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RESUMO 

 

 

Este trabalho traz uma proposta relacionada com as políticas da Nova Gestão Publica que é 

avaliação do setor público com ferramentas utilizadas de eficiência na iniciativa privada. 

Nesse caso verifica-se as unidades básicas de saúde (UBS) do município de Mossoró-RN nos 

anos de 2008 e 2009 para avaliar a eficiência de alocação dessas unidades. Para a realização 

desta avaliação usou-se de ferramental de pesquisa operacional. Foram realizados uma série 

de testes e analisados a evolução dos resultados de um para o outro. Inicialmente foi aplicado 

teste somente com DEA (Análise por Envoltória de Dados) apresentando um número, 

consideravelmente, alto de unidades eficientes em relação ao universo e uma média de 

eficiência muito baixa. Buscando trabalhar os resultados empregou-se, posteriormente, o 

método de seleção de variáveis Stepwise, após esta aplicação apurou-se resultados, viu-se 

aumento das unidades básicas eficientes, que isso do ponto de vista da avaliação de eficiência 

técnica não é bom indicador, pois pode destorcer a realidade, bem como o aumento 

considerável da eficiência média. Na ocasião de aproximar os números a realidade dos 

usuários decidiu-se posteriormente, partir para comparação da análise, com inferências dos 

decisores, foi realizado uma introdução de restrições nas variáveis com aplicação do método 

SMARTS (Simple-Attribute Rating Technique) e novamente com essas restrições através de 

coleta qualitativa é aplicado um novo DEA com restrições criadas pelo SMARTS, porém 

estas restrições necessitaram de redução de folgas. Realizada então para colocar as restrições 

destro das fronteiras já criadas, uma regressão linear para redução das folgas e partir dessas 

novas condições, a avaliação passa a ser por tipo de procedimentos utilizados nas unidades de 

saúde e não por unidade básicas de saúde, dando oportunidade de uma unidade ser eficiente 

por serviços separadamente. Esta análise distribui melhor a eficiência técnica e consegue 

responder a proposta do trabalho, encontrando um serviço eficiente por unidade básica, 

chegando a ter mais de um tipo de serviço eficiente por unidade básica. 

 

Palavras-chave: Unidade Básica de Saúde, SMARTS, DEA. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a proposal relating to the policies of the New Public Management which is 

the assessment tools used in public sector efficiency in the private sector. In this case there is 

the basic health units in the municipality of Mossoró-RN in 2008 and 2009 to assess the 

allocative efficiency of these units. In carrying out this assessment tool is used for operational 

research. Were  a series of tests and analyzed the evolution of the results of each other. 

Initially the test was applied only with DEA (Data Envelopment Analysis) presents a number 

considerably higher efficient units in the universe and a very low average efficiency. Looking 

for work results is used, then the method of stepwise variable selection, after this application 

was found results saw an increase of the basic units efficient, that from the standpoint of 

evaluation of technical efficiency is not good indicator because it can distort reality, and the 

average increase in efficiency. At the time of bringing the reality of the numbers of users 

decided later, from the analysis for comparison with inferences of decision-makers was held 

in an introduction of noise variables with application of the method SMARTS (Simple-

Attribute Rating Technique) and again with these restrictions by collecting qualitative and 

apply a new DEA restrictions created by SMARTS, but these restrictions needed to reduce 

clearances. Then carried out to put the restrictions handed borders has created a linear 

regression and to reduce clearances from these new conditions, the evaluation becomes a kind 

of procedures used in health facilities and not for basic health unit, giving an opportunity to a 

unit to be effective for services separately. This analysis delivers the technical efficiency and 

better able to respond to the proposal of the work, finding an efficient service for basic unit, 

even having more than one kind of efficient service for the basic unit. 

 

Keywords: Basic Health Unit, SMARTS, DEA 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, inicia-se abordando a preocupação sobre a aplicação da excelência do 

trabalho no setor público através da eficiência produtiva. Aqui também são apresentados os 

objetivos, a metodologia, a delimitação da pesquisa e a estrutura da dissertação. 

  

1.1 Relevância do estudo 

 

O setor público no Brasil soa para muitos como lugar de abrigo para a incompetência. 

Isso acontece em virtude da falta de consciência que persiste em relação à eficiência no setor 

público brasileiro. A estrutura do próprio Estado e das obrigações de que ele foi incumbido, 

ao longo de sua História, não permitiu que houvesse opção de poder, ou não, operar com 

eficiência, pois, existindo eficientemente, ou não, o Estado provedor de todas as coisas teria, e 

tem, de estar presente. 

No inicio da década de 1990 com o neoliberalismo e a busca do Estado mínimo, o que 

fez com que a postura de Estado promovedor passasse a ser regulador. Com essa 

característica, e o setor privado assumindo áreas que outrora eram de domínio estatal, 

percebe-se que, paulatinamente, a cultura da eficiência vem adentrando o setor público. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso, surgem as agências reguladoras e, num 

plano mais micro, que é o que nos contempla, surge a idéia de levar ao setor público a 

preocupação de eficiência no âmbito das gerências, função que existe para perpetuação da 

empresa do setor privado e que não se havia despertado para aplicá-la à máquina pública. 

O conceito de Nova Gestão Pública conforme citado pela Confederação Nacional dos 

Municípios (2008), está associado a quatro modelos de gestão desenvolvidos no Reino Unido 

denominados de: Impulsos para a eficiência; Descentralização; Em busca da excelência e 

Orientação para o serviço público.  

 

 

A eficiência é um estado da produção em que a produtividade é máxima. Sua 

avaliação é feita a partir de medidas definidas sobre os planos de operação, 

disponíveis às organizações de um determinado sistema econômico, de modo 

que expressem a habilidade dos gestores da produção em executar um dos 

planos de operação de máxima produtividade. Tais medidas permitem 

identificar esses planos de produtividades máximas. O conjunto desses planos 
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é chamado de fronteira de eficiência, que também é chamada de fronteira de 

melhores práticas. (FRANÇA, 2005, p.20) 

 

 

 É nessa preocupação e conscientes da complexidade e dos cenários diferentes quando 

se trata de problemas sociais em que o objetivo não é geração de lucros, e sim outros valores 

que estão em questão, que se buscará mediante uma análise, avaliar e encontrar possíveis 

respostas para o cenário da saúde pública no município de Mossoró-RN. 

Neste trabalho, se procurará desenvolver um modelo básico de avaliação de 

desempenho das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Mossoró, por intermédio 

de banco de dados. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral: 

 

Avaliar a eficiência técnica das Unidades Básicas de Saúde do município de Mossoró no ano 

de 2008 a 2009 por meio do modelo Análise por Envoltória de Dados (DEA). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 ● Apresentar uma resenha sobre o problema de saúde publica no Brasil 

na ótica do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 ● Estruturar um modelo para avaliação de Unidades Básicas de Saúde no município de 

Mossoró com base nos anos 2008 e 2009; 

 ● Avaliar e identificar o conjunto de insumos e produtos das Unidades Básicas de Saúde a ser 

utilizado no modelo;  

 ● Aplicar o modelo DEA e realçar as unidades com baixo desempenho nos anos 2008 e 

2009; 

 ● Aplicar uma modelagem SMARTS/DEA e analisar os resultados. 
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1.3 Metodologia da Pesquisa 

 

A partir das informações contidas neste último relatório – do Monitoramento de Ações 

Programáticas (PMA2), o presente estudo avaliará a eficiência das Unidades Básicas de Saúde 

do município de Mossoró nos anos de 2008 e 2009, aplicando o modelo básico de avaliação 

de desempenho baseado na Análise Envoltória de Dados – DEA, Data Envelopment Analysis 

– que foi desenvolvida por Charnes et al. (1978) para determinar a eficiência de unidades 

produtivas.  

Vale ressaltar que o relatório contém uma vasta gama de serviços, ou seja, (outputs) que 

serão analisados a partir de (inputs) que foram selecionados por serem os macros geradores de 

todos os serviços, ou pelo menos de sua grande maioria. Por isso, foram escolhidos os (inputs) 

número de funcionários e número de famílias cadastradas por Unidades Básicas; em relação 

aos outputs foram escolhidos números de atendimentos médicos, atendimentos por enfermeiro 

e encaminhamentos, sendo estes contemplados pela maioria dos serviços prestados à 

comunidade.   

Será de grande relevância o estudo em questão, pois cada Unidade Básica de Saúde será 

uma DMU (Decision Making Unit) com suas avaliações comparativas individuais entre si, 

resultando numa prestação de serviços (outputs) à comunidade. As numerações estatísticas 

podem ser classificadas numa escala de ótimo, bom, ruim e muito ruim, mediante e 

dependendo dos insumos apresentados (inputs), que, no caso, são todos os materiais 

necessários para que, numa Unidade de Saúde, possa ocorrer o funcionamento normal da 

mesma. 

Será realizada uma pesquisa quantitativa, por amostragem, em UBS, a fim de detectar, 

na prática, algumas sinalizações de irregularidades que o sistema venha a apontar depois  de 

confrontadas se poderão ser validadas ou não. 

Para uma melhor avaliação do problema em estudo, propõe-se realizar uma análise 

multicritério para restrição aos “pesos” (“pesos” são atribuições de compensação 

multiplicados às variáveis para equalizá-las entre si na busca de expandir a fronteira de 

produção) de cada variável inputs e outputs e, dessa forma, atender à deficiência apresentada 

pela DEA em lançar “pesos” que são arbitrados pelo próprio modelo, segundo Lins (2006). 

 

 



16 

 

1.4 Delimitação da Pesquisa 

 

Uma questão chave do modelo está relacionada ao limite de variáveis a serem 

consideradas do modelo (inputs e outputs). Em uma Unidade Básica de Saúde existem 

inúmeros produtos e a seleção de variáveis pode comprometer a qualidade da análise. Foi 

decidido então, após entrevista com duas coordenadoras de PSF de cidades diferentes, que 

seria mais interessante a análise ser feita pelas macros, ou seja, um leque de serviços médicos 

e chamá-lo de atendimento médico bem como um leque de serviços prestados por enfermeiros 

e técnicos, a fim de não penalizar nenhum produto, oriundo das  unidades que concentram a 

maioria dos atendimentos, atendimento médico e por enfermeiro não seriam prejudicadas nem 

favorecidas nos processos de coleta e análise dos dados da pesquisa. 

A decisão de escolha dos anos de 2008 e 2009 foi a propósito de que uma avaliação 

entre estes dois anos, comparando-se cada unidade, sendo esta série um considerável banco de 

dados, mostrava-se mais coerente. Se fossem comparados anos anteriores, teríamos um 

problema de discrepância entre as quantidade de UBS e o volume de pessoas atendidas dado o 

caráter expansivo da cidade nos últimos 6 anos. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

 

Este trabalho é divido em cinco capítulos. No primeiro capítulo, foi abordado um breve 

histórico da saúde pública no Brasil, bem como, na cidade de Mossoró. Relevância do estudo, 

objeto, metodologia e delimitação da pesquisa. 

