra & Herrera (2009) 

como complexo de valores, normas e comportamentos reunidos em um modelo 

conceitual conforme ilustrado abaixo (Figura 3). 
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Figura 3 
Aspectos formadores de Capacidade de Inovação 
Fonte: Adaptado de Faria, M.F.B. & Fonseca, M.V.A. (2014) Cultura de Inovação: Conceito e Modelos 
Teóricos. RAC, 18(4): 372-296. 

 

A estrutura utilizada no Manual de Oslo, (OCDE, 2005) reconhece a interação e 

fusão entre as teorias iniciais da inovação baseadas na empresa e a abordagem 

contemporânea de sistemas que atribui as seguintes características: i) inovação 

interna a empresa; ii) interações entre empresas e instituições de pesquisa; iii) 

inovação na estrutura institucional de operação das organizações e; iv) inovação na 

concepção de demanda imediata e previsão. 

 

A Figura 4 diz respeito a um reflexo de expectativas institucionais relativas às 

pesquisas sobre inovação. O modelo acima ilustra o complexo sistema que deve 

representar a demanda em pesquisa nesse sentido, bem como seus financiadores, 

ou seja, um sistema retroalimentado pelo desenvolvimento da inovação. 
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Figura 4 
Estrutura de mensuração da inovação 
Fonte: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Gabinete Estatístico das 
Comunidades Europeias (2005) Manual de Oslo: Diretrizes para coleta e interpretação de dados 
sobre inovação. Trad: FINEP — Financiadora de Estudos e Projeto. 3º ed. 
 

Conforme é possível observar na figura 4, segundo o Manual de Oslo (2005),  

As características desse complexo de inovação são: 

• inovação na empresa; 

• interações com outras empresas e instituições de pesquisa; 

• estrutura institucional nas quais as empresas operam; 

• papel da demanda. 
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2.1.2. A Inovação como processo de gestão 

 

A capacidade de tomar a inovação como processo de gestão envolve conhecer 

como acontece seu desenvolvimento, visto que o conceito de inovação está 

intimamente ligado ao de aprendizagem. Aprender pode se resumir em 

primeiramente adotar as experiências positivas ou negativas que se tem com 

decisões diante de um problema, como ponto de partida, em seguida, é importante 

analisar e refletir, tais decisões e consequências e como num processo de feedback 

aprimorar a reação diante da próxima situação semelhante (Tidd, 2008). A Figura 5 

retrata este processo. 

 

 

Figura 5 
Modelo de Processo de Inovação 
Fonte: Tidd, J.; Bessant, J.; Pavitt, K. (2008) Gestão da Inovação. 3. ed. Porto Alegre: Bookman. 
 

O termo Gestão da Inovação está relacionado a novidades nos princípios, políticas, 

práticas, processos, conhecimentos, métodos e técnicas de gestão. São essas 

inovações que, em última instância, permitem que a organização aproveite as 

inovações tecnológicas, ajustando-se ao contexto e gerando valor (Lopes, 2008). 

 

Os desafios à inovação num ambiente globalizado e cada vez mais interativo se 

aplicam desde a obtenção de produtos inovadores, gestão do conhecimento, da 

informação e do progresso, amadurecimento da constituição de um sistema nacional 

de Ciência, Tecnologia e Inovação robusto e estável. Para tanto, Assad & Souza 

(2009) destacam alguns pontos fundamentais (Figura 6): 
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Figura 6  
Expectativas para Inovação segundo a Lei da Inovação de novembro/2009. 
Fonte: Adaptado de Assad, A. L. D., Souza, R. F. (2009). Desafios da inovação na área da saúde: 
aprendizado no debate contínuo. Cadernos de História da Ciência, 5(2), 9-19. Recuperado em 16 de 
maio de 2017, de http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
76342009000200002&lng=pt&tlng=pt. 
 

 

A Figura 6 relaciona os atores e suas entregas ao complexo inovador. Contudo o 

que se observa é que as instituições participantes do sistema de inovação na 

sociedade possuem condutas que seguem paralelas ao processo de conformação 

cultural da inovação, permanecendo segmentadas e dependendo de ações 

departamentais, individualizando a visão do profissional e da instituição a respeito de 

sua real colaboração para uma cultura voltada a inovação (Assad & Souza, 2009). 

 

 Empresas que tomam a inovação como processo de gestão agregam vantagem 

competitiva, no entanto as estratégias de inovação ainda se mostram carentes de 

instrumentos mais adequados para lidar com questões inerentes à essência dos 

processos de inovação como incerteza, timing, percepção e análise de vias 

alternativas, mobilização e potencialização de competências, valorização da 

criatividade (Canongia et al., 2004). 

 

Um modelo de gestão voltado à inovação elaborado por Canongia et al. (2004) 

integra três importantes abordagens sobre o processo de gestão voltado à inovação 

como ilustrado na Figura 7: i) Foresight: cujo esforço se concentra em ações em 

rede para subsidiar o planejamento com previsões do futuro; ii) a abordagem 

Inteligência Competitiva: cujo foco é identificar competências e mudanças externas 
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ao ambiente da empresa e; iii) a abordagem de Gestão do Conhecimento: voltada, 

por sua vez, ao potencial interno de produção e codificação do conhecimento da 

organização. O modelo proposto pelo autor leva em consideração as seguintes 

semelhanças entre as abordagens: a) funções semelhantes em identificar e produzir 

conhecimento; b) objetivo comum de orientar a tomada de decisão; c) objetivo de 

subsidiar organizações em rede; d) subsidiar condições à inovação nas empresas; 

e) alto grau de flexibilidade e diferentes maneiras de internalização. 

 

Figura 7 
Modelo de integração das três abordagens na gestão da inovação. 
Fonte: Canongia, C., Santos, D.M., Santos, M.M., Zackiewicz, M. (2004) Foresight, Inteligência 
Competitiva e Gestão do Conhecimento: instrumento para a gestão da inovação. Revista Gestão & 
Produção, (11)2:231-238. 
 

 

A necessidade de implantação do caráter inovador às práticas de gestão visa 

potencializar a integração de métodos de apoio à decisão, técnicas específicas de 

monitoramento e avaliação e tratamento de bases de dados; acompanhamento de 

contextos de inovação e a incorporação de conhecimento tácito a fusão e 

aprofundamento nos estudos sobre os modelos conceituais de processos 

constituintes da inovação (Canongia et al., 2004). 

 

A rotina de gestão deve envolver ações e processos que potencializem a inovação, 

como, por exemplo, reuniões sistemáticas, gerenciamento da informação e 

planejamento estratégico e ações coletivas, que podem ser amplas, com eventos 

que estimulem a troca de conhecimento entre atores comerciais e sociais para 
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prospecção de mercado, lobby, marketing da rede; e ações coletivas restritas, por 

exemplo na elaboração de projetos de inovação cujos participantes representam 

equipes específicas da organização (Pellegrin et al., 2007). 

 

Abordando de maneira mais generalizada o ambiente interno e externo institucional 

como campos para inovação, Canongia et al. (2004) classificam esses ambientes 

como: i) nível interno às organizações, ligado aos processos de identificação e 

construção de competências essenciais codificação e fluência do conhecimento, 

identificação de oportunidades e melhoria na execução de estratégias e; ii) nível 

externo às organizações, ligado à capacidade de mobilização de competências, 

atração de capital financeiro e interação entre membros constituintes da rede, tais 

como universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e também outras 

empresas. 

 

O desenvolvimento das organizações está intimamente atrelado à criatividade e à 

inovação. As empresas que potencializam as soluções e quebram paradigmas são 

as mesmas responsáveis pelas mudanças qualitativas percebidas no ambiente 

organizacional. O ambiente organizacional é constantemente transformado pela 

inovação e a criatividade como competência para inovar e, consequentemente, tal 

transformação é transferida para outros contextos e ambientes que compõem o todo 

do mercado. Isso acontece devido ao ciclo criado pelas habilidades criativas que dão 

ao indivíduo a capacidade de associar conceitos até então desvinculados e a 

conhecer novas maneiras de pensar (Feldman et al., 2008). 

 

Para legitimar ações exteriores à hierarquia da organização, os processos de gestão 

caminham para vias mais transparentes, participativas, coletivas e com melhor fluxo 

de informação. Os desafios colocados à gestão, referentes à inovação, estão 

condicionados à capacidade de reconstruir bases conceituais e práticas na tomada 

de decisão, e na governança que contemplem a nova conformação organizacional 

(Canongia et al., 2004). 

 

Inovar em gestão pode ser entendido como ato de encontrar soluções para questões 

gerenciais ou fazer emergir tais questões antes desconhecidas. Estas respostas 

dadas pela inovação refletem-se em novos bens, serviços ou processos novos ou 
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reformulados, visando proporcionar competitividade a organização perante o 

mercado (Silva et al., 2014). Segundo Tidd et al. (2008), tomar a inovação como 

processo pressupõe que ela seja gerida considerando entradas, saídas, atividades e 

subatividades, meios de controle, objetivos, parâmetros e recursos e dessa maneira 

reconhecer, conceber ou potencializar oportunidades de inovar. Rice et al. (2008), 

confirmam em seus estudos que atinge maior sobrevivência no mercado a instituição 

que consolida a gestão da inovação como caráter organizacional. 

 
A gestão da inovação deve ser consolidada por um sistema gerencial que 
habilite a organização a inovar de forma sistemática, visando, sobretudo, 
sobrevivência e aumento da competitividade organizacional no longo prazo 
define o processo de inovação como sendo o desenvolvimento e a 
implantação de novas ideias por pessoas que interagem entre si em um 
contexto institucional (Rice et al., 2008). 
 
 

A inovação se comporta assim, como fator fundamental a sobrevivência de uma 

organização não como comportamento pontual, mas como caráter organizacional. 

 

2.1.3. Inovação em Serviços  

 

O setor de serviços é diverso e a fim de fragmentar para melhor análise, Howells & 

Tether (2004) identificam quatro grupos sem descaracterizar o que é comum aos 

serviços: i) os que lidam com produtos (como transporte e logística); ii) os que 

trabalham com informação; iii) os que lidam com o conhecimento e; iv) os que se 

dedicam aos recursos e questões afins. 

 

Dentre os elementos comuns entre esses serviços, se destaca o fato da produção e 

consumo simultâneos. O desenvolvimento de processos confere certa medida de 

informalidade e flexibilidade para serviços em relação a produtos, agregando 

pesquisa, união de ideias e de avaliação comercial, seguida pela implementação 

(OCDE, 2005). 

 

Os setores de serviços são importantes pela produtividade, competitividade e 

qualidade de vida que reconhecidamente proporcionam. Devido a estes atributos, a 

importância do estudo da inovação nestes setores é indubitável (Barata, 2011). 
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A construção de processos sistemáticos de inovação em serviços é complexa devido 

a sua natureza multidisciplinar. É fundamental integrar não só as inovações 

advindas pelo uso da tecnologia, mas também as inovações organizacionais, 

processuais, das mudanças existentes no ambiente social e das novas demandas 

dos clientes (Moretti & Feio, 2014). 

 

Santos et al. (2014) explica ainda que inovação pressupõe que uma unidade deve 

manter um nível ótimo de produção, ou seja, usufruir o total de recursos destinados 

para tal da melhor maneira. A consciência dos gestores sobre a capacidade 

produtiva é estratégica para as organizações, devido a fatores como capital 

tecnológico e humano, dos quais depende diretamente o desempenho 

organizacional. Desta forma a subutilização da capacidade produtiva representa 

também subutilização dos recursos disponíveis, defasando os serviços prestados 

(Santos et al., 2014). Segundo estes autores, o conhecimento acerca de parâmetros 

de serviços pode auxiliar no mapeamento da capacidade de oferta dos serviços de 

saúde, maximizando o acesso à qualidade do atendimento e alocação de novas 

tecnologias de alto custo no sistema de saúde (que se constitui no contexto desta 

pesquisa, a ser abordado adiante). 

 

Nesse processo, destacam-se a “intangibilidade” e a “interatividade” como 

características-chave que permeiam a análise da dinâmica inovadora dos serviços. 

A inovação apropria-se ainda da participação do cliente no processo de produção do 

serviço como um atributo fundamental das atividades desenvolvidas. Esta 

característica distingue suficientemente a produção de bens da produção de 

serviços, à qual se pode adicionar a noção de produção e consumo 

simultaneamente, constituindo estas características referências obrigatórias para a 

concepção, aplicação e gestão de novas tecnologias e formas organizacionais nos 

serviços. Sintomaticamente, a produção de serviços como resultado do contato entre 

o cliente e a empresa determina que, geralmente, a qualidade percebida seja 

atribuída exatamente no “momento da verdade”, ou seja, no preciso momento em 

que o prestador do serviço e o cliente interagem. O consumo do serviço é 

simultâneo à entrega (Barata, 2011).  
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Um ponto de consonância entre pesquisadores da área é que o ambiente é tão 

promotor de inovações quanto promove a liberdade de pensamento de seus agentes 

e colaboradores. Do ponto de vista organizacional, uma empresa de serviços 

inovadora apresenta uma estrutura dual: um sistema social informal que produz 

ideias, e um sistema de gerenciamento que inspira os colaboradores e assegura que 

as ideias sejam implantadas (Moretti & Feio, 2014). 

 

É possível, segundo Kubota (2000) e Moretti et al. (2014), identificar quatro campos 

de inovação nas organizações: i) campo de produtos; ii) de processos - geração ou 

renovação de procedimentos de produção e entrega -, que se subdivide em 

processo de produção ou back office, e processo de entrega ou front office; iii) 

organizacional, através de novas práticas de gestão e organização e; iv) de 

mercado, que se traduz em novos comportamentos mercadológicos. 

 

Esses campos de inovação dialogam e se renovam conforme o tipo de inovação 

implementada, que pode ser do tipo radical, com a criação de um produto novo; de 

aperfeiçoamento, quando visa melhorar certos atributos de uma prática ou produto; 

incremental, quando o objetivo é adicionar algo novo sem alterar o que previamente 

existia; do tipo ad hoc, quando há interação com um cliente para desenvolvimento 

de uma solução para um problema; inovação por recombinação, quando a inovação 

deriva de um conhecimento pré-existente explorando novas possibilidades e por 

último de formalização, quando ocorre formatação nos atributos da inovação com o 

fim de ordená-las, torná-las concretas e sistematizadas quando convém.  

 

Sundbo & Gallouj (1998), no século passado, faziam referência aos campos e tipos 

de inovação a partir da concepção de um conjunto de forças potencializadoras da 

inovação interna e externa à organização. Tais forças, segundo os autores, 

funcionam como propulsoras da inovação ou como obstáculos à mesma. 

 

Vasconcellos & Marx (2011) atualizam este conceito, caracterizando como forças 

externas as trajetórias profissional, gerencial, tecnológica, institucional, social e, em 

seguida, os atores que podem ser representados pelos clientes, competidores, 

governo e fornecedores; as forças internas são constituídas pela administração e 
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estratégia, o próprio setor de Inovação (o ideal é que não se restringisse a inovação 

a um setor) e recursos humanos, conforme esquematiza a Figura 8: 

 

 

Figura 8  
Estrutura de forças atuantes nas inovações em serviços. 
Fonte: Vasconcellos, L.H.R., Marx, R. (2011) Como ocorrem as inovações em serviços? Um estudo 
exploratório de empresas no Brasil. Gest. Prod., São Carlos, 18: (3), p. 443-460. 

 

No âmbito organizacional é mais relevante tratar de uma nova ideia ou conceito de 

serviço do que produto genericamente. A transformação de rotinas administrativas, 

da rotina de procedimentos, do modelo estratégico e o alinhamento de objetivos 

entre todos os colaboradores de uma empresa favorecem de maneira explícita o 

produto final.  

 

Segundo Kubota (2006), transformar conhecimento em inovações de sucesso 

depende da capacidade organizacional de potencializar e aproveitar oportunidades 

de aprendizado, por meio da pesquisa e desenvolvimento e de aprendizado interno 

e através de absorção sistemática de conhecimento técnico e científico presente no 

ambiente. O desenvolvimento de conhecimento na economia é fortemente 

influenciado pela rede de relações, com a comunicação e interdependência. 
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2.1.4 Modelos para a Gestão da Inovação 

 

O objetivo da inovação e seus parâmetros legais são novos modelos e práticas 

condensadas nas informações apresentadas na Tabela 1, considerando as diversas 

formas de inovar, desde o ambiente para a inovação, à tecnologia da informação. 

 

Tabela 1 

Objetivo da Inovação em dimensões 

Dimensões De Para 

Liderança 

Comando e controle, 
liderança centralizadora 
e restrita à organização. 

• Líder como mentor, focalizador e 
símbolo, com liderança distribuída e 
abrangendo o ecossistema. 

Inovação 

Localizada, tarefa para 
experts. 

• Cultural, distribuída e abrangendo o 
ecossistema 

Conhecimento 
Crescimento linear e 
acesso restrito. 

• Crescimento exponencial e acesso 
universal. 

Aprendizagem/Educação 

Função da escola: 
aprendizado estático, 
passivo. 

• Função da escola e organização: 
aprendizado contínuo, dinâmico e 
ativo. 

Tecnologia da Informação 

Automação, mais 
tecnologia e menos 
pessoas. 

• Informatização. Maior conteúdo 
intelectual e transformação do trabalho 
em experiência mais rica e 
desafiadora. 

Fonte: Assad & Souza (2009) 

 

A ações integrais de melhoramento são contempladas pelas dimensões citadas na 

Tabela 1: liderança, quando renovadas as medidas de captação, adoção e 

implementação das inovações; a própria inovação, quando identificada 

pontualmente uma nova conduta ou nova ferramenta para a conduta; conhecimento, 

disponibilização de informação e acesso universal; aprendizagem/educação quando 

melhora a gestão da capacitação de maneira continuada e finalmente a dimensão 

tecnologia da informação, a respeito da informatização dos dados e informações da 

organização. 

 

O contexto atual, marcado pela velocidade das transformações sociais e 

econômicas, faz com que organizações dos setores público e privado tenham que se 

adequar para atender aos imperativos dos mercados de bens e serviços orientados 

pela oferta e demanda da globalização produtiva e da economia do conhecimento.  
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O desenvolvimento do campo de estudos em inovação passa a constituir ferramenta 

fundamental para a manutenção do desenvolvimento econômico no sistema 

capitalista, incluindo a transformação de padrões de vida e a criação de novas 

tecnologias. A literatura em diversas áreas aponta a inovação como elemento-chave 

para a criação e sustentação de vantagens competitivas ou mesmo como elemento 

fundamental para a compreensão de muitos dos problemas básicos da sociedade 

(Lopes, 2008).  

 

Silva et al. (2014) em seu estudo citam e reconhecem a existência das 5 gerações 

da evolução da inovação e suas formas de concepção e motivação, conforme Figura 

9 na evolução dos modelos de gestão da inovação tomados por como lineares 

 

 

Figura 9 
Gerações da Gestão da Inovação 
Fonte: Adaptação de Rothwell, R. (1992) Successful Industrial-Innovation – Critical Factors for the 
1990s. R&D Management, 22(3):221-239. 

 

Na primeira geração observa-se predominância da inovação impulsionada pela 

tecnologia e na segunda geração predominância da inovação impulsionada pelo 

mercado; nos modelos de terceira geração interagem as forças da tecnologia e 

mercado e ainda acrescenta feedback entre as fases; na quarta geração os modelos 

contemplam atividades paralelas beneficiadas pelas alianças e parcerias; e por 

último na quinta geração a inovação é vista como um contínuo caminho, 

intensificando a noção de rede nas relações. 

 

Cooper (2008), contempla a evolução da inovação de maneira distinta, mas 

complementar quando não alia fases da inovação a funções organizacionais 



 

 

39 

específicas como P&D, marketing ou operações, pois entende que o sistema 

funciona essencialmente como um processo. 

 

As organizações necessitam de reestruturação do sentido de inovar como um 

processo generalizado, de uma maior flexibilização e de uma menor hierarquização. 

Na atual sociedade - sociedade do conhecimento - o modelo tradicional da estrutura 

hierárquica não é capaz de responder devidamente às novas necessidades e 

demandas organizacionais, que pressupõem um maior envolvimento e compromisso 

dos colaboradores, maior poder de decisão, mais criatividade e maior autonomia e 

responsabilidade dos colaboradores, bem como integração do cliente, 

principalmente relacionado à qualidade de serviços (Cruz et al., 2012). 

 

Observa-se nesse contexto de integrar os atores institucionais geradores de 

conhecimento, entre elas, as Instituições de Ensino Superior (IES), institutos de 

pesquisas e empresas. Trata-se de unir campos da sociedade não como somente 

constituintes, mas tratando-os como complementares. Outro modelo, muito utilizado 

nos estudos voltados à sociologia, é o modelo da Tripla Hélice (Figura 10) (Triple 

Helix). Diferente do modelo schumpeteriano, que associa a inovação às 

organizações, os autores aliam ao processo de inovação às universidades e também 

o governo como protagonistas (Conde & Araújo–Jorge, 2003; Assad & Souza, 2009). 

 

 

Figura 10 
Modelo da Tripla Hélice. 
Fonte: Conde, A.V.F., Araújo-Jorge, T.C. (2003) Modelos e concepções de inovação: a transição de 
paradigmas, a reforma da C&T brasileira e as concepções de gestores de uma instituição pública de 
pesquisa em saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 8(3):727-741.; Assad, A. L. D., Souza, R. F. (2009). 
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Desafios da inovação na área da saúde: aprendizado no debate contínuo. Cadernos de História da 
Ciência, 5(2), 9-19. Recuperado em 16 de maio de 2017, de 
http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
76342009000200002&lng=pt&tlng=pt. 

 

Existe uma tendência comum a muitos países de buscar esta conformidade no 

ambiente social potencializando o caráter inovador, com iniciativas de todas as 

partes da hélice (Figura 10) para o desenvolvimento socioeconômico baseado no 

reconhecimento e fortalecimento de alianças estratégicas entre organizações, 

laboratórios governamentais e academia (Conde & Araújo, 2003).  

 

No contexto da abordagem integradora, destaca-se o modelo baseado em vetores 

que considera as competências dos clientes (vetor C1), dos prestadores de serviços 

(vetor C2), as características técnicas materiais e imateriais (vetor T) e as 

características resultantes ou produto/serviço final (vetor Y). A geração de 

inovações, segundo o modelo, deriva da dinâmica dessas características (Gallouj, 

2002). 

 

Figura 11 
Modelo de dinâmica de vetores 
Fonte: Gallouj, F. (2002) Innovation In The Service Economy: The New Wealth Of Nations. 
Cheltenham: Edward Elgar. 

 
 
Do estudo da dinâmica dos vetores, como ilustrado na Figura 11, Gallouj (2002, p. 

70) emergem submodelos para “descrever as dinâmicas particulares das 

características”: inovação: radical (corresponde à criação de um novo conjunto de 



 

 

41 

características {[C’*], [C*], [T*], [Y*]}); de melhoria (ocorre com o aumento no peso – 

qualidade – das características); incremental (adição ou eliminação de 

características); ad hoc(produção de novas competências [C] ou codificação e 

formalização de [C], que é a transformação de [C] em [T] – características técnicas 

intangíveis); recombinativa (combinação ou fragmentação de um grupo de 

características); e de formalização (formatação e padronização de características) 

(Gallouj, 2002). 

 

A inovação em serviço admite muitas interpretações a fim de esgotar as interações 

que sobre os serviços incidem. Nessa perspectiva encontra-se a abordagem de 

inovação em serviços como sistemas dentro da abordagem espacial, assim dita por 

conceber que instituições e seus hábitos e normas caracterizam um sistema 

conduzido por uma ordem de cada país (Vargas et al., 2006). É verdade que cada 

país possui em sua constituição e regulação mercadológica, características que 

modulam a frequência e profundidade ou intensidade da inovação em seu território, 

assim como também é verdade que com o advento dos acordos entre países e o 

território globalizado da informação e tecnologia esses sistemas se tornam cada vez 

mais interacionistas.  

 

Na Figura 12 a abordagem de sistemas da inovação ilustra a ideia das relações 

representadas pela órbita, os atores, trajetórias e comportamentos representados 

pelos planetas. Na classificação existe o sistema de inovação institucional, em que o 

dinamismo da inovação se submete a contratos firmados entre organizações ou 

setores participantes do sistema, com regulação e normas reconhecidas através 

destes contratos. Há também nesta abordagem o sistema de inovação adocrático, 

em que as relações entre os participantes do sistema não estão documentadas, 

porém existem na forma de atores, trajetórias de desenvolvimento ou 

comportamento que são reconhecidas no setor em análise. Por último podem ser 

classificados os sistemas de inovação como centrados nos problemas e 

oportunidades, em que as soluções ou inovações surgem em sistemas prontamente 

formados por atores que participam de um determinado problema ou se veem em 

um contexto favorável à inovação e nesse momento agem em cooperação com suas 

contribuições voltadas a um fim específico e não geral (Vargas & Zawislak, 2006).  
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Figura 12  
Sistemas de Inovação 
Fonte: Adaptado de Vargas. E.R. (2006) A dinâmica da inovação em serviços: o caso dos serviços 
hospitalares no Brasil e na França (Tese) Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de 
Pós-Graduação em Administração. 282 f. 
 

 

Ainda de maneira global, Vargas (2006) discute a proposição das lógicas de 

inovação que podem reger os sistemas, sendo elas: extensiva, regressiva, intensiva 

e combinatória. No caso da lógica extensiva observa-se a complementariedade de 

serviços, aumentando a variedade de serviços ofertados. Essa lógica atende, 

segundo o autor, à inciativa privada. Na lógica regressiva, pelo contrário, opta-se 

pela supressão de serviços elementares internos, optando como exemplo, pela 

terceirização e racionalizando recursos com diminuição do serviço e não dos 

serviços ofertados. Na lógica intensiva foca-se no processo e nas competências dos 

participantes do processo. Aqui identificam-se cinco trajetórias: a de transformação 

material, de tratamento de informação, metodológica, “pura” de serviços (sobre o 

serviço sem intervenção técnica) e relacional. Todas as trajetórias tratam de como o 

serviço final pode ser afetado direta e indiretamente. E por último, a lógica de 

inovação combinatória, que retrata a combinação de todas as lógicas na observação 

e intervenção no serviço para transformação organizacional. A imagem na Figura 13 

abaixo retrata a proposição das lógicas. 
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Figura 13  
Lógicas de Inovação 
Fonte: Vargas. E.R. (2006) A dinâmica da inovação em serviços: o caso dos serviços hospitalares no 
Brasil e na França (Tese) Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-Graduação 
em Administração. 282 f. 

