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Introdução:

Na gestão, existe a preocupação em medir o desempenho dos indicadores como sistema de gestão estratégica, a partir da missão e
visão e,  tornar claro e compreensível a todos  os  funcionários  da unidade de saúde  o  caminho a percorrer, onde se pretende chegar
e quais as ações  que  devem  ser  implementadas  para  se atingir os objetivos definidos  (RIBEIRO, 2008).

O Balanced Scorecard (BSC) é um instrumento que foi originalmente desenvolvido para o setor privado, utilizado a nível mundial nas
instituições do setor da saúde, com sucesso. Surgiu na década de 90 por Kaplan e Norton e, o que era inicialmente uma ferramenta de
medição e avaliação do desempenho organizacional evoluiu, e apresenta-se hoje em dia como uma poderosa ferramenta de gestão
estratégica, que permite efetuar o controle de gestão e a avaliação da eficiência e eficácia do serviço  sob quatro perspectivas
equilibradas: financeira, do cliente, dos processos internos da empresa, e do aprendizado e crescimento (GAMEIRO, 2011).

A adaptação do BSC as unidades de saúde parte do princípio central que move uma organização pública. Enquanto nas organizações
privadas  busca o lucro, uma entidade governamental busca o atendimento ao cidadão, com satisfação. Portanto, as estratégias para a
concretização dos respectivos objetivos são invariavelmente diferentes. No caso das unidades de saúde públicas ou sem fins lucrativos,
por seus resultados terem um cunho, na maioria das vezes, subjetivos, têm-se dificuldades para a definição estratégica de suas ações
(NIVEN, 2007).

Na seleção dos objetivos estratégicos e dos seus respetivos indicadores, deve-se atender ao fato de os mesmos serem expostos de
acordo com a estratégia previamente definida, bem como, com as diretrizes da nossa organização. É ainda importante, que objetivos
não alcançados numa qualquer perspectiva, originará impactos negativos noutra ou noutras perspectivas, e seguidamente
comprometerá todo sucesso dos resultados (Russo, 2006).

 

Justificativa:

Devido à dificuldade de monitoramento dos indicadores de desempenho, a implementação do BSC permitirá à unidade de saúde
considerar outras perspectivas, que não somente a produção em consultas, grupos educativos e visitas domiciliares, porque embora
esta seja o motor de qualquer unidade de saúde pública, sem as quais não existem atividades, elas são só uma parte do esqueleto da
organização, pois os clientes, processos, aprendizagem e crescimento têm um contributo vital na prossecução da estratégia para uma
gestão com excelência, apresentando-se como alternativa viável aos tradicionais sistemas de gestão.

Objetivos:                                                                                                                           

Objetivo Geral: O objetivo geral  é comprovar a eficácia da ferramenta Balanced Scorecard como sistema de gerenciamento estratégico
obtendo uma visão holística dos indicadores de desempenho da Unidade Básica de Saúde 

Objetivos específicos:

1. Sensibilizar e capacitar todos os colaboradores da unidade na busca de objetivos comuns na melhoria dos processos de trabalho.

2. Elaborar estratégias com oportunidades de melhorias para os indicadores com resultados abaixo da meta pré estabelecida, com a
implantação e avaliação dos resultados mensalmente.

 3. Avaliar a satisfação dos clientes externos, através de pesquisa de satisfação do cliente (ouvidorias 156 e formulário local).

 

Método

Local: Unidade Básica de Saúde Jardim Celeste. Bairro Jardim São Luiz, cidade de São Paulo

Público Alvo:  Gestores das Unidades de Saúde da região do São Luiz, Coordenação da Organização Social Monte Azul e Gestores
da Supervisão Técnica de Saúde M Boi Mirim. Participantes: Todos os colaboradores das unidades de saúde, conselheiros gestores e
comunidade local.

Ações:

1. Comunicar e Sensibilizar todos os envolvidos no processo. Mostrar a todos os colaboradores os objetivos que devem ser
alcançados para que os indicadores estratégicos, pré-estabelecidos no contrato de gestão pela Secretaria Municipal de Saúde,
coordenação da Organização Social Monte Azul e pela gestão da unidade, sejam bem sucedidos. A comunicação clara de cada
um dos indicadores e a integração nos permitem que os resultados sejam transmitidos e disseminados a todos da instituição.

 

1. Visibilidade – Demonstrar a gestão à vista, através de quadro exposto em sala de reuniões, cujo objetivo é gerar a visibilidade de
indicadores e informações gerenciais da unidade de Saúde. Esta metodologia permite uma rápida e fácil visualização comparativa
das metas e resultados alcançados mensalmente e, consiste em uma maneira inteligente de compartilhar informações, visando à
integração de todos os setores. O objetivo de expor essas informações para todos os colaboradores é, principalmente, buscar o
envolvimento e a participação por meio da exposição dos problemas objetivando conscientizar os colaboradores de que existe um



caminho para a sua solução. Mas para isso, o quadro precisa estar sempre atualizado, garantindo a sua confiabilidade.

 

1. Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas. As lideranças e toda a equipe multiprofissional, devem
estabelecer metas que representem uma continuidade no bom desempenho da unidade de saúde, e que se alcançadas,
resultarão em satisfação em todos os setores. Através de planilha “sumário de oportunidades de melhorias” planeja-se e
estabelece ações para alcançar os resultados esperados, utilizada para os indicadores que estão abaixo da meta estabelecida.

 

4. Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. Através de reuniões semanais fornecer prévia dos indicadores de
desempenho e elaborar a estratégia e testar as hipóteses em que ela se baseia, viabilizando assim correções no rumo tomado e
no aprendizado. O BSC não se limita a medir a mudança, ele a estimula e em seguida interliga através de relações de causa e
efeito sob as diferentes perspectivas:

Resultados:

Perspectiva financeira

Os resultados esperados em 100% ou no mínimo 85% em consultas médicas, de enfermagem, atendimentos odontológicos, visitas
domiciliares, grupos educativos, procedimentos e nos programas de saúde. Conforme contrato de gestão, firmado com a Secretaria da
Saúde e Organização Social Monte Azul. Avaliação através dos sistemas de informação, SIAB, E-SUS e SIGA – Saúde;

Perspectiva dos Usuários

Alcançar a nossa visão, com a oferta de serviços com qualidade e avaliação através de formulário de pesquisa de satisfação e Ouvidor
SUS -156.

Perspectiva dos Processos internos:

Satisfação de nossos clientes externos, através da avaliação dos principais setores de maior impacto, como a recepção e a regulação
da unidade.

  

Representação do Quadro BSC – UBS JARDIM CELESTE. Exposto em sala de reuniões.

  
BSC UBS Jardim Celeste
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