O segundo capítulo trata da base conceitual da dissertação. São abordados os conceitos 

sobre Análise Envoltória de Dados (DEA), a Técnica de Simples Avaliação Multicritério 

usando Pesos (SMARTS), os Trabalhos com DEA e Multicritério, e os Trabalhos com DEA 

aplicados em saúde pública.   

O terceiro capítulo aborda a Saúde Pública sob a ótica do SUS, a classificação da 

atenção à saúde em alta, média e baixa complexidade e o PSF. 

O quarto capítulo trata da estruturação do problema, da definição das variáveis, da 

justificativa, dos testes, da aplicação e da discussão dos resultados. 
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O quinto capítulo aborda o SMARTS/DEA, a aplicação, a análise dos resultados, a 

análise qualitativa soluções correções na modelagem. 

O sexto e ultimo capítulo apresenta a conclusão do trabalho, as limitações e sugestões 

para trabalhos futuros. 
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2. BASE CONCEITUAL 

 

Para a avaliação de eficiência de Unidades de Saúde Básica, é necessário representar o 

problema por meio de um modelo matemático, e compreender a relação entre as principais 

variáveis do problema. Para tanto, neste capítulo, apresenta-se a Análise por Envoltória de 

Dados, que deriva da Pesquisa Operacional, e também o uso de modelos que podem incluir a 

interferência dos decisores de cada processo nas ferramentas dos modelos de Multicritério, no 

caso, o SMARTS.  

 

2.1 Análise por Envoltória de Dados (DEA) 

 

Em virtude da natureza do problema e tendo em vista que ele está associado a questões 

de decisão, geralmente o que são formalmente utilizados para realizar esse tipo de pesquisa 

são métodos matemáticos. Conforme Hiller (2006) estes métodos são as Ciências da 

Gerência, ou Ciência da Decisão, ou Pesquisa Operacional (P.O.) de uso, a princípio, militar, 

mas, após a Segunda Guerra Mundial, foram sendo largamente utilizados em problemas 

comuns de decisão, comuns a partir da idéia de Taylor de incorporar o método científico a 

processos de decisão em empresas. 

As fases usuais da construção de um Modelo de Pesquisa Operacional segundo Hiller 

(2006) são: Definir o problema; Formular um modelo matemático para resolver o problema; 

Desenvolver um procedimento computacional; Testar o modelo; Preparação para aplicação 

contínua; Implementação. 

Um modelo de Pesquisa operacional permite a busca de soluções ótimas para a 

organização, eliminando a possibilidade ou obrigatoriedade de serem usadas as soluções 

subótimas que podem beneficiar apenas uma parte do processo ou um indivíduo. Ainda 

segundo Hiller (2006) os objetivos usados no estudo devem estar muito claros e manter um 

grau de consistência com os objetivos da organização. 

Antes do advento computacional popularizado, uma das grandes dificuldades da P.O. 

era a falta de dados. Hoje, o quadro revela outro problema: a grande quantidade de dados 

pode dificultar a análise dos que, verdadeiramente, são relevantes. Segundo Moreira (2010), 

para um modelo matemático há dois grandes tipos de variáveis: as variáveis não controladas 

pelo analista do problema e as variáveis de decisão. 
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“Segundo Hiller (2006;12) “o modelo matemático de problema de negócios é o sistema 

de equações e expressões matemáticas relativas que descrevem a essência do problema.” 

Para resolução dos problemas das empresas ou instituições, há casos em que não é 

suficiente um modelo matemático, e sim mais tipos ajudando na análise de um mesmo 

problema. Existem vários Modelos de P.O., o que nós iremos utilizar nesta pesquisa é a 

Programação Linear que consiste em funções matemáticas em que, tanto o objetivo, quanto as 

restrições são funções lineares. Hiller (2006), diz que a palavra programação, nesse caso, tem 

sentido de “planejamento”, portanto, a programação linear envolve o planejamento de 

atividades para obter um resultado ótimo.  

Uma aplicação relativamente recente de Programação Linear como ferramenta de apoio 

à decisão em problemas das mais variadas circunstâncias, é modelo Data Envelopment 

Analysis (DEA) que, conforme Fried (1993), constrói-se uma fronteira de produção e a 

mesma propõe duas abordagens a paramétrica e a não paramétrica. A paramétrica é 

caracterizada por ser uma função de produção com parâmetros constantes, uma forma 

funcional normalmente para a tecnologia em que a estimação é feita pelos modelos 

econométricos.    

Segundo Lins et all, (2008), os modelos clássicos de Análise por Envoltória de Dados 

foram inicialmente popularizados por Charnes, Cooper e Rhodes em 1978 e, posteriormente. 

por Banker, Charnes & Cooper (1984) com retornos variáveis de escala, consistindo em 

avaliação não-paramétrica para mensuração de eficiência de unidades de tomada de decisão 

(Decision Making Units. DMUs). Na forma não paramétrica, a função adotará que o conjunto 

de produção deve satisfazer a determinadas propriedades. Nela , não se utiliza uma função de 

produção para todas as ocasiões, pois esta função input-output vai ser criada de acordo com as 

características do objeto a ser estudado, bem como com os “pesos” das variáveis, como o 

próprio modelo se encarrega de calcular. 

 

 

No DEA, as DMUs realizam tarefas similares e se diferenciam pelas quantidades dos 

insumos que consomem e dos produtos que resultam. Supõe-se que o conjunto de 

possibilidade de produção, como se mencionou anteriormente, deve satisfazer 

determinadas propriedaes, ou seja, não há suposições sobre a fronteira propriamente 

dita. O conjunto de produção é limitado pela fronteira de produção composta por 

aquelas DMUs que são eficientes. A determinação das DMUs eficientes é feita através 

da resolução, para cada uma delas, de um sistema de equações lineares definido para 

mensurar o nível de eficiência de cada DMU. 

(SAMPAIO, B.& MELO A.2008) 
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A definição de eficiência utilizada nesse modelo conforme Lins, 2006 segue o conceito 

de Pareto-Koopmans. Este conceito diz que, sendo a eficiência um vetor de input-output, será 

eficiente somente se nenhum dos outputs puder ser aumentado sem que algum outro output 

seja reduzido ou algum input seja aumentado, ou nenhum dos inputs pode ser reduzido sem 

que algum outro input seja aumentado, ou algum output seja reduzido. 

Segundo Gomes et al. (2007), o objetivo do método DEA é construir uma fronteira de 

referência, permitindo a classificação das unidades de decisão em unidades eficientes ou 

ineficientes, tendo como referencial a superfície formada por esse conjunto. As unidades 

eficientes são localizadas sobre a fronteira enquanto as ineficientes localizam-se abaixo dela. 

Em suma, a Análise por Envoltória de Dados funciona como um processo produtivo que 

busca otimizar os insumos para alcançar a quantidade ótima de produtos relacionada aos 

insumos utilizados.  A Figura 1 a seguir ilustra essa característica. 

 

FIGURA 2.1 PROCESSO DE SIMULAÇÃO DO MODELO DEA 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Ainda segundo Lins (2006), o modelo DEA pode trazer algumas vantagens com relação 

a outros modelos como, por exemplo, não haver necessidade de conversão para uma mesma 

unidade monetária, como nos modelos econométricos. Também nesse modelo, os índices de 

eficiências são baseados em dados reais, além de se constituírem em uma alternativa aos 

métodos de análise de custo-benefício. 

Conforme exposto em Gomes, Mello e Freitas (2007), há dois modelos DEA clássicos. 

O modelo CCR (também conhecido por CRS ou constant returns to scale), que trabalha com 

retornos constantes de escala (Charnes et al., 1978) e assume proporcionalidade entre inputs e 

outputs. E o modelo BCC (ou VRS), atribuído a Banker et al. (1984), o qual considera 

retornos variáveis de escala, isto é, substitui o axioma da proporcionalidade pelo axioma da 

convexidade. São possíveis, tradicionalmente, duas orientações para esses modelos: 

orientação a inputs, quando se deseja minimizar os recursos disponíveis, sem alteração do 

 

INSUMOS 

 

PRODUTOS 

 

PROCESSO 

PRODUTIVO 
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nível de produção; e orientação a outputs, quando o objetivo é aumentar os produtos, sem 

mexer nos recursos utilizados. 

Ainda segundo Gomes, Mello e Freitas (2007) existem duas formulações equivalentes 

para DEA. De forma simplificada, pode-se dizer que uma das formulações (modelo do 

Envelope) define uma região viável de produção e trabalha com uma projeção de cada DMU 

na fronteira dessa região. A outra formulação (modelo dos Multiplicadores) trabalha com a 

razão de somas ponderadas de produtos e recursos, com a ponderação escolhida de forma 

mais favorável a cada DMU, respeitando-se determinadas condições. 

Neste trabalho será usado o modelo DEA CCR, já que as unidades básicas de saúde 

apresentam, aproximadamente, a mesma escala de produção. Em (1) e em (2) apresentam-se, 

respectivamente o modelo DEA CCR dos Multiplicadores e do Envelope, com orientação a 

inputs, já que, neste estudo, busca-se saber em quanto as unidades ineficientes deveriam 

reduzir os recursos usados, de modo a aumentar a eficiência, sem alterar as quantidades 

produzidas. Considera-se que cada DMU k, k = 1...n, é uma unidade de produção que utiliza r 

inputs xik, i = 1…r, para produzir s outputs yjk, j = 1…s. 

Em ambas as formulações ho é a eficiência da DMU o e análise; xio e yjo são os inputs e 

outputs da DMU 0. Em (1), vi e uj são os “pesos” calculados pelo modelo para inputs e 

outputs, respectivamente. Em (2), λk  representa a contribuição da DMU k na formação do 

alvo da DMU 0.  
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A DEA será aplicada às cerca de 40 Unidades Básicas de Saúde existentes no município 

de Mossoró-RN. Como inputs foram considerados “mão-de-obra empregada no 

funcionamento da unidade” e “insumos recebidos em cada Unidade Básica,” enquanto que “a 

quantidade de serviços prestados à comunidade” é o output. As informações sobre os insumos 

e produtos foram obtidas através de pesquisa de bancos de dados junto à Secretaria Municipal 

de Saúde no ano de 2008 e 2009.  Será feita uma avaliação dos dados para averiguação de 

qual modelo DEA será utilizado, podendo ser necessário até mais de um, e confrontá-los para 

que mais se aproxime da realidade. 

 

2.2  Método SMARTS 
 

No intuito de aproximar os decisores e torná-los participantes das análises de forma 

prática, rápida e principalmente usual por meios de mecanismos simples de abordagem e 

classificações elabora pelos mesmos e que principalmente possa ser executável no cotidiano 

pelo nível de simplicidade, optou-se pelo método SMARTS.      

O SMARTS - Simple Mult-attribute Rating Technique Using Swing – é uma técnica de 

simples avaliação de multicritério com troca de variáveis derivada do SMART que por sua 

vez se origina do MAUT – Multiattribute Utility Theory – Teoria da Utilidade Multiatributo, 

que foi desenvolvida por Edwards em 1977 e teve seu aprimoramento por Edwards & Barron 

em 1994.   