 

 

Assim como as outras prestações de serviços, a saúde não se comporta de maneira 

diferente, distribuindo seus atores em uma multiplicidade de serviços de diversos 

tipos. A variedade de serviços e atores em saúde é resumida na Tabela 2, 

organizada por Vargas (2006) a fim de expor os atores setoriais na instituição e com 

que coerência contribuem em determinado momento para conclusão do serviço final 

e para identificação dos pontos favoráveis à inovação descrevendo as atividades. As 

células sombreadas/com X no quadro indicam participação no processo. 

 

Tabela 2 
Esquema de análise do produto e inovação em serviço hospitalar 
 

Prestação de 
serviços 

Competências 
mobilizadas 

Suportes de serviço, operações ou 
funções correspondentes e 

tecnologias associadas 

Características 
de uso finais 

ou de serviços 

Si C M I K R Y 
Assistência  X X X X X X 

Hotelaria  X X    
Recepção  X X    
Transporte  X X    

Administração X X X X X X 
Lavanderia  X X    

Comércio e Lazer  X X    
Limpeza  X X    

Trajetórias de  X X    
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dejetos 
 
Legenda: Si = serviços elementares; C = competências mobilizadas; M = Operações materiais; I = 
operações informacionais; K = operações metodológicas; R = operações relacionais; Y = 
características finais de serviços. 
Fonte: Vargas (2006) 
 
 

A respeito dos tipos de serviços, a nomenclatura derivada da manufatura se aplicou 

aos serviços. Convém pontuar uma classificação proposta por Kanerva, Hollanders 

& Arundel (2006), que melhor distingue esses segmentos:  

 

Serviços de conhecimento intensivo (KIBS) – empresas com ligações 
estreitas com organizações científicas e com alto grau de relacionamento 
com os seus clientes; serviços baseados em redes – empresas que utilizam 
sistemas tecnológicos, majoritariamente para processamento de informação 
e comunicação; c) Serviços baseados em escala – empresas na qual seus 
serviços são padronizados; d) Serviços dominados pelo fornecedor – 
empresas cujas inovações são desenvolvidas externamente (Kanerva, 
Hollanders & Arundel 2006, p 18) 

 

 

Existem ainda na literatura uma discussão entre modelos lineares e interativos. As 

abordagens lineares da inovação derivam-se de duas áreas de teorização sobre o 

crescimento e desenvolvimento: a área das teorias clássicas que concebem 

inovação de modo mecanicista contemplando primordialmente fatores endógenos às 

empresas e a inovação como resultados de seus processos internos. A segunda 

área compõe-se das teorias neoclássicas, que defendem a interação entre as forças 

externas e internas e atribuir a transformação também a fatores externos. Ambas 

correntes são intensamente dependentes dos investimentos em capital tecnológico e 

humano e afirmam ser a inovação uma série sucessiva de etapas em um contínuo 

linear de desenvolvimento e aprimoramento das entregas (Conde & Araújo-Jorge, 

2003). 

 

Por sua vez, o “chain-linked model”, modelo interativo do processo de inovação, 

contempla interações endógenas das empresas e interações exógenas entre as 

empresas individuais e o sistema de ciência e tecnologia mais abrangente em que 

elas operam como uma atmosfera que as regem, num ambiente em que um ator 

induz o outro a inovar, no seu próprio processo de inovação como ilustra abaixo 

(figura 14) (Moreira & Vargas, 2009). 
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Figura 14 
Modelo de Inovação chain-linked model 
Fonte: Moreira, M.; Vargas, E. (2009) O papel das compras governamentais na indução de 
inovações. Contabilidade, Gestão e Governança, (12)2. p. 35-46. 

 

Barbosa (2009) (figura 16), também numa proposta de interação, retrata um modelo 

de inovação que contempla forças atuantes em inovação caracterizando-as em 

externas e internas. No ambiente externo o mesmo autor enumera duas categorias: 

trajetórias e atores. O primeiro termo se refere às ideias e lógicas difundidas no 

sistema social e subdividem-se em: trajetória profissional do serviço, trajetória de 

ideias, trajetória tecnológica, trajetória institucional e a própria trajetória social 

(Barbosa, 2009). Na categoria atores enquadram-se: pessoas, empresas, 

organizações. Os atores contribuem para o potencial inovador de mercado. A 

interface entre o serviço e o cliente é o momento de maior potencial de inovação.  

 

Empresas fornecedoras e especialmente as que baseiam seu produto em 

conhecimento são importantes fontes de inovação. Esses atores são considerados o 

foco da empresa schumpeteriana e são fundamentais nos processos de inovação. 

Como forças internas destaca, o autor: a gestão, o capital humano, tecnológico e 

P&D conforme se encontra na figura 15: 
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Figura 15 
Forças e trajetórias que dirigem as inovações em serviços 
Fonte: Barbosa, P.R. (2009) Inovação em serviços de saúde: dimensões analíticas e metodológicas 
na dinâmica de inovação em hospitais (Tese) Fundação Oswaldo Cruz - Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca. Rio de Janeiro: 155 f. 

 
Muitas inovações derivam de cooperações entre atores e trajetórias e entre os 

membros de uma mesma categoria. Outro componente é o setor público com 

demarcada importância pois representa a demanda e a fonte de desenvolvimento de 

P&D para atividades de inovação, devido também ao seu papel na regulação 

(Barbosa, 2009). 

 

Conde & Araújo (2003) reconhecem a transição de modelos entre abordagens 

lineares e a visão interativista, pois as primeiras se apoiavam inteiramente na 

pesquisa científica para novas tecnologias, numa abordagem sequencial e 

tecnocrática como única fonte de inovação. Porém, abandonando a proposta de 

linearidade, a concepção neo-schumpeteriana, não desfaz o significativo empenho 

da P&D no processo de inovação, mas reconhece a participação do consumidor, do 

mercado e da própria organização na produção de inovação.  

 

Schumpeter, ao atribuir a centralidade da inovação no desenvolvimento econômico 

separa os conceitos de invenções (novas ideias e conceitos) e inovações (uma nova 

combinação de recursos produtivos) e define inovação em processos diferentes: na 

introdução de novidades no mercado ou melhoria nas já existentes; novos meios ou 



 

 

47 

técnicas de produção; novos mercados; descobertas de novas fontes de matérias-

primas e por último o surgimento de novas formas de gerir uma organização (Vale et 

al., 2008). 

 

Entre os conceitos centrais na abordagem neo-schumpeteriana destaca-se o de 

inovação tecnológica mais como meio, que fim absoluto. Mesmo sendo um dos 

componentes da trilogia "invenção-inovação-difusão" de Shumpeter, a inovação 

tecnológica se destaca porque ainda desencadeia intrinsecamente toda uma série 

de transformações, que extrapolam os limites da própria tecnologia, difundindo-se 

em novos processos, produtos e serviços e por isso a ideia de que a inovação 

tecnológica é uma etapa ou um processo intermediário entre a invenção e a difusão 

(Conceição, 2000). 

 

Somando aos diversos campos intervenientes da inovação reconhecidos por 

Shumpeter, Conde & Araújo (2003) ressaltam ainda: habilidades organizacionais, a 

identificação de oportunidades, o desenvolvimento e acumulação de competências 

diversas pelas pessoas e organizações como mais importantes do que as 

conquistas puramente técnicas. 

 

O processo de inovação é contemplado de maneiras diferentes pelo ambiente 

acadêmico e de pesquisa e o empresarial. Organizações acadêmicas e voltadas à 

pesquisa almejam a geração e aprofundamento dos conhecimentos sobre um tema 

e sua aplicação prática sem marcada preocupação com tempo. Por sua vez a 

empresa visa a geração de novos produtos ou de novos processos e 

aperfeiçoamento dos existentes preocupando-se com tempo, custo e 

disponibilização da produção devido ao caráter competitivo do mercado (Assad & 

Souza, 2009). 

 

Zan et al. (2005) ressaltam a importância dos avanços na qualificação de 

profissionais já presentes e os ingressantes na indústria, ampliação da extensão e 

participação sociouniversitária, além da difusão de tecnologias cujo cunho seja 

social, assistiva e sustentável, como objetivo e pressuposto de desenvolvimento das 

políticas de CT&I. 
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Outros fatores como conhecimento e avanços tecnológicos representam vantagens 

competitivas para as organizações de diversas naturezas, inclusive a prestação de 

serviços que ganha entregas mais rápidas, econômicas e com melhor qualidade. 

Para agregar ao processo de inovação tais vantagens, o modelo proposto pelos 

autores Tidd, Bessant, Pavitt (2008), acrescentam 4 categorias de análise: produto, 

processo, posição e paradigma, conforme ilustra a figura seguinte (figura 16). 

 

 

 

Figura 16 
Os 4Ps da Inovação 
Fonte: Tidd, J.; Bessant, J.; Pavitt, K. (2008) Gestão da Inovação. 3. ed. Porto Alegre: Bookman. 
 

 

Num estudo desenvolvido por Felipe Scherer em 2014, no Brasil, concebe-se o 

modelo do Octógono da Inovação para o Setor Público, à luz do primeiro Octógono 

da Inovação por Scherer & Carlomagno (2009), cuja ideia era de inovações partem 

de ações deliberadas, cabendo à organização propiciar um ambiente favorável a tais 

ações. O Octógono da Inovação para o setor público objetivou criar métricas de 

comparação internacionais. Assim na figura 17, tem-se os dois octógonos com suas 

categorias de mensuração da inovação. No primeiro citam-se as categorias: 

liderança, estratégia, relacionamento, cultura, pessoas, estrutura, processo e funding 

(financiamento). No segundo octógono, voltado ao setor público, encontram-se as 

categorias: Liderança política e técnica, diretrizes estratégicas, gestão do 

conhecimento, métricas e ferramentas, processo de inovação, conexão com 

stakeholders, cultura de inovação e governança. 
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Figura 17  
Comparação entre o Octógono da Inovação (à esquerda) e Octógono da Inovação 
para o setor público (à direita). 
Fonte: Scherer, J.O., Ribeiro, J.L.D. (2012) Gestão da inovação: avaliação de uma proposta de 
gestão focada da inovação. XXXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Bento Gonçalves - 
RS. Disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2012_TN_STO_164_954_20125.pdf. 
Acesso em: 29/08/2017. 

 

Ainda na categorização dos participantes no processo de inovação Sawhney et al. 

(2006) apresentam 12 dimensões passíveis de inovação: oferta, plataforma, solução, 

cliente, experiência do cliente, captura de valor, processo, organização, cadeia de 

fornecimento, presença, rede e marca, ilustradas através do radar da inovação, 

ferramenta que foi desenvolvida e validada com base em entrevistas a gestores 

responsáveis pela inovação em grandes empresas, porém o radar ampliou sua 

aplicabilidade para o setor público, mantendo a mesma conformação (Faria, 2017).  
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Figura 18  
Radar de Inovação 
Fonte: Sawhney, M., Wolcott, R. C., & Arroniz, I. (2006). The 12 Different Ways for Companies to 
Innovate. MIT Sloan Management Review, Spring, p. 75-81. 

 

 

Além das doze dimensões, Bachmann & Destefani (2008) acrescentaram uma 

décima terceira dimensão: a Ambiência Inovadora, que objetiva medir a disposição 

do ambiente interno e externo propício à inovação como programas de apoio e 

recursos de órgãos de fomento. 

 

Compreendendo os profissionais como atores numa variedade de outros atores 

intervenientes na geração de inovação é possível contemplar ecossistemas de 

negócios, numa intertextualidade com a biologia, aqui engloba-se todos os 

indivíduos, organizações, entidades governamentais, consumidores, competidores, 

fornecedores numa rede de divisão de e apoio mútuo, em prol da manutenção do 

ecossistema retroalimentando-o. Isso é possível através da responsabilização de um 

líder de cada organização ou comunidade para criação de valores através da 

combinação de atores e atividades. Assim como no ecossistema biológico, espera-

se no ecossistema de negócios o alcance do objetivo particular de cada ator através 

do objetivo comum. Porém Kon (2016) esclarece a complexidade deste equilíbrio: 

 

A aquisição deste equilíbrio é complexa pelo fato de que as duas economias 
operam em diferentes sistemas de recompensa, o que torna difícil ligar as 
descobertas derivadas da pesquisa básica com sua aplicação, para a criação 
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de produtos inovadores que possam resultar em lucros no mercado (Kon, 
2016, p. 17) 

 

Um ambiente propício para inovação caracteriza-se pelo engajamento dos 

colaboradores neste ambiente, conforme afirma Kon (2016, p 22): “Uma proposta de 

operacionalização conjunta entre parceiros pode ser aplicada ao entendimento da 

funcionalidade eficiente de um ecossistema de inovação”. Ainda abordando o valor 

da interação entre atores, Barcet (2010) elabora um modelo de camadas 

comunicantes, integradas na produção do serviço a partir da demanda ou 

necessidade do usuário e da resposta do fornecedor.  

 

 

Figura 19  
Sistema de camadas de inovação 
Fonte: Barcet. Innovation in services: a new paradigm and innovation modelo. In Gallouj, F.; Djellal, F. 
(2010) The Handbook of Innovation and Services. Cheltnham: Edward Elgar. 
 
 

Na Figura 19 estão representadas as camadas: na primeira camada, fornecendo a 

necessidade a ser suprida, está o consumidor e tudo que se relaciona com o efeito 

do consumo sobre o usuário e das respostas que ele dará ao serviço; na segunda 

camada, encontra-se a definição do produto, do que será ofertado e nos diferenciais 

desta oferta em relação à outras soluções; na terceira reside a preocupação com a 

provisão do serviço ou como ele chegará ao consumidor (a entrega e o serviço se 

unem na caracterização da entrega) e por último está a camada em que reside a 

preocupação com os recursos e meios de que se necessita o consumo. Aqui se 

estabelece uma coprodução entre quem produz e quem oferta o serviço. O consumo 
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depende do preparo do cliente para fazê-lo. Não sendo assim, o cliente pode não 

absorver o objetivo completo da entrega (Barcet, 2010). 

 

2.2 O contexto da Saúde no Brasil  

 

A saúde constitui-se em uma das mais relevantes parcelas da economia brasileira. 

O consumo final de bens e serviços de saúde totalizou, em 2013, R$ 424 bilhões, o 

equivalente a 8% do Produto Interno Bruto (PIB). As despesas de consumo do 

governo alcançaram R$ 190 bilhões, ou 3,6% do PIB (Portal Brasil, 2016). 

 

Em 2013, do total do consumo final de bens e serviços de saúde, 77,6% se referem 

ao consumo de serviços e 20,6% a medicamentos. As despesas com consumo final 

de bens e serviços de saúde representaram 18,9% do total do consumo final do 

governo e 7,1% do total do consumo final das famílias (Portal Brasil, 2016). 

 

A despesa per capita com consumo de bens e serviços de saúde, em 2013, 

alcançou a marca de R$ 1.162,14 para famílias e instituições filantrópicas a serviço 

das famílias e de R$ 946,21 para o governo. O principal gasto das famílias é feito 

com serviços de saúde privados (incluindo planos de saúde), chegando a 2,7% do 

PIB (R$ 141,3 bilhões) em 2013. Na despesa de consumo do governo, o principal 

item é a saúde pública, com 2,8% do PIB (R$ 149,9 bilhões) em 2013 (Portal Brasil, 

2016). 

 

Oliveira et al. (2017) ressaltam a importância da área da saúde como uma das áreas 

de maior dinâmica social de conhecimento pela alta intensidade de inovação da área 

que alia setor industrial ao de serviços numa teia estruturada de comunicação entre 

os setores privados e público, conforme figura abaixo (figura 20): 
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Figura 20  
CIS – Complexo Industrial de Saúde 
Fonte: Adaptado de Oliveira, J., Rasia, I., Silva, D., & Patias, T. (2017) Análise das Práticas de 
Inovação na Área da Saúde: Um Estudo de Caso em Uma Empresa do APL da Saúde na Cidade de 
Pelotas-RS. Revista De GestãO Em Sistemas De SaúDe, 6(1), 52-63. 
doi:http://dx.doi.org/10.5585/rgss.v6i1.275. 
 

 

É unânime afirmar que crescimento econômico causa melhorias na saúde. Porém 

afirmar o sentido contrário também é possível, visto que a melhora das condições de 

saúde da população melhora as condições econômicas do país que é favorecido 

com indivíduos economicamente ativos e menores custos com tratamentos e 

reabilitação ou afastamentos por problemas de saúde. Alguns pontos podem 

comprovar esta relação. Dentre eles encontram-se a maior produtividade do trabalho 

no profissional saudável, melhor emprego de recursos naturais, melhor prospecção 

de desenvolvimento social para futuras gerações, redução nos custos com 

assistência médica complexa e redução da pobreza que, por conseguinte retira 

indivíduos de situações de risco (Albuquerque & Cassiolato, 2008). 

 

Considerando o desenvolvimento social, é indubitável a importância da saúde para a 

qualidade de vida da população, medida por indicadores como índice de mortalidade 

infantil e materna. Em algumas instâncias, a saúde é tomada como instrumento de 

proteção social. A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde 

(1978), ocorrida em Alma-Ata (DAA) considera a saúde como um direito humano 

fundamental, além de enfatizar que a saúde é a mais importante meta social 

(Pedroso, 2010). 
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Após a ditadura militar, movimentos a favor da democracia dominavam a sociedade 

brasileira, o que resultou e fundamentou a Constituição de 1988. Junto à 

redemocratização vieram à tona demandas sociais que por suas dimensões, 

pareciam antigas e reprimidas no período do militarismo. Questões como distribuição 

de renda, educação, estrutura urbana e desenvolvimento social assistiram um 

período de transformações nas últimas décadas do século XX. Na saúde não 

poderia ser diferente.  

 

Num movimento disseminado em território nacional, a reforma sanitária se organizou 

junto a outros movimentos sociais e se concentrou dentro da Assembleia Nacional 

Constituinte. Como consequência, foram lançadas as bases de um sistema de 

saúde de acesso universal e cobertura integral: o Sistema Único de Saúde (Marques 

et al., 2009). 

 

O movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que envolveu o CEBES (Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde), ABRASCO (Associação Brasileira de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva), ABRES (Associação Brasileira de Economia de 

Saúde), Rede UNIDA (Rede de projetos Integrados Ensino – Serviço – 

Comunidade), AMPASA (Associação de Membros do Ministério Público em Defesa 

da Saúde), pelas entidades dos usuários, profissionais, prestadores de serviços e 

gestores e pela Frente Parlamentar da Saúde, empenhou-se, desde 1990, à 

implementação do SUS (Santos, 2007).  

 

O objetivo da reforma sanitária era garantir o direito a saúde, desvinculando tal 

direito do contexto trabalhista, da inciativa privada como concessão de serviços e da 

abordagem hospitalocêntrica e curativista (Santos, 2007). 

 

Segundo Macedo & Martins (2014), a história do movimento sanitário e a história da 

organização dos serviços públicos no Brasil identificam e evidenciam a integralidade 

como ideia central do processo saúde-doença. 

 

O Brasil experimentou, ao longo das décadas de 1980 e 1990, paralelamente aos 

avanços no processo de descentralização da administração pública no período pós 

militar, inúmeras e diversificadas experiências de cooperação intermunicipal, 
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autônomas ou de iniciativa federal, que visavam ao planejamento integrado, 

desenvolvimento regional, à preservação ambiental e à ampliação da capacidade e 

autonomia dos municípios para atender às demandas locais e de responder a outros 

constrangimentos relativos à provisão de bens e serviços públicos, tendo em vista a 

diversidade de cenários culturais, sociais, ambientais e epidemiológicos que compõe 

o país (Rocha & Faria, 2004). 

 

Num amparo histórico da ditadura engendrava-se um esboço de sistema de saúde 

que tinha como objetivo colocar a saúde como direito de todos os cidadãos e um 

dever consequente do Estado. Essa organização era em defesa de um sistema 

público de saúde com integralidade e universalidade se consolidava em pleno 

regime autoritário, mas sempre na perspectiva de sua superação (Carvalho, 2013). 

 

A crise da previdência na década de 1980 provocou que se levasse a cabo uma 

associação mais forte entre o INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social) e os serviços públicos de saúde. Nasce aí o que se denominou 

Ações Integradas de Saúde (AIS). O cerne: parceria da previdência com a saúde 

pública municipal e estadual; prestação de cuidados, principalmente primários 

ambulatoriais; transferência de recursos da previdência para que fossem realizadas 

essas ações pelos Estados e municípios. A partir de 1987, as AIS foram 

aprimoradas com o que se denominou Sistemas Unificados e Descentralizados de 

Saúde (Suds), que durou até 1991 quando se implantou o Sistema Único de Saúde 

(SUS) (Carvalho, 2013). 

 

Várias características são inerentes do setor de saúde brasileiro: a amplitude de 

território e a cultura de assistência biomédica caracterizam obstáculos à 

regionalizadas e hierarquizadas de atenção à saúde previstas pelo SUS. Como 

ilustra a figura 21, a saúde esbarra em conceitos antigos em que se produzia o 

atendimento ao paciente numa linha fabril em que se acrescentam cuidados avulsos 

sem ligação ou comunicação. 

 

 



 

 

56 

 

Figura 21 
Modelo de linhas de cuidado 
Fonte: Franco T.B. & Júnior H.M.M. (2004) Integralidade Na Assistência À Saúde: A Organização das 
Linhas Do Cuidado. In:  O Trabalho Em Saúde: Olhando e Experienciando o SUS no Cotidiano; 
HUCITEC Ed 2. São Paulo, SP. Disponível em: 
http://www1.saude.rs.gov.br/dados/1311947118612INTEGRALIDADE%20NA%20ASSIST%CANCIA
%20%C0%20SA%DADE%20-%20T%FAlio.pdf. Acesso em: 01/11/2016. 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é a organização pública de gestão e resposta à 

multifacetada manifestação das necessidades de saúde dos brasileiros. O SUS é a 

configuração estruturadora do direito constitucional da saúde como um direito de 

todos e um dever do Estado. A concretização desse direito está pautada pelos 

princípios da universalidade do acesso, da integralidade das práticas e dos 

processos e da equidade na distribuição dos diferentes recursos, segundo as 

especificidades e diferenças dos indivíduos, dos grupos e das regiões em suas 

necessidades. A pedra de toque da efetivação do direito à saúde e da concretização 

dos princípios do SUS é o acesso aos diferentes serviços e recursos, este entendido 

como um conceito ampliado de atenção resolutiva às necessidades de saúde de 

uma determinada população e território (Barbiani, 2014). 

 

O SUS como serviço de saúde sofre transformações e fornece o campo para 

transformações como um tripé (figura 22) cujos atores constituintes comunicam-se 

retroalimentando o sistema de saúde: trata-se da dinâmica de inovação, da dinâmica 

demográfica e epidemiológica e por fim da ação dos governos municipais, estaduais 

e da união, prevendo o preceito da descentralização (Barbosa, 2009). 
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Figura 22 
Modelo de Tripé de dimensões interferentes em Saúde 
Fonte: Adaptado de Barbosa, P.R. (2009) Inovação em serviços de saúde: dimensões analíticas e 
metodológicas na dinâmica de inovação em hospitais (Tese) Fundação Oswaldo Cruz - Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Rio de Janeiro: 155 f. 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) emergiu através da lei nº 8080, de 19 de 
setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes”. Essa regulamentação se deu na constituição 
cidadã de 1988 que prevê entre outras premissas a “saúde como direito de 
todos e dever do estado” (BRASIL, 1998).  
 

 

A primeira lei orgânica do SUS detalha: os objetivos e atribuições; os princípios e 

diretrizes; a organização, direção e gestão, a competência e atribuições de cada 

nível (federal, estadual e municipal); a participação complementar do sistema 

privado; recursos humanos, financiamento e gestão financeira e planejamento e 

orçamento (BRASIL, 1990).  

 

Logo em seguida, a lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros. Institui os conselhos de saúde e 

confere legitimidade aos organismos de representação de governos estaduais 

(CONASS – Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde) e municipais 

(CONASEMS – Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde). Finalmente 

estava criado o arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde) (BRASIL, 1990). 

 

Para questões de gerenciamento foi criada a Comissão de Intergestores Tripartite 

(CIT) com representação do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de 
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Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde e da primeira norma operacional 

Básica do SUS, além da Comissão de Intergestores Bipartite (CIB) para o 

acompanhamento da implantação. 

 

A Norma Operacional de Assistência à Saúde — NOAS, editada em 2002, destacou 

a urgência de consolidar uma lógica de estruturação de redes regionalizadas como 

um sistema de saúde integrado regionalmente, introduzindo elementos estratégicos 

de integração intermunicipal para a elaboração e implementação de políticas, 

programas e sistemas organizacionais (Ouverney et al., 2013). 

 

Em 2006, o Pacto pela Saúde estabeleceu diretrizes gerenciais que constituem um 

conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, 

Estados e Municípios) do Sistema Único de Saúde, visando com isso promover 

inovações nos processos e instrumentos de gestão. Sua operacionalidade cabe à 

interação e adesão dos Municípios, Estados e União ao termo de compromisso de 

Gestão (TCG), que anualmente, substitui o processo anterior de habilitação e 

estabelece metas e comprometimento dos constituintes da federação.  

 

As transferências de recursos são divididas em cinco grandes blocos: i) Atenção 

Básica, Média e Alta complexidade da Assistência; ii) Vigilância em Saúde; iii) 

Assistência Farmacêutica; iv) Gestão do SUS e; v) Investimentos em Saúde. 

 

Segundo firmado na Constituição Federal, os municípios são obrigados a destinar 

15% do que arrecadam para financiar a saúde. Nos Estados esse percentual é de 

12%. A federação por sua vez: tem que contabilizar o que foi gasto no ano anterior, 

mais a variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Então essa variação é 

somada ao que se gastou no ano anterior para se definir qual o valor da aplicação 

mínima naquele ano (SES, 2016). 

 

O SUS tem quase seis mil hospitais e mais de sessenta mil ambulatórios 
contratados, mais de dois bilhões de procedimentos ambulatoriais por ano, 
mais de onze milhões de internações hospitalares por ano, 
aproximadamente dez milhões de procedimentos de quimioterapia e 
radioterapia por ano, mais de duzentas mil cirurgias cardíacas por ano e 
mais de 150 mil vacinas por ano. O SUS pratica programas que são 
referência internacional, mesmo considerando países desenvolvidos, como o 
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Sistema Nacional de Imunizações, o Programa de Controle de HIV/Aids e o 
Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos que tem a maior produção 
mundial de transplantes realizados em sistemas públicos de saúde do 
mundo, 24 mil em 2012. O programa brasileiro de atenção primária à saúde 
tem sido considerado, por sua extensão e cobertura, um paradigma a ser 
seguido por outros países. Com esses processos o SUS tem contribuído 
significativamente para a melhoria dos níveis sanitários dos brasileiros. Entre 
2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil caiu 40%, tendo baixado de 26,6 
para 16,2 óbitos em menores de um ano por mil nascidos vivos. (Mendes, 
2013, p. 28) 

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS), em resposta a essas dificuldades, pressupõe a 

constituição de uma rede de serviços organizada de forma regionalizada e 

hierarquizada, de conhecimento pleno e integral das características epidemiológicas 

e socioculturais, a vigilância epidemiológica, sanitária. (SOLLA et al., 2008). 

