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Apresentação do Projeto: 
A gerência dos serviços de saúde desempenha papel estratégico no que diz respeito à 
consolidação da Atenção Básica à Saúde (AB), sendo que os gerentes são atores 
essenciais na construção de um modelo de atenção voltado para os princípios que regem 
o SUS (Sulti, 2015; Alves, 2004). Esse estudo tem como objeto a gerência de serviços de 
AB, e como objetivo investigar como tem sido realizada a função gerencial nas 
Unidades Básicas de Saúde com Equipe de Saúde da Família, na macrorregião 
ampliada de Diamantina/MG. O estudo será desenvolvido em duas fases, sendo que, 
na primeira, será aplicado um questionário estruturado aos profissionais que exercem a 
função de gerentes das 158 equipes de saúde família da macrorregião ampliada de 
Diamantina/MG. As questões abordarão três eixos: perfil do profissional; inserção 
do profissional na Atenção Básica à Saúde e; trabalho gerencial. Os dados 
provenientes dos questionários serão analisados por meio do software estatístico STATA 
11.0. A segunda etapa da pesquisa consistirá em uma abordagem qualitativa com 
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realização de entrevistas abertas com os gerentes que assumem cargos de gerência e 
assistência, no intuito de aprofundar na compreensão de como se dá o processo de 
trabalho e as dificuldades encontradas pelos profissionais que exercem função 
gerencial associada a outras funções, como assistenciais. as entrevistas serão gravadas, 
transcritas e analisadas por meio da análise de conteúdo. Os resultados obtidos a partir 
deste estudo indicarão como a função gerencial tem sido desempenhada nas Unidades 
Básicas de Saúde com Equipe de Saúde da Família na macrorregião ampliada de 
Diamantina, produzindo subsídios para potencializar o trabalho dos profissionais que 
exercem essa função, além da criação futura de um curso de especialização de gerentes 
de UBSs na região, em consonância com sua realidade, contribuindo para o 
aprimoramento do trabalho na perspectiva de fortalecer a APS. 

Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo Primário: 
Investigar como a função gerencial nas Unidades Básicas de Saúde, com Equipes da 
Estratégia Saúde da Família, tem sido realizada na macrorregião de Diamantina, MG. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Riscos: 
Tanto na primeira quanto na segunda etapa da pesquisa, os riscos aos quais os 
participantes estarão expostos serão mínimos. Podemos citar, como possíveis riscos, os 
de ordem psicológica e/ou emocional, tais como: constrangimento ao responder o 
questionário e receio em relação à quebra de sigilo. Entretanto, como forma de 
minimizar os riscos previstos, será explicado ao participante quaisquer informações 
sobre a pesquisa e sanadas suas dúvidas. Além disso, será esclarecido que a pesquisa é de 
cunho científico e que não possui caráter avaliativo e/ou punitivo. Serão garantidos o 
sigilo e o anonimato através da aplicação individual do questionário, além da descrição 
dos resultados da pesquisa sem a utilização de características que possam identificar o 
indivíduo, tais como nome ou outra referência que o identifique. Também será 
assegurado ao participante a liberdade de se recusar a participar ou de retirar seu 
consentimento no decorrer do estudo. 

Benefícios: 
Os benefícios poderão ser diretos ou indiretos, na medida em que os resultados da 
pesquisa poderão indicar como a função gerencial tem sido realizada nas Unidades 
Básicas de Saúde com Equipe de Saúde da Família na macrorregião ampliada de 
Diamantina. Com esses resultados será possível ter subsídios para potencializar o 
trabalho dos profissionais que exercem essa função e a criação futura de um curso de 
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especialização de gerentes de UBSs na região, em consonância com sua realidade. 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
A pesquisa será dividida em duas etapas. Na primeira, será realizado um estudo 
observacional descritivo e transversal de abordagem quantitativa. Nesta etapa, serão 
enviados questionários estruturados para os gerentes das Unidades Básicas dos 33 
municípios sob jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina/MG. 
Na segunda etapa, alguns aspectos subjetivos relacionados ao cotidiano de trabalho dos 