O SMARTS e o SMARTER foram, na verdade, uma versão de apoio para responder às 

necessidades de uma lacuna deficiente do SMART, que o tornava inoperante (ou 

racionalmente inaceitável) na desproporcionalidade de “pesos” para variáveis com 

características distintas. Portanto, o SMARTS passa agora a um novo processo de elicitação 

dos “pesos” que se conhece como processo de troca (Gusmão, 2005).    
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No caso do SMARTER ele atua selecionando os “pesos” dos critérios de acordo com a 

importância relativa de cada variável, sendo essa abordagem conhecida como ordenações dos 

critérios (Schramm e Morais, 2008).  

 

 
O procedimento desenvolvido por ele era simples - os decisores julgavam o grau de 

importância de cada atributo em relação aos outros e estes julgamentos podiam ser 

facilmente colocados num conjunto de “pesos” normatizados – porém, o procedimento 

ignorava que a escala dos valores de cada alternativa, bem como a importância relativa 

dos critérios , tinha que ser refletida em todos os “pesos”, ou seja, estes tinham que ser 

proporcionais a uma medida de dispersão referente aos valores das alternativas 

multiplicada ou balizada por uma medida de importância (Schramm, 2008). 

 

 

Essas técnicas têm como objetivo tornar simples o uso do método com a finalidade de 

que o mesmo seja executável. O SMARTS de Edwards & Barron (1994) tem um propósito de 

mensurar a utilidade multiatributo num processo de tomada de decisão que está dividido em 

nove etapas. 

1ª Etapa: Identificar o modelo e a especificação dos decisores. Esta etapa é subdividida 

em: a) Especificação dos procedimentos necessários para adequar os elementos do modelo a 

ser utilizado. b) Preparação para orientação do problema e como a ferramenta de apoio à 

decisão será direcionada para a solução. 

2ª Etapa: Elaborar uma hierarquia de objetivos, todos eles apontados anteriormente 

pelos decisores. Aqui, as prioridades devem estar em comum acordo com o que apontaram os 

decisores. Uma maneira de envolver a todos é acatar todas as sugestões e, num segundo 

momento reunir a todos e eliminar as menos importantes e as que estão em duplicidade. 

Ainda nesta etapa, recomenda-se que não deve haver doze ou mais atributos e que, caso isso 

aconteça, deve-se aplicar uma análise de redução de disparidade na representação do peso. 

3ª Etapa: Identificar os objetos de avaliação no modelo de apoio à decisão. Analisar as 

alternativas reais e hipotéticas e identificar estas últimas para a melhora do desempenho da 

análise. 

4ª Etapa: Elaborar uma matriz dos objetivos de avaliação por critérios. Os critérios 

tangíveis devem ter valores relativos; para os não tangíveis deve ser criado um critério de 

utilidade unidimensional, que veremos na etapa 6. 

5ª Etapa: Colocar as opções em escala ordinal, ou seja, faz-se a ordenação e, em seguida 

eliminam-se, ordinalmente, as opções dominadas. Contudo, deve-se ter certeza de que a 

eliminação não comprometerá as faixas dos atributos. 
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6ª Etapa: Testar as pontuações feitas nas opções tangíveis através de construção de 

função linear. Em seguida testar as faixas de pontuação entre si para alinhá-las, utilizando 

uma faixa mais larga para as utilidades unidimencionais. Por fim, criar cada função linear 

para comparar os pontos mais distantes da reta. 

7ª Etapa: Este é o passo que diferencia do SMART é o chamado troca de “pesos” e tem 

por finalidade ordenar por importância da variável. Nele, é feita uma série de questionamentos 

aos decisores sobre preferências das variáveis. 

8ª Etapa: Definir os “pesos” de cada critério exposto na etapa anterior. Os resultados 

dos decisores depois de apurados e ordenados, representam “pesos”. 

9ª Etapa: Tomada de decisão. (SCHRAMM, 2008) 

 

2.3 Publicações de DEA/SMARTS 

 

Nesse ponto, torne-se imprescindível mencionar alguns exemplos de publicações que 

abordam a temática do uso da aplicação estatística, juntamente com a presença da variável 

direcionada pelo decisor. Podemos citar como SEYDEL, (2005), por exemplo, que desenvolveu 

um trabalho de seleção de fornecedores com o uso de DEA e SMARTS, no seu artigo ele apresenta as 

dificuldades da DEA em posicionar os fornecedores, porém, algo mais visível nessa análise foi que a 

introdução do SMARTS não alterou os resultados apresentados.  

Em outro trabalho, no qual vemos do uso de DEA e modelos multicritério, segundo 

Junior, (2008), houve a introdução da seleção de “pesos” com vários modelos diferentes de 

multicritérios em conjunto com o DEA. Este estudo apresentou evidência de correlação 

significativa entre os métodos tradicionais e os de tomada de decisão, sendo, nesse caso, como 

pontua o autor apenas um reforço na modelagem DEA para torná-la aceita pelos críticos do 

método.    

Ainda vemos em outro trabalho, uma tese de Gusmão (2009) em que este autor faz uma 

avaliação sobre investimentos em sistemas de informação e passa a utilizar o SMARTS para o 

julgamento de valor dos decisores. Tudo acontece a partir da ordenação dos atributos de 

avaliação com relação ao grau de importância deles e com o objetivo de filtrar os input e 

output que vão ser, de fato, importantes para serem gerados os resultados na DEA. Tais 

adaptações tornam o uso da pesquisa operacional mais próximo da realidade. 
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2.4 Trabalhos DEA em Saúde Pública 

 

Estudos da DEA, aplicados à saúde nos anos 90, eram algo inovador e propício para a 

avaliação de eficiência em instituições sem fins lucrativos, conforme diz Worthington, (2004). 

Estudos de análise de eficiência utilizando métodos estocásticos e DEA, não mostram 

diferenças significativas. Neste trabalho, faz-se uma coletânea de estudos de análise de 

eficiência nos hospitais, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e percebe-se a 

diferenciação entre os hospitais públicos e privados. Porém, não há relevância para a análise 

dos hospitais especializados, ou seja, o fato de serem especializados não melhora sua 

eficiência.  

Segundo Worthington, (2004), a seleção de variáveis se dá, conforme o peso das 

mesmas, principalmente no que se diz respeito a custo. Nos hospitais que não têm fins 

lucrativos a formação de sua curva de eficiência é de foco diferente dos que os possuem. 

Ainda se tratando da seleção de variáveis podemos citar Renner, Ade et all (2005) que 

desenvolveram um estudo em Serra Leoa, com Unidades Básicas de Saúde daquele país, cujo  

objetivo consistia em orientar o controle sobre os insumos e, especialmente, a implantação de 

recursos humanos. Nesse estudo, foram utilizadas um total de 8 variáveis, sendo 6 saídas e 2 

entradas. São estes os outputs:  

1- número de pré-natal, pós-natal e visitas; 2 – número de partos, 3 – nutrição, visitas de 

acompanhamento de crescimento infantil; 4 – números de visitas de planejamento familiar; 5 

– número de crianças acima de 5 anos e gestantes vacinadas com anti-tétano; 6 –número total 

de sessões que abordem educação e saúde por meio de visitas domiciliares. Os dois inputs 

são:  

1 – O pessoal técnico; 2 – número de pessoal de suporte (parteiras, porteiros e vigias). 

Nesse artigo, em particular, o autor cita uma série de limitações que podem afetar nos 

resultados da pesquisa, tornando-os não muito condizentes com a realidade, não pelas 

limitações do modelo, mas, pelas circunstâncias locais. 

Em um outro trabalho, Tsai (2002) mostra o uso de DEA no Reino Unido, aplicado à 

saúde desde 1995, para áreas específicas como, por exemplo, dentistas e assistência de pré-

natal. Mais recentemente, foi aplicado na medida de eficiência de hospitais do Reino Unido, 

na averiguação dos produtos de forma geral que ele serve a sociedade. Este apresenta uma 

modelagem tradicional de aplicação de DEA ora aplicado ao insumo, ora aplicado ao produto. 
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Muitos trabalhos estão utilizando a ferramenta DEA com auxílio de modelos 

multicritérios para o melhoramento das análises. 

  

 

3 SAÚDE PÚBLICA NA ÓTICA DO SUS 

Este capítulo apresenta um breve histórico do sistema de saúde brasileiro desde seus 

registros iniciais até o surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e a implantação do SUS 

na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. 

 

3.1 Breve Histórico da Saúde Pública Brasileira 

 

Ao longo de sua história, a saúde pública brasileira vem se definindo como carente de 

seus diversos aspectos, e com o processo da complexidade que caracteriza, também vai 

ganhando novas adaptações e entendimentos no foco do setor público.   

Saúde pública, no Brasil, não é um tema recente e os alvos da sua aplicação são 

percebidos ao longo de seu desenvolvimento histórico. Os primeiros registros de atuação 

concreta da saúde pública foram na preocupação em ganhar credibilidade no comércio 

exterior, com a comercialização de seu principal produto de exportação, o café, no século 

XIX. Porém, ações objetivas, voltadas especificamente para a saúde e sob responsabilidade do 

Estado, somente ocorreram no século XX. 

A análise dos problemas e reformas da saúde, na época, consistia em determinações 

urbanas e rurais, no que diz respeito a processos de trabalho, ao nível de empresas agrícolas 

ou urbano-industrial. Alguns panos de fundo existentes para este cenário, o papel do Estado 

atribuído pela sociedade e o precário desenvolvimento técnico e científico da época, são 

sinalizadores da interpretação das políticas de Saúde Pública. 

Segundo Souza & Gomes (1986) a aplicação de medidas diretas para que o Brasil viesse 

a ter uma outra imagem que fosse vista internacionalmente precisaria de uma varredura nas 

doenças e de o país ter controle dos principais males urbanos. Os pontos atendidos, 

inicialmente, foram as endemias e os problemas gerais de saneamento, mais frequentes nos 

centros urbanos e causados pelo aumento populacional derivado da economia cafeeira. Urgia, 
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naquele momento, providenciar o saneamento dos portos e dos núcleos urbanos, como São 

Paulo, Rio de Janeiro e Santos, que faziam parte da estrutura agro exportadora. 

Ainda segundo Souza & Gomes (1986), as principais doenças que assolavam os núcleos 

urbanos no Brasil eram a cólera, a peste bubônica, a febre amarela, a varíola, a tuberculose, a 

lepra e a febre tifóide nos anos de 1900. 

Conforme Vasconcelos (2001) no limiar da República, várias tentativas de combate a 

esses males começaram a ser ensaiadas e testadas e, para isso, criou-se um aparato legal, 

institucional e tecnológico necessário ao processo. Importa lembrar que o cenário político em 

que essas ações começaram a ser implementadas marcou fortemente sua forma de ser, pois a 

razão fundamental das campanhas de saúde eram os interesses da burguesia agro exportadora: 

a manutenção do fluxo comercial e a continuidade da imigração de mão-de-obra estrangeira. 

Salienta-se, também, que a intervenção sobre a população pobre era a forma direta de 

combater a transmissão de doenças, em vista das carências próprias dessa camada de 

população.      