 

A respeito da organização dos serviços de saúde é possível visualizar três grandes 

conjuntos de ações e serviços institucionalmente reunidos sob a perspectiva do 

SUS, porém ainda com obstáculos como baixa articulação gerencial e coordenação 

clínica: i) a atenção básica, formada pelo programa de agentes comunitários de 

saúde, a estratégia da família e as unidades básicas e ambulatórios hospitalares; ii) 

a média complexidade, ou nível secundário, formada por unidades ambulatoriais e 

hospitalares especializadas públicas e privadas; e iii) as redes de alta complexidade 

ou nível terciário de referência nacional em várias especialidades médicas (Overney, 

2013). 

 

Mundialmente o que se observa é um sucesso na implementação de estratégias 

regionais e municipais de sustento de uma conformação em rede ou integração dos 

diversos agentes sociais que propicia a geração e circulação ampla do 

conhecimento e da informação baseadas em conceitos como Tripla Hélice, Sistemas 

Locais de Inovação, Sistemas Produtivos Locais, Ambientes de Inovação, Arenas 

Transepistêmicas - rede interativa de relações entre os vários sujeitos que dela 

participam, em mútua dependência de informações, recursos e tecnologias (Alves, 

1998) - ou Modos de produção do conhecimento. A inovação (em seu sentido mais 

amplo, tecnológico e social) torna-se objeto-chave - tanto para a ciência social 

quanto para as políticas e estratégias de desenvolvimento (Maciel, 2001). 
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Em países de diversificado aporte econômico e social o segmento de serviços 

configura-se como sistemas de saúde em buscar de eficiência e eficácia frente a 

demandas hora regionais, hora globalizadas. Tais demandas requerem articulação 

sistêmica em rede de serviços, articulados sob princípios diversos de acordo com o 

previsto em acordo estatal ou particular, destacando-se a concepção de níveis de 

complexidade tecnológica e escala econômica (Barbosa, 2009). 

 

A tempo, o modelo SUS, praticado no Brasil, aplica o conceito de “porta de entrada” 

do sistema em rede para conceituar um centro de saúde, que empregaria os general 

practitioners (GPs) – os médicos generalistas ingleses, que já então clinicavam de 

forma autônoma. Os centros de saúde, localizados em vilas, estariam vinculados a 

uma unidade mais complexa já classificada como secundária. Ali os casos que 

extrapolassem os recursos de que dispunha a unidade de atendimento secundário 

eram encaminhados aos hospitais de ensino, segundo o modelo (Kuschnir, 2011). 

Aos generalistas cabia a responsabilidade sobre a distribuição dos pacientes entre 

as unidades constituintes da rede, por isso o nome de gate-keeper (o porteiro, o que 

toma conta da porta) (Kuschnir, 2011). 

 

A conformação em redes pressupõe a cooperação entre instituições muitas vezes 

heterogêneas, porém complementares, e cada parte desta rede é representada por 

uma organização e seus fluxos que são suas atividades conjuntas (da identificação 

de oportunidades às atividades de P&D e até à comercialização). Para que essas 

atividades cumpram o intuito de inovar de maneira conjunta, arquitetada e flexível, 

torna-se necessários mecanismos de coordenação entre as organizações que 

compõem a rede (Pellegrin et al., 2007). 

 

Redes de inovação constituem-se de atores heterogêneos produzindo inovações em 

vários níveis de agregação e interação (regional, nacional, global). Tais interações 

são contempladas pelas políticas públicas como sistemas de inovação que por sua 

vez fazem referência aos processos de inovação de maneira genérica e o impacto 

sobre um país, região ou setor (Pellegrin et al., 2007). 
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Em resposta e substituição aos sistemas mais antigos a noção de redes se 

enquadra em praticamente quase todos as pesquisas que exploram novas 

abordagens. Ela engloba as dinâmicas interativas que participam das múltiplas e 

contínuas conexões, interações e intercâmbios estabelecidos entre os atores ou 

esferas e, além de contemplar as relações de causalidade e conexões lineares, as 

de feedback e recursivas (Conde & Araújo-Jorge, 2003) 

 

A articulação em rede está no contexto de muitas organizações e setores. Tidd et al. 

(2008) afirmam que a conformação em rede ou sistema é um aspecto peculiar de 

inovação no século XXI. O autor até utiliza de intertextualidade quando chama a 

inovação de um jogo de muitos players, visto que, organizações de diferentes 

formas e tamanhos compartilham informações e se transformam em uma cadeia 

organizacional. Essas cadeias se sustentam através de grupos regionais, cadeias de 

fornecimento, consórcio de desenvolvimento ou alianças estratégicas.  

 

A rede de atenção à saúde (RAS) é constituída por um conjunto de organizações 

que prestam ações e serviços, de diferentes densidades tecnológicas, com vistas á 

integralidade do cuidado. Essas organizações interagem por meio de sistemas de 

apoio técnico, logístico e de gestão. A operacionalização das RAS se dá pela 

interação de três principais elementos: população e região de saúde definidas, 

estrutura operacional e sistema lógico de funcionamento, determinado pelo modelo 

de atenção (Erdmann et al., 2013). A RAS bem como outras formas de produção 

econômica, podem ser organizadas em arranjos produtivos híbridos que combinam 

a concentração de certos serviços com a dispersão de outros (Mendes, 2010). 

 

A OMS (Organização Mundial da Saúde ) preconiza como regra geral nas diversas 

conformações de organização dos sistemas de saúde que os serviços de menor 

densidade tecnológica como os de APS (Atenção Primária à Saúde) devem ser 

dispersos; ao contrário, os serviços de maior densidade tecnológica como os 

hospitais tendem a concentrar-se (OMS, 2000). 

 

Em síntese, a RAS deve configurar-se em desenho institucionais que combine 

elementos como tecnologia, recursos humanos, instalações a partir do critério de 
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concentração e de dispersão dos diferentes pontos de atenção à saúde e dos 

sistemas de apoio (Mendes, 2010). 

 

Na construção de RAS devem ser observados os conceitos de integração horizontal 

(unidades produtivas iguais) e vertical (unidades produtivas diferentes). São 

conceitos que vêm da teoria econômica e que estão associados a concepções 

referentes às cadeias produtivas. Na saúde, ambas os modelos de integração são 

observados. Os níveis de atenção à saúde estruturam-se por arranjos produtivos 

conformados segundo as densidades tecnológicas singulares, variando do nível de 

menor densidade, a APS, ao de densidade tecnológica intermediária, a atenção 

secundária à saúde, até o de maior densidade tecnológica, a atenção terciária à 

saúde (figura 23) (Mendes, 2010).  

 

 

Figura 23 
Modelo Piramidal: hierarquização e regionalização do SUS 
Fonte: Solla, J, & Chioro, A. (2008) Atenção ambulatorial especializada. In: Giovanella L, Escorel S, 
Lobato LVC, Noronha JC, Carvalho AI. Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz;.pp. 627-663. 

 

Em síntese, caracterizam-se redes de atendimento de saúde, como “arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, 

que integradas por meio de sistemas técnico, logístico e de gestão, buscam garantir 

a integralidade do cuidado” (Ministério da Saúde, 2010). 

 

As Redes de Atenção à Saúde são organizações em conjuntos de serviços de 

saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma 

ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e 
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integral a determinada população, coordenada pela APS – prestada no tempo certo, 

no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e 

segura e com equidade –, com responsabilidades sanitária e econômica pela 

população adscrita e gerando valor para essa população As RAS apresentam três 

elementos constitutivos: a população, a estrutura operacional e os modelos de 

atenção à saúde (Mendes, 2011). 

 

A rede de saúde pressupõe que os usuários sejam direcionados e atendidos em 

unidades mais complexas do sistema quando necessário e que possam retornar à 

sua unidade de origem (correspondente a um nível mais básico do sistema) para 

que efetive o mecanismo de referência e contra referência (Kuschnir, 2011). Isso 

implica um fluxo adequado de informações entre as unidades que compõem o 

sistema, atribuindo sentido ao histórico pessoal que se desenvolve a cada 

atendimento. 

 

A Atenção Básica, neste contexto, integra-se como centro de comunicação, ponto de 

partida e de convergência da assistência à saúde. Estimula-se, portanto, um 

funcionamento em rede horizontal e integrada e não mais piramidal (Brasil, 2016). 

Nas Redes de Atenção à Saúde, os três níveis de atenção à saúde e suas 

respectivas densidades tecnológicas integram-se através de uma rede poliárquica, 

vinculada ao centro de comunicação que coordene os fluxos, organização diferente 

ao modelo conceituado como hierarquizado e caracterizado por níveis de 

complexidade, conforme a Figura 24 esquematiza (Mendes, 2011). 
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Figura 24 
Deslocamento do modelo piramidal ao modelo de RAS 
Fonte: Mendes, EV (2011) As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da 
Saúde 549 p.: il. ISBN: 978-85-7967-075-6; Oliveira, NRC (Org.) (2015) Redes de atenção à saúde: a 
atenção à saúde organizada em redes. Universidade Federal do Maranhão. UNA-SUS/UFMA São 
Luís - MA. 

 

A manutenção de uma rede ou um sistema como a saúde se compões no país, tem 

íntima relação com o fornecimento imediato do insumo fundamental à inovação: a 

informação e o conhecimento. As redes podem também constituir resposta à 

indução das forças administrativas públicas específicas como se tem feito no Brasil.  

 

Através desta rápida reflexão emerge o conceito de “Rede de Inovação Horizontal 

Induzida” como fenômeno que busca a sinergia entre os constituintes do sistema a 

fim de melhorar o uso dos recursos nos processos de inovação. Essa estratégia se 

mostra especialmente importante para a manutenção das políticas de inovação em 

países cujos sistemas de inovação por setor não estejam maduros e desenvolvidos 

o suficiente e onde a base econômica não esteja tão fortificada como no Brasil 

(Pellegrin et al., 2007). 
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Figura 25 
Rede de Inovação Horizontal Induzida 
Fonte: Pellegrin, I.; Balestro, M.V.; Antunes Júnior, J.A.V.; Caulliraux, H.M. (2007) Redes de 
inovação: construção e gestão da cooperação pró-inovação. RAUSP, 42: 3, p. 313-325. 

 
 
A Figura 25 ilustra as forças de indução de uma rede horizontal para congruência, 

associação ou organização a partir de critérios de participação partilhados pelos 

diferentes atores que a integram. Considerando atribuições, os integrantes de uma 

rede se diferenciam em interesses e objetivos e por isso se faz necessária a 

pactuação de objetivos. Inovar, nesse sentido significa a cooperação e participação 

desses atores para implementação de mudanças na gestão e sua efetividade. 

 

A mudança no processo de gestão está intimamente ligada ao processo decisório e 

se desenvolve a partir de duas perspectivas complementares apresentadas por 

Ckagnazaroff (2010): a alteração na estrutura e modificação comportamental. 

 

A articulação intersetorial e a promoção à saúde são premissas incorporadas pela 

APS e Estratégia Saúde da Família. Em uma via observam-se iniciativas criativas 

nos espaços locais que emergem da própria estratégia em consonância com a 

comunidade atendida, a potência política que o trabalho intersetorial exige – tanto no 
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controle de recursos como no estabelecimento de prioridades de ação – escapa da 

governabilidade das equipes e é negligenciada pela maior parte das autoridades 

políticas. Outra importante polêmica, se refere ao caráter de inovação das práticas 

de saúde no âmbito concreto da atuação das equipes e dos trabalhadores da área 

da saúde para além do aporte de equipamentos e da resposta baseada em 

demanda até mesmo pelo corpo de pesquisadores das áreas afins (Feuerwerker, 

2005). 

Esse conjunto é apresentado em um núcleo com os seguintes princípios ilustrados 

na Figura 26 (Overney, 2013). 

 

Figura 26  
Princípios Organizacionais e tecnologias de integração nas RAS. 
Fonte: Adaptado de Ouverney, Am., & Noronha, Jc. (2013) Modelos de organização e gestão da 
atenção à saúde: redes locais, regionais e nacionais. In Fundação Oswaldo Cruz. A saúde no Brasil 
em 2030 - prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro: organização e gestão do sistema 
de saúde [online]. Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República. (3):143-182. ISBN 978-85-8110-017-3. 
 

Uma retrospectiva bibliográfica destaca um conjunto de princípios fundamentadores 

da integração do cuidado em rede, os quais sintetizam grande parte da produção 

relativa às diretrizes operacionais vigentes.  
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2.2.1. A saúde no Brasil e as esferas de atuação 

 

A Conferência de Alma-Ata foi o impulso e direcionamento de um “movimento de 

Cuidados de Saúde Primários” de profissionais e instituições, governos e 

organizações da sociedade civil, determinados a desvendar raízes das 

desigualdades em saúde, em todos os países, que eram “política, social e 

economicamente inaceitáveis”. A Declaração de Alma-Ata foi clara sobre os valores 

a seguir: justiça social e o direito a melhor saúde para todos, participação e 

solidariedade sob uma nova perspectiva de organização e funcionamento. O 

progresso desses valores é proporcional às mudanças fundamentais na forma como 

os sistemas de saúde operavam e que limitava o potencial de outros setores 

(Relatório Mundial de Saúde, 2008). 

 

Quanto aos serviços de atenção à saúde há significativa diversidade de portes 

organizacionais, variadas funções assistenciais e distintas complexidades 

tecnológicas, vista a multidisciplinaridade envolvida no amparo ao processo saúde-

doença. Conforme políticas públicas, os serviços de saúde se subdividem e se 

organizam em postos de saúde ou unidades assistenciais ambulatoriais e de 

diagnóstico, consultórios médicos e outros serviços simplificados de saúde ou 

complexos hospitalares gerais ou especializados, laboratórios entre outros que 

compõe as redes de atendimento (Barbosa, 2009).  

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil, implantou-se juntamente ao Pacto 

em Saúde no ano de 2006 que se caracteriza pelo tripé: pacto pela vida, defesa do 

SUS e gestão. O Pacto se justifica com a finalidade de consolidar o SUS, buscando 

fortalecer principalmente a Atenção Básica a Saúde e focalizando em ações de 

promoção e prevenção a saúde como medidas economicamente e socialmente 

maise ficazes que o antigo modelo hospitalocêntrico focado nas medidas curativistas 

(Dalpiaz & Stedile, 2011).  
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Relacionadas às suas atribuições, portaria Nº 2.488/2011, esclarece: 

 

I -Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais 
elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado 
se faz sempre necessária; 

II - Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, 
utilizando e articulando diferentes tecnologias de cui-dado individual e 
coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos 
positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de 
ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais; 

III - Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos 
singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os 
pontos de atenção das RAS (Brasil, portaria Nº 2.488/2011) 

 

Na classificação Estratégia de Saúde da Família (ESF) observa-se variados modelos 

de APS (Atenção Primária à Saúde, especialmente quando se considera o trabalho 

médico. O mais antigo e tradicional modelo em que corpo clínico e enfermeiros 

generalistas sem formação específica em saúde da família atendem a uma 

população com ênfase em consultas médicas e de enfermagem perante livre 

demanda, sem uma população adscrita. Há o modelo Semachko, oriundo da 

experiência russa bolchevique de organização de cuidados primários, que 

apresentava como “tripé clínico” médicos especialistas: clínico, gineco-obstetra e 

pediatra. Entre os modelos mais dissipados a medicina de família e comunidade, 

baseado nos modelos europeus e canadense, nos quais a centralidade do cuidado 

faz-se por meio de consultas médicas propiciadas por especialistas em medicina de 

família e comunidade. Por último, o contemporâneo modelo Estratégia de Saúde da 

Família, ainda não hegemônico, em que o cuidado primário está centrado em uma 

equipe multiprofissional, trabalhando de forma interdisciplinar e por meio de um 

conjunto ampliado de encontros clínicos que envolvem consultas individuais e 

atividades em grupo. Baseia-se na promoção da saúde e autonomia da pessoa e 

comunidade e prevenção de doenças e seus agravos. Há, por fim, modelos mistos 

que articulam alguns desses diferentes modelos em uma única equipe de saúde da 

família (CONASS, 2015). 

 



 

 

69 

A ESF (Estratégia Saúde da Família é um modelo comunitário de APS, com ênfase 

nas ações envolvendo as famílias e comunidades priorizando principalmente às 

populações em situação de risco e vulnerabilidade), para sua consecução, 

necessitam de diretrizes que apoiem as diferentes atividades a elas relacionadas. A 

definição de território adstrito, caraterística fundamental de sua organização e 

estratégia central, procura reorganizar o processo de trabalho em saúde mediante 

operações intersetoriais interligadas e comunicantes e ações de atenção à saúde 

permitindo a gestores, profissionais e usuários do SUS compreenderem a dinâmica 

dos lugares e dos sujeitos (individual e coletivo), desvelando as desigualdades 

sociais e as iniquidades em saúde, através do conhecimento da estrutura da rede 

oferecida no território de cobertura. O território define em si a adstrição dos usuários, 

propiciando relações de vínculo, afetividade e confiança entre pessoas e/ou famílias 

e grupos a equipes, sendo que estes passam a ser referência para o cuidado, 

garantindo a continuidade e a resolutividade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado (Figueiredo & Demarzo, 2016). 

 

A Estratégia Saúde da Família se desenvolveu a partir do de um programa 

desenvolvido no Ceará no final do século passado denominado, Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde – PACS, constituído “ponte” comunicante entre 

comunidade e a rede de atenção à saúde. Essa inovação promoveu veiculação de 

informações e campanhas do ministério da saúde, permitiu a gestão dos processos, 

recursos e a descentralização e regionalização do SUS, além de constituir veículo 

fundamental de participação e envolvimento da comunidade nos serviços da saúde. 

Além da experiência no Ceará, segundo o mesmo autor, a ESF teve inspiração 

também nos exemplos do Canadá, Cuba e Inglaterra onde também funciona o 

PACS (Magalhães, 2011). 

 

A estratégia Saúde da Família pressupõe a disposição de uma equipe mínima 

(médico, generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou 

técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde) e um método de trabalho 

que centralize os problemas das pessoas, famílias e a comunidade em que se 

inserem (Magalhães, 2011).   
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A Atenção Básica em saúde, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica – 

PNAB de 2006 tem por objetivo central da estratégia a reorganização da proposta do 

SUS firmada através da Constituição de 1988 onde se encontram as leis orgânicas 

da saúde 8080/90 e 8142/90, que fundamental os princípios de universalidade, 

integralidade, equidade, descentralização ou municipalização e participação da 

comunidade (Brasil, 2000; PNAB, 2006). 

 

O crescimento da Estratégia Saúde da Família centralizou diante dos debates a 

insuficiência e deficiência dos arranjos organizacionais atuais e a falência das 

práticas profissionais e de gestão no que se refere especificamente à transição entre 

paradigmas que regem o tradicional modelo de atenção à saúde curativista à 

proposta de prevenção e promoção à saúde. O ESF se apoia mais no referencial da 

Vigilância à Saúde (organização das ações a partir do território e problemas de 

saúde, intersetorialidade, discriminação positiva de saúde, paradigma da produção 

social da saúde) que sustenta a Saúde da Família como estratégia de organização 

da Atenção Primária, negando-a como modelo contemporâneo da medicina 

simplificada, um programa, somente atenção materno-infantil (Gil, 2006). 

 

A Estratégia Saúde da Família, considerando seu progresso nas duas últimas 

décadas, atravessa atualmente seu maior desafio para sua implementação como 

estratégia estruturante dos sistemas municipais, que é sua consolidação nos 

grandes centros urbanos. Quanto às práticas profissionais, estas não conseguem 

atender adequadamente às novas necessidades de prestação dos serviços de 

cuidados de saúde (integralidade, visão ampliada do processo saúde-doença, 

formação de vínculos, abordagem familiar, trabalho em equipe). O mesmo ocorre em 

relação à gestão do sistema (lógica quantitativa da produção, rigidez nos processos 

de trabalho, fixação das equipes, normatização excessiva, baixa capacidade de 

inovação gerencial, grande dependência dos serviços secundários, referência e 

contra referência). 

 

Como consequência da resolutividade da assistência prestada nas Unidades 

Básicas de Saúde deve-se alcançar uma redução da demanda por consultas 

especializadas e exames, especialmente os de maior complexidade, canalizando os 

recursos públicos para garantir os procedimentos realmente necessários e reduzindo 
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o índice idiossincrasias derivadas de terapias múltiplas durante a vida do indivíduo 

(Franco, 2004). 

 

A experiência do INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social adotava o modelo se materializa nos Postos de Atenção Médica, grandes 

catedrais flexnerianas (modelo em que se observa grande ênfase na atenção 

médica individual, secundarizando a promoção da saúde e priorizando a atenção de 

condições agudas de saúde) de baixa efetividade e de grande ineficiência, 

resistentes nas capitais (Mendes, 2011). 

 

A média complexidade ambulatorial, também denominada nível secundário, é 

composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e 

agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência requeira o 

emprego de profissionais especializados e recursos tecnológicos, para o apoio 

diagnóstico e tratamento (Brasil, 2011). 

 

As RASs determinam a estruturação dos pontos de atenção à saúde, secundários e 

terciários, exemplificados em ambulatórios e hospitais, respectivamente. Este 

serviço se distribui segundo as premissas de territorialização: os pontos de atenção 

secundária, nas microrregiões sanitárias, e os pontos de atenção terciária, nas 

macrorregiões sanitárias (Mendes, 2011). 

 

O modelo de assistência de especialidades ou de serviços permite acesso por 

referência, partindo do primeiro nível. Daí a denominação de nível secundário. Da 

mesma maneira que se compõe o nível primário, também se compõe o nível 

secundário, porém com maior aporte tecnológico, complexidade e especificidade de 

assistência (Kuschnir, 2011). 

 

Os especialistas, no modelo de RAS, cumprem, em geral, o papel de interconsultor e 

de suporte para as ações da equipe de APS. Evidências demonstram que a atuação 

dos especialistas só agrega valor para as pessoas quando eles conhecem 

pessoalmente e trabalham de maneira conjunta com os generalistas (Mendes, 

2011). 
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Na rede de saúde, a atenção secundária é formada pelos serviços especializados 

em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade tecnológica intermediária entre a 

atenção primária e a terciária. Constituem este nível os serviços médicos 

especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e 

emergência atenção (Erdmann et al., 2013). 

 

A concepção estratégica dos centros ambulatoriais de atenção secundária, sob 

aporte do vigente código do SUS como pontos de atenção secundária de uma RAS, 

é muito inovadora e diverge das ideias de senso comum que sustentam o modelo 

vigente dos centros de especialidades médicas. Em função da profundidade dessas 

mudanças é preciso estar atento a uma estratégia de implantação que permita 

contrapor-se à tendência inercial de apropriar-se conservadoramente dos centros 

ambulatoriais de atenção secundária através do conceito que emerge da população 

ou dos profissionais, limitando-os à forma tradicional de prestação de serviços 

ambulatoriais por meio de centros de especialidades médicas. Essa tendência, além 

de sua dimensão ideológica, manifesta-se, também, nas dimensões política e 

econômica (Mendes, 2011). 

 

A Atenção Terciária ou de alta complexidade compreende o conjunto de terapias e 

procedimentos de elevada especialização ou que requerem um nível de tecnologias 

mais pesado. Dentre os procedimentos que envolvem alta complexidade citam-se 

oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, 

traumatoortopedia, neurocirurgia, diálise (para pacientes com doença renal crônica), 

otologia (para o tratamento de doenças no aparelho auditivo). 

 

A assistência de alta complexidade se refere ao conjunto de procedimentos 

adscritos no terceiro nível sob a ótica do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, 

objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados sempre os 

articulando aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média 

complexidade).  Os procedimentos da alta complexidade podem ser consultados na 

tabela do SUS, em sua maioria no Sistema de Informações Hospitalares do SUS, e 

estão também no Sistema de Informações Ambulatoriais em menor quantidade, mas 

com impacto financeiro extremamente alto, como é o caso dos procedimentos de 

diálise, da quimioterapia, da radioterapia e da hemoterapia (Brasil, 2011).  
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O nível terciário ainda se responsabiliza pela assistência em cirurgia reparadora (de 

mutilações, traumas ou queimaduras graves), cirurgia bariátrica (para os casos de 

obesidade mórbida), cirurgia reprodutiva, reprodução assistida, genética clínica, 

terapia nutricional, distrofia muscular progressiva, osteogênese imperfeita (doença 

genética que provoca a fragilidade dos ossos) e fibrose cística (doença genética que 

acomete vários órgãos do corpo causando deficiências progressivas) (SES, 2016). 

 

A atenção terciária se diferencia da secundária ou de média complexidade por suas 

respectivas densidades tecnológicas, pois os pontos de atenção terciária são mais 

densos tecnologicamente que os pontos de atenção secundária e assim tendem a 

ser mais concentrados espacialmente, além da maior disposição de especialidades 

conforme mais complexo o nível. Na perspectiva das redes poliárquicas não há 

sobreposição dos níveis ou subordinação entre eles, visto que todos são igualmente 

importantes para se atingirem os objetivos comuns das RAS (Austregésilo, 2014). 

 

Quanto à regulação, prevê a constituição que às Secretarias Estaduais de Saúde é 

atribuída competência de acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas 

do SUS (Art. 17, Inciso II). É atribuída também às Secretarias Estaduais a 

identificação dos estabelecimentos hospitalares de referência, a gestão dos 

sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional, e a 

coordenação da rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, 

além da gerência das unidades que permaneçam em sua organização administrativa 

(Art. 17, Incisos IX e X). A esfera municipal de saúde tem competência para planejar, 

organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os 

serviços públicos de saúde (inclusive laboratórios públicos de saúde e hemocentros 

– Art. 18, Incisos I e VIII). Cabe, também, às prefeituras, participar do planejamento, 

da programação e da organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, 

em articulação com sua direção estadual (Art. 18, Inciso II) (Brasil, 2011). 

 

2.2.2 A saúde em Minas Gerais 

 

A lei que materializa o Sistema Único de Saúde expressa a promoção da saúde 

como uma “estratégia (prevendo sua continuidade) de articulação transversal na 
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qual um conjunto de intervenções individuais, coletivas e ambientais, de 

responsabilidades intersetoriais, são responsáveis por atuarem sobre os 

determinantes sociais da saúde e dessa forma alterar a vulnerabilidade e as 

desigualdades sociais delegando aos indivíduos e comunidades a produção da sua 

saúde (SESMG, 2016). 

 

Dentro do preconizado pelo SUS, os estados materializam a lei nos programas de 

promoção, prevenção de fatores críticos à saúde e acompanhamento do movimento 

social e cultural regional valendo-se da descentralização do planejamento em saúde. 