gerentes serão abordados por meio de uma pesquisa qualitativa. Isso permitirá um 
aprofundamento em assuntos relacionados à sua formação e à experiência na condução 
do cargo de gerente. Considerando que a amostra são 158 gerentes que deverão 
responder os questionários na primeira etapa da pesquisa, pretende-se, na segunda etapa, 
entrevistar 95 gerentes para que se possa identificar os aspectos relacionados ao processo 
de trabalho dos gerentes que assumem duas funções, bem como reconhecer os fatores 
que dificultam a realização de suas atividades tanto as gerenciais, quanto assistenciais. 
Este quantitativo amostral deve-se ao fato de que, em média, 60% dos profissionais que 
realizam atividades assistenciais na Atenção Básica à Saúde, atuam simultaneamente em 
atividades gerenciais (Ohira, Junior e Nunes, 2014). A coleta de dados acontecerá em 
duas fases sendo que, em um primeiro momento, será aplicado um questionário 
estruturado aos profissionais dos 158 serviços de Atenção Básica à Saúde da 
macrorregião de Diamantina/MG. As questões abordarão três eixos: perfil do 
profissional; inserção do profissional na Atenção Básica à Saúde e; trabalho 
gerencial. Os questionários foram elaborados pelas pesquisadoras, com referência 
aos instrumentos de pesquisa utilizados por Bloise (2015) e por Carvalho (2012). Os 
questionários serão desenvolvidos a partir da ferramenta Google Forms, sendo esta 
própria para se criar formulários online e apresentando características vantajosas em 
coleta de dados via internet (SILVA; LÓS; LÓS, 2011). O referido documento irá conter 
em sua primeira página o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, 
caso o gerente, ao término da leitura, opte por não participar da pesquisa, a página 
será direcionada a um agradecimento. A segunda etapa da pesquisa consistirá em uma 
abordagem qualitativa com realização de entrevistas abertas, no intuito de aprofundar na 
compreensão de como se dá o processo de trabalho e as dificuldades encontradas pelos 
profissionais que exercem função gerencial associada a outras funções, como 
assistenciais. Serão identificados, a partir dos questionários, aqueles profissionais que 
assumem cargos de gerência e assistência, os quais serão novamente contatados para 
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participação da segunda etapa da pesquisa, visando aprofundar alguns aspectos que não é 
possível se fazer em um estudo quantitativo. Caso aceitem participar dessa etapa, as 
pesquisadoras realizarão as entrevistas pessoalmente ou por meio de Skype ou Whatsapp 
vídeo, conforme a preferência dos participantes. As entrevistas serão gravadas e 
posteriormente transcritas na íntegra. Nesta etapa, também será necessário a leitura e 
assinatura do TCLE.Para a análise dos dados será realizada uma análise descritiva e 
analítica considerando 95% de Intervalo de confiança. Realizaremos a medida de 
associação por meio do odds ratio (OR). Os dados provenientes dos questionários serão 
analisados por meio do software estatístico STATA 11.0. Já as entrevistas transcritas 
serão analisadas através da análise de conteúdo proposto por Bardin (2011). 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Foram apresentados a carta de rosto, TCLEs, cronograma, projeto detalhado e cartas das 
instituições co- partícipes. 

Recomendações: 
- Segundo a Carta Circular nº. 003/2011/CONEP/CNS, de 21/03/11, há obrigatoriedade 
de rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável e 
pelo pesquisador, que deverá também apor sua assinatura na última página do referido 
termo. 
- Relatórios final deve ser apresentado ao CEP ao término do estudo em 31/12/2022. 
Relatórios parciais devem ser apresentados em: 02/10/2019, 02/04/2020, 02/10/2020, 
02/04/2021, 02/10/2021, 02/04/2022 e 02/10/2022. Considera-se como antiética a 
pesquisa descontinuada sem justificativa aceita pelo CEP que a aprovou. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
O projeto atende aos preceitos éticos para pesquisas envolvendo seres humanos 
preconizados na Resolução 466/12 CNS. 

Considerações Finais a critério do CEP: 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 
Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 27/03/2019  Aceito 
do Projeto ROJETO_1274521.pdf 06:32:09  

Declaração de cartas_co_participe.docx 27/03/2019 KARINA CENCI Aceito 
Instituição e  06:31:23 PERTILE  
Infraestrutura     

Cronograma cronograma_novo.docx 27/03/2019 KARINA CENCI Aceito 
Cronograma cronograma_novo.docx 06:30:28 PERTILE Aceito 
Projeto Detalhado / Projeto_Karina_final_novodocx.docx 27/03/2019 KARINA CENCI Aceito 
Brochura  06:30:14 PERTILE  
Investigador     

Outros Guia_entrevista.docx 18/01/2019 KARINA CENCI Aceito 
  17:37:16 PERTILE  

Outros Questionariofinal.docx 18/01/2019 KARINA CENCI Aceito 
  17:16:51 PERTILE  

TCLE / Termos de TCLE2_novo.docx 18/01/2019 KARINA CENCI Aceito 
Assentimento /  17:16:34 PERTILE  
Justificativa de     
Ausência     

TCLE / Termos de TCLE1_novo.docx 18/01/2019 KARINA CENCI Aceito 
Assentimento /  17:15:26 PERTILE  
Justificativa de     
Ausência     

Folha de Rosto folha_de_rosto.pdf 17/12/2018 KARINA CENCI Aceito 
  14:08:40 PERTILE  

Orçamento FONTE_DOS_RECURSOS.docx 15/12/2018 KARINA CENCI Aceito 
  15:56:45 PERTILE  

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

DIAMANTINA, 04  de Abril de 2019 
 

 

Assinado por: 

Simone Gomes Dias de Oliveira (Coordenador(a))  
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