Rodrigues Alves assumiu a Presidência da República em 1902 e lançou um programa de 

obras públicas dentre eles o saneamento do Rio de Janeiro. Por outro lado, foram tomadas 

medidas de “polícia médica” como forma de obrigar a população a praticar hábitos de higiene 

sob penas de repressão. Em 1904 foi posta em vigor a reforma dos Serviços Sanitários, 

efetuada por Oswaldo Cruz, a qual promovia campanhas contra febre amarela, peste bubônica 

e varíola, além de tomar medidas a respeito de hábitos de higiene urbana, estas com um 

caráter de imposição, utilizando-se de medidas jurídicas, e causando, assim, uma série de 

revoltas sociais (SOUZA & GOMES, 1986).  

Depois dessas medidas só houve mudanças mais evidentes já na década de 20, e 

segundo Souza & Gomes, a reforma Carlos Chagas de 1923 que teve como resposta a crise 

política deflagrada pela Revolta Tenentista de 1922. 

 

 

Com a reforma de 1923, cria-se o Departamento Nacional de Saúde Pública, 

estabelecendo-se como atribuições federais: o saneamento rural e urbano; a 

propaganda sanitária; a higiene infantil, industrial e profissional; atividades de 

supervisão e fiscalização; saúde dos portos e do Distrito Federal e o combate às 

endemias rurais  (SOUZA & GOMES,1986, p. 45).  

 

 



28 

 

A gestão pública de saúde teve dois marcos na História do século XX, o de antes de 

1930 e o pós 30. Os trabalhadores, até esta data, tinham benefícios fornecidos pelas Caixas de 

Aposentadorias e Pensões, o que significa dizer que eram poucos os trabalhadores 

beneficiados, restando à grande maioria recorrer à assistência médica oferecida pelos serviços 

públicos. Com a alteração e a ampliação das bases sociais do Estado pós 30, as questões 

sociais ganharam dimensões políticas (SOUZA & GOMES, 1986). 

Na Constituição de 1946, ocorreram novas mudanças dando caráter de avanço à  

qualidade da saúde no Brasil, pois se chegava a um período de 19 anos de democracia que 

findaria em 1964. Essas inovações, que merecem destaque, foram: surgimento do Ministério 

da Saúde, em 1953; reorganização dos serviços nacionais no Departamento Nacional de 

Endemias Rurais (DNERu), em 1956; implementação da Campanha Nacional Contra a lepra e 

das campanhas de controle e erradicação de doenças, como a malária, de 1958 a 1964. 

(CONASS, 2007, p. 23). 

Conforme relatam Souza e Gomes (1986), a mudança no cenário da nova dinâmica de 

acumulação do capital industrial produziu aceleração da urbanização e ampliou a massa de 

trabalhadores que viviam em precárias condições de higiene, saúde e habitação. Dessa forma, 

as políticas de saúde de caráter nacional ficaram organizadas em dois subsetores: saúde 

pública e o de medicina previdenciária, este último perdurou até meados dos anos 60. 

Devido ao crescente papel do Estado como regulador ocorreu em 1967 a unificação da 

Previdência Social e, segundo Almeida et all, (2005), as práticas de assistencialismo utilizadas 

antes do golpe receberam ênfase e foram ampliadas. Essas medidas justificaram a de perda do 

poder aquisitivo e as péssimas condições de vida observadas no período da ditadura. 

Outro importante fato que se deu ainda em período democrático foi a 3ª Conferência 

Nacional de Saúde (3ª CNS), realizada em dezembro de 1963. Uma das principais pautas 

dessa conferência era a transferência dos serviços de saúde para a responsabilidade do 

município , além de fazer uma avaliação crítica da realidade sanitária do país. (CONASS, 

2007, p. 24) 

No período entre 1945 a 1964, o país ainda se encontrava em um estado 

predominantemente rural. O combate às endemias rurais e às doenças transmissíveis 

mantinha-se, portanto, como a principal preocupação dos organismos de saúde pública. No 

entanto, a questão da inclusão da assistência médica neste campo é incorporada na agenda dos 

médicos sanitaristas (LIMA et all, 2005, p. 50).     
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O Sistema Nacional de Saúde em vigor no Brasil, no período militar, segundo Lima et 

all. (2005, p. 48), caracterizou-se pelo predomínio financeiro das instituições previdenciárias e 

pela hegemonia de uma burocracia técnica que atuava no sentido da mercantilização crescente 

da saúde. A lógica centralizadora deu cabimento ao governo militar para implantar reformas 

institucionais que afetariam profundamente a saúde pública e a medicina previdenciária. 

 Com a unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) no Instituto de 

Previdência Social (INPS), em 1966, concentraram-se todas as contribuições previdenciárias 

em um mesmo órgão, ao mesmo tempo em que o novo órgão passou a gerir as aposentadorias, 

as pensões e a assistência médica de todos os trabalhadores formais, embora excluíssem dos 

benefícios os trabalhadores rurais e uma gama de trabalhadores urbanos informais.  

Durante o período da ditadura militar não se observa que a saúde pública tenha sido 

tratada como prioridade, pois os recursos não atingiam 2% do PIB, e isso trouxe 

conseqüências drásticas para a qualidade da saúde da população. A forma como o sistema 

econômico se organizava gerou uma forte concentração de renda nos centros urbanos e, 

consequentemente, a taxa de mortalidade se elevou. Este quadro seria ainda agravado com a 

repressão política que atingiu, também, o campo da saúde, com cassações de direitos 

políticos, exílios, intimidações, inquéritos policial-militares, aposentadoria compulsória de 

pesquisadores, falta de financiamento e de apoio a centros de pesquisas (CONASS, 2007, p. 

24). 

As mencionadas consequências dessa unificação dos órgãos aparecem no final do 

governo Médici (1969-1974) e, conforme Lima et all, (2005, p. 62), são que a assistência 

médica financiada pela Previdência Social conheceu seu período de maior expansão em 

número de leitos disponíveis, em cobertura e em volume de recursos arrecadados, além de 

dispor do maior orçamento de sua história. Entretanto, os serviços médicos prestados pelas 

empresas privadas aos previdenciários eram pagos por Unidade de Serviço (US) e essa forma 

de pagamento tornou-se uma fonte incontrolável de corrupção. 

O desgaste da ditadura e a apropriação de dinheiro público para construção de clínicas e 

hospitais particulares, nesse período, fizeram a classe média, juntamente com a grande parte 

da população, não mais manifestar apoio ao governo, começando a surgir, assim, os 

movimentos sociais contra o regime ditatorial. Nesse momento as classes ligadas à da área de 

saúde se reuniam para discutir as transformações que o setor de saúde deveria sofrer.  

No contexto dessas insatisfações que já não continham a manifestação popular, embora 

que de forma tímida, mas que a cada instante ganhava mais adeptos, registrou-se um marco 
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significativo para a abertura política e o consequente processo de decadência da ditadura 

militar em 1974. Essa mudança marcou a preparação para a abertura e para o processo de 

transição em direção à democracia sinalizando que o próximo governo iria ser o último do 

regime (LIMA et all, 2005). 

Esses anos foram marcados pelas críticas ao regime, que procurou resistir, ampliando, 

por um lado, de forma controlada, o espaço de manifestação política; por outro, utilizando-se, 

simultaneamente, de dois mecanismos voltados para responder às demandas das camadas 

populares: concessões econômicas restritas e uma política social, ao mesmo tempo, repressiva 

e paternalista. Destacam-se, ainda, o ressurgimento do movimento estudantil, e o surgimento 

do movimento pela anistia e do novo sindicalismo, além do início do movimento sanitário. 

(LIMA et all, 2005). 

A década de 80 destacou-se com importantes acontecimentos em todas as esferas, pois, 

o governo Figueiredo (1979-1985), marcado pela abertura política e a influência do II PND 

(Plano Nacional de Desenvolvimento), do período Geisel (1974–1979), pareceu, no primeiro 

momento, mais promissor para a área da saúde. Contudo, ele não concretizou a unificação dos 

Ministérios da Previdência e da Saúde, desejada pela população para que fosse efetivado o 

aprofundamento das reformas pretendidas (CONASS, 2007, p. 28). 

Um dos principais marcos históricos para as políticas de saúde brasileira se deu na 

Constituição Federal de 1988, com a criação de Sistema Único de Saúde, o SUS, pois a 

Constituição brasileira estabelece que a saúde é um dever do Estado. Aqui, deve-se entender 

Estado não apenas como o Governo Federal, mas como Poder Público, abrangendo a União, 

os estados, o Distrito Federal e os municípios (CONASS, 2007, p. 28)  

 

3.1.1. Conceito de Saúde Pública 

 

 A Lei n. 8.080/90 (BRASIL, 1990) determina, em seu artigo 9º, que a direção do SUS 

deve ser única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, sendo 

exercida, em cada esfera de governo, pelos seguintes órgãos: 

 

 

Como síntese das discussões sobre políticas de saúde e direito à saúde, o SUS 

procura unificar todos as instituições e serviços de saúde num único sistema  - um 

comando único no governo federal (Ministério da Saúde), um comando único nos 

estados (Secretarias Estaduais de Saúde) e um comando único nos municípios 
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(Secretarias Municipais de Saúde). O objetivo era tentar resolver a dicotomia entre a 

saúde pública (mais preventiva) e a assistência médica (mais curativa), oferecendo 

uma atenção integral à saúde (ALMEIDA, 2005, p. 62).  

 

 

A proposta do SUS é bastante inovadora, ademais, o que até então vem sendo exposto 

como proposta de política de Saúde Pública não se limita e essa unificação do ponto de vista 

da gestão e execução do processo, abrange também promoção dos direitos básicos de 

cidadania, bem como, Seguridade Social, Previdência e Assistência Social. 

A Constituição Federal de 1988 define o conceito de saúde, aliada às novas dimensões. 

Para se ter saúde, é preciso ter acesso a um conjunto de fatores, como moradia, emprego, 

alimentação, lazer, educação etc. O SUS está inserido nas ações definidas na Constituição 

como sendo de “relevância pública”, sendo relegado ao poder público, a sua regulamentação, 

a fiscalização e ao controle das ações e dos serviços de saúde (CONASS, 2007, p. 29). 

 

 

Os princípios do SUS, fixados na Constituição Federal em 1988 e detalhados na Lei 

Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/90 e n. 8.142/90), foram o resultado de um longo 

processo histórico e social, que buscava interferir nas condições de saúde e na 

assistência prestada à população brasileira (CONASS, 2007, p. 40).  
 

 

O Ministério da Saúde, que foi criado em 1953, tinha como tarefa ser o órgão 

responsável pelas políticas de saúde em nível nacional, com ações de prevenção a doenças, 

campanhas de vacinação e combate às endemias, em conjunto com os estados e os 

municípios. Porém, na área de assistência à saúde, a atuação do Ministério foi modesta, pois 

ela aconteceu em poucos hospitais, constatando-se isso principalmente no interior do Norte e 

Nordeste. Um avanço nas atuações de Saúde Publica no Brasil, nessas regiões, aconteceu por 

intermédio do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) que em 1978, passou a ser 

denominado Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps). Este, 

por sua vez, tinha um caráter intrinsecamente excludente, porque só atendia a trabalhadores 

do mercado formal e a seus dependentes. Isso tinha uma justificativa racional, os recursos do 

órgão eram advindos do Ministério da Previdência e arrecadados de trabalhadores com 

carteira assinada. (CONASS, 2007,55).  