 

A prioridade da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) no âmbito 

da promoção à saúde tem seu foco na alimentação saudável e sustentável, 

atividades físicas regulares, prevenção ao uso/abuso de álcool, tabaco e outras 

drogas, prevenção e controle de comportamentos de risco aliando seus objetivos 

aos princípios e diretrizes da Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS) nos 

âmbitos intrassetorial e intersetorial que favoreçam a equidade, universalidade e 

integralidade. Dessa maneira o estado de Minas Gerais contempla programas como: 

Programa Bolsa Família na Saúde, Programa Saúde na Escola, Programa Academia 

da Saúde, Amamenta e Alimenta, Vigilância Alimentar e Nutricional, e 

suplementação preventiva de Ferro e Vitamina A (SESMG, 2016). 

 

No mesmo contexto de descentralização observa-se a implantação de Consórcios 

Intermunicipais de Saúde em Minas Gerais, em 1995, além de implantar na mesma 

época o Programa de Saúde da Família e a Descentralização e Organização das 

urgências/emergências (Rocha & Faria, 2004). 

 

A intenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS) se apoia na união 

ou associação de dois ou mais municípios com o objetivo conjunto de sanar as 

demandas de saúde da região a partir da utilização conjunta dos recursos humanos 

e materiais disponíveis nestes municípios (Rocha & Faria, 2004). 

 

Num incremento à ideia básica de consórcio intermunicipal, a iniciativa inovadora de 

congruência de esforços para ampliar a abrangência da cobertura do sistema de 

saúde ainda envolve outras instituições, inclusive de amparo científico e social. 
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Minas Gerais conta atualmente com 81 Consórcios Intermunicipais de Saúde 
(CIS), sendo 69 generalistas e 12 temáticos. Os CIS Generalistas 
(69) possuem abrangência regional e objetivam a prestação de serviços 
assistenciais nas regiões, sobretudo a realização de procedimentos de média 
complexidade ambulatorial (consultas e exames). São aproximadamente 800 
municípios consorciados que atendem uma população aproximada de 17 
milhões de habitantes. Os CIS Temáticos (12) possuem abrangência 
macrorregional e objetivam gerenciar o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) nas regiões ampliadas (SES, 2017). 

 

2.2.3 Microrregião de Montes Claros 

 

Montes claros é uma cidade com uma população estimada de 398.288 pessoas, 

localizada no norte do Estado de Minas Gerais (IBGE, 2010). Nas últimas quatro 

décadas a taxa de população urbana na cidade evoluiu de 73% para 95% superando 

a média nacional no mesmo período (Soares & Ribeiro, 2014). Economicamente, 

Montes Claros se destaca entre os municípios mineiros. Em 2010, já ocupava o 11º 

lugar no ranking municipal de composição do Produto Interno Bruto (PIB) estadual 

com o valor de R$ 4.501.662.000,00. Entre suas principais atividades, observa-se a 

participação expressiva do setor de serviços com contribuindo com 74% do PIB. A 

educação superior e o setor de saúde, são os principais vetores do crescimento 

econômico no PIB de serviços e da riqueza (Soares & Ribeiro, 2014). 
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Figura 27 

Território norte de Minas Gerais 
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SESMG (n.d) Consórcios Intermunicipais de 
Saúde (CIS).  Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/cib/page/1557-consorcios-intermunicipais-
de-saude-cis. Acesso em: 18/01/2017. 
 
 

 

Figura 28 
Território norte de Minas Gerais 
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SESMG (n.d) Consórcios Intermunicipais de 
Saúde (CIS).  Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/cib/page/1557-consorcios-intermunicipais-
de-saude-cis. Acesso em: 18/01/2017. 
 

Quanto a distribuição de recursos entre os municípios participantes do consórcio, 

observa-se a maior concentração dos serviços de média e alta complexidade na 

cidade de Montes Claros como apresenta a figura 30 a respeito do serviço de 

urgência e emergência. 
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Figura 29 
Região de Urgência e Emergência  
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SESMG (n.d) Consórcios Intermunicipais de 
Saúde (CIS).  Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/cib/page/1557-consorcios-intermunicipais-
de-saude-cis. Acesso em: 18/01/2017. 

 

Na área que abrange a cidade de Montes Claros, encontra-se o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas Gerais (CIS RUN) 

cuja jurisdição tem a cidade em questão como sede e sua rede conta com os 

municípios de Berizal, Bocaiúva, Bonito de Minas, Botumirim, Brasília de Minas, 

Buritizeiro, Campo Azul, Capitão Enéas, Catuti, Claro dos Poções, Cônego Marinho, 

Coração de Jesus, Cristália, Curral de Dentro, Engenheiro Navarro, Espinosa, 

Francisco Dumont, Francisco Sá, Fruta de Leite, Gameleiras, Glaucilândia, Grão 

Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Indaiabira, Itacambira, 

Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Januária, Japonvar, Jequitaí, Joaquim Felício, 

Josenópolis, Juramento, Juvenília, Lagoa dos Patos, Lassance, Lontra, Luislândia, 

Mamonas, Manga, Matias Cardoso, Mato Verde, Mirabela,  Miravânia, Montalvânia,  

Monte Azul, Montes Claros, Montezuma, Ninheira, Nova Porteirinha, Novorizonte, 

Olhos d´Água, Padre Carvalho, Pai Pedro, Patis, Pedras de Maria da Cruz, 
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Pintópolis, Pirapora, Ponto Chique, Porteirinha, Riacho dos Machados, Rio Pardo de 

Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santa Fé de Minas, Antonio do 

Retiro, São Francisco, São João da Lagoa, João da Ponte, São João das Missões 

São João do Pacuí, São João do Paraíso, São Romão, Serranópolis de Minas, 

Taiobeiras, Ubaí, Urucuia, Vargem Grande do Rio Pardo, Várzea da Palma, 

Varzelândia e Verdelândia (SES, 2017). 

 

A notoriedade de uma sede no consórcio intermunicipal de saúde viabiliza e 

potencializa um lócus para desenvolvimento científico, sociocultural e urbano a 

respeito da população coberta pelos serviços oferecidos. 

 

A situação hierárquica de uma cidade na rede em que constitui resulta de seu perfil 

econômico, associado à concentração de atividades produtivas, riquezas, 

população, infraestrutura, serviços alocados, e principalmente de sua capacidade de 

atração e absorção de investimentos públicos e privados. A distribuição espacial 

desses serviços condiciona as relações entre os municípios; além disso, os 

integrantes do consórcio podem definir se haverá polarização em direção às 

metrópoles ou cidades médias; subordinação de centros de menor dinamismo ou 

mesmo a competição entre as cidades da rede (Soares & Ribeiro, 2014). De acordo 

A distribuição dos serviços depende diretamente do desenvolvimento das cidades e 

consequentemente da capacidade de suporte destes serviços e da comunicação 

espacial entre as cidades que detêm por exemplo os insumos necessários à certo 

serviços.  

 

Em estudo realizado em 2014, Soares & Ribeiro identificaram uma rede de fluxos 

estabelecidos no setor de saúde entre a cidade média de Montes Claros e estes 

municípios do entorno: Bocaiúva, Coração de Jesus, São João da Ponte, Francisco 

Sá, Capitão Enéas, Mirabela, Claro dos Poções, Patis, São João da Lagoa, 

Juramento e Glaucilândia como ilustra o Tabela 3. 
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Tabela 3 

Distribuição de serviços de saúde entre municípios. 

Município 

 

Estabelecimento/Hierarquia 
 

Atenção 
Básica 

Média 
Complexidade 

Alta 
Complexidade 
Ambulatorial 
(Habilitado) 

Alta 
Complexidade 

Hospitalar 
(Habilitado) 

Montes Claros 110 258 68 6 

Bocaiúva 16 17 1 1 

Capitão Enéas 12 4 2 1 

Coração de Jesus 8 6 1 1 

Mirabela 6 2 1 1 

Francisco Sá 12 4 1 1 

São João da Ponte 14 3 1 1 

Claro dos Poções 6 3 0 0 

Juramento 4 0 1 0 

Patis 1 1 0 0 

São João da Lagoa 2 1 0 0 

Glaucilândia 5 1 0 0 

Fonte: Soares & Ribeiro (2014). 

 

 

Figura 30 
Fluxo de atendimento dos municípios circunvizinhos em Montes Claros  
Fonte: Soares de França, I., & Ribeiro Soares, B. (2014) Centralidade E Cidades Médias: O Setor De 
Sáude Em Montes Claros/MG - DOI 10.5216/bgg.v34i1.29311. Boletim Goiano de Geografia, 34(1), 1 
- 15. doi: http://dx.doi.org/10.5216/bgg.v34i1.29311 
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A chamada microrregião de Montes Claros é uma das sete que compõem a 

mesorregião Norte de Minas. Dentre as doze mesorregiões em que é subdividido o 

estado de Minas Gerais. (PLANO MINEIRO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 

2007-2023). 

 

Montes Claros contempla um período de profundas transformações 

socioeconômicas que refletem no seu alcance regional e as atividades ancoradas no 

setor terciário (comércio e prestação de serviços) e no industrial se expandem 

(Soares & Ribeiro, 2014). 

 

2.3 A Gestão da Inovação no contexto da Saúde  

 

As organizações que compõem a sociedade, e produzem bens e serviços diversos, 

estão se renovando no sentido de responder às expectativas e necessidades dos 

seus clientes e principalmente responder a difícil correspondência entre os 

pressupostos do SUS no amparo de maneira universal, integral e com equidade à 

população e o que se observa na vivência do sistema de saúde brasileiro. Esta 

renovação funciona como força de propulsão para estratégias de produção de 

conhecimento, inovações e retenção de tecnologia e desenvolvimento de recursos 

humanos, portanto qualificação para responder à preocupação com a qualidade de 

vida. O desafio maior se ancora em inovar a concepção de serviço em saúde para 

que centrado nas pessoas e na qualidade de vida em geral, se torne eficiente e 

condizente com o que preconiza o descrito na legislação acerca do SUS (Lorenzetti 

et al., 2014). 

 

O modo como se estruturam e são gerenciados os processos de trabalho 
configuram “um dos grandes nós críticos” das propostas que apostam na 
mudança do modelo tecnoassistencial em saúde no Brasil, “que se tem 
mostrado comprometido com muitos tipos de interesse, exceto com a saúde 
dos cidadãos” (Ceccim & Feuerwerker, 2004). 

 

Em congruência com este discurso o campo da saúde concentra cerca de 20% dos 

investimentos mundiais em P&D e, simultaneamente a saúde constitui campo de 

estratégico interesse das sociedades, ocupando espaço diferenciado no campo das 

políticas públicas em muitos países (Barbosa, 2009). Em contrapartida do que se 
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observa no Brasil, a insatisfação da população com os serviços de saúde atinge 

patamar de principal queixa superando a segurança e educação. 

 

Em setembro de 2010, oito dos maiores estados brasileiros mostrou que a 
saúde é o principal problema, 32,8% na média dos estados, sendo 54% no 
Distrito Federal e 25% em Pernambuco. Em 2011, a saúde aparece 
novamente como principal problema com 52% de indicações (Lorenzetti et al., 
2014). 

 

O subfinanciamento e a redução da participação do setor público nos gastos em 

saúde no Brasil justifica e potencializa maiores estudos para fundamentar com 

pesquisas de profissionais de múltiplas áreas ligadas à saúde, política e práticas de 

saúde em especial, profissionais e educadores de saúde, governos, gestores, 

instituições de saúde e meios de comunicação (Lorenzetti et al., 2014). 

 

Dentre as inovações implementadas nas últimas décadas no século XX, destaca-se 

a manutenção das redes com íntima relação com o fornecimento imediato do insumo 

fundamental à inovação: a informação e o conhecimento. As redes podem também 

constituir resposta à indução das forças administrativas públicas específicas como 

se tem feito no Brasil.  

 

As importantes contribuições da máquina pública derivam de mudanças ou reformas 

administrativas que podem ou não refletir em mudança organizacional. A mudança 

no processo de gestão está intimamente ligada ao processo decisório e se 

desenvolve a partir de duas perspectivas complementares apresentadas por 

Ckagnazaroff (2010): a alteração na estrutura e modificação comportamental. 

 

A “produção” da saúde envolve diversos segmentos introduzidos nas perpectivas de 

Ckagnazaroff (2010), passando pelos insumos, estrutura, políticas governamentais e 

regulamentares e por fim os serviços que se comunicam com o consumidor final, 

cliente. É fundamental que os serviços de saúde não sejam planejados apenas no 

intuito de responder às demandas imediatas, mas sim para interferir no complexo 

doença-saúde dinâmico que constitui o movimento do país (Barbosa, 2009). 
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O campo do serviço público de saúde tem como características marcantes, as 

desigualdades sociais e a diversidade epidemiológica e, portanto, constitui cenário 

propício a inovações, desenvolvidas para satisfazer a níveis distintos de 

desempenho, devido à distinção dos níveis de atenção à saúde, aqui já discutidos. 

 

Ainda no setor público é possível observar barreiras de legislação causadoras da 

falta de agilidade, da alta rotatividade dos gestores das esferas governamentais nos 

níveis municipais, quebrando a regularidade da prestação do serviço, gerando 

descontinuidade do serviço, insucessos terapêuticos e desmotivação dos 

profissionais.  

 

A organização dos espaços dedicados aos serviços de saúde atendendo à 

regulamentação sanitária e outros padrões de qualidade juntamente ao serviço que 

compõe o produto final que busca o cliente nestas instituições constitui demanda 

singular e inovadora dentro das ciências da saúde. Segundo Lorenzetti et al. (2014), 

a gestão em saúde pode ser entendida como o conhecimento aplicado na condução 

do complexo ou rede de organizações de saúde, envolvendo a gerência local e 

coletiva em esfera pública, privada ou de natureza filantrópica no atendimento à 

saúde em hospitais, laboratórios, clínicas, postos e ESFs e demais instituições e 

serviços de saúde.  

 

Desde seu reconhecimento como serviço organizado, o setor de saúde tem papel 

importante na absorção de tecnologias pesadas e leves (entende-se por tecnologia 

pesada os equipamentos tecnológicos e ferramentas; e leves, quando se refere a 

processo, por exemplo). Porém, para que aconteça com desenvoltura o setor de 

saúde depende da ação coordenada entre Estado, empresas e centros produtores 

de conhecimento, as universidades. O Estado interfere na produção e manutenção 

do caráter inovador quando oferece ao setor uma regulamentação que assegure 

recursos, estrutura e legalidade dos processos e seus agentes. A inovação é vista 

como um processo econômico e social, o que a insere no contexto das políticas 

públicas e ganha, na área da saúde, um campo de estudo rico e diversificado, dado 

que esta mobiliza uma relevante infraestrutura em C&T e uma base industrial 

relativamente consolidada (Fundação Oswaldo Cruz, 2013).  
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As universidades têm importante papel na sociedade como criadoras e 

fomentadoras de inovações nos mais diversos campos do conhecimento e não seria 

diferente na área da saúde, uma das mais antigas ciências. A academia tem o 

interesse mais profundo que formar profissionais. Na verdade, seu compromisso e 

expectativa é não quebrar a continuidade da produção de conhecimento e 

desenvolvimento. Somado ao ambiente acadêmico os hospitais-escola funcionam 

como extensão para aplicabilidade e fornecedores de conhecimento prático. 

 

Apesar de reconhecido papel das universidades, o contexto interno nacional de 

baixa geração de conhecimento com pouca densidade de pesquisa e 

desenvolvimento é, em grande parte, influenciado pelas dificuldades trazidas pelo 

pressuposto normativo, que representa entraves para o aumento dos investimentos 

no desenvolvimento de pesquisas e, portanto, de inovações (GIS/ENSP/FIOCRUZ, 

2013). 

 

As empresas formam o contexto mercadológico em que insere o serviço ou produto, 

operando o fluxo de inovação uma vez comportando-se como fornecedor e outrora 

como consumidor, além de comportar-se como parte do sistema público quando, 

valendo-se da constituição que o regulamenta, o SUS utiliza instituições privadas e 

filantrópicas para cobrir toda a população.  

 

Nota-se, portanto, o quanto a saúde sofre profundamente e positivamente a 

interferência da inovação mediante a interdependência entre nanotecnologia, 

biotecnologia, tecnologias da informação e comunicação e os formatos de prestação 

e organização dos sistemas de saúde (Fundação Oswaldo Cruz, 2013). 
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Figura 31 
Contexto de retroalimentação dos serviços de saúde  
Fonte: Fundação Oswaldo Cruz (2013) A saúde no Brasil em 2030: prospecção estratégica do 
sistema de saúde brasileiro: desenvolvimento produtivo e complexo da saúde. volume 5. Fundação 
Oswaldo Cruz... [et al.] — 196 p. Rio de Janeiro. 

 

Um estudo realizado por Lorenzetti, et al. (2014) evidencia que faltam no Brasil, 

profissionais preparados para atuar como gestores em saúde. Identificam como 

origem deste problema, a frágil formação técnica dos profissionais de saúde para a 

gestão, bem como, a descontinuada e ineficiente ação da educação permanente 

nesta área. Destacou-se, também, a alta rotatividade dos gestores, em especial na 

área pública, e a dificuldade de atuar em modelos de gestão diferentes do 

tradicional, calcado em ações centralizadoras, hierarquizadas e burocratizadas. 

Como consequência, a capacidade gerencial está distante das necessidades e 

complexidade do setor saúde. 

 

Usualmente, o setor público é admitido como criador da base legal regulatória, 

financiador de atividades de inovação, consumidor de inovações geradas no setor 

privado ou produtor de infraestrutura, porém dificilmente é protagonista de processos 

ou pesquisas em inovação (Lima & Vargas, 2012). 

 

As atividades inovadoras de iniciativa privada ou pública de um país sofrem 

influência da política nacional e da efetividade das instituições públicas, ou seja, a 
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inovação está diretamente e proporcionalmente relacionada ao nível de interação 

entre o setor privado, as estratégias políticas e organizações (Binsfeld, 2011).  

 

A inovação é reconhecidamente o elemento crítico do desenvolvimento sustentável 

de qualquer país e seus setores constituintes. Ao mencionar saúde, não é diferente, 

pois a inovação trabalha a favor de um refinamento tecnológico, melhoramentos em 

serviços, humanização do atendimento e condições de trabalho. Qualquer estratégia 

que se refere ao desenvolvimento nacional extrapola o valor econômico, e atinge 

valores pessoais e sociais, por isso a inovação tem a capacidade de agregar valor à 

todo complexo produtivo (Deus & Binsfeld, 2011). 

 

O Brasil possui um arcabouço legal que ampara a inovação no âmbito acadêmico e 

empresarial, além de ainda possui amparo legal para a interação entre vários 

campos e instituições constituintes da sociedade, como a Lei de Inovação e a Lei do 

Bem, e a PEC 85 (Zan, 2015). 

 

O desenvolvimento brasileiro em relação a inovação foi tardio, entretanto e em 

resposta a esse atraso o país criou e programou vários instrumentos de incentivos à 

inovação, tais como: os Fundos Setoriais; promulgou a Lei da Inovação; incentivos 

Fiscais e mais recentemente a aprovação da Emenda Constitucional número 85ª e a 

criação da EMBRAPII-Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Zan et 

al., 2015). 

 

A intenção do Estado é estimular, ampliar e concretizar as políticas públicas e os 

projetos de leis rumo ao desenvolvimento e inovação empenhados a potencializar a 

inclusão e participação social, combater desigualdades e assim reverter o colapso 

enfrentado pelo país.  

 

O contínuo de estruturação de uma política de inovação em saúde no país iniciou-se 

em 1994, durante a 'I Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde', se 

consolidando em 2003, com a instituição, dentro do Ministério da Saúde, da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde 

(http://pensesus.fiocruz.br/inovacao, recuperado em 27/03/2017). 

 

http://pensesus.fiocruz.br/inovacao
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A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) integra a 

Política Nacional de Saúde que por sua vez se introduz no Sistema Único de Saúde 

(SUS). O artigo 200, inciso V, da Constituição Federal prevê as competências do 

SUS e entre esta consta o compromisso e fomento do desenvolvimento científico e 

tecnológico em saúde (Brasil, 2008). 

 

Do ponto de vista da ciência e da tecnologia, os serviços de saúde devem 

corresponder ao compromisso político e ético com a produção e com a apropriação 

de conhecimentos e tecnologias que contribuam para a redução das desigualdades 

sociais em saúde, em consonância com o controle social (Brasil, 2008). 

 

É primordial que a inovação, as atividades inovadoras e o caráter inovador deem 

maior atenção a atribuição de valor voltada aos dispositivos sociais complexos 

subjacentes à produção de tecnologia, novos processos de produção, novos 

serviços ou modo operacionais diretamente associados a parâmetros de qualidade e 

redução de iniquidades sociais (Fundação Oswaldo Cruz, 2015). 

 
A PNCTIS apoia-se na premissa do “compromisso ético e social de melhoria – a 

curto, médio e longo prazo – das condições de saúde da população brasileira, 

considerando particularmente as diferenciações regionais, buscando a equidade” 

(1.ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, 1994). Os princípios 

básicos são o respeito à vida e à dignidade das pessoas, a melhoria da saúde da 

população brasileira, a busca da equidade em saúde, inclusão e controle social, 

respeito à pluralidade filosófica e metodológica (Brasil, 2008). 

Conforme a publicação do Ministério da Saúde na Política Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Saúde (2008), se observa de maneira comum em todo 

território brasileiro três modalidades de problemas em saúde. Primeiramente são 

elencados aqueles que podem ser enfrentados com uma ação conjunta de 

intervenções disponíveis e a maximização da cobertura da população que utiliza os 

serviços de saúde, em terceiro lugar estão os que podem ser enfrentados com a 

melhoria do custo-efetividade das intervenções disponíveis; e por último estão 

aqueles que não são enfrentáveis com as intervenções disponíveis e que dependem 

mais intensamente da pesquisa. Para enfrentamento destes problemas o documento 
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em questão prevê a necessidade da contribuição da pesquisa científica e 

tecnológica multidisciplinares e “multimetodológicas”. 

 

As diretrizes do PNCTIS estão esquematizadas na figura 32 e se concentram de 

maneira estratégica em: 

• Manutenção e desenvolvimento do esforço nacional a favor da ciência, 

tecnologia e inovação em saúde. 

• Implantação do sistema nacional de inovação em saúde. (Pressupõe 

competência do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, 

dos conselhos de saúde e das demais instâncias afins conceber e 

implementar políticas de desenvolvimento do complexo produtivo da saúde, 

constituído dos centros de pesquisa e tecnologia, os laboratórios, as 

instituições de ensino superior, médio e profissionalizante e as organizações 

nacionais, com foco em pesquisa para desenvolvimento de produtos, 

processos e equipamentos para a atenção à saúde). 

A caracterização da inovação pelo Sistema Nacional de Inovação foi 

desenvolvida sob o conceito interativista de superação do modelo linear da 

inovação e se presta a interpretação analítica, para identificar as redes de 

interação entre as instituições públicas e iniciativa privada comprometidas 

com o incentivo, geração e difusão de inovações, ou como estímulo para 

instituição de tal interação (Conde & Araújo, 2003). 

• Implantação da agenda nacional de prioridades de pesquisa em saúde. 

• Avanço na criação de rede nacional de avaliação tecnológica, difusão dos 

avanços científicos e tecnológicos. 

• Qualificação de recursos humanos no sistema nacional de ciência, tecnologia 

e inovação em saúde respeitando a heterogeneidade das regiões brasileiras. 
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Figura 32 
Diretrizes da Política Nacional de CT&I 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Ciência e Tecnologia (2008) Política nacional de ciência, tecnologia e inovação em 
saúde. Editora do Ministério da Saúde. 44 p. Brasília  

 

Em 2015 foi aprovada a Emenda Constitucional nº 85, que altera e adiciona 

dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de 

ciência, tecnologia e inovação. Segundo Zan et al. (2015), a referida emenda, 

promove as seguintes alterações na Constituição Federal, descritas na Tabela 4, a 

seguir: 

 
Tabela 4 
Alterações da Emenda Constitucional nº85 
 
Artigos 
 

 
Alterações 

Art. 23 e 24 Incluiu a competência comum da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal para proporcionar os meios de acesso e legislação 
sobre à tecnologia, à pesquisa e à inovação. 

Art. 167, 5º Autorizou que a transposição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra, no âmbito das 
atividades de ciência, tecnologia e inovação, mediante ato do Poder 
Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa. 

Art. 200, inciso V 
 

Incluiu nas competências do Sistema Único de Saúde (SUS) 
incrementar, em sua área de atuação, a inovação 

Art. 213, 2º 
 

Incluiu as atividades de estímulo e fomento à inovação como podendo 
receber apoio financeiro do Poder Público, além de permitir que as 
atividades de pesquisa, de extensão e também as de estímulo e fomento 
à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de 
educação profissional e tecnológica possam receber apoio financeiro do 
Poder Público. 

Art. 218 caput 
 

Incluiu o dever de o Estado promover e incentivar a capacitação científica 
e a inovação 

Art. 218, 3º Incluiu o dever de o Estado apoiar a formação de recursos humanos na 
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 área de inovação, através de atividades de extensão tecnológica, e de 
conceder aos que dela se ocupem meios e condições especiais de 
trabalho 

Art. 218, 7º 
 

Incluiu o dever de o Estado promover e incentivar a atuação no exterior 
das instituições públicas com vistas à execução das atividades de 
desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação científica e tecnológica 
e inovação. 

Art. 219, PU 
 

Incluiu o dever de o Estado estimular a formação e o fortalecimento da 
inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou 
privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos 
e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos 
inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência 
de tecnologia. 

Art. 219 - A Incluiu a possibilidade de União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
firmarem instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e 
com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos 
humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de 
projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de 
inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida 
pelo ente beneficiário, na forma da lei. 

Art. 219 - B, 1º e 2º 
 

Instituiu o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), 
que será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto 
públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação, cabendo à lei federal dispor normas 
gerais sobre o SNCTI e cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios legislar concorrentemente sobre suas peculiaridades. 

Fonte: Zan et al. (2015). 

 

Segundo Faulkner & Kent (2001), pacientes de serviços de saúde julgam como 

melhores serviços aquele que trazem os maiores benefícios, melhores cuidados de 

saúde, com a menor percepção de dor e sofrimento. De maneira indireta, mas 

interdependente os benefícios contemplados pela rede de serviços de saúde estão 

relacionados à eficácia das operações internas e nas qualidades dos cuidados aos 

doentes. Adentrando ao campo da saúde como o fornecimento de serviços de 

prevenção, proteção e promoção à saúde integra-se o sentido comum de serviço 

contemplado pela economia e administração. 

 

A conquista de espaço nas pesquisas, pelo setor de serviços se deve à sua 

crescente importância e atribuição econômica em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. (Kubota, 2009). Para a Organization for Economic Co-operation 

and Development – OECD (2010), a produtividade e a geração de emprego estão 

intimamente ligadas às empresas de serviços, que atuam como agentes do 

crescimento econômico no contexto econômico global. A relevância e o nível da 

inovação estão sujeitos ao tipo de sistema que sofrerá a inovação, tendo maior ou 

menor impacto no serviço final (Luís, 2016). 
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O processo de concepção da inovação numa organização de qualquer segmento, e 

não diferentemente no campo da saúde, requer um novo posicionamento dos atores 

e reorganização do meio para viabilizar tal processo. Um dos modelos 

direcionadores desse processo é apresentado por pelo pesquisador Takahashi 

(2011) denomina-se Funil de Inovação, constituído por espécies de filtros de decisão 

com o objetivo de aumentar a segurança no processo de inovação. Todas as fases 

precisam do máximo aporte de informação, sendo que quanto maior a segurança de 

cada fase, melhor será o funcionamento das demais. Cada filtro caracteriza e separa 

as fases do processo (Figura 33), sendo eles: 

 

1. Captura de informações sobre oportunidades e ameaças identificadas no 

ambiente externo;  

2. Geração de ideias;  

3. Avaliação das alternativas;  

4. Seleção das alternativas;  

5. Revisão e convergência do conteúdo do projeto em desenvolvimento;  

6. Produção ou implementação 

 

 

Figura 33 
Funil de Inovação 
Fonte: Takahashi, V. P. (2011). Inovação aberta e transferência externa de conhecimento. In S. 
Takahashi, & V. P. Takahashi (Orgs), Estratégia de inovação: oportunidades e competências (pp. 
197-227). Barueri: Manole. 
 

Esclarecido o processo de inovação, Kubota (2000) e Moretti et al. (2014) definem 

os seus produtos como sendo de quatro tipos principais: de produto, de processo, 
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organizacional e de mercado. Inovações de produto se referem à renovação ou 

introdução de um novo produto como fim máximo da organização; como inovação 

organizacional, toma-se as mudanças na estrutura organizacional; as inovações de 

processo envolvem as mudanças no processo de realização e entrega do serviço e 

subdivide-se em duas categorias: alterações de produção (“back office”) e alterações 

do processo de entrega (“front office”); inovações de mercado dizem respeito ao 

comportamento mercadológico ou resposta ao ambiente. Um outro tipo de inovação 

chamada de ad hoc de construção socialmente interativa em que um problema 

específico e particular de um cliente se reproduz para o meio através de codificação 

e formalização (Kubota, 2000 e Moretti, et al. 2014), conforme modelo ilustrado na 

figura 34. 

 

Figura 34 
Relação bidirecional entre tipo e campo de inovação em serviço 
Fonte: Kubota (2000) & Moretti, et al (2014) 

 

Paralela e ao mesmo tempo dependente desta ramificação, o setor de serviços 

possui peculiaridades que necessitam de reconhecimento, como simultaneidade da 

produção e entrega, relacionamento interativo e influenciador do serviço entre cliente 

e prestador Vasconcellos & Marx (2011). Dessa maneira a pesquisa se deteve ao 

modelo adaptado de Kubotta (2000) sob a interpretação de Moratti et al. (2014), 

conforme o modelo da Figura 35.  
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Figura 35 
Tipos e níveis de inovação em serviço 
Fonte: Adaptado de Kubota, L. C. A (2000) Inovação Tecnológica Das Firmas De Serviços No Brasil. 
In: DE Negri, J. A.; Kubota, L. C. (Org.). Estrutura E Dinâmica Do Setor De Serviços No Brasil. 
Brasília: IPEA (V. 1, pp 35-72).) ; Moretti, S.L.A, & Feio, MACBN (2014) Inovação E Desenvolvimento 
De Serviços: Um Estudo De Caso No Setor De Saúde Suplementar. Revista Alcance Eletrônica 
(ISSN: 1983-716X. v. 21; n. 03) Doi: alcance.v21n3.pp 538-562. 

 

A inovação se dissemina nas diversas áreas da saúde como consequência da sua 

organização em rede, em que uma fase do atendimento não se renova sem que a 

seguinte ou sua antecessora acompanhe esse movimento. Nesse sentido intitulam-

se os níveis de Inovação como: radical, de aperfeiçoamento, incremental, ad hoc, de 

recombinação e formalização. Tais níveis favorecem os campos identificados por 

Kubota (2000): produto, processo (back e front office), organizacional e de mercado, 

seja pelo ponto de vista de método quer de produto/serviço. 

 

Conforme Luís (2016) perante o desenvolver de uma inovação percebem-se as 

dificuldades que se dispõem em guias (drivers), para a inovação (pressão para a 

inovação) e condescendentes (favorecimento da disseminação de inovações). Para 

tais dificuldades, o autor levanta os seguintes posicionamentos: 

a. Soluções Simplificadas – novos comportamentos ou conformações sociais 

requerem adaptação dos sistemas de suporte. 

b. Aperfeiçoamento da situação – melhoramento de um ou mais fatores 

influenciadores do serviço final.  
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c. Importância política – reorganização do serviço, com incremento de suporte 

e recursos. Alianças e parcerias municipais, estaduais e federais. 

d. Desenvolvimento da retificação de condutas e ações – Humanização das 

condutas, tornando-as participantes de um controle de qualidade livre de 

ações mecanizadas. 

e. Apoio à inovação das estruturas – disposição para promover, estimular, 

implementar e disseminar a inovação, como programas de incentivo a 

pesquisa.  

f. Habilidade para a inovação –profissionalismo e qualificação.  

g. Capacidade dos Simplificadores – Indicadores de qualidades, educação 

continuada, manutenção da estrutura e tecnologia criam e sustentam um 

elevado desempenho.  

h. Fatores tecnológicos – Além de constituir inovação em si mesmo, o 

desenvolvimento tecnológico representa força propulsora para inovações de 

outros tipos. 

 

A partir destes conceitos chegou-se à adaptação do modelo de Kubota (2000) com 

interpretações derivadas de Moratti et al. (2014) como marco teórico da pesquisa e 

contribuições da literatura a fim identificar e analisar congruências e/ou dissonâncias 

entre os tipos e as práticas implementadas no serviço de saúde do município de 

Montes Claros – MG, e a Política Nacional de Inovação Ciência & Tecnologia em 

Saúde. 

 

Sabe-se que o processo de inovação é fortemente influenciado pelas condições de 

implementação e a criatividade desenvolvida. Assim se justifica o fato de muitas 

inovações instaladas em países desenvolvidos serem ainda desconhecidas em 

partes menos favorecidas do globo (Takahashi, 2011). Vê-se muito destas situações 

no segmento da saúde, onde vacinas e tratamentos demoram cerca de anos, 

décadas, para serem utilizados em países pobres enquanto que nos países ricos 

tais doenças já foram extintas ou controladas. 

 

Apesar de verificada a avançada infraestrutura tecnológica no segmento saúde 

observa-se uma dissonância desta característica comparada à sua dinâmica 

referente à geração de inovação. Por isso é necessária a incorporação de inovações 
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tecnológicas associada ao desenvolvimento de renovações de nível organizacional e 

estratégico com o objetivo de estruturar o serviço (Madureira & Carvalho, 2013). 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Nesta sessão serão descritos o método utilizado na pesquisa, a perspectiva de 

análise e serão discriminadas as unidades de análise e observação. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Uma pesquisa se caracteriza pela formalidade e sistemática de rigor científico num 

processo que visa responder questões de diversas (Gil, 1999). Por método científico 

entende-se o conjunto de procedimentos sistemáticos que de maneira escalar 

desenvolve o desvendamento de uma dada questão. A classificação de uma 

pesquisa deve primariamente basear-se em dois critérios básicos: a natureza do 

objetivo do estudo e o objetivo propriamente dito (Fachin, 2001). 

 

Quanto aos fins este trabalho é descritivo. Segundo Vergara (2000), a pesquisa 

descritiva visa detalhar as características do objeto ou de determinada população ou 

ainda de um dado fenômeno e pode, com isso, estabelecer correlações entre as 

variáveis embasando uma posterior explicação. O valor da pesquisa descritiva está 

ancorado no fato de que a solução ou desvendamento de um problema depende do 

quanto ele é conhecido, daí a importância da descrição. As técnicas de coleta de 

dados em uma pesquisa descritiva incluem: questionários, entrevistas e as 

observações, dentre outros (Fachin, 2001). Completa Mattar (2001), referente às 

técnicas, que a elaboração das questões de pesquisa exige considerável 

conhecimento do problema a ser pesquisado.  

 

Assim sendo, para atender aos objetivos da pesquisa adotar-se-á a abordagem 

qualitativa, que se caracteriza por não se preocupar com representatividade 

numérica, mas com quão a fundo se compreende um grupo social ou fenômeno 

social. Os métodos qualitativos se dedicam a responder o porquê das questões sem 

quantificar ou se submeter à prova de fatos, visto que os dados analisados não são 

métricos se valendo de diferentes abordagens (Gerhardt & Silveira, 2009). 

 

Para Minayo (2001), o foco da pesquisa qualitativa é a expressão dos significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que não pode ser medido ou 
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operacionalizado a partir de variáveis. As características principais da pesquisa 

qualitativa são: objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 

compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 

determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e o mundo 

natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos 

investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos (Gerhardt & 

Silveira, 2009). 

 

Uma característica importante dessa abordagem é que a pesquisa qualitativa se 

baseia na análise de textos, ou seja, serão coletados textos que com diferentes 

técnicas analíticas serão interpretados hermeneuticamente. Porém reconhece-se a 

contribuição expressiva do material visual (fotos, ilustrações) para a compreensão 

aprofundada (Gerhardt & Silveira, 2009). 

 

Dentro da abordagem qualitativa, a pesquisa utilizará o método Estudo de Casos 

Múltiplos como procedimento de coleta de dados. O caso é uma unidade de análise 

que se pretende estudar objetivamente limitado por espaço ou tempo; simples ou 

complexo, mas impreterivelmente específico (César, 2005). O estudo de caso é a 

estratégia adequada para questões do tipo “como” e “porquê”, ou quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os fenômenos, ou ainda quando o objeto de 

estudo é contemporâneo, classificando-o como explanatórios, exploratório e 

descritivo (Yin, 1994).  

 

O estudo de caso corresponde a um procedimento de natureza empírica que 
“investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto 
de vida real”, notadamente quando os limites entre fenômeno e contexto não 
se encontram francamente delineados, sendo nesta pesquisa o estudo de 
caso único (Yin, 2010, p. 39). 

 
 
Quanto ao objetivo a que se destina: 

 
(...) visa à investigação de um caso específico, bem delimitado, 
contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca 
circunstanciada de informações (Ventura, 2007, p. 384). 
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E a utilização do Método do Estudo de Caso não se detém a um único caso, 

dedicando -se também ao estudo de múltiplos casos (César, 2005). Mattar (2001) e 

Stake (2000) complementam afirmando que num conjunto de casos sob estudo pode 

haver ou não alguma característica comum. A seleção dos casos se justifica porque 

o pesquisador acredita, empiricamente ou teoricamente embasado, que os casos 

constituintes do conjunto permitirão melhor compreensão de um fenômeno. Na 

verdade, as similaridades entre os casos estabelecerão uma base para 

generalização (César, 2005). 

 

É comum destacar tanto o que é similar quanto o que é particular em cada caso: 

natureza do caso; histórico do caso; contexto (físico, econômico, político, legal, 

estético etc.). O estudo de caso múltiplo é comumente empregado na investigação 

de política, ciência política e administração pública, psicologia e sociologia da 

comunidade e estudos organizacionais (Mattar, 2001; Yin, 1994). Assim como na 

história, o estudo de caso, quando impossibilitado de controlar os fatos 

contemporâneos, se vale de documentos e outras fontes de dados menos comuns 

mas acrescenta dois outros procedimentos de pesquisa: observação direta e 

entrevistas sistemáticas (Yin, 1994). 

 

3.2 Unidades de análise e de observação 

 

As unidades de análise foram selecionadas por constituírem instituições 

exclusivamente públicas de saúde do município de Montes Claros. A pesquisa 

contou com a participação do(a) gestor (a) responsável pela Estratégia Saúde da 

Família -ESF no município de Montes Claros, por representar o nível estratégico 

geral de toda a atenção primária na referida cidade. Assim, também foi selecionada 

a unidade de atendimento de nível secundário, o Centro Ambulatorial de 

Especialidades Tancredo Neves (CAETAN), vinculado ao Hospital Universitário 

Clemente de Faria – HUCF, por atender ao critério de atendimento exclusivamente 

público e constituir a única unidade deste caráter no município. Já o Hospital 

Universitário Clemente de Faria, além de atender exclusivamente pelo Sistema 

Único de Saúde, e ter sua acessibilidade beneficiada pela localização, representa 

um campo extremamente favorável à inovação por ter vínculo com a Universidade 

Estadual de Montes Claros, que fornece semestralmente recursos humanos aos 
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serviços diversos incluindo clínica e seus profissionais, administração, pedagogia 

dentre outros. 

 

Nas pesquisas sociais e na área da saúde é muito frequente trabalhar com uma 

amostra, ou seja, com uma parte representativa do universo, devido à multiplicidade 

e variedade de casos. Uma amostragem bem realizada diminui custos e otimiza o 

tempo de uma pesquisa, além de potencializar a amplitude e exatidão, fatores 

fundamentais para o desenvolvimento e confiabilidade de um estudo (Marotti et al., 

2008). A amostra de uma pesquisa envolvendo seres humanos deve ser dividida e 

descrita em quatro partes:  

• Critérios de inclusão (fatores selecionadores de uma amostra): na pesquisa, 

leva em consideração as unidades de atendimento exclusivo pelo SUS.  

• Critérios de exclusão (fatores excludentes de uma amostra): assim na 

pesquisa, este critério é o não-atendimento exclusivo pelo SUS. 

• Técnica de Amostragem (como foi estimada a amostra): não probabilística por 

acessibilidade. 

• Consentimento livre e esclarecido (meio ético para participação de pesquisa) 

 

As unidades de análise elencadas irão representar os três níveis de atendimento e 

complexidade que representam a hierarquia do Sistema Único de Saúde – SUS 

brasileiro conforme ilustra a figura 36: 

 

 

Figura 36 
Hierarquização de atendimento do SUS segundo nível de complexidade. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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O antigo Hospital Regional Clemente de Faria, da Fundação Hospitalar do Estado de 

Minas Gerais (FHEMIG) sob a Lei Estadual nº 11.517, de 13 de julho de 1994, foi 

incorporado definitivamente à Unimontes com a denominação de Hospital 

Universitário Clemente de Faria (HUCF) (Unimontes, 2017). O HUCF conta com 172 

leitos hospitalares, com estrutura completa para atendimentos de emergência, 

maternidade e internação em diversas áreas clínicas e cirúrgicas e unidades de 

tratamento intensivo e semi-intensivo adulto, neonatal e pediátrica. Também dispõe 

de pronto-socorro 24 horas, UTI Adulto (sete leitos) e UTI Neonatal e Pediátrica, com 

20 leitos (10 para tratamento intensivo e 10 para tratamento intermediário), além de 

10 leitos de internação hospitalar (HU em Casa) (Unimontes, 2017). 

 

O HUCF detém os títulos de Hospital Amigo da Criança, Maternidade Segura e do 

Prêmio Galba de Araújo. Com Pronto-Socorro 24 horas, dispõe de UTI Adulto (sete 

leitos) e UTI Neonatal e Pediátrica, com 20 leitos (10 para tratamento intensivo e 10 

para tratamento intermediário). O Hospital também integra a Rede de Urgência e 

Emergência da Região Macro Norte de Minas Gerais (MV, 2017). 

 

Durante o ano de 2014, o HUCF alcançou um índice de satisfação dos seus 

usuários de 84,8% em relação à assistência oferecida. Também foi registrado 

crescimento expressivo da realização de cirurgias e de outros serviços. A taxa de 

ocupação foi de 73,9% com média de permanência de 6,90 dias (Unimontes, 2017). 

Foram feitos diretamente no Hospital Universitário 352.394 atendimentos. Entre 

outros procedimentos, durante o ano de 2016, o HUCF realizou 231.522 exames de 

apoio/diagnóstico, 17.617 consultas médicas de urgência/emergência, 8.804 

internações e 1.962 partos, além de 2.648 pequenas cirurgias (Unimontes, 2017).  

 

A importância do HUCF para a região se explica na cobertura da região de saúde de 

Montes Claros e Bocaiúva como atendimento terciário conforme esclarece a tabela 

5. Os municípios que possuem hospital com atendimento de nível secundário têm, 

portanto, o atendimento de nível terciário canalizado para esse hospital. 
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Tabela 5  

Quantitativo de hospitais com destaque segundo funções de referência terciária e 
secundária por região ampliada de saúde - PDR/SUS/MG 
Região Ampliada: Norte 

Função 

Macrorregional (Terciária) Microrregional (Secundária) 

Região de Saúde Hospital Região de Saúde Hospital 

 Santa Casa de 
Montes Claros 

M. Claros/ Bocaiuva Hospital Universitário de 
Bocaiuva 

Hosp. Universitário 
Clemente de Faria 

Brasília de Minas/ São 
Francisco 

Hospital Municipal Senhora 
Santana 

Hospital Aroldo 
Tourinho 

Um. Mista Municipal Dr Bricio 
de Castro Dourado 

Hospital Dilson 
Godinho 

Coração de Jesus Hospital Municipal São 
Vicente de Paulo 

 Francisco Sá Hospital Municipal de 
Francisco Sá 

Janaúba/Monte Azul Fundajan 

Hospital Regional de 
Janaúba 

Hospital e Mat. Nossa 
Senhora das Graças 

Januária Hospital Municipal de 
Januária 

Manga Hospital Funrural 

Pirapora Hospital Dr. Moisés 
Magalhães Freire 

Salina/ Taioberas Hospital Santo Antônio 

Hosp. Munic. Dr. Oswaldo 
Prediliano Santana 

Fonte: CNES, S IA, SIH, elaboração DEAA/SMACSS/SUBREG/SES/MG 

 

No segundo nível de complexidade e assistência em saúde o Centro Ambulatorial de 

Especialidades Tancredo Neves (CAETAN) foi ambiente de 47.048 atendimentos, 

destacando 25.485 consultas especializadas, 5.468 consultas médicas de urgência e 

emergência, 8.217 exames de apoio/diagnóstico e 2.531 consultas básicas no ano 

de 2014 (Unimontes, 2017). A unidade, assim como o HUCF, é referência deste 

nível de atendimento para toda a macrorregião cujo Montes Claros é o município 

polo. 

 

E por último caracterizando unidade de análise referente à atenção primária, 

delimita-se a coordenação de toda a Estratégia Saúde da Família – ESF instalada 

no município de Montes Claros, Minas Gerais.  

 

A Estratégia Saúde da Família constitui-se pelos preceitos de territorialização, 

vínculo, e integralidade nos âmbitos sociais e culturais, na comunidade que atende, 
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responsabilizando-se assim, pelas ações de prevenção e promoção à saúde. O ESF 

destina-se a acolher primariamente o indivíduo no SUS, apresentando certo grau de 

resolubilidade e possibilitando vínculo entre a comunidade e a Unidade Básica de 

Saúde por meio da equipe multiprofissional de saúde, canalizando os casos de 

complexidade para as unidades do nível a que correspondem. Neste sentido, o 

Departamento de Atenção Básica (2011) norteia que:  

 

Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do 
modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 
multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são 
responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, 
localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações 
de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 
agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade 
(Brasil, 2011). 
 

O município de Montes Claros iniciou a instalação da atenção primária baseada no 

então Programa Saúde da Família em outubro de 1998 com a implantação de duas 

equipes da renomeada, Estratégia de Saúde da Família, nos bairros Village do Lago 

e Vila Sion. Desde então, o município seguiu com aumento gradual da cobertura 

para diversas equipes e no ano de 2015, o município já contava com 137 equipes de 

Estratégia Saúde da Família e atualmente conta com 100% de cobertura (Silva, 

2012). 

 

Definir a amostra é selecionar os elementos que subsidiarão a análise e 

interpretação dos resultados. Nas amostras não-probabilísticas (intencionais), tal 

definição requer a experiência do pesquisador no contexto do fenômeno, empiria 

esta, baseada em conhecimento teóricos da relação entre o objeto de estudo e o 

corpus a ser estudado (Fontanella et al., 2011). 

 

Diante disso a técnica de amostragem se classifica como não probabilística 

(intencional ou por acessibilidade) devido à seleção atender aos quesitos pré-

formulados para melhor atender aos objetivos da pesquisa.  

 

Por amostragem não-probabilística admite-se aquela cuja seleção não emprega 

técnicas aleatórias de seleção o que exclui a emprego de cálculo estatístico (Ariboni 
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& Perito, 2004; Gil, 1999; Marconi & Lakatos, 1996). Amostra por acessibilidade ou 

por conveniência acontece quando o pesquisador seleciona os elementos 

participantes da pesquisa, entendo que possam representar o universo (Marotti, 

2008). 

 

A partir dessa técnica a pesquisa elegeu, sob o método não-probabilístico 

intencional e por acessibilidade, supervisores gerencias das unidades de saúde 

sendo:  

• 1 (um) gestor da Estratégia Saúde da Família; 

• 1 (um) gestor do Centro Ambulatorial de Especialidades Tancredo Neves; 

• No Hospital Universitário Clemente de Faria – unidade de nível terciário, 

objetivou-se ouvir: 6 diretores (o diretor(a) clínico; o(a) diretor(a) 

administrativo(a) o superintendente; o(a) diretor(a) assistencial; o(a) diretor(a) 

de desenvolvimento acadêmico; a(a) diretor(a) de enfermagem) e 7 (onze) 

gerentes de enfermagem. Os participantes são denominados na pesquisa de 

maneira genérica como GAP – gestor da atenção primária; GAS – gestor da 

atenção secundária e GAT – gestor da atenção terciária a fim de identificar 

seus discursos para adequada análise sem desrespeitar o sigilo, conforme 

critérios de saturação das respostas às entrevistas, visto que a Política 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) não 

diferencia áreas de atuação para medidas de inovação e receptação de 

iniciativas de inovação de outros setores. 

Ao todo completam o grupo de participantes 15 gestores. Contudo, participaram da 

pesquisa 13 gestores, devido ao afastamento das atividades profissionais de dois 

gestores que cumpriam período de férias. 

 

A técnica ou procedimento de coleta de dados se limita mediante a saturação das 

respostas obtidas e o consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa.  

 

A busca pelo profissional enfermeiro no nível gerencial se dá devido:  

 

A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem – Lei 7498/86, de 25 de junho 
de 1986, apresenta em seu Art. 11 – inciso I, quais são as atividades 
privativas do enfermeiro, especificando que cabe a ele “a) direção do órgão 
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de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 
pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem; b) 
organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades 
técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; c) 
planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços 
da assistência de enfermagem;...” e no inciso II ao apresentar as atividades 
do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, coloca que caba a ele: 
“a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de 
saúde; b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos 
assistenciais de saúde; ...” (BRASIL, 2011). 

 
 
Como se observa, cabe a este profissional a implementação gerencial e clínica das 

medidas administrativas impostas por lei em instituições de saúde de quaisquer 

naturezas e inclusive de nível primário ou atenção primária à saúde. 

 

3.3 Instrumento de coleta de dados 

 

Como técnica de coleta de dados, a pesquisa pretende empregar a entrevista 

semiestruturada. Conforme Duarte (2004), é fundamental quando se objetiva 

mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais 

específicos, mais ou menos bem delimitados, a fim de esclarecer as relações. Essa 

técnica permite o mergulho em profundidade, verificando as forças que interferem 

nas realidades percebidas. A entrevista semiestruturada é adequadamente 

empregada quando: 

• o pesquisador tem muito bem definidos os objetivos de pesquisa; 

• conhece o contexto do fenômeno investigado;  

• quando a entrevista é devidamente compreendida pelo entrevistador; 

• quando dispõe de segurança e autoconfiança no diálogo;  

• quando administrado nível seguro de informalidade (Duarte, 2004). 

 

Para Triviños (1987) a entrevista semiestruturada se baseia em questionamentos 

com base em teorias e hipóteses comunicantes com o tema da pesquisa, originando 

novas hipóteses a depender das respostas dos informantes, sendo o foco 

administrado pelo entrevistador. Complementa o autor, afirmando que a entrevista 

semiestruturada. 
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3.4 Procedimento de Coleta de dados 

 

As entrevistas se desenvolveram no ambiente e horário de serviço dos participantes 

ou fora deles se assim o participante preferir, resguardando o sigilo e a liberdade de 

fala do mesmo e sem interferir na rotina do profissional, respeitando ainda as 

condições para que a entrevista seja corretamente aplicada. A data e hora foram 

agendados e houve a tentativa de alcançar cada profissional por três vezes.  

 

O acesso às unidades se deu mediante autorização dos responsáveis por cada 

instituição e esclarecimento sobre a pesquisa, impacto e retorno que a mesma trará 

para o entendimento do tema em estudo para o desempenho da prática em saúde. 

 

A respeito do respaldo legal para desenvolvimento da pesquisa foi observada a 

resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 em que ficou revogada a resolução nº 

196, de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde cujas alíneas 

estabelecem a partir da percepção do indivíduo e das coletividades, os quatro 

referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, 

entre outros, e assegura os direitos e deveres referentes à comunidade científica, 

aos sujeitos da pesquisa e do estado. A respeito do disposto foi apresentado ao 

participante da pesquisa o protocolo com informações à respeito da pesquisa, bem 

como o próprio documento de “Consentimento Livre e Esclarecimento” para 

participação de seres humanos em pesquisa, de maneira direta ou indireta, se 

valendo de materiais ou informações (Brasil, 2012). Diante do esclarecido 

consentimento assinado a entrevista se desenvolveu. 

As questões norteadoras da entrevista se distribuíram pelo modelo adaptado de 

Kubota (2000) e Moretti, et al. (2014), marco teórico da pesquisa conforme se 

configura na figura 37. 
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Figura 37 
Entrevista esquematizada a partir do modelo de Relação bidirecional de inovação 
em serviço. 
Fonte: Adaptado de Kubota (2000) & Moretti, et al. (2014). 
 

Respeitando a organização do modelo esquematizado na figura 37, as duas 
primeiras questões se referiram ao tipo “produto” de inovação; as três seguintes 
corresponderam ao tipo “processo” de inovação; outras três, corresponderam às 
inovações do tipo “organizacional” e as três últimas se referiram ao tipo de inovação 
de “mercado”. 
 