O marco importante para o surgimento do SUS foi a migração do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) do Ministério da Previdência para o 
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Ministério da Saúde. O próprio formato do SUS e seu espaço de atuação foram se desenhando 

na medida em que as dificuldades de sua auto afirmação eram vencidas, pelo fato da postura 

formal do Ministério da Saúde. 

 

 

 A implantação e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) vêm desafiando 

profissionais e gestores na condução e no aperfeiçoamento do sistema como um 

todo. O atual momento de consolidação do SUS apresenta uma série de 

oportunidades para a concretização de um salto qualitativo na atenção à saúde 

oferecida à população (CONASS, 2007). 

  

 

O sistema de saúde do país vem sofrendo constantes mudanças desde o século passado, 

acompanhando as transformações econômicas, socioculturais e políticas da sociedade 

brasileira. Analisando sua trajetória, verificamos que a mais expressiva e significativa 

modificação no funcionamento do sistema de saúde foi a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Esse novo modelo, inscrito na própria Constituição Brasileira de 1988, definiu o 

princípio do universalismo para as ações de saúde, a descentralização municipalizante e um 

novo formato organizativo para os serviços, sob a lógica da integralidade, da regionalização e 

da hierarquização, como definição de porta de entrada. Além disso, as ações preventivas e 

curativas passaram a ser responsabilidade dos gestores públicos. 

 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, art. 196). 

 

 

No final da década de 90, os avanços na saúde tiveram um impulso significativo. Um 

dos fatos que marcou essa ascensão foi a implantação do Programa Saúde da Família (PSF), 

como estratégia de levar a saúde para mais próximo das pessoas, bem como de melhorar a 

qualidade de vida das populações.  

 

 

O Programa Saúde da Família (PSF) foi criado pelo Ministério da Saúde em 1994. 

No entanto, é a partir de 1998 que o programa se consolida como estratégia 
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estruturante de um modelo de atenção à saúde que priorize ações pautadas nos 

princípios da territorialização, da intersetorialidade, da descentralização, da 

corresponsabilização e da eqüidade, priorizando grupos populacionais com maior 

risco de adoecer ou morrer, ou seja, em consonância com os princípios do Sistema 

Único de Saúde – SUS. (Ministério da Saúde, 2006)  

 

 

O Programa Saúde da Família é composto por uma equipe de saúde formada por um 

médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e por quatro a seis agentes comunitários 

de saúde. A partir do ano 2000, foram incluídas as equipes de saúde bucal. (Ministério da 

Saúde, 2006)  

Um trabalho do porte que é feito pelo PSF tem gerado uma quantidade significativa de 

dados. Com o crescimento do número de equipes – e, consequentemente, das famílias 

acompanhadas, o material recolhido e arquivado manualmente já se demonstrava insuficiente 

para o aproveitamento dos dados coletados.  

Por esta razão, a equipe da COSAC – Coordenação de Saúde da Comunidade, da 

Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, solicitou ao Banco de dados do 

Sistema Único de Saúde – DATASUS - o desenvolvimento de um sistema especial para 

gerenciamento das informações obtidas nas visitas às comunidades. O SIAB – Sistema de 

Informações de Atenção Básica - é a resposta a essa demanda. Ele produz relatórios que 

auxiliarão as próprias equipes as Unidades Básicas de Saúde às quais estão ligadas e os 

gestores municipais a acompanharem o trabalho e avaliarem a sua qualidade. Dentre outros 

relatórios o SIAB produz o Situação de Saúde a Acompanhamento das Famílias na Área 

(SSA2) e o Produção e Marcadores para Avaliação (PMA2). O primeiro consolida as 

informações sobre a situação de saúde das famílias acompanhadas em cada área, e o segundo 

consolida mensalmente a produção de serviços e a ocorrência de doenças e/ou de situações 

consideradas como marcadores, por área (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 

O exercício contínuo de gestão do Sistema Único de Saúde, seja qual for o nível do 

governo, federal, estadual ou municipal, é resultado de vultoso esforço empregado pelos 

gestores para identificar e selecionar conhecimentos, métodos, técnicas e instrumentos de 

trabalho que os ajudem a tomar decisões e a conduzir o processo de implementação de 

políticas, planos, programas e ações de saúde sob sua responsabilidade. 

Apesar das dificuldades que o SUS enfrentou, e ainda enfrenta, e da imagem 

impregnada na mente da população de que seus serviços são insuficientes, seus avanços são 

notórios. Basta observar que, antes desse sistema, o aparelhamento hospitalar mais completo 
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era o da rede privada, e hoje, o mais completo aparelhamento pertence à rede pública. Dentre 

todos os sinais de avanço mediante as dificuldades, isso é um passo grandioso dentro de uma 

cultura nacional de pouco investimento em saúde e educação, passo este firmado para a saúde 

pública no Brasil a fim de para que se possa atingir um objetivo mínimo exigido pela 

comunidade internacional. 

3.2. Histórico de Saúde Pública em Mossoró-RN 

 

A Cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte localizada a 280 km da capital do estado, 

com cerca de 234.390 habitantes, encravada na parte oeste do estado, região com clima 

semiárido do sertão nordestino brasileiro, possui área de aproximadamente 1.118 Km², 

segundo o último senso do IBGE em 2007. Cidade em franca expansão, é a segunda maior 

cidade do estado, tendo como destaque suas riquezas naturais extraídas da terra como a 

produção de sal, uma das maiores do Brasil, o agronegócio e a produção de petróleo que é a 

maior do estado e em terra a maior do país. (www.prefeiturademossoro.com.br) 

Segundo Rocha (2005, p. 30) a cidade é beneficiada por sua localização e pelas 

condições naturais propícias à produção de sal. Suas primeiras fontes de renda eram o charque 

e o sal, mas o comércio era fraco, pois havia uma dependência do porto fluvial de Aracati e 

ainda, por conta de uma manobra política de Pernambuco, foi obrigada a fechar a fabricação 

do charque só restando o sal e a agricultura. Por volta de 1857, com o fechamento do porto de 

Aracati e, consequentemente, o surgimento do porto de Mossoró, hoje pertencente a Grossos, 

firmou-se um novo marco para o crescimento e constituição da cidade, o comércio. A partir 

desse momento, ela passou a ter uma forte representação na economia local, com a chegada 

de empreendedores e o fornecimento como cidade pólo, chegando ao baixo Jaguaribe. 

Conforme o autor supracitado, até a década de 1970, o setor que mais empregava era o 

salineiro, mas, a partir de 1979, descobriu-se petróleo em Mossoró. Daí em diante, foi uma 

nova fase na vida econômica da cidade. Um outro setor que ganhou muita importância foi a 

fruticultura irrigada na década de 1990. Esses são os produtos geradores do PIB do estado.         

Os registros de saúde pública ventilados nesse trabalho, no município supracitado, 

limitam-se ao período de implantação do SUS baseado no ano de 1986, quando se realizou a 

8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS). Este evento possibilitou a sistematização das 

diretrizes da Reforma Sanitária brasileira, com previsão de melhorias nas condições de vida e 
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de saúde da população através do princípio da universalidade, da integralidade, da equidade, 

da descentralização e da participação popular,  via construção do Sistema Único de Saúde.  

De acordo com Bosco Filho (2003, p. 37) foi no ano de 1991 que ocorreu a 1ª 

Conferência Municipal de Saúde, evento que marcou o início da consolidação do projeto de 

implantação do SUS em Mossoró. No entanto, segundo o mesmo autor, há ausência de 

documentação que registre o período de 1990 a 1996 e, somente a partir deste último ano,é 

que temos documentação do processo evolutivo da implantação/consolidação desse sistema.    

  

O processo de implantação do SUS no município segundo Bosco Filho (2005) se deu de 

forma bastante conturbada por parte de forças conservadoras e tradicionais detentores do 

poder, as quais não absorviam a ideia de uma política nacional de saúde baseada nos 

princípios da universalidade, da integralidade, da equidade e da participação popular. Essa 

circunstância foi seguida de uma 2ª Conferência Municipal de Saúde que, ao contrário da 

primeira, foi apática e sem a participação das classes que, de fato, utilizam o serviço. Este só 

concretizou pela necessidade de cumprimento da legislação em vigor.  

Alguns cenários políticos foram dando forma à nova configuração tanto nacional como 

local, como, por exemplo, as oligarquias não mais controlavam a política brasileira, apenas 

mantinham alguns lugares ou setores. Do cenário de avanços de políticas de saúde pública no 

município de Mossoró, temos a 3ª Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu no 

segundo mandato da então prefeita, Dra. Rosalba Ciarline Rosado, quando foi criado o 

Programa Saúde da Família – PSF, sendo aprovada e colocanda em prática uma série de 

políticas nacionais que entraram em vigor (BOSCO FILHO, 2005). 

Conforme o Relatório de Gestão anual, exercício de 2008, p. 12, o município de 

Mossoró recebeu recursos da ordem de R$ 285.793.915,00, dos quais, cerca de 32,94% foram 

destinados à saúde, ou seja, R$ 94.146.120,69 desse montante. Apenas uma pequena parcela 

desse orçamento foi a provedora dos insumos estudados, aos quais pertence a atenção de 

baixa complexidade. Em 2008 e 2009, respectivamente, foram destinados para o PSF do 

município supracitado R$ 12.723.108,15 e R$ 12.336.684,11, subtraídos os valores referentes 

à saúde bucal, esta que não entrou em nosso estudo.
1
 

As famílias cadastradas que recebem a cobertura da assistência dada às UBS são 57.781 

famílias em 2008 e 58.580 em 2009 (Relatórios gerados para o SIAD, 2008 e 2009). Observa-

                                                 
1
 Dado disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br 
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se que. apesar do aumento populacional, houve redução na verba de 2008 para 2009, isso 

pode acontecer por motivos como a ausência de médicos em UBS por mais de 90 dias. 

Até o fechamento da coleta do banco de dados desta pesquisa, desenvolvida em 

dezembro de 2010, o município apresentava o seguinte panorama de saúde pública: 45 

Unidades Básicas de Saúde (sendo 3 inauguradas em 2010)   – distribuídas em todo o espaço 

urbano e em algumas áreas rurais; duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e centros de 

referência; três hospitais públicos, cinco particulares e dois filantrópicos para atender à 

demanda do município e das cidades circunvizinhas. Este fato foi considerado o responsável 

pela grande procura por serviços acima da oferta, o que causou mal estar, principalmente nos 

atendimentos emergenciais 

 

3.3. Saúde Publica na Ótica do SUS: Baixa Complexidade 

 

O Sistema Único de Saúde desde a sua efetivação tem ganhado cada vez mais robustez 

pelo sucesso das medidas aplicadas que o configuram como um sistema consolidado e marca 

da saúde brasileira. Os relatos a esse respeito podem ser confirmados por todo o Brasil com 

abertura dos serviços a toda a sociedade, o que não implica dizer que, ainda, muita deficiência 

não se apresente. 

Portanto, é do entendimento do Ministério da Saúde que a atenção básica seja a porta de 

entrada de acesso aos serviços de saúde à população, de forma a triar, distribuindo para a 

atenção de média ou alta complexidade ou absorvendo conforme a natureza do serviço 

prestado. (COLEÇÃO PROGESTORES, 2007). 

Conforme a Lei 8.080 de 19 de Setembro 1990 o SUS é dividido conforme o seu grau 

de complexidade de aplicação de procedimentos e tecnologia o qual  se subdivide em três: 

atenção básica ou de baixa complexidade, atenção de média complexidade e atenção de alta 

complexidade. 

 

3.3.1. Atenção Básica (baixa complexidade) 

 

Conforme o Relatório Anual de Gestão, exercício 2008 aborda que a Atenção Básica é o 

conjunto de ações prestadas ao indivíduo, a qual cobre as áreas de promoção e proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 
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saúde. Nesse modelo de atendimento, a UBS é o primeiro contato dos usuários do SUS e por 

meio dela, é que os usuários têm acesso aos demais serviços. Essa proposta hierárquica de 

atendimento é prevista para que não ocorra a superlotação na Alta e Média Atenção com 

demandas que poderiam ser sanadas nas UBS. 

Esta proposta remonta à formulação de equipes que desenvolve práticas gerenciais e 

sanitárias direcionadas para a população local em cada comunidade. Observando-se o perfil 

da mesma, torna-se a saúde mais próxima do cidadão, principalmente por perceber tanto o 

acesso à saúde, como a humanização das práticas. A Atenção Básica segue os princípios da 

universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.  

 
A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na 

integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a 

prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que 

possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. (RELATÓRIO 

ANUAL DE GESTÃO, 2008)  

 

 

 

3.2.2 Atenção de Média Complexidade 

 

Os níveis de atendimento ocorrem de acordo com o grau de complexidade dos 

procedimentos, com o nível tecnológico e com o custo que esses procedimentos geram para o 

programa. Conforme o registro no site do Ministério da Saúde temos o conceito de média 

complexidade: (http://portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/default.cfm). 

 

 
A média complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que visam 

atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade 

da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e 

tratamento. (http://portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/default.cfm). 

 

 

A Atenção Média foi instituída, conforme o SUS de A a Z, 2009, pelo decreto nº 4.726 

de 2003 e nele esta discriminado o campo de atuação: 

 

 
Os grupos que compõem os procedimentos de média complexidade do Sistema de 

Informações Ambulatoriais são os seguintes: 1) procedimentos especializados 

http://portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/default.cfm
http://portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/default.cfm
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realizados por profissionais médicos, outros de nível superior e nível médio; 2) 

cirurgias ambulatoriais especializadas; 3) procedimentos traumato-ortopédicos; 4) 

ações especializadas em odontologia; 5) patologia clínica; 6) anatomopatologia e 

citopatologia; 7) radiodiagnóstico; 8) exames ultra-sonográficos; 9) diagnose; 10) 

fisioterapia; 11) terapias especializadas; 12) próteses e órteses; 13) anestesia. 

 

 

 

 

3.3.3 Atenção de Alta Complexidade 

 

A Atenção de Alta Complexidade dá cobertura de procedimentos de alta tecnologia e 

custo alto. Apesar de essa divisão ter algumas interpretações divergentes quanto às atribuições 

de alta e média complexidade nos deteremos ao que fala o SUS de A a Z, o qual discrimina as 

atuações da alta complexidade, que são: a) assistência ao paciente portador de doença renal 

crônica (por meio dos procedimentos de diálise); b) assistência ao paciente oncológico; c) 

cirurgia cardiovascular; d) cirurgia vascular; e) cirurgia cardiovascular pediátrica; f) 

procedimentos da cardiologia intervencionista; g) procedimentos endovasculares 

extracardíacos; h) laboratório de eletrofisiologia; i) assistência em traumato-ortopedia; j) 

procedimentos de neurocirurgia; k) assistência em otologia; l) cirurgia de implante coclear; 

m) cirurgia das vias aéreas superiores e da região cervical; n) cirurgia da calota craniana, o) da 

face e do sistema estomatognático; p) procedimentos em fissuras lábio palatais; q) reabilitação 

protética e funcional das doenças da calota craniana, da face e do sistema estomatognático; r) 

procedimentos para a avaliação e tratamento dos transtornos respiratórios do sono; s) 

assistência aos pacientes portadores de queimaduras; t) assistência aos pacientes portadores de 

obesidade (cirurgia bariátrica); u) cirurgia reprodutiva; genética clínica; v) terapia nutricional; 

w) distrofia muscular progressiva; x) osteogênese imperfecta; y) fibrose cística e reprodução 

assistida. 

Essas garantias de assistência vêm tentando atender de uma forma geral os quesitos 

outorgados pela Constituição Federal (C.F) como seu art. 196 que trata da universalidade e 

igualdade do atendimento, bem como, o art. 198 II e III que trata da participação da 

comunidade e do atendimento integral. Vale ressaltar que, pelo fato de a Atenção de Alta 

Complexidade ser a mais cara, não significa dizer que é a mais importante para o sistema. A 

atenção de alta complexidade despende o maior recurso segundo a Coleção Pro gestores, 

2007, em virtude da estrutura montada de cultura da saúde na população e a própria 
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assistência com instalações reduzidas em muitos municípios de nosso país, a atenção de 

média complexidade acaba sendo a porta de entrada da população ao acesso a saúde. 

O sistema prevê que a saúde vá até a população, sendo ela de caráter preventivo pelos 

programas cobertos pela Atenção Básica, pois os atendimentos da Atenção Média e Alta são 

relacionados à medicina curativa, que é sempre mais onerosa para ambas as partes. As 

divisões de níveis de Atenção estão relacionadas também com o número populacional de cada 

município. Conforme esse entendimento podemos ver no O SUS de A a  Z, 2009, que os 

municípios podem se unir para atender as atenções, não sendo obrigatório o mesmo município 

conter todas as três atenções. São os chamados Consócios  Intermunicipais de Saúde. 

 

 

Também conhecidos como consórcios administrativos intermunicipais, são acordos 

despersonalizados, firmados entre entidades públicas de uma mesma espécie ou do 

mesmo nível, com a finalidade de desenvolver atividades comuns ou implementar 

programas de interesse comum. Têm natureza contratual e implicam a criação de uma 

pessoa jurídica de direito privado (civil ou comercial), vinculada às finalidades do 

consórcio, para executá-lo, que assume os direitos e as obrigações inerentes. 

Apresentam estrutura de gestão autônoma e orçamentos próprios, constituídos e 

financiados pelos gestores municipais, objetivando solucionar demandas específicas 

ou problemas de saúde que não podem ser resolvidos, de forma isolada, por cada 

município. A partir da edição da Lei n. 11.107/2005, a instituição de consórcios na 

área de Saúde deve ser baseada em suas orientações.  (O SUS de A a Z, 2009) 

 

 

O fato do entendimento de todo o processo e a boa execução de cada etapa dentro dos 

propósitos destacará que cada Atenção tem sua devida importância no processo.  

 

3.4 O Programa Saúde da Família e sua Atuação em Mossoró 

 

O PSF é o principal programa da Atenção Básica e é responsável por ser porta de 

entrada dos usuários do SUS no projeto do Ministério da Saúde. Presente em todas as UBS’s 

este programa consiste em consultas e visitas domiciliares    

Os seguintes programas são desenvolvidos podendo sofrer variação de acordo com a 

região: Saúde Bucal; Acompanhamento C e D (coleta do teste do pezinho); Saúde da Mulher; 

Saúde do Idoso; Controle de Tuberculose; Controle de Hanseníase; Controle de Diabetes e 

Hipertensão Arterial; Controle de Obesidade; Controle de DST/AIDS; Pré-Natal; 

Planejamento Familiar; Aplicação de Injeção; Imunização (humana e animal); Coleta de 
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Exames Laboratoriais; Nebulização; Visitas domiciliares; Administração e entrega de 

medicamentos; Curativos; Retirada de pontos; Distribuição de preservativos e 

anticoncepcionais; Atendimento Odontológico. (INFORMAR PARA EDUCAR, 2010) 

Atualmente, conforme consta no relatório anual de gestão 2010, a cidade de Mossoró 

opera com 63 (sessenta e três) equipes de PSF distribuídas na zona urbana e rural e instaladas 

em 43 UBS’s sendo que, dessas, 4 (quatro) contêm serviços a mais que o Programa da 

Família. Vale ressaltar que só vão ser trabalhados os números que pudermos colher da 

produção anual de 12 meses, pois as equipes que começaram em 2009 e 2010 não entrarão em 

nossa análise.    

No próximo capítulo a seleção de algumas variáveis e a forma como ela é feita, faremos 

testes de retirada e inclusão de variáveis, observando o comportamento da análise sem a 

inclusão do SMARTS para dar “pesos” que somente serão aplicados no capítulo das análises 

finais. 
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4. MODELO DE DECISÃO DEA PARA AVALIAÇÃO DE UBS  

Neste capítulo serão apresentados os resultados de testes com o uso do modelo DEA 

considerando diferentes conjuntos de variáveis, para apoiar a formulação do modelo proposto 

a ser utilizado. Serão realizados dois testes para melhor seleção de variáveis.  

 

4.1. Descrição do Modelo 

 

A Avaliação de Eficiência das Unidades Básicas de Saúde realizada pelo modelo DEA, 

tem a finalidade de mensurar a capacidade produtiva, mediante a ótica aqui proposta pelos 

Inputs e Outpus, de forma a dimensionar ao decisor as que são eficientes (apontado na escala 

igual a 1) ou não (valores < 1) nas UBS. São estes os Outpus o número de atendimento 

médico, número de atendimento por enfermeiro e encaminhamento. Estas serão as saídas 

analisadas em relação às entradas que são o número de famílias cadastradas por zona de 

atuação da UBS e o número de funcionários da UBS.       

Do universo de serviços prestados à comunidade por uma UBS foram mensuradas as 

produções das UBS’s e constatou-se que cerca de 67% dos serviços prestados são de 

procedimentos médicos, 50% de procedimentos de enfermagem  e 29% de procedimentos 

realizados por técnicos e auxiliares. Viu-se, ainda, que 38% dos serviços são prestados tanto 

por médico(a) como por enfermeiro(a) e apenas 8% dos serviços são realizados pelas três 

categorias.  

Quando se trata de volume de serviços a ordem se inverte na categoria de profissionais, 

sendo os técnicos/auxiliares a categoria com o maior nível de atuação seguida dos enfermeiros 

e médicos. 

A escolha dessas variáveis parte da interpretação de que como há uma quantidade 

considerável de serviços prestados em uma UBS e as variáveis de entrada eram apenas duas, o 

número de pessoas cadastrada por UBS e número de funcionários por UBS, configuraria 

poucos insumos para transformar em muitos produtos o que comprometeria a qualidade da 

análise. Em contrapartida, para não penalizar a maioria dos serviços, tendo em vista que uma 

UBS tem cerca de 19 serviços (produtos) relativos ao PSF, foi realizada entrevista com as 

coordenadoras de PSF a fim de se fazer o levantamento da ordenação dos produtos e a criação 

dos agrupamentos de procedimentos que usaríamos, assim como para tomar conhecimento da 
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nomenclatura de atendimento médico pois a pesquisa abrange todos os atendimentos feitos 

por médicos e a nomenclatura Atendimento por enfermeiro que abrange todos os 

atendimentos feitos por enfermeiros. 