3.5 Procedimento de análise de dados 

 

Para a análise dos dados gerados pela pesquisa foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo. Essa técnica de análise é muito útil, face à multiplicidade de dados que 

emergem do discurso dos atores nas pesquisas sociais atendendo aos pressupostos 

do rigor científico e a profundidade das pesquisas (Silva, 2016). A Análise de 

Conteúdo se concentra na estruturação de convergência de significados, baseada 

no modelo analítico (Bardin, 2011). A análise de conteúdo se baseia em testes de 
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associação de palavras (estereótipos e conotações). Os termos e expressões expõe 

relações sociais, interações com eventos, organização de hierarquia entre outros 

fenômenos sociais.  

 

O teste por associação de palavras, o mais antigo dos testes projectivos, 
permite, em psicologia clínica, ajudar a localizar as zonas de bloqueamento e 
de recalcamento de um indivíduo (Bardin, 2011 p. 53).  
 

A aplicação da análise de conteúdo é simples em sua essência. Recomenda-se que 

os sujeitos associem, sem qualquer intervenção e de maneira espontânea, a partir 

da audição das palavras indutoras (estímulos), outras palavras (respostas) ou 

palavras induzidas (Farago & Fofonca, [2017]). 

 

Conforme Flick (2009), a análise de conteúdo permite que um discurso forneça 

significações que sem associação da técnica ficariam despercebidos. Abaixo 

ilustrada na figura 29 a técnica de análise de conteúdo conforme Bardin (2011), 

integralmente, na Figura 37 encontra-se a síntese do modelo de maneira 

esquemática. 
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Figura 38 
Esquema da Análise de Conteúdo  
Fonte: Bardin, L. (2011) Ánálise de conteúdo. SP- São Paulo: Edições 70. ISBN 8562938041. 
Bignetti, L.P. (2011)   As inovações sociais: uma incursão por ideias, tendências e focos de pesquisa. 
Ciências Sociais Unisinos. 47(1): 3-14. doi: 10.4013/csu.2011.47.1.01. 
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Figura 39 
Síntese da Análise de Conteúdo  
Fonte: Adaptado de Bardin, L. (2009) Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 

 

Para Minayo (2001), a análise de conteúdo, é compreendida como um conjunto de 

técnicas, de forma que, constitui-se na análise de informações sobre o 

comportamento humano, possibilitando uma aplicação bastante variada. Esta 

técnica tem duas funções, a verificação de hipóteses e/ou questões e a descoberta 

do que está por trás dos conteúdos manifestos. Tais funções podem ser 

complementares, com aplicação tanto em pesquisas qualitativas como quantitativas. 

 

A fim de sintetizar os métodos de estudo empregadas nesta pesquisa estão 

representados na tabela 6. 
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Tabela 6  
Procedimentos Metodológicos 

 
Fase da pesquisa 

 
Descrição 

 

 
Caracterização da 

pesquisa 

 
Descritiva (Vergara, 2000); Abordagem Qualitativa (Minayo, 2001); método  
Estudo de Casos Múltiplos (Yin, 2010). 
 

 
 

Unidades de análise 

Em Montes Claros – MG: Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF 
(Nível terciário) 
Centro Ambulatorial de Especialidade Tancredo Neves – CAETAN (nível 
secundário) 
Coordenação Estratégia Saúde da Família de Montes Claros (Nível 
primário) 
 

 
 

Unidades de 
observação 

1 (um) Gestor da atenção primária / Estratégia Saúde da Família (GAP); 
1 (um) Gestor da atenção secundária / Centro Ambulatorial de 
Especialidades Tancredo Neves (GAS); 
13 Gestores da atenção terciária / Hospital Universitário Clemente de Faria 
(GAT). 
* Dois gestores da atenção terciária não puderam participar da pesquisa 
devido estarem cumprindo período de férias. 
* Portanto, são 13 participantes ao todo. 

 
Instrumento de 
coleta de dados 

 

 
Entrevista sistemática semiestruturada (Duarte, 2004; Triviños, 1987) 
 

 
 
 
 

Procedimento de 
Coleta de dados 

 
As entrevistas se desenvolveram no ambiente e horário de serviço dos 
participantes. A data e hora foram agendados. Houve a tentativa de 
alcançar cada profissional por três vezes. Foi observada a resolução nº 
466, de 12 de dezembro de 2012 em que ficou revogada a resolução nº 
196, de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde. A respeito 
CLE para participação em pesquisa. 
No período da pesquisa dois dos gestores se encontravam afastados de 
suas atividades profissionais por estarem cumprindo período de férias 
 

 
Procedimento de 
Coleta de dados 

 

 
Análise de Conteúdo (Bardin, 2011). 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta sessão está descrita a análise dos resultados obtidos na pesquisa à luz da 

Política Nacional de Inovação Ciência e Tecnologia em Saúde. 

 

4.1 Perfil dos Entrevistados 

 

O grupo de participantes da pesquisa constituiu-se de gestores das instituições 

participantes: Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF, Centro Ambulatorial 

de Especialidades Tancredo Neves e a Coordenação Municipal da Estratégia Saúde 

da Família de Montes Claros -MG. Dos participantes, dois não participaram por 

estarem de férias de suas atividades profissionais no período da pesquisa. Todos 

tinham entre 2 meses e 18 anos no cargo atual e todos prestaram concurso para tal 

cargo ou foram remanejados para este. O grupo se constituiu de 6 homens e 7 

mulheres (13 participantes) com idade entre 29 e 56 anos, moradores da cidade de 

Montes Claros.  

 

4.2 Tipos e Práticas de Inovação: nível básico ou primário de saúde (Montes 

Claros-MG) 

 

A fim de resguardar a identidade do gestor participante da Estratégia Saúde da 

Família do município de Montes Claros, ele será identificado na pesquisa como 

GAP, que faz referência a Gestor da Atenção Primária. Após proceder com a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação em 

Pesquisa, e esclarecimentos acerca do estudo, seguiu-se com a entrevista. 

 

No primeiro momento, no âmbito de produto, que faz referência a toda entrega a que 

se propõe a Estratégia Saúde da Família no município de Montes Claros como 

serviço de assistência primária a saúde, levantou-se o seguinte questionamento: - 

“Discrimine, por favor, inovações implementadas nesta instituição?” 

 

Verificou-se que na Estratégia saúde da Família – ESF também se concentram 

esforços no avanço da qualidade da assistência através da informatização dos 
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processos, que trará economia e maior disponibilidade de recursos através da 

organização dos processos.  

 

O produto na ESF é principalmente, a prevenção e promoção da saúde, trabalhando 

também o controle e reabilitação do paciente no meio familiar e social. Tudo isso no 

universo público representa manutenção das farmácias nas unidades com 

distribuição de medicamentos, manutenção de equipes multiprofissionais e estrutura 

física de atendimento por territorialização, imunização constante e por campanhas,  

trabalhos epidemiológicos entre outros serviços de saúde e sociais que demandam 

controle de insumos, materiais, dispêndio de recursos humanos com um aporte 

financeiro desatualizado pela tabela do SUS. Isso gera peculiaridades que podem 

ser sanadas com a informatização da ESF como base da rede SUS afim de controlar 

os gastos para garantir a universalidade, princípio do sistema que presume o 

atendimento de todos e a qualquer um de maneira gratuita. 

 

Pode-se observar esses fatores através do discurso na tabela 7: 

 

Tabela 7  
Inovações em produto (serviço): atenção primária 

Entrevistado Citações 

 
GAP 

 
“o atendimento informatizado”. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Ainda sobre produto, a entrevista se dedicou a investigar se é possível e como 

acontece a atribuição de inovação na prática diária do serviço, através da seguinte 

questão: ‘- Como você atribuiria ou atribui inovação ao serviço? 

 

Aqui enfatiza-se a manifestação da autonomia e iniciativa, quando possível no 

ambiente organizacional, associado a percepção de inovação quanto à novas 

práticas com melhorias sensíveis para a rotina, como afirmam Birkinshaw, Hamel e 

Mol (2008) (...) inovação gerencial como a geração e a implementação de uma 

prática de gestão, de um processo ou de uma técnica que são novos para o estado 

da arte e destinam-se a promover os objetivos organizacionais. Verifica-se presente 

esta percepção de ação inovadora através do fragmento da entrevista na tabela 8: 
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Tabela 8   
Inovações implementadas de maneira particular (serviço): atenção primária 

Entrevistado Citações 

 
GAP 

 

“as vezes pela simples organização do processo de trabalho a gente 
consegue movimentar e tem autonomia para isso” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Sobre os processos desenvolvidos na Estratégia Saúde da Família no município de 

Montes Claros, a entrevista questionou ao entrevistado: “- Como você percebe 

medidas inovadoras no processo do trabalho?” 

 

Verifica-se através do discurso que as mudanças em processos estão atreladas à 

informatização para otimizar a comunicação na rede. Apesar dos avanços, na 

prevenção e promoção à saúde, com por exemplo, fármacos cada vez mais seguros 

e um programa de imunização cada vez mais completo, o fluxo de informação ainda 

deixa deficiente as tomadas de decisão causando por exemplo um gasto muito 

maior com revacinação desnecessária e atraso na entrega de doses faltantes como 

no último surto de febre amarela no início do ano de 2017. O combate à doença data 

de antes de 1940 quando foi criado no Brasil o "Serviço Nacional de Febre Amarela". 

O potencial do impacto da informatização nos processos pode ser verificado no 

discurso, fragmento da entrevista, na tabela 9: 

 
Tabela 9   
Inovações nos processos do trabalho (serviço): atenção primária 

Entrevistado Citações 

 
GAP 

 
 

“Eu falo em termos gerais da saúde a parte de inovação em medicamentos 
e vacina avançou muito, mas a informatização junto à informação pode ser 
citada novamente” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Ainda no âmbito dos processos, procurou-se emergir do entrevistado o 

conhecimento prévio e aspectos culturais através da explicação solicitada sobre o 

entendimento a respeito da expressão: “caráter inovador”. A esse respeito procura-

se o sentido apoiado pelo autor Muzzio (2017):  
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O papel dos líderes é permitir clima, políticas e práticas organizacionais 
condizentes com essa liberdade criadora, que está relacionada à ousadia dos 
envolvidos em desconstruir as bases  conceituais que sustentam uma prática 
atual, e ao estabelecimento do novo como uma política  organizacional 
(Muzzio, 2017, p.121). 
 
 

O que se verifica no discurso é uma compreensão do caráter inovador atrelado ao 

sistema, de maneira impessoal, como se observa na tabela 10: 

 

Tabela 10  

Compreensão sobre Caráter Inovador: atenção primária 

Entrevistado Citações 

 
GAP 

 

“Alguma coisa diferente do que a gente está habituada. Algo que 
aumenta eficácia, eficiência em sistemas.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Depois de esclarecida a percepção sobre a inovação em produtos e processos, e a 

caracterização do caráter inovador transcorreu-se o questionamento sobre os 

limitantes identificados no serviço público e seus processos. 

 

Averiguou-se através do discurso do entrevistado que a burocracia nos processos e 

a falta de recursos dificulta muito a implementação de inovações e ainda deixa claro 

que a burocracia ainda representa obstáculo maior que a escassez de recursos, 

tendo em vista que no suprimento deste, aquele faz com que qualquer 

implementação que dependa de aquisição ou contratação dependa de pelo menos 

90 dias, com se verifica no fragmento da entrevista na tabela 11: 

 

Tabela 11 
Fatores limitantes à inovação: atenção primária 

Entrevistado Citações 

 
 

GAP 
 

“Burocracia e falta de recursos. Se tenho recursos eu levo no mínimo 90 
dias para compra de qualquer coisa. Então a burocracia ainda é mais grave 

que a falta de recursos.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Passando para o âmbito organizacional, a entrevista buscou extrair da percepção do 

entrevistado a percepção sobre inovações organizacionais que nesse sentido se 

referem ao estado, município de secretaria de saúde onde as medidas são 
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discutidas e implementadas na Estratégia Saúde Família no município de Montes 

Claros.  

 

Assim, verificou-se que apesar da secretaria ainda se configurar de maneira 

fragmentada entre seus setores ou na comunicação com outras secretarias, as 

inovações são percebidas desde a nova administração iniciada em janeiro de 2017 

em que de maneira geral buscou-se aliar setores como almoxarifado e farmácia e 

Estratégia Saúde da Família em pequenas mudanças práticas que de maneira 

organizacional levam à percepção de que uma mudança cultural rumo à integração 

dentro da secretaria de saúde municipal podem melhorar as ofertas dos serviços ao 

município. A informatização é um aliado tecnológico que deve estar relacionado à 

protocolos que transcendam as mudanças na administração pública com as 

eleições, ara que não haja retrocesso no desenvolvimento. Duas grandes inovações 

percebidas pelo entrevistado foi a ocupação dos cargos por profissionais técnicos e 

especialistas da área que são mais sensíveis a realidade da saúde. 

Esta análise emerge do discurso na tabela 12: 

 
Tabela 12  
Inovações Organizacionais: atenção primária 

Entrevistado Citações 

 
 

GAP 
 
 
 

“Eu vejo uma secretaria fragmentada(...) 
Está se implantando uma boa comunicação, um fluxo com bom retorno 
(...)A farmácia, o almoxarifado, não pode funcionar sem comunicação 

com a Estratégia Saúde da Família... Eu ainda espero alcançar ver o ESF 
na centralidade.” 

“O emprego de mão de obra técnica e extinção de cargos políticos” 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

A respeito do conhecimento acerca da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, questionou-se ao entrevistado sobre seu conhecimento prévio sobre o 

assunto e se fazia parte da rotina do serviço a discussão da política para definir os 

objetivos de nível estratégico. Verificou-se que não era do conhecimento do 

profissional e também não fazia parte da rotina do serviço discussões sobre o 

assunto, como relato na tabela 13: 
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Tabela 13  
Conhecimento sobre a PNCT&I: atenção primária 

Entrevistado Citações 

 
GAP 

 

“A primeira vez que ouvi falar foi com sua pesquisa.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Ainda sobre a organização, foi solicitado do entrevistado que explicasse, conforme 

sua opinião, a relação entre serviço público e inovação, tendo em vista as 

peculiaridades e necessidades deste, como expressam OCDE (2013) e Cunha et al. 

(2016): 

A inovação no setor público ganha destaque na medida em que os governos 
se voltam a atender às demandas crescentes por maior transparência, 
qualidade, eficiência e eficácia de suas ações, mediante processos interativos 
com cidadãos, empresas e sociedade (OCDE, 2015). 
 Além das transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas 
ocorridas nos últimos anos, a internacionalização das economias, restrições 
orçamentárias e problemas transversais e complexos (wicked problems) 
impõem à administração pública a necessidade de ser mais criativa e 
inovadora em suas respostas, em termos de políticas públicas e de gestão 
(Cunha et al., 2016). 
 
 

O que se observa, através do discurso do entrevistado, é o reconhecimento de 

inovações importantes para o setor da saúde no âmbito público nacional, na 

segunda metade do século XX até então e revela identificar como obstáculo 

primordial à aproximação entre inovação e serviço público, a cultura da população 

sobre a saúde em geral, no que tange a recorrer aos serviços de saúde quando há 

queixa e não como medida de prevenção ou promoção a saúde ainda no estado 

saudável. O entrevistado identifica esse problema afetando toda a rede que se 

sufoca financeiramente. Esse problema também é relatado no estudo de Cecílio, 

(2012): 

Quando se trata do acesso da população aos serviços de saúde, a atenção 
primária tem sido pensada, tanto como a porta de entrada do sistema, como o 
primeiro nível de contato da população com o sistema, aquele mais próximo 
às famílias e à comunidade. A atenção primária deve coordenar os fluxos dos 
usuários entre os vários serviços de saúde, buscando garantir maior equidade 
ao acesso e à efetiva utilização das demais tecnologias e serviços do 
sistema, para responder às necessidades de saúde da população (Cecílio, 
2012, p. 2894). 
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A base para esta análise, foi o discurso, cujo fragmento se encontra na tabela 14: 
 
Tabela 14 
Inovação e Serviço Público: atenção primária 

Entrevistado Citações 

 
 

GAP 
 

“Eu sou defensora do SUS. Acho que em nenhum outro país existe um 
sistema como o SUS e ele é íntimo da inovação (...) Urgência e 

Emergência inovou muito com a implantação do SAMU (...)ESF é uma 
inovação que será efetivada quando houver uma mudança cultural (...)O 

Programa de HIV e AIDS é uma referência mundial, Programa de 
Imunização” 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Partido para o âmbito do mercado foi solicitado, através do questionamento: “- Como 

você percebe o mercado externo para seu serviço e explique, por favor, a influência 

do mercado externo nesta instituição”. Nesse momento da pesquisa verificou-se uma 

cobertura da Estratégia Saúde da Família em 100% do município e que seus 

clientes são, portanto, toda a população estimada em cerca de 400.000 habitantes 

com a estimativa do censo de 2010 (IBGE, 2010). Visto que configura porta de 

entrada, o mercado externo influência, conforme se observa no discurso, 

preenchendo uma lacuna do SUS no serviço ambulatorial, que encontra problemas 

como número de consultas insuficiente ou especialidades não atendidas ou 

atendidas com um profissional para toda a macrorregião norte de Minas Gerais e sul 

da Bahia, como veremos na pesquisa no nível secundário. Isso acontece através de 

clínicas populares que pagam preços melhores que o SUS aos profissionais com 

consultas mais econômicas que o atendimento em consultório particular como em 

estudo realizado em Recife – Pb no Brasil em 2004, afirma Victalino (2004) 

 

As “clínicas populares” vêm-se conformando enquanto um segmento do 
subsistema privado voltado à população de baixa renda. Objeto quase 
desconhecido do campo de conhecimento da Saúde Coletiva é entendido 
como uma das manifestações da crise contemporânea na organização da 
prestação de serviços de saúde (Victalino, 2004, P. 02). 
 
 

Esses aspectos ficam claros no fragmento da entrevista, conforme tabela 15: 
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Tabela 15  
Mercado Externo: atenção primária 

Entrevistado Citações 

 
GAP 

 
 

“Eu acho que na verdade as empresas se infiltram em nossas falhas. A 
maior reclamação do cliente hoje é o acesso ambulatorial, então o mercado 

entra nessa falha.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Ainda se referindo a mercado, no sentido de percepção do serviço em relação ao 

cliente, o entrevistado foi questionado através da pergunta: “- Como a opinião do 

cliente é ouvida nesta instituição?". O cliente na Estratégia Saúde da Família se 

refere às famílias moradoras da região adscrita como território de responsabilidade 

de cada unidade. Averiguou-se com a entrevista que a secretaria com a 

coordenação de ESF disponibiliza meios de interação com o cliente a fim de sanar 

seus questionamentos e demandas, como revela o discurso na tabela 16: 

 

Tabela 16  
Percepção sobre o cliente: atenção primária 

Entrevistado Citações 

 
 

GAP 
 
 
 

“A gente sempre orienta todas as equipes a disponibilizar meios de 
comunicação de maneira anônima ou não 

e ainda a ouvidoria do município e todo profissional e equipe tem um 
prazo para responder a essa demanda” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

O discurso representa a preocupação dos profissionais da atenção primária com a 

manifestação da opinião do cliente e sua participação como parte da assistência e 

da própria proposta da estratégia Saúde da Família. 

 

As falas evidenciam as principais inovações no nível primário, conforme os tipos: 

produto, processo, organização e mercado, conforme a figura 40: 
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Figura 40 
Síntese de inovações na atenção primária 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Na atenção primária, as inovações de produto concentraram-se no atendimento 

informatizado e melhor organizado; quanto ao processo, as inovações se 

concentraram na informatização para melhorar o fluxo de informação na rede; 

quanto à organização, a principal inovação se apoia no emprego de mão de obra 

técnica e a extinção de cargos políticos nas coordenações e por fim, em inovações 

de mercado, a principal inovação se apoiou na ouvidoria do município, atendida pela 

coordenação de ESF do município e reconhecida pela comunidade. 

 

4.3 Tipos e Práticas de Inovação: nível secundário ou de média complexidade 

(Montes Claros-MG) 

 

A fim de resguardar a identidade dos participantes da pesquisa, o gestor da unidade 

de atendimento de média complexidade ou nível secundário, foi identificado como 

“Gestor AS”, que faz referência à atenção secundária. 

 

Num primeiro momento, após apresentações e esclarecimentos sobre a pesquisa 

além da assinatura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação 

no estudo, iniciou-se indagando ao entrevistado sobre o tipo produto de inovação, 

esclarecendo que a denominação produto de maneira genérica representa toda 

entrega final ao paciente como resultado ou fim último do serviço, neste caso a 

assistência. A questão que abriu a entrevista foi: “Discrimine, por favor, inovações 

implementadas nesta instituição?”. 
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Averiguou-se através da narrativa do participante que a fonte condutora das 

inovações no CAETAN – Centro Ambulatorial de Especialidades Tancredo Neves, é 

o Hospital Universitário Clemente de Faria, ocorrendo qualquer forma de 

transformação em sintonia entre as duas instituições. Discriminado essas inovações, 

conforme a percepção do entrevistado, identificou-se a efetivação do “Escritório da 

qualidade”, introduzindo a expectativa de melhora das atividades, diminuindo riscos, 

gastos desnecessários ou processos confusos que interferem na assistência como 

produto.  É também importante citar termos utilizados como “aumento da autonomia” 

e “busca pela acreditação” que em discurso potencializou a iniciativa à novas ideias 

no próprio trabalho. Citou-se também uma mudança na gestão geral do hospital que 

agora se preocupa mais com a comunicação com parcerias com a regional de saúde 

a fim de melhorar o atendimento que hoje conta com 26 especialidades, em 48 

consultórios e oferta de 3426 consultas, sendo um número inferior ao necessário, 

visto o gestor, alegou a realização de mais 4000 consultas ao mês. A Tabela 17 traz 

os fragmentos do discurso que fazem referência a esta análise. 

 

Tabela 17  
Inovações em produto (serviço): atenção secundária 

Entrevistado Citações 

GAS 
 
 
 

“Tudo aqui acontece em sintonia com o HUCF, a partir do momento que 
eles passaram a trabalhar com a questão da qualidade desde 2010, 

algumas coisas têm acontecido para melhorar a segurança e atendimento 
do cliente interno e externo (...) Com essa gestão a gente tem uma 
autonomia para poder trabalhar, sem aquela coisa amarrada (...)A 

partilha das informações em busca da acreditação. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Ainda sobre produto, o entrevistado foi conduzido a discutir sobre inovações 

atribuídas ao serviço de maneira particular com a questão: “Como você atribuiria ou 

atribui inovação ao serviço?” 

 

Neste momento, foi observado no discurso, que no serviço assistencial e de maneira 

especial o serviço público assistencial, não proporciona de maneira adequada o 

trabalho conjunto para implementação e inovação, fazendo com que o gestor se 

encontre sobrecarregado de tarefas que inibem a disposição para implementar 

medidas inovadoras em fatores como tempo e mobilização de pessoas. Tal análise 

emerge do seguinte discurso (tabela 18). 
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Tabela 18   
Inovações implementadas de maneira particular (serviço): atenção secundária 

Entrevistado Citações 

 
 

GAS 
 

 

“O gerente trabalha muito só, apesar do apoio administrativo em que cada 
um tem sua função devido à autonomia que eu dou a eles, a gente sabe 

que 
tem projetos que podem ser implantados, mas quando eu chego tem uma 

demanda de problemas novos que eu preciso resolver, não sobrando 
tempo” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Partindo para o campo de processos, acrescentando à questão a compreensão 

sobre processos como implementações planejadas com objetivos bem estabelecidos 

corroborando com Gonçalves (2000) quando define: 

 

(...) processo, como qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma 
um input, adiciona valor a ele e fornece um output a um cliente específico. O 
autor destaca também a característica de interfuncionalidade dos processos, 
ou seja, a maioria dos processos empresariais, especialmente os processos-
chave ou primários, atravessa as fronteiras das áreas funcionais da 
organização, podendo envolver não só aspectos intraorganizacionais 
(interação entre os processos internos da empresa), mas também 
interorganizacionais (interação com os processos de outras organizações) 
(Gonçalves, 2000, p 21). 
 
 

Perguntou-se, assim ao entrevistado: “Como você percebe medidas inovadoras no 

processo do trabalho?”. Averiguou-se aqui, a dinâmica do trabalho público e a 

maneira como medidas inovadoras ou iniciativas de transformação percorrem a 

hierarquia organizacional, de maneira a gerar consequências nos setores e 

instituições anexas sem adequado recebimento destas. O discurso também revelou 

um caráter de multiplicador de ideias, atribuído aos funcionários ou ao próprio gestor 

da unidade-anexo que anseia em seu discurso por qualificações que o permitam ser 

mais ativo no processo de implementação de inovações. Revela-se aqui também, a 

íntima relação de interdependência entre o fluxo de informação e melhoria dos 

processos, quando citada a rede num processo fragmentado sem a correta relação 

para gerar resultados. É possível conferir tal relação nos fragmentos de discurso 

abaixo na tabela 19: 
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Tabela 19   
Inovações nos processos do trabalho (serviço): atenção secundária 

Entrevistado Citações 

 
GAS 

 
 
 

“Aqui as coisas são muito dinâmicas, e é preciso muito jogo de cintura para 
executar as coisas que chegam de cima para baixo”” 

“Nós somos multiplicadores de ideias, mas sentimos falta de mais 
oportunidade de inovar como melhorar o acesso a qualificações “ 

“O que a gente percebe é que a cadeia de atendimento é quebrada pela 
falta de sintonia entre os níveis de atendimento” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Ainda a respeito de processos foi pedido ao entrevistado que expressasse sua 

compreensão sobre caráter inovador deixando aberta a relação pessoal ou 

organizacional que pudesse atribuir.  

 

A respeito de caráter inovador foi possível observar que o conceito está atrelado a 

um ato que pode ser pessoal ou organizacional, de estar aberto a transformações 

como adaptações ou precedendo as necessidades, levando o trabalho para além do 

atendimento às demandas. O discurso abaixo (Tabela 20) ilustra esta análise: 

 

Tabela 20  
Compreensão sobre Caráter Inovador: atenção secundária 

Entrevistado Citações 

 
 

GAS 
 

“interesse em desorganizar o que já existe para melhorar sem medo, 
pode ser pessoal e pode ser da empresa mesmo.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

O entrevistado foi indagado, no momento posterior, a respeito dos limitantes que ele 

percebe e como percebe no serviço público em relação à inovação. Observa-se 

aqui, a burocracia dos processos como principal fator dificultador das inovações no 

âmbito público, revelando sentimentos de ansiedade em relação ao trabalho que é 

prejudicado em seu andamento por motivos burocráticos, pela complexidade de 

licitações, ou solicitação de manutenção de equipamento e de reposição de RH e 

ainda uma escassez de recursos, conforme tabela 21: 
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Tabela 21  
Fatores limitantes à inovação: atenção secundária 

Entrevistado Citações 

 
GAS 

 

“A burocracia no serviço público dificulta o serviço com recursos 
reduzidos.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Debruçando agora sobre inovação no âmbito organizacional, o entrevistado foi 

conduzido a explicar quais as iniciativas inovadoras organizacionais reconhecidas 

por ele. Sobre esse tipo de inovação, verificou-se que novamente o CAETAN tem 

suas iniciativas inovadoras relacionadas à outra instituição responsável pelo suporte 

acadêmico do ambulatório, visto que este funciona como campo de aprendizado 

prático da universidade estadual situada no município, a Universidade estadual de 

Montes Claros, como representado na tabela 22. 