 

Input

Sutura

 Ultrassonografia obstétrica

Atendimento clinico médico

 Pré natal

 Tuberculose

 Hanseníase

 Visita domiciliar

 Atendimento p/ AT( Acidente de 

Trabalho)

 Puericultura

 DST/AIDS

Diabetes

 Hipertensão

Número de famílias 

Número de médicos 

Número de enfermeiros

Número de técnicos

UBS

PROCESSO

Prev.C.A cérvico-uterino

Pré natal

Tuberculose

Hanseníase

 Visita domiciliar

Atendimento clínico enfermeiro

Atendimento p/ AT

Puericultura

DST/AIDS

 Diabetes

 Hipertensão

Atendimento Médico

Atendimento de Enfermeiro

OUTPUT

OUTPUT

 

Figura 4.1- Demonstrativo entrada – processo - saída do PSF 

 

Como mostra a figura 4.1, os atendimentos incorporam vários produtos e o último 

produto é o Encaminhamento, que está diretamente relacionado a procedimentos de média ou 

alta complexidade que não compete à UBS, e só pode ser executado por um médico. 

A avaliação será voltada para as saídas, o foco é avaliar a capacidade de atendimento 

tendo em vista que os recursos, ou seja, os insumos são predeterminados por parâmetros 

criados pelo Ministério da Saúde. 

 

4.2. Justificativa 
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Algumas particularidades devem ser levadas em conta para a seleção de variáveis como: 

a) Os produtos ofertados nas UBS’s pelo PSF não sofrem alteração de uma para outra 

Unidade, ou seja, são uniformes; b) No caso de identificação de excesso de mão-de-obra, há 

impedimento de enxugamento do quadro pelo fato de se tratar de funcionário público; c) O 

remanejamento desses profissionais requer questões políticas e motivação profissional; d) A 

análise se volta para a alocação da produtividade das equipes, podendo gerenciar pessoas (na 

melhor atuação de seu ofício) e insumos (na melhorias de administração de medicamentos e 

no uso consciente dos materiais). 

Ainda se tratando de duas variáveis escolhidas para análise, que é o Número de 

funcionários e o Número de famílias cadastradas vale ressaltar pontos importantes. Primeiro 

citaremos a regra básica para se ter um número mínimo de equipes do PSF, 4.3.da Portaria nº 

648/GM de 28 de março de 2006, a qual diz que a regra deve ser a razão entre o número da 

população local dividido por 2400, pois essa é a quantidade máxima que o Ministério da 

Saúde cobre no repasse de verba, o que passar disso fica por conta do município. Segundo, a 

variável Números de funcionários é imprópria pelo fato de estar comparando médico, 

enfermeiro e técnico, portanto a variável número de PSF.  

No caso de Mossoró que segundo o senso do IBGE de 2010, tem uma população de 

cerca de 259.886 habitantes, segundo a portaria nº 648, portanto, o ideal é que a cidade 

possuísse 108 equipes de PSF, mas, na verdade até o fechamento dessa pesquisa, constavam 

apenas 63 equipes, sendo duas inauguradas em 2010, portanto, havendo um déficit de 45 

equipes. Será feita um teste de correlação estatística com essas duas variáveis (Número de 

funcionários e o Número de famílias cadastradas), tendo em vista que ela é determinada pelo 

Ministério da Saúde, porém, essa deficiência apresentada na cobertura populacional pode nos 

apresentar outros resultados.  

 

4.3 Testes 

 

Aqui será apresentada a primeira análise e só após a sua exposição é que se constatarão, 

a princípio, os dados originais retirados do relatório da Regional de Saúde do município. A 

seguir, serão realizadas algumas simulações para que, somente no último capítulo, possamos 

relatar os dados tratados neste capítulo. Será feita, também, uma modelagem com o uso do 

DEA padrão modelo CCR voltado para Output. Esta a análise será comparada aos “pesos” 
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gerados pela DEA. A opção pelo uso do CCR é baseado no pressuposto da proporcionalidade 

dos inputs e output, esta relação para o caso deste modelo é prevista, oriunda de, população 

por equipe do PSF, será voltada para Input pela natureza do produto ser homogêneo, 

teoricamente os serviços prestados são de igual qualidade, o que podemos analisar é a 

produtividade destes e buscar a melhor alocação dos recursos para otimizar os serviços 

prestados. 

Os testes que serão realizados ao longo deste capítulo seguem detalhados no diagrama 

abaixo. 

 

Teste 1

2 Input

3 output

Seleção de 

variáveis

Teste 2 

Seleção de 

variáveis pelo 

método 

Stapewise

Análise de 

resultado dos 

testes

Diagrama de Modelagem de Fluxo de testes 

DEA pesos livres

 

Figura 4.3 – Sequência de testes com uso somente da DEA 

   

Seguem-se os dados de insumos e produção de cada posto nos anos de 2008 e 2009 para 

contemplar a análise. Os Input são NF (Número de famílias cadastradas) e NPSF (Número de 

PSF), os Output são ATM (Atendimento médico), ATF (Atendimento de enfermagem) e EM 

(Encaminhamento). Só foram utilizados os dados de postos que apresentavam registro dos 
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últimos 24 meses pesquisados. Após a exposição anual, será simulado cada ano e, 

posteriormente, aplicado². 

 

Tabela 4.1 Dados da produção de 2008 

 

Ano 2008 
Input Output 

 

34 DMU’s NF NPSF ATM ATF EM 
 

UBS  
DR. CID SALEM DUARTE 

ABOLIÇÃO IV 3491 3 6953 9985 826 
DR. CHICO COSTA - SANTO 

ANTONIO 3977 4 14013 1063 1 2433 
SINHARINHA BORGES  

1702 2 7204 6479 385 
DUCLECIO ANTONIO – 

TEIMOSOS 639 1 3173 2136 361 
DR. HELENIO GURGEL – 

PEREIROS 898 2 3836 4333 815 
VEREADOR LAYRE ROSADO-

SUMARÉ 1140 1 2607 1593 629 
NETO DA LUZ - RIACHO 

GRANDE 390 1 2955 1171 341 
IZABEL BEZERRA – JUCURI 

804 2 6376 4080 752 
MARINA FERREIRA - 

BARRINHA 289 1 3065 1465 417 
PENITENCIÁRIA MARIO 

NEGÓCIO 106 1 2348 2398 51 
HIPOLITO 

417 1 2715 1843 261 
MAISA 

732 1 6608 7569 506 
DR. ANTONIO SOARES JÚNIOR 

766 1 3303 1330 352 
CENTRO DE ATENÇÃO - CAIC 

1356 1 6 3681 8871 562 
SAÚDE LIBERDADE II 

1417 1 6 5188 7342 416 
DR. JOSÉ HOLANDA - DOM 

JAIME 914 2 4647 1996 598 
DR. AGNALDO PEREIRA - 

VINGT ROSADO 1697 2 6 5969 3650 1022 
MARIA NEIDE - NOVA VIDA 

521 1 3099 3217 468 
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MÁRIO LÚCIO - ALTO DA 

PELONIA 703 2 3889 4091 569 
VEREADOR DURVAL COSTA 

1311 1 6 3466 3074 380 
FRANCISCO PEREIRA DE 

AZEVEDO - LIBERDADE - I 1288 1 3 2572 4218 633 
DR. ILDONE CAVALCANTE 

BARROCAS 3103 2 7 4865 5524 250 
MARCOS RAIMUNDO DA 

COSTA 2672 1 5 2083 3296 162 
ALAGOINHA ELIAS 

HONORATO 496 2 2909 2468 281 
DR. CHICO PORTO 

AEROPORTO I OURO NEGRO 2114 1 6 6729 6900 832 
DR. JOSÉ FERNANDES LAGOA 

DO MATO 1545 1 6 6203 4746 522 
DR. SUELDO CAMARA 

AEROPORTO II 2398 2 6 3923 3506 699 
DR. EPITACIO DA COSTA 

CARVALHO 1210 2 3 4658 5147 639 
DR. LUIS ESCOLÁSTICO 

BEZERRA SANTA DELMIRA 2218 2 6 5324 5586 1349 
DR. JOAQUIM SALDANHA 

ESTRADA DA RAIZ 2414 1 8 6194 5210 2584 
CENTRO CLINICO 

EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 2319 2 6 1245 1 520 2 1353 
ILHA DE SANTA LUZIA 

ANTONIO CAMILO 1006 2 3 4566 4468 441 
PASSAGEM DE PEDRA 

ALCIDES MARTINS VERA - 

PIQUIEI 580 2 3419 1393 258 
PUXA BOI - UNIDADE MOVEL 

519 1 2347 951 283 
 

 

 

A tabela 4.1 acima apresenta os dados de 2008 a próxima tabela 4.2 será referente aos 

dados do ano de 2009, os quais registram que, em algumas unidades, não houve alteração no 

cadastro de famílias. Isso aconteceu levando-se em conta duas situações que se configuram de 

um ano para outro, a mudança para outros bairros, o que não implica no aumento 

populacional da cidade, e só apenas o remanejo de zonas de unidades, e o aumento 

populacional que caracteriza as cidades de porte médio no Brasil, por apresentarem boas 

oportunidades de negócio nos últimos anos. Um fator que foi observado pelos profissionais da 

área foi a preferência dos moradores por se consultarem em unidades nas quais eles não estão 

cadastrados, ou seja, irem para outros bairros.                     
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Tabela 4.2 Dados da produção de 2009 

 

Ano 2009 
Input Output 

 

34 DMU’s NF NPSF ATM ATF EM 
 

UBS  
DR. CID SALEM DUARTE 

ABOLIÇÃO IV 3491 3 8787 8226 2039 
DR. CHICO COSTA - SANTO 

ANTONIO 4001 4 13772 9829 2395 
SINHARINHA BORGES  

1910 2 6392 5992 601 
DUCLECIO ANTONIO – 

TEIMOSOS 639 1 656 2 787 1 77 
DR. HELENIO GURGEL – 

PEREIROS 898 2 149 3 148 5 43 
VEREADOR LAYRE ROSADO-

SUMARÉ 1140 1 2535 2286 401 
NETO DA LUZ - RIACHO 

GRANDE 390 1 825 1 595 3 76 
IZABEL BEZERRA – JUCURI 

820 2 632 7 307 6 64 
MARINA FERREIRA – 

BARRINHA 289 1 687 1 455 2 85 
PENITENCIÁRIA MARIO 

NEGÓCIO 106 1 2046 2279 48 
HIPOLITO 

417 1 2058 1475 285 
MAISA 

732 1 6631 6572 688 
DR. ANTONIO SOARES JÚNIOR 

766 1 3116 1738 205 
CENTRO DE ATENÇÃO - CAIC 

1487 1 3201 5404 673 
SAÚDE LIBERDADE II 

1417 1 3823 6832 430 
DR. JOSÉ HOLANDA - DOM 

JAIME 914 2 3941 1762 393 
DR. AGNALDO PEREIRA - 

VINGT ROSADO 1697 2 6557 4368 1209 
MARIA NEIDE - NOVA VIDA 

523 1 1419 2346 206 
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MÁRIO LÚCIO - ALTO DA 

PELONIA 703 2 2846 2934 496 
VEREADOR DURVAL COSTA 

1311 1 2856 3051 376 
FRANCISCO PEREIRA DE 

AZEVEDO - LIBERDADE - I 1288 1 3349 2792 622 
DR. ILDONE CAVALCANTE 

BARROCAS 3103 2 9563 5911 1252 
MARCOS RAIMUNDO DA 

COSTA 2754 1 1736 2383 242 
ALAGOINHA ELIAS 

HONORATO 543 2 2565 1939 342 
DR. CHICO PORTO 

AEROPORTO I OURO NEGRO 2116 1 5390 4925 664 
DR. JOSÉ FERNANDES LAGOA 

DO MATO 1545 1 5501 4846 554 
DR. SUELDO CAMARA 

AEROPORTO II 2398 2 6549 5675 1015 
DR. EPITACIO DA COSTA 

CARVALHO 1210 2 4364 3739 601 
DR. LUIS ESCOLÁSTICO 

BEZERRA SANTA DELMIRA 2265 2 4417 4516 655 
DR. JOAQUIM SALDANHA 

ESTRADA DA RAIZ 2514 1 5204 4098 634 
CENTRO CLINICO 

EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 2319 2 6682 876 583 
ILHA DE SANTA LUZIA 

ANTONIO CAMILO 1060 2 3799 4560 631 
PASSAGEM DE PEDRA 

ALCIDES MARTINS VERA – 

PIQUIRI 580 2 2872 1268 177 
PUXA BOI - UNIDADE MOVEL 

641 1 2328 1176 279 

 

 

Teste 1 – Variáveis selecionadas pela complexidade de atuação 

 

Foram gerados 34 DMUs (Decision Making Unit) – Unidade Tomadora de Decisão - 

por conta de alguns da zona rural terem sido somados à produção, como comunidades que 

têm duas UBSs, as quais foram unificadas sem desprezar os números de produção. No caso da 

DEA padrão, temos os seguintes resultados nos anos de 2008 e 2009, respectivamente. 
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Tabela 4.3 Resultado de Eficiência do teste 1 (2008 e 2009) 

 

UBS 

 

2008 

 

2009 

DR. CID SALEM DUARTE ABOLIÇÃO IV 

 0,398212 1 
DR. CHICO COSTA - SANTO ANTONIO 

 0,341395 1 
SINHARINHA BORGES  

 0,414401 1 
DUCLECIO ANTONIO – TEIMOSOS 

 0,353146 0,750023 
DR. HELENIO GURGEL – PEREIROS 

 0,467678 1 
VEREADOR LAYRE ROSADO-SUMARÉ 

 0,234478 0,596496 
NETO DA LUZ - RIACHO GRANDE 

 0,321171 0,793278 
IZABEL BEZERRA – JUCURI 

 0,483767 0,950079 
MARINA FERREIRA - BARRINHA 

 0,476259 0,804073 
PENITENCIÁRIA MARIO NEGÓCIO 

 1 1 
HIPOLITO 

 0,411149 0,693727 
MAISA 

 1 1 
DR. ANTONIO SOARES JÚNIOR 

 0,214664 0,586873 
CENTRO DE ATENÇÃO - CAIC 

 1 0,583498 
SAÚDE LIBERDADE II 

 1 0,720739 
DR. JOSÉ HOLANDA - DOM JAIME 

 0,24322 0,807334 
DR. AGNALDO PEREIRA - VINGT ROSADO 

 0,823155 0,699708 
MARIA NEIDE - NOVA VIDA 

 0,598431 0,47248 
MÁRIO LÚCIO - ALTO DA PELONIA 

 0,50227 0,740314 
VEREADOR DURVAL COSTA 

1 0,364298 
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FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO - 

LIBERDADE - I 

 0,550717 0,370757 
DR. ILDONE CAVALCANTE BARROCAS 

 0,54845 0,543128 
MARCOS RAIMUNDO DA COSTA 

 0,611943 0,20952 
ALAGOINHA ELIAS HONORATO 

 0,371056 0,686741 
DR. CHICO PORTO AEROPORTO I OURO 

NEGRO 

 0,923266 0,352713 
DR. JOSÉ FERNANDES LAGOA DO MATO 

 0,971669 0,410959 
DR. SUELDO CAMARA AEROPORTO II 

 0,558243 0,470862 
DR. EPITACIO DA COSTA CARVALHO 

 0,632676 0,529686 
DR. LUIS ESCOLÁSTICO BEZERRA SANTA 

DELMIRA 

 0,636154 0,408354 
DR. JOAQUIM SALDANHA ESTRADA DA 

RAIZ 

 1 0,288792 
CENTRO CLINICO EVANGELICO 

EDGAARDO BULAMARQUE 

 1 0,45485 
ILHA DE SANTA LUZIA ANTONIO CAMILO 

 0,736609 0,50895 
PASSAGEM DE PEDRA ALCIDES MARTINS 

VERA - PIQUIRI 

 0,2166 0,539281 
PUXA BOI - UNIDADE MOVEL 

 0,212349 0,282323 

 

 

Nos resultados expostos na tabela 4.3, vemos que, no ano de 2008, havia sete DMUs 

eficientes e ainda dois com níveis acima de 90%, o que é considerado um bom desempenho. 

No ano de 2009, somente seis DMUs apresentaram como eficientes e apenas uma apresenta 

nível acima de 90%. Essa primeira análise mostra que, no ano de 2008, houve mais Unidades 

Básicas eficientes do que em 2009, assim como foi superior o número de Unidades Básicas 

com nível acima de 90%.  
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Segue os respectivos benchmarking do “teste 1” conforme tabela 4.4 abaixo. 

Tabela 4.4 benchmarking do teste 1  

UBS Referencial 

DR. CID SALEM DUARTE ABOLIÇÃO IV 

 

Melhorar em 2% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

 

DR. CHICO COSTA - SANTO ANTONIO 

 

Melhorar em 21% para atingir o nível da UBS 

PENITENCIÁRIA MARIO NEGÓCIO 

 

SINHARINHA BORGES  

 

Melhorar em 38% para atingir o nível da UBS CENTRO 

DE ATENÇÃO - CAIC 

 

DUCLECIO ANTONIO – TEIMOSOS 

 

Melhorar em 3% para atingir o nível da UBS CENTRO 

DE ATENÇÃO - CAIC 

 

DR. HELENIO GURGEL – PEREIROS 

 

Melhorar em 5% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

VEREADOR LAYRE ROSADO-SUMARÉ 

 

Melhorar em 10% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

NETO DA LUZ - RIACHO GRANDE 

 

Melhorar em 4% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

IZABEL BEZERRA – JUCURI 

 

Melhorar em 4% para atingir o nível da UBS CENTRO 

DE ATENÇÃO - CAIC 

 

MARINA FERREIRA – BARRINHA 

 

Melhorar em 2% para atingir o nível da UBS CENTRO 

DE ATENÇÃO - CAIC 

 

PENITENCIÁRIA MARIO NEGÓCIO 

 

EFICIÊNTE 

HIPOLITO 

 

Melhorar em 2% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

MAISA 

 

EFICIÊNTE 

DR. ANTONIO SOARES JÚNIOR 

 

Melhorar em 5% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

CENTRO DE ATENÇÃO – CAIC 

 

EFICIÊNTE 

SAÚDE LIBERDADE II 

 

EFICIÊNTE 

DR. JOSÉ HOLANDA - DOM JAIME 

 

Melhorar em 9% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

DR. AGNALDO PEREIRA - VINGT ROSADO 

 

Melhorar em 3% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

MARIA NEIDE - NOVA VIDA Melhorar em 2% para atingir o nível da UBS CENTRO 
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 CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

MÁRIO LÚCIO - ALTO DA PELONIA 

 

Melhorar em 3% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

VEREADOR DURVAL COSTA 

 

EFICIÊNTE 

FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO - LIBERDADE - I 

 

Melhorar em 3% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

DR. ILDONE CAVALCANTE BARROCAS 

 

Melhorar em 36% para atingir o nível da UBS  DR. 

JOAQUIM SALDANHA ESTRADA DA RAIZ 

 

MARCOS RAIMUNDO DA COSTA 

 

Melhorar em 4% para atingir o nível da UBS CENTRO 

DE ATENÇÃO – CAIC 

 

ALAGOINHA ELIAS HONORATO 

 

Melhorar em 2% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

DR. CHICO PORTO AEROPORTO I OURO NEGRO 

 

Melhorar em 38% para atingir o nível da UBS DR. 

JOAQUIM SALDANHA ESTRADA DA RAIZ 

DR. JOSÉ FERNANDES LAGOA DO MATO 

 

Melhorar em 18% para atingir o nível da UBS DR. 

JOAQUIM SALDANHA ESTRADA DA RAIZ 

DR. SUELDO CAMARA AEROPORTO II 

 

Melhorar em 2% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

DR. EPITACIO DA COSTA CARVALHO 

 

Melhorar em 2% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

DR. LUIS ESCOLÁSTICO BEZERRA SANTA DELMIRA 

 

Melhorar em 6% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

DR. JOAQUIM SALDANHA ESTRADA DA RAIZ 

 

EFICIÊNTE 

CENTRO CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

 

EFICIÊNTE 

ILHA DE SANTA LUZIA ANTONIO CAMILO 

 

Melhorar em 7% para atingir o nível da UBS 

VEREADOR DURVAL COSTA 

 

PASSAGEM DE PEDRA ALCIDES MARTINS VERA - 

PIQUIRI 

 

Melhorar em 4% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

PUXA BOI - UNIDADE MOVEL 

 

Melhorar em 5% para atingir o nível da UBS CENTRO 

CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

 

 

Teste 2 – Aplicação de método Stepwise 

 

Foi realizado o método de seleção de variáveis para visualizar se haveria considerável 

divergência ou, simplesmente, para tornar a avaliação mais precisa em relação às avaliações 
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anteriores. O método adotado para a seleção de variáveis é o Método Stapwise exaustivo 

completo que propõe vários testes de inclusão de variável para melhorar a eficiência media. 

Esse modelo segue os seguintes passos: 

 

1. Calcular a eficiência média de cada par input-output possível. Nesse passo deve-se 

rodar nxm modelos DEA, isto é, um para cada par input- output. Para cada resultado 

calcula-se a eficiência média de todas as DMUs.  

2. Escolher o par input e output inicial que gerou a maior eficiência média.  

3. Uma vez de posse do par inicial, rodar modelo com mais uma variável, um para 

cada variável que ainda não foi incluída no modelo.  

4. Calcular a eficiência média para cada variável acrescentada.  

5. Escolher para entrar no modelo a variável que gerou a maior eficiência média. 6. 

Verificar se o aumento da eficiência foi significativo. Em caso afirmativo, repetir o 

passo três. Caso contrário, retirar a última variável incluída