 

Tabela 22  
Inovações Organizacionais: atenção secundária 

Entrevistado Citações 

 
 

GAS 
 
 
 

“A universidade mudou muito e evoluiu muito, hoje reconhecida 
internacionalmente. Sempre com preocupação em relação à formação de 
maneira consciente em relação ao perfil do paciente totalmente 
dependente do SUS.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

A fim de obter o conhecimento prévio a respeito da Política Nacional de Ciência, 

tecnologia & Inovação, foi pedido ao entrevistado que falasse a respeito de tal 

política, quando teve contato e a frequência das discussões sobre o assunto na 

instituição. Não diretamente, mas verifica-se aqui inovações implementadas 

institucionalmente que na opinião do entrevistado fazem referência à PNCT&I, 

conforme fragmento do discurso abaixo (Tabela 23): 

 

Tabela 23  
Conhecimento sobre a PNCT&I: atenção secundária 

Entrevistado Citações 

 
 

GAS 
 

“As políticas e diretrizes do hospital são reflexos das políticas estaduais e 
são discutidas as metas estratégicas relacionadas anuais.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
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Ainda sobre inovação no âmbito organizacional, foi solicitado ao entrevistado que 

expressasse, segundo sua opinião qual a relação entre instituição pública e 

inovação. Verificou-se aqui, como se representa na tabela 24, o anseio pelo 

emprego da inovação no serviço público para atender às demandas sociais do povo 

numa sociedade democrática cujo desenvolvimento primariamente atende à 

população. O entrevistado cita ainda questões como economia e humanização do 

serviço com medidas inovadoras. Remetendo à limitante burocracia que leva, por 

exemplo, equipamentos ao sucateamento quando poderiam ser usados se 

devidamente mantidos.  

 

Tabela 24 
Inovação e Serviço Público: atenção secundária 

Entrevistado Citações 

 
GAS 

 

“Eu penso que a organização pública e a inovação deveriam andar 
juntas, porque, a organização pública é para o povo e além disso é 

econômico.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

A respeito do mercado que no serviço público é identificado e caracterizado de 

maneira diferenciada do meio privado, caracterizando uma relação diferente entre 

mercado, estado e SUS, como afirma Pegoraro (2015): 

 

Pela Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) deveria ser o 
garantidor do acesso aos serviços de saúde ao conjunto da população 
brasileira, mas é justamente o aprofundamento dos laços entre o setor 
público e o setor privado – e a evidente hegemonia do segundo – o principal 
entrave para o fortalecimento do SUS nos moldes da Carta de 1988 
(Pegoraro, 2015, p. 9). 
 
 

Verificou-se, no discurso do entrevistado, que existe a percepção clara da origem da 

demanda, sendo esta, pactuada entre os municípios para atendimento partilhado da 

macrorregião norte de Minas Gerais e Sul da Bahia. No próprio município os 

atendimentos chegam da atenção primária (ESF). Essa dinâmica de mercado leva 

em conta parcelas da população que são conduzidas a rede privada e filantrópica 

como parte do SUS. O funcionamento desse mercado influencia o cotidiano do 

CAETAN na medida em que qualquer mudança no suprimento desses atendimentos 

superlota-o causando atraso, queda de qualidade, segurança devido a uma 

demanda crescente, conforme identifica-se na tabela 25. 
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Tabela 25  

Mercado Externo: atenção secundária 
Entrevistado Citações 

 
GAS  

 
 

 
“Na verdade, a gente colabora com o mercado atendendo uma demanda 

reprimida da área da saúde, principalmente nas especialidades” 
“Nossos clientes chegam pela rede de maneira pactuada ou do ESF ou dos 

municípios atendidos pelo consórcio intermunicipal.” 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Por último, foi perguntado ao entrevistado como o cliente é percebido e ouvido no 

CAETAN. Verificou-se uma disposição de veículos de comunicação como ouvidoria, 

o próprio acolhimento do paciente e familiares e ainda pesquisa de satisfação 

mensal junto aos clientes. Observa-se assim uma percepção típica dos serviços de 

saúde que revisam o acolhimento e a atenção ao cliente como parte da assistência. 

O discurso na tabela 26, ilustra esta análise: 

 

Tabela 26  
Percepção sobre o cliente: atenção secundária 

Entrevistado Citações 

 
 

GAS 
 

“Trabalhamos internamente com outros processos que buscam a 
satisfação do cliente através de medidas sociais e humanizadas de 

acordo com o perfil do nosso cliente que geralmente é carente.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

O nível secundário ou de média complexidade compreende atividades ambulatoriais 

relacionadas a assistência quanto a especialidades médicas e diagnóstico. Trata-se 

assim de um importante ponto da rede assistências do SUS que demanda atenção 

para ser referenciada e realizar uma contra referência de qualidade, evitando o 

sufocamento do nível terciário e a desarticulação do nível primário. A partir da 

análise que inovações físicas (relacionadas à tecnologia e insumos) caminha mais 

rapidamente que inovações no campo de processos que se relacionam diretamente 

com os problemas levantados, como burocracia e fluxo de informação. Essas 

inovações requerem superação de desafios associados ao vínculo entre tecnologia e 

melhoramentos qualitativos processuais, como corrobora em estudo Costa (2016): 

 

A superação desse desafio está intrinsecamente relacionada à necessidade 
de mudanças e, portanto, passa por uma melhor compreensão sobre os 
determinantes da inovação em saúde, uma vez que exige uma redução de 
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custos concomitante com o aumento de eficiência, sugerindo a necessidade 
de implantar mudanças e introduzir tecnologias sociais. O conceito de 
tecnologias sociais refere-se a produtos, técnicas e métodos que constituem 
soluções reaplicáveis de transformação social. Tendo emergido como 
resultado da busca de novas soluções para problemas sociais, sua principal 
característica é contribuir para um valor compartilhado (Costa, 2016, p. 02). 
 

Na figura 41 registram-se as principais inovações segundo os tipos produto, 

processo, organização e mercado, conforme emergiram nos discursos acima 

tabelados: 

 

 
Figura 41 
Síntese de inovações na atenção secundária 
Fonte: Própria Pesquisa 
 

Conforme ilustrado, no nível secundário, as inovações se concentraram na 

qualidade e segurança no atendimento do cliente interno e externo, quanto ao tipo 

“produto”. Quanto ao tipo “processo”, ressalta-se a autonomia no serviço; quanto a 

‘organização’, a principal inovação foi a concepção de metas estratégicas anuais e 

por último, quanto ao tipo “mercado”, não se identificou inovações quanto a 

configuração do mercado, devido à determinação de um público já pactuado nos 

consórcios intermunicipais estabelecidos na região. 

 
 

4.4 Tipos e Práticas de Inovação: nível terciário ou de alta complexidade 

(Montes Claros- MG) 

 

Este grupo de participantes se compõem de gestores da unidade de análise 

correspondente ao terceiro nível de assistência ou alta complexidade, hospital 

Universitário Clemente de Faria – HUCF de Montes Claros. 
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Da mesma maneira que no grupo anterior, os entrevistados terão suas identidades 

pessoais e profissionais resguardadas, conforme acordado em termo de 

consentimento livre e esclarecido para participação em pesquisa, assinado pelo 

pesquisador e entrevistado momentos antes de iniciar a entrevista. Assim sendo, os 

participantes serão denominados na pesquisa como GAT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 

11. GAT faz referência à gestor da assistência terciária. Os números apenas 

diferenciam os discursos como não sendo do mesmo participante. 

 

Após apresentações e esclarecimentos acerca da pesquisa, iniciou-se a entrevista 

com o questionamento a respeito do e produto ou o serviço que representa a 

entrega final ao cliente através da pergunta: - Discrimine, por favor, inovações 

implementadas nesta instituição? 

 

Foi possível, através dos discursos, esquematizados na tabela 27, analisar a íntima 

relação entre melhora em produto numa instituição de saúde deste nível e melhoria 

de processos. A própria assistência que é o produto final, gera resultados de 

maneira peculiar para cada setor ou cargo, como alta clínica, cirurgias seguras, 

monitoramento de paciente de maneira adequada, estabilização e melhora de 

quadros clínicos que geram menor tempo de internação, otimização dos custos, 

queda de superlotação. As inovações são percebidas conforme impactam nestes, 

entre outros fatores, que influenciam a satisfação do cliente e aumenta a taxa de 

resolubilidade do hospital. Assim se faz entender através dos discursos: 

 
Tabela 27  
Inovações em produto (serviço): atenção terciária 
Entrevistado Citações 

GAT1 
“Para cada eixo desses: ensino, pesquisa e assistência, nós definimos 

objetivos estratégicos (...) o produto é a satisfação do meu usuário” 

GAT2 “confiabilidade aos resultados” 

GAT3 
“Além de fazer assistência, nós fazemos ensino e pesquisa(...)na verdade 

essas funções se completam” 

GAT4 “objetivos estratégicos” 

GAT5 “(...)qualidade da assistência ao cliente” 

GAT6 “segurança” 

GAT7 “(...)acompanhar a recomendação do Ministério da Saúde(...)é um novo fazer” 

GAT8 “não percebi inovações em produto” 

GAT9 “(...)a grande inovação é a integração dos setores.” 

GAT10 “vídeo cirurgia(...)agora pouco a criação do cargo de médico universitário” 

GAT11 
“Meu trabalho depende intimamente do parque tecnológico que melhorou 

muito” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
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Ainda sobre foi produto, levantou-se a questão: “Como você atribuiria ou atribui 

inovação ao serviço?”  A pergunta procurou emergir dos entrevistados as iniciativas 

para agregar inovação e melhoria ao próprio trabalho como qualificações, escuta e 

integração de equipe através de iniciativas menos rígidas e protocoladas, como 

afirma Volpato & Cimbalista (2002, p.4): 

 
O processo de motivação nos indivíduos se dá de forma intrínseca, em que 
cada um desenvolve impulsos motivacionais distintos em momentos 
diferentes, reconhecendo que estas forças afetam diretamente a maneira de 
encarar o trabalho e suas próprias vidas. Muitos estudos procuram ainda 
desvendar tanto para a administração (empregador), como para os 
trabalhadores (empregados), as causas e consequências da (des)motivação 
no trabalho tentando explorar como e quando ocorrem problemas, e como 
podem ser solucionados de forma eficaz (Volpato & Cimbalista, 2002, p. 4). 

 
As ações referentes a atribuição particular de inovação às entregas no nível terciário 
de assistência se resumem na tabela 28: 
 
Tabela 28  
Inovações implementadas de maneira particular (serviço): atenção terciária 
Entrevistado Citações 

GAT1 “Eu posso utilizar tecnologia para melhorar(...)” 

GAT2 
“não tem como falar em assistência hospitalar e gestão hospitalar sem 

acompanhar o que está acontecendo.” 

GAT3 
“O meu objetivo tem sido buscar recursos para implementar as políticas de 

inovação do hospital.” 

GAT4 “(...)estímulo a treinamentos.” 

GAT5 
“Apoiar os cursos da área de saúde (...)à estrutura, e equipamentos para 

pesquisa” 

GAT6 “trabalhar de maneira multiprofissional” 

GAT7 “Uma inovação clara é o acesso dos funcionários a mim.” 

GAT8 
“(...)eu tento de qualificar, ingressar em cursos que me permitam trazer 

conhecimento para a prática” 

GAT9 “lead time dos ciclos de certos processos” 

GAT10 “implantando protocolos de segurança do paciente” 

GAT11 
“adotado inovação através da monitorização do paciente através de escores, 

para classificar melhor o paciente, para dimensionamento do pessoal e melhor 
cuidado.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

A terceira pergunta faz referência à inovação no âmbito dos processos que se 

confundem com o produto na assistência, tendo em vista a característica do 

consumo imediato no momento da prática do serviço. Bons processos desde 

práticas setoriais até medidas institucionais estão interligados à entrega ao paciente 

de melhores condições hospitalares. Assim, a questão para este esclarecimento foi: 

“- Como você percebe medidas inovadoras no processo do trabalho?”. 
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Averiguou-se a partir dos discursos que a grande mudança em processos se apoia 

sobre a tecnologia quanto a informatização da maior parte das clínicas que tem seus 

escores, prontuários, exames, solicitações de farmácia e almoxarifado eletrônicos 

com a implantação de um software (MV Soul) que realiza a integração das clínicas 

diminuindo perdas de documentos ou dificuldade no acesso aos mesmos, e 

disponibilidade de informações que viabilizam a qualidade e o otimizam o tempo na 

tomada de decisões, como afirma Lima (2006) a respeito de interação, interdependia 

e integração: 

 

A interdependência, ou seja, interação significa que as partes de um sistema 
não conseguem trabalhar de forma completamente independente. Para 
desenvolver uma mudança mais eficiente, é preciso reconhecer a natureza 
interdependente dos relacionamentos entre as partes (itens, pessoas e 
processos) dentro da organização (Lima, 2006, p 12). 
 
 

É possível observar o impacto dessas inovações em processos e como elas são 
percebidas nos fragmentos das entrevistas na tabela 29: 
 
Tabela 29  
Inovações nos processos do trabalho (serviço): atenção terciária 
Entrevistado Citações 

GAT1 “protocolos com definição de tempo de atendimento aliado à tecnologia” 

GAT2 “seriedade e objetividade do resultado” 

GAT3 “nós temos implantado o escritório da qualidade, o Planejamento Estratégico” 

GAT4 “com maior facilidade de acesso entre as pessoas e as instituições” 

GAT5 
“a inovação otimiza o serviço(...)indicadores de processo para melhorar a 

formação que é nossa responsabilidade” 

GAT6 “O sistema MV foi mesmo a grande mudança” 

GAT7 
“(...)me remete o que antes estava parado e agora está sendo rediscutido com 

o planejamento estratégico” 

GAT8 “Não percebo nada associado a processo aqui não” 

GAT9 
“O que salta aos olhos é o escritório da qualidade que nos ajuda a identificar 

um problema no processo do trabalho para que a gente se mobilize” 

GAT10 
“Há uma grande distância entre percepção da necessidade e a implantação da 

novidade.” 

GAT11 “ MV Soul que nos notifica sobre uma situação para melhorar a reação” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Ainda, no âmbito de processos e a fim de buscar o conhecimento prévio a respeito 

de inovação, pediu-se ao entrevistado que expressasse, conforme sua opinião, o 

sentido de caráter inovador. Nesse sentido, verificou-se que a expressão “caráter 

inovador” atribui sentido semelhante ao conceito de Klering & Andrade (2006, p. 78) 

que afirmam que “inovar no setor público é desenvolver uma condição nova em seus 
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pressupostos e nas suas ações” trazendo “uma transformação significativa no 

processo de definição e implementação de políticas públicas”.  

 

Os entrevistados atribuíram caráter inovador como qualidade ou característica 

pessoa que se potencializa num ambiente aberto à essas possibilidades. O 

ambiente público nesse sentido volta sua atenção para inovação quando atende à 

população, resguardando seus direitos de maneira qualificada eficiente, com vistas 

ao financiamento público, como explica a peculiaridade da inovação em serviços 

públicos os autores Klering e Andrade (2006, p. 78), quando sintetizam: “inovar no 

setor público é desenvolver uma condição nova em seus pressupostos e nas suas 

ações, visando uma transformação significativa no processo de definição e 

implementação de políticas públicas”.  

As falas na tabela 30 refletem a opinião sobre caráter inovador num ambiente 

público de assistência: 

 

Tabela 30 
Compreensão sobre Caráter Inovador: atenção terciária 
Entrevistado Citações 

GAT1 “caráter inovador e tentar utilizar meus processos e meus resultados” 

GAT2 “É tudo aquilo que a gente faz de vanguarda” 

GAT3 “qualificação apesar da insatisfação da política pública” 

GAT4 
“A maior experiência aumenta a vontade de mudar (...)Mudando até a 

mentalidade’ 

GAT5 
“pensar e criar nova tecnologia, processo, fármacos que de condições de 

melhoria.” 

GAT6 “é o interesse em mudar.” 

GAT7 “Mudar uma cultura impregnada há muito tempo.” 

GAT8 
“, ter coragem para desorganizar o que já é confortável, mas não é mais 

eficaz” 

GAT9 “A espinha dorsal e diminuir meu lead time.” 

GAT10 
“processo, tecnologia, ferramenta ou habilidade que atribui mudança e 

vantagem no processo” 

GAT11 
“(...) a ideia parte de uma pessoa e depois passa a um grupo e depois parte 

para a instituição.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Depois de identificada a percepção sobre inovação em processo e a definição de 

caráter inovador, a entrevista indagou os participantes sobre os fatores limitantes, 

percebidos para se inovar no serviço público de saúde. A questão que norteou esse 

assunto foi: - “O que você identifica como limitante à inovação no seu serviço? 
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O que se verifica é os limitantes remetem ao vínculo que os processos institucionais 

mantêm com o estado, fazendo com que sejam lentas as medidas sanadoras ou 

inovadoras. Licitações para materiais e tecnologias, concursos para provimento de 

recursos humanos, administração deficiente destes recursos humanos através de 

estímulos de natureza econômica ou relacionados à carreira, falta de fiscalização em 

relação ao funcionamento de outras instituições participantes da rede, são alguns 

dos fatores levantados como barreiras à inovação e ao próprio funcionamento do 

que já se encontra em condições de implementação. A cultura organizacional do 

ambiente público também é citada como um fator dificultador na introdução de 

novidades nos processos já desenvolvidos de determinada maneira há muito tempo: 

 

A impessoalidade das normas, todavia, em geral termina por transformar um 
padrão descritivo de critérios e relações em padrão prescritivo, sem espaço 
para a informalidade e o desenvolvimento de noções mais flexíveis de 
gerenciamento, desconsiderando o elemento humano na organização. Isso 
gera uma incapacidade treinada é uma situação em que a preparação dos 
funcionários pode tornar-se inadequada em contexto dinâmico. Assim, em 
última instância, a rigidez burocrática produziria desajustes (Saraiva, 2002, 
p.2). 
 
 

Tudo isso é exposto pelos discursos na tabela 31: 

 

Tabela 31 
Fatores limitantes à inovação: atenção terciária 
Entrevistado Citações 

GAT1 
“(...)a falsa impressão de que a estabilidade não me permite melhorar meus 

resultados” 

GAT2 “na carreira pública, a gente tem uma certa reserva em relação à mudança” 

GAT3 “A questão primordial aí é o recurso financeiro” 

GAT4 “Recursos humanos e materiais” 

GAT5 
‘profissionais que gostam da inovação, mas não querem trabalhar para a 

inovação” 

GAT6 “o nosso quantitativo, temos um número deficiente de servidores” 

GAT7 Cultura:” - Sempre fiz assim, faço assim e vou fazer sempre...’ 

GAT8 “A cultura do funcionalismo público” 

GAT9 “Falta de pessoas, resistência a mudança como cultura” 

GAT10 
“O funcionalismo é protegido por leis trabalhistas que desestimulam o 

interesse em desenvolvimento pessoal” 

GAT11 
“resistência à mudança (...)morosidade dos processos públicos 

(...)desorganização administrativa entre secretaria, estado, instituição, 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
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Passando para o âmbito organizacional, foi solicitado ao entrevistado que 

identificasse e explicasse as inovações organizacionais que ele contemplou e 

contempla no HUCF. Mudanças organizacionais compreendem mudanças que 

interferem no funcionamento da instituição como um todo e extrapola os objetivos 

setoriais para um objetivo comum. Como afirma Neiva & Paz (2007): 

 

Qualquer alteração, planejada ou não, em componentes que caracterizam a 
organização como um todo – finalidade básica, pessoas, trabalho, estrutura 
formal, cultura, relação da organização com o ambiente –, decorrente de 
fatores internos e/ou externos à organização, que traz alguma consequência, 
positiva ou negativa, para os resultados organizacionais ou para sua 
sobrevivência (Neiva & Paz, 2007, p.2). 
 
 

Através deste questionamento foi possível verificar mudanças organizacionais 

referentes à estrutura física, através de reformas e adequações das instalações 

hospitalares; à estrutura tecnológica, na incorporação de um novo parque 

tecnológico; à tecnologia da informação, com a implementação do software de 

integração de clínicas e inovações referentes à estrutura gerencial com extinção do 

cargo de coordenador de enfermagem e reorganização das clínicas (definindo um 

mesmo gerente para clínicas afins). É possível constatar estas percepções através 

dos trechos na tabela 32: 

 

Tabela 32 
Inovações Organizacionais: atenção terciária 
Entrevistado Citações 

GAT1 
“reestruturei o organograma da gerência (...) os objetivos estratégicos foram 

desdobrados para o nível operacional (...) projeto de desenvolvimento de 
lideranças “ 

GAT2 “informatização do parque” 

GAT3 
“A instalação do software MV Soul (...) mudança nas diretorias. A renovação 

do parque tecnológico” 

GAT4 “Mudança dos gestores para uma visão do todo” 

GAT5 
“novo estatuto da universidade (...) indicadores estão em tempo real (...) 

adequação de infraestrutura” 

GAT6 “MV Soul (...) a mudança das gerências (...) mudanças estruturais. “ 

GAT7 “(...) mudança no organograma de enfermagem e estrutura físicas” 

GAT8 “(...)mudança física aqui no hospital e essa questão do ponto eletrônico” 

GAT9 “unificação das compras do estado” 

GAT10 “avanços fantásticos com o estado” 

GAT11 
“(...) avanço da pesquisa (...)novos equipamentos para o hospital e melhoria 

da estrutura física“ 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
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Ainda sobre inovações organizacionais objetivou-se no momento da entrevista fazer 

emergir o conhecimento prévio a respeito da PNCT&I, como diretriz para aliar os 

preceitos fundamentais do Hospital Universitário Clemente de Faria como anexo da 

Universidades Estadual de Montes Claros no desenvolvimento de inovações em 

tecnologia, serviços, informação e gestão. O que preconiza o Ministério da Saúde 

deve ser discutido para implementação não só a nível de estado ou município para 

mobilização de financiamento dos projetos, mas para mobilização de esforços para 

mudanças intrínsecas à instituição e suas células (as pessoas). Corroboram essa 

sentença, os autores Goldbaum & Serruya (2006): 

 

(...)o princípio de que a “Política de CT&I em Saúde é um componente da 
Política Nacional de Saúde”, ao atender à obediência de elaboração, 
implementação e acompanhamento de “Prioridades de Pesquisa em Saúde” 
e ao cumprir a necessidade de criação de uma Secretaria de C&T no âmbito 
do MS, consignas estas estabelecidas na 1a Conferência Nacional de C&T 
em Saúde, realizada em 1994, e reiteradas na 2a Conferência de CT&I em 
Saúde, realizada em 2004, a criação de Departamento de Ciência e 
Tecnologia do MS (DECIT) e posteriormente, em 2003, da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos representaram sólidos passos 
para restabelecer a antiga e necessária articulação entre os setores de C&T e 
de Saúde na condução dessas políticas (Goldbaum & Serruya, 2006, p. 470). 
 
 

A respeito da frequência de discussão e conhecimento sobre a PNCT&I, averiguou-

se que é a política é desconhecida pela maior parte do corpo de gestores do HUCF. 

Contudo implementações correspondentes à política são implementadas e 

reconhecidas sem a correlação entre PNCT&I e as inovações organizacionais. Isso 

se observa claramente nos discursos na tabela 33: 

 
Tabela 33 
Conhecimento sobre a PNCT&I: atenção terciária 
Entrevistado 

 
Citações 

GAT1 “No presenciei ainda a discussão dessa política aqui.” 

GAT2 “Nas várias diretorias existem as comissões que tratam disso” 

GAT3 
“As diretrizes não são discutidas diretamente, porém nossas iniciativas 

respondem a essa Política.” 

GAT4 
“Isso fica mais a cargo da alta diretoria. Já participei dessas reuniões quando 

atuei na coordenação” 

GAT5 “Não são discutidas efetivamente, apenas conhecemos de maneira superficial” 

GAT6 “Não são discutidas aqui, eu pelo menos desconheço.” 

GAT7 “Não e nem conheço essa política.” 

GAT8 “Não conheço” 

GAT9 
“Muito superficial a gente já viu alguma coisa. As nossas metas atendem de 

certa maneira” 
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GAT10 
Eu formei em 1990, e Montes Claros foi o berço do SUS(...) eu participei 

bastante, discuti muito. (...) As coisas hoje são discutidas, mas não tomadas 
as medidas” 

GAT11 “Nunca ouvi falar.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Ainda a respeito da inovação no âmbito organizacional, a questão: “Explique, por 

favor, a relação inovação e organização pública de saúde?” buscou junto ao 

entrevistado a relação, em sua opinião, sobre a relação que se estabelece entre 

inovação e serviço público. 

 

Verificou-se que é reconhecida a necessidade e urgência de aliar novidades e 

transformação de todas as naturezas ao serviço público a fim de responder às 

demandas da sociedade, tendo em vista que no estado democrático a população 

ocupa a centralidade do desenvolvimento. Apesar disso, é possível observar que os 

respondentes percebem uma morosidade no encontro entre inovação e as 

organizações públicas devido às políticas de protegem e ao mesmo tempo 

burocratizam medidas inovadoras. 

 

Os trechos extraídos das entrevistas espelham esta situação (tabela 34): 

 

Tabela 34 
Inovação e Serviço Público: atenção terciária 
Entrevistado Citações 

GAT1 
“A gente não tem uma linha contínua de discussão entre universidade e 

hospital, que daria para sermos referência em gestão, em pesquisa.” 

GAT2 
“A gente não consegue mais gerir mais uma instituição pública sem usar 

tecnologia” 

GAT3 “A relação ainda é distante, morosa, principalmente devido à burocracia” 

GAT4 
“(...) inovação é a chave de tudo e o caminho, porém o serviço público tem 

limitações” 

GAT5 
“Em tese o estado pensa na inovação com intuito de ligar epidemiologia à 
assistência e a assistência dentro da rede na realidade não funciona assim” 

GAT6 
“O serviço público tem o compromisso e a necessidade constante de melhorar 

porque é para a sociedade mesmo” 

GAT7 
“(...)a inovação tinha que ser inerente do serviço público, mas não é uma 

política da instituição” 

GAT8 “Uma coisa puxa a outra” 

GAT9 
“(...)demanda crescente e o atendimento dessa transformação demográfica 

cria uma urgência por inovação para que vençamos as crises” 

GAT10 “Falta estimula ao bom serviço(...)Ninguém vai querer inovar” 

GAT11 “O sistema público ainda anda muito incipiente junto à inovação” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
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No momento seguinte, voltando a atenção para o mercado externo, quanto a 

percepção e influência deste no serviço e implementação de inovações no HUCF 

segundo a percepção do entrevistado, fez-se o seguinte questionamento: “- Como 

você percebe o mercado externo para seu serviço e explique, por favor, a influência 

do mercado externo nesta instituição? 

 

Verificou-se através das respostas o reconhecimento da segmentação de demanda 

de acordo com a referência exercida pelos participantes da rede no terceiro nível ou 

de alta complexidade, em que o HUCF, por exemplo, constitui referência em trauma, 

Calazar, picada por animal peçonhento, entre outras. Além disso o mercado externo 

ainda se caracteriza pela pactuação de atendimento através dos consórcios 

intermunicipais que estabelece na rede os atendimentos da região macronorte de 

Minas Gerais e Sul da Bahia, constituindo o HUCF o maior hospital 100% SUS 

responsável por essa demanda.  

 

A influência deste mercado depende da atuação destes participantes que enfrentam 

as mesmas limitações relacionadas ao estado e são obrigados a diminuir ou 

encerrar atendimentos por falta de recursos humanos, estrutura física e tecnológica, 

que geram superlotação nas unidades que mantêm o atendimento, limitando a 

qualidade da assistência e de maneira mais grave a implementação de inovações.  

 

Os fragmentos das entrevistas refletem esta situação (tabela 35): 

 

Tabela 35 
Mercado Externo: atenção terciária 
Entrevistado Citações 

GAT1 
“A rede de urgência e emergência por que está muito fragilizada por causa da 

macrorregião, sobrecarregando nossa instituição” 

GAT2 “o mercado externo ajuda a trazer aqui para dentro as inovações” 

GAT3 

“contamos com a segmentação da demanda por especialidades 
tem a pactuação do consórcio intermunicipal que caracteriza O HU em Montes 
Claros como o único 100% SUS responsável pela macrorregião norte e sul da 

Bahia.“ 

GAT4 
“se um outro hospital aumenta e melhora a maternidade impacta no nosso 

serviço diminuindo a nossa lotação(...)” 

GAT5 ” o serviço terciário é organizado de maneira segmentada(...)” 

GAT6 
“a urgência e a emergência sentem mais a falha de outra instituição da rede 

ou do mesmo nível de assistência” 

GAT7 
“então aumenta o volume (...) a rotina fica prejudicada e a própria inovação 

fica postergada numa situação dessa.” 

GAT8 “impacta mais a urgência e emergência” 
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GAT9 
“Nós somos 100% SUS de portas abertas, então apesar das pactuações e 

segmentações da demanda, quem chegar será atendimento(...)a gente 
trabalha com plano de contingência o que interfere na melhoria do serviço.” 

GAT10 
“o paciente na assistência e o universitário, no ensino. 40% da nossa 
demanda e de fora da nossa microrregião, na assistência ou ensino.” 

GAT11 
“pactuações existentes no consórcio macrorregional que não é funcionante e 
acaba sobrecarregando o polo que não dá conta de absorver a inoperância 

desses municípios.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Por último faz-se referência ao cliente e percepção do Hospital Universitário 

Clemente de Faria em relação a este cliente, como ele é ouvido, atendido e participa 

do serviço, tendo em vista a importância de reconhecer a ação do cliente na entrega 

do serviço como fator transformador dessa entrega. Isso é potencializado no tocante 

aos serviços de saúde que depende do nível de resposta do cliente para o concreto 

atendimento de suas necessidades. Além do cliente da assistência, existe o cliente 

do ensino e pesquisa relacionado à Universidade Estadual de Montes claros que é 

formado na instituição responsável pelas atividades práticas dos cursos. A qualidade 

da assistência está intimamente relacionada com a formação deste público e é 

proporcionalmente influenciada pela implementação de novas técnicas e rotinas 

derivadas da formação técnica e superior da universidade. 

 

Esses fatores estão atualmente somados ao maior acesso à informação e 

conhecimento sobre os direitos civis da população que caracteriza um 

paciente/cliente mais rigoroso e participativo, interessado na própria assistência ou 

de seus familiares, o que aumenta a mobilização dos canais de comunicação como 

ouvidoria, pesquisa de qualidade e requerimento dos serviços sociais associados ao 

HUCF. Apesar disso ainda existe um expressivo número de clientes e 

acompanhantes com baixo nível de instrução que necessitam de maior atenção e 

envolvimento do hospital na assistência e na ajuda para empoderamento de sua 

condição terapêutica. Na tabela 36 estão os discursos que refletem esta análise. 

 

Tabela 36 
Percepção sobre o cliente: atenção terciária 
Entrevistado Citações 

GAT1 “O cliente é o indicador da qualidade da nossa assistência” 

GAT2 
“Temos aqui a ouvidoria para ver as necessidades do cliente e a gente 
procura ouvir e resolver da melhor maneira possível” 

GAT3 
“A ouvidoria junto ao escritório de qualidade, hoje fazem um bom serviço, 

ouvindo e trazendo as queixas, sugestões ou agradecimentos para as 
discussões estratégicas” 
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GAT4 
“Existem duas maneiras, através da entrevista na docência a disciplina gestão 

implica essa investigação e além disso tem a ouvidoria.” 

GAT5 
“A opinião do cliente é ouvida através da ouvidoria que é um método legal, 

ouvimos também através da pesquisa de satisfação mensal” 

GAT6 
“a gente vê a necessidade do cliente em questões sociais que vão além da 

assistência de saúde” 

GAT7 
“Então a gente precisa ouvir mais, apesar de aqui ter a ouvidoria, assistir 
melhor o acompanhante, a família.” 

GAT8 
“A ouvidoria recebe, tenta resolver com a diretoria ou com a gente e dá o 

retorno para o paciente. Tem também pesquisa de satisfação que passa nos 
quartos verificando isso” 

GAT9 “O usuário hoje tem consciência de que aqui exercemos o direito dele” 

GAT10 
“Como o cliente não espera nada da rede, aqui é o lugar que o paciente é 
ouvido não pelo nosso serviço, mas pelo problema da rede’ 

GAT11 
“A gente precisa trabalhar mais a humanização, pois o paciente e a família 

participam pouco da assistência” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Na figura 42, estão esquematizadas as principais inovações encontradas no terceiro 

nível de assistência, conforme os tipos que o modelo contempla:  

 

 

Figura 42 
Síntese de inovações na atenção terciária 
Fonte: Própria Pesquisa 
 

Quanto a produto, identificou-se a qualidade, segurança e satisfação do cliente da 

assistência e da universidade resultando em melhorias na formação de recursos 

humanos através de um maior aporte tecnológico; quando a processo, identificou-se 

a implantação do software MV Soul, do prontuário eletrônico e a integração de 

clínicas que junto aos protocolos de procedimentos torna os processos mais 

sistematizados e eficientes; quanto às inovações do tipo organizacionais identificou-

se o planejamento estratégico anual e por fim como inovação de mercado, 

identificou-se a agilidade na resolução da demanda da ouvidoria pelo Escritório da 

Qualidade. 

 



 

 

137 

4.5 Congruências e/ou dissonâncias: tipos e práticas do serviço de saúde de 

Montes Claros (MG) e o Programa Nacional de Inovação Ciência & Tecnologia 

em Saúde 

 

O objetivo primordial da PNCTI em Saúde é ativar a inovação no campo da saúde 

com vistas a melhorar as condições de vida da população, através do incentivo à 

pesquisa nos campos tecnológico, clínico, farmacológico, social, da gestão e do 

próprio conhecimento. As pesquisas desenvolvidas a partir desta política tem o 

papel de instrumentalizar os gestores de saúde das unidades constituintes da rede 

com seus resultados. Isso implicará em geração de qualidade nos serviços de saúde 

em curto, médio e longo prazo. O Informe técnico do Ministério da Saúde (2008), 

define o papel da PNCTI em Saúde no desenvolvimento do país: 

 

A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) 
define a Pesquisa em Saúde como o conjunto de conhecimentos, tecnologias 
e inovações produzidos que resultam em melhoria da saúde da população. 
Assim, a pesquisa em saúde deve superar a perspectiva disciplinar e 
caminhar para uma perspectiva setorial, que incluirá a totalidade das 
atividades de pesquisa clínica, biomédica e de saúde pública vinculadas às 
ciências da saúde, assim como as realizadas nas áreas das ciências 
humanas, sociais aplicadas, exatas e da terra, agrárias e engenharias e das 
ciências biológicas que mantenham esta vinculação (Brasil, 2008, p. 773). 
 
 

A Figura 43 apresenta os responsáveis em cada esfera da administração pública 

pela implementação da política e avaliação dos seus resultados 
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Figura 43 
Organização e estrutura da pesquisa em saúde 
Fonte: Adaptado de Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia (2008) Política nacional de ciência, tecnologia e 
inovação em saúde. Editora do Ministério da Saúde. 44 p. Brasília. 

 
 

Observa-se na figura que o polo de ação final relacionado à PNCTI em saúde se 

concentra nos setores produtivos público e privado, fármaco-químico, 

biotecnológico, de equipamento e materiais, universidades, profissionais de saúde e 

sociedade civil.  A pesquisa teve por objetivo além de identificar as principais 

práticas de inovação dos níveis de assistência à saúde, analisar congruências e 

dissonâncias entre a PNCTI em Saúde e, no âmbito municipal público de saúde de 

Montes Claros, as práticas de inovação na gestão da Estratégia Saúde da Família 

do município, o Centro Ambulatorial de Especialidades Clemente de Faria e o 

Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF, correspondendo aos profissionais 

que se encaixam neste eixo da implementação da política. 

 

A gestão da pesquisa em saúde se concentra nas seguintes vertentes de ação: 

• Atualização e revisão das prioridades de pesquisa. 

• Fomento à produção 

• Fomento ao desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde. 

• Acompanhamento e avaliação da execução. 

• Informação para a tomada de decisão em saúde implicando a participação 

dos gestores, tanto nas etapas de fomento e obtenção de recursos (da 

definição de prioridades à utilização dos resultados da pesquisa na gestão do 

sistema e serviços de saúde) como no desenvolvimento de instrumentos para 
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selecionar, validar e promover a utilização do conhecimento gerado no 

sistema de saúde. (Brasil, 2008). 

 

Neste último tópico, relacionado à implementação das inovações como produto das 

pesquisas, na melhoria dos serviços de saúde clínica ou gerencialmente, se 

concentra à análise e busca de congruências e/ou dissonâncias com a realidade das 

unidades participantes.   

 

A fim de extrair e interpretar as inovações que emergiram da pesquisa à luz da 

PNCTI em Saúde, empregou-se uma adaptação do modelo de Kubota (2000) & 

Moretti et al (2014) (figura 44) que identifica os níveis de inovação mais favorecidos 

que emergiram das entrevistas acerca as práticas evidenciadas até então e os tipos 

de inovação. Isso dá condições para análise de sua compatibilidade com a referida 

política e as discussões que dela emergem. 

 
 

 
Figura 44 
Análise dos tipos e níveis de inovação em serviço e a PNCTIS 
Fonte: Adaptado de Kubota, L. C. A (2000) Inovação Tecnológica Das Firmas De Serviços No Brasil. 
In: DE Negri, J. A.; Kubota, L. C. (Org.). Estrutura E Dinâmica Do Setor De Serviços No Brasil. 
Brasília: IPEA ( V. 1, pp 35-72);  Moretti, J, Galhardo, APM, Furuyama, RJ, Pigozzo, MN, Campos, 
TN, Laganá, DC (2008) Amostragem em pesquisa clínica: tamanho da amostra. Revista de 
Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo. 20(2): 186-194. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/profile/Juliana_Marotti/publication/285800533_Amostragem_em_pesqui
sa_clinica_Tamanho_da_amostra/links/566aca4008aea0892c4b9e11.pdf. Acesso em: 31/07/2017. 
 

 

Apesar do preciso amparo a pesquisa e fomento do desenvolvimento tecnológico da 

PNCTIS, entende-se, conforme declara Novae & Carvalheiro (2007), que: 
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(...)tecnologias de produto somente realizam seu potencial enquanto 
procedimento diagnóstico ou terapêutico na atenção à saúde quando se 
inserem em tecnologias de processo que, em princípio, também devem estar 
baseadas em conhecimentos científicos. Porém, na atenção à saúde nem 
todo conhecimento vinculado a uma ação foi construído por meio de 
processos reconhecidos como de pesquisa científica, o que não diminui seu 
valor. As tecnologias de processo presentes na atenção à saúde apresentam 
características variadas, incluindo desde procedimentos com componentes 
técnicos mais estruturados, como por exemplo, os cirúrgicos, até processos 
de cuidado, educacionais e de gestão, fortemente apoiados em outros 
referenciais, para sua legitimação (Novae & Carvalheiro, 2007, p 1845). 
 
 

O mesmo autor em outro trecho de sua pesquisa enfatiza a real importância da 

compreensão de todos os tipos de inovação a fim de que se instalem 

completamente as mudanças necessárias para o desenvolvimento da rede de saúde 

em sua amplitude e funcionamento e não só a implantação tecnologias física: 

 

(...)ao apontar a complexidade dos processos que resultam na introdução de 
novas tecnologias na atenção à saúde, fornece elementos para se 
compreender o baixo impacto das políticas que procuram inibir, controlar ou 
redirecionar o seu uso. Essas políticas, contudo, parecem ter um impacto 
difuso e de mais difícil mensuração sobre as práticas profissionais, de gestão 
e demandas da população, levando à maior valoração das questões relativas 
ao uso das tecnologias em rotina (Novae & Carvalheiro, 2007, p 1847). 
 

 

Ainda é possível compreender o caráter social da PNCTIS, voltada à pesquisa com 

objetivos de potencializar a criação do conhecimento, mas empenhada de maneira 

ainda mais intensa a minimizar problemas que confrontam os três princípios base do 

Sistema Único de Saúde, ao qual a política complementa, que são universalidade 

(direito de todos a assistência à saúde), integralidade (atenção integral ao indivíduo, 

em todas as suas necessidades de promoção, prevenção e proteção à sua saúde) e 

a equidade (assistência de acordo com a complexidade de cada caso). Assim, 

Guimarães (2004) afirma: 

 

A desigualdade é o calcanhar-de-aquiles da civilização brasileira. Todo o 
progresso conquistado por gerações, em todos os campos em que isso foi 
observado, esbarra na marca infame – muitas vezes crescente – da 
desigualdade. Não é diferente no campo da saúde. Os indicadores regionais 
e os referentes a diferentes grupos sociais em cada região demonstram a 
profunda discriminação social quanto à saúde, seja nos padrões de 
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morbidade, de mortalidade, no acesso aos serviços, na qualidade do 
atendimento, na disponibilidade de infraestrutura sanitária, enfim em qualquer 
aspecto da intervenção pública ou privada atinente à mesma. O compromisso 
de combater a marca da desigualdade no campo da saúde (aumentar os 
padrões de equidade do sistema de saúde) deve ser o primeiro fundamento 
básico da PNCTIS e deve orientar todos os seus aspectos, todas as suas 
escolhas, em todos os momentos (Guimarães, 2004, p. 5). 

 
 
Admite-se então, que o desenvolvimento científico em saúde deve ser 

fundamentado nas características e peculiaridades do seu funcionamento, intervindo 

no serviço, processo, organização e mercado para seu emprego e funcionalidade 

social. 

 

Diante disso e a respeito da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em 

Saúde foi possível verificar que no campo do produto ou serviço, as inovações se 

concentraram em atribuir segurança, qualidade, satisfação e confiabilidade na 

assistência e quanto a função formadora do Hospital Universitário Clemente de 

Faria, identificou-se avanços em pesquisa com os programas de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu com mestrado e doutorado. Assim sendo, os avanços 

observados correspondem aos objetivos de formação de recursos humanos e 

implementação de novas condutas para melhoramentos na prática do serviço com 

assegura a PNCTIS. Contudo, e a respeito da mão de obra empregada nos três 

níveis de assistência, o que se observa e a falta de qualificação ou capacitação 

continuada para os servidores de nível técnico que dessa maneira, não são 

preparados para inovações tecnológicas implantadas. 

 

No que concerne a processo, observa-se a partir das entrevistas que a inovação de 

maior impacto e consonância em relação à PNCTIS foi a aquisição e instalação de 

um software de integração dos serviços com prontuário eletrônico, responsável por 

otimizar a assistência, reduzir a emissão de documentos impressos e perda de 

informação com a informatização seguido do planejamento estratégico com metas 

anuais e o escritório da qualidade que gerencia indicadores e parâmetros de 

melhora dos processos desenvolvidos no hospital. A informatização está em fase de 

implementação, não estando portando, totalmente operantes no nível primário e 

terciário. No nível secundário não houve relato sobre informatização. Como 

dissonância, cita-se a burocracia e a escassez de recursos financeiros e humanos 
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para implementação das inovações e a fragmentação da rede no que se refere à 

comunicação e fluxo de atendimento representam obstáculos para melhorias no 

processo do trabalho. 

 

A respeito do âmbito organizacional encontra-se em concordância com a PNCTIS as 

inovações implementadas em relação à comunicação, fluxo de informação, (através 

da informatização); novo organograma gerencial na atenção terciária e a instalação 

de nova administração municipal desde janeiro de 2017, em que cita-se a ocupação 

dos cargos em secretarias e coordenações, por profissionais técnicos e especialistas 

das áreas a que estão relacionados, melhorando o funcionamento geral das 

secretarias e especificamente a secretaria municipal de saúde com suas 

coordenações. Em discordância, entretanto, observa-se a cultura do funcionalismo 

público, que segundo os gestores, se mostram resistentes a qualquer mudança, ou 

transformação na rotina do trabalho, dificultando a implementação de inovações. 

Além deste fator se observa a queixa dos gestores dos três níveis sobre a 

desarticulação administrativa entre as esferas (federal, estadual e municipal) do 

governo e as secretarias dentro do município.  

 

Por último na modelo de Kubota (2000) & Moretti et al. (2014), encontra-se o âmbito 

mercado, que conforme identificam os gestores, se comporta a partir da pactuação 

entre municípios, com o consórcio intermunicipal de assistência, no qual se 

configura a rede e sua abrangência na região macronorte de Minas Gerias e sul da 

Bahia, para os níveis secundário e terciário. Nesse contexto o mercado se 

caracteriza, para o setor terciário, através também da segmentação da demanda por 

especialidade dos hospitais do município. Já para a atenção primária, o mercado se 

configura com toda a população do município de Montes Claros e zona rural, sendo 

que aquela já conta com cobertura de 100%. Assim sendo, como congruência com o 

PNCTIS, identifica-se que através da comunicação e informação o cliente passa a 

ser ativo no seu processo de saúde. Em dissonância pode -se citar que a falta de 

envolvimento da sociedade civil no serviço de saúde da Estratégia Saúde da Família 

nas práticas de promoção e prevenção, como disseminação de conhecimento e 

aumento da participação comunitária. Além disso, a não participação efetiva 

assistencial de alguns municípios do consórcio e pactuação intermunicipal, causam 

a superlotação do serviço e a fragmentação da rede. 
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Nesse sentido verifica-se nos discursos obtidos nas entrevistas, de maneira 

esquematizada, os seguintes pontos congruentes e dissonantes em relação à 

PNCTIS (Figura 41). 

 

 

Figura 45 
Congruências e dissonâncias entre as práticas em inovação encontradas e PNCTIS 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Partindo para a análise de níveis de inovação, o que se observa e que as inovações 

se concentraram no nível de aperfeiçoamento e incremental com maior intensidade, 

quando, respectivamente, no mesmo serviço, empregou-se novas técnicas e 

práticas que melhorassem a entrega ao cliente no atendimento à sua condição de 

saúde e a adição do software no auxílio dos processos de planejamento estratégico. 

De maneira menos intensa, observa-se o nível de recombinação quando o escritório 

de qualidade no nível terciário, passa a representar canal de comunicação entre o 

nível operacional e o nível estratégico para melhorias e correções na assistência a 

apoio ao servidor; substituição de profissionais generalistas por profissionais 

especialistas e extinção de cargos políticos na administração de secretarias e 

coordenações referentes à saúde geral do município e especialmente na Estratégia 

Saúde da Família. No nível de formalização, observa-se a implantação dos 

protocolos das práticas internas das instituições participantes. Com menor 
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intensidade, observa-se o nível ad hoc, através dos canais de comunicação, 

acolhimento e ouvidoria para interação entre cliente e serviço para desenvolvimento 

de uma solução para um problema. Não foram constatadas inovações de nível 

radical, no período das entrevistas. 
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5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

 

A presente pesquisa teve por objetivo analisar como se configuram os tipos e as 

práticas de inovação adotadas pelo serviço público de saúde do município de 

Montes Claros – MG, à luz do que preconiza a Política Nacional de Inovação Ciência 

& Tecnologia em Saúde.  

 

Os resultados alcançados responderam a tal objetivo à medida que se elucidou 

como se configuram as práticas de inovação a Estratégia Saúde da família do 

município de Montes Claros como atenção primária ou de baixa complexidade; no 

CAETAN, como atenção secundária ou de média complexidade e no HUCF, como 

atenção terciária ou de alta complexidade. Fica evidente que o ponto crítico das 

inovações levantadas pelo estudo concentra-se na informatização e fluxo de 

informação, em processo de implantação no período da pesquisa. O SUS organiza-

se como rede. Contudo, o que se observa é um funcionamento ainda fragmentado 

com limitada comunicação entre os níveis de atendimento e uma carente atuação 

nos municípios menores, constituintes do pacto intermunicipal estabelecido na 

região macronorte, de Minas Gerais e Sul do estado da Bahia, cuja sede é o 

município de Montes Claros. 

 

A respeito da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, entre 

as congruências encontradas organizadas de acordo com os tipos, dá-se destaque 

aos melhoramentos relacionados à segurança dos procedimentos e o avanço em 

pesquisa como programas de pós-graduação, mestrado e doutorado., e entre as 

dissonâncias do tipo produto, destaca-se a falta de qualificação técnica ou 

capacitação continuada do servidor público. 

 

Quanto ao tipo processo, a congruência mais evidenciada diz respeito à 

informatização dos processos nas instituições pesquisadas, e entre as dissonâncias 

do mesmo tipo destaca-se a burocracia e escassez de recursos financeiros e 

humanos.  

 

No tipo organização, a principal congruência encontrada foi a alteração da 

distribuição dos cargos, optando pela afinidade de setores para o mesmo gerente e 
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ocupação de cargos por profissionais especializados. Contudo, ainda relacionado à 

organização encontra-se como dissonância a resistência frente a iniciativas 

inovadoras. 

 

Por último, e relacionado ao tipo mercado, dá-se destaque à transição perfil passivo 

para o perfil ativo do cliente, se tornando mais informado e participativo do processo 

saúde-doença e por dissonância percebe-se o não cumprimento dos papéis dos 

municípios nos consórcios intermunicipais. 

 

O estudo se mostrou relevante ao incluir-se entre muitas investigações de cunho 

social quando analisa de que maneira são atendidas as necessidades e demandas 

da sociedade a que o serviço público atende, para incremento da literatura a 

respeito do contexto público de inovação e para maior conhecimento a respeito da 

própria realidade do município de Montes Claros ao se disponibilizar como 

referência para profissionais e acadêmicos. 

 

Observa-se assim um fértil campo de possibilidades nos quais é interessante a 

atenção acadêmica e profissional para estudos posteriores a fim de conhecendo 

melhor seja possível interferir e melhorar o funcionamento do Sistema Único da 

Saúde no município de Montes Claros, bem como em outros municípios com as 

mesmas características. 

 

Como limitações da pesquisa, é relevante ressaltar que os resultados são 

específicos do município de Montes Claros, e assim, não podem ser generalizados. 

Apesar disso, o trabalho é muito importante e pode ser referência de impacto para a 

região.  

 

A presente pesquisa evidencia oportunidades de estudos para inovação 

relacionadas a cada campo específico do Programa Nacional de Inovação Ciência e 

Tecnologia em Saúde para investigar especificadamente potencialidades e 

fragilidades de cada campo como formação de recursos humanos, complexo de 

saúde, incentivo a pesquisa entre outros. 
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APÊNDICES 
 

Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Pesquisa sobre 
Inovações no serviço público de saúde: estudo de caso sobre as principais 

práticas adotadas no município de Montes Claros. 
 
Eu, __________________________________________________, aceito livremente 
participar como entrevistado na pesquisa intitulada “Inovações no serviço público 
de saúde: estudo de caso sobre as principais práticas adotadas no município 
de Montes Claros”. Esta pesquisa visa à elaboração do trabalho de conclusão do 
curso de Mestrado Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo, da 
mestranda Iara Marina da Cruz e Silva, orientado pelo Prof. Dr. Frederico Cesar 
Mafra Pereira. O objetivo é descrever quais as principais práticas adotadas pelo 
sistema único de saúde no município de Montes Claros – Minas Gerais à luz do que 
preconiza o Programa Nacional de Inovação Ciência & Tecnologia. Estou ciente de 
que as entrevistas serão gravadas sem a identificação do entrevistado, sendo 
analisadas de forma agregada, garantindo, assim, sua confidencialidade, 
privacidade e anonimato, não correndo riscos de que minhas opiniões e ideias 
possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, de que posso recusar a 
participar ou retirar-me sem necessidade de qualquer consentimento em qualquer 
fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma punição. Estou ainda ciente de que 
se tiver qualquer reclamação posso procurar a Fundação Pedro Leopoldo. Após 
convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar desta pesquisa.  
 
 
Montes Claros, _____ de ____________________ de ________  
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura do Entrevistado  
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador  
 
 
 
 
Mestrando: Iara Marina da Cruz e Silva - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 
(iara.marina@yahoo.com.br)  
Orientador: Dr. Frederico Cesar Mafra Pereira - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 
(professorfrederico@yahoo.com.br)  
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Apêndice B - Roteiro De Entrevista 

 
 
Produto  
 

1- Discrimine, por favor, inovações implementadas nesta instituição 
2- Como você atribuiria ou atribui inovação ao serviço? 

 
Processo  
 

3- Como você percebe medidas inovadoras no processo do trabalho? 
4- O que você entende como caráter inovador? 
5- O que você identifica como limitante à inovação no seu serviço? 

 
Organizacional 
 

6- Considerando o período que trabalhou nesta instituição, quais as iniciativas 
inovadoras organizacionais você reconhece? 

7- Como são discutidas as Diretrizes da Política Nacional de CT&I nesta 
instituição? 

8- Explique, por favor, a relação entre inovação e organização pública de saúde. 
 
Mercado 
 

9- Como você percebe o mercado externo para seu serviço? 
10- Explique, por favor, a influência do mercado externo nesta instituição. 
11- Como a opinião do cliente é ouvida nesta instituição? 

 
Muito obrigada! 
 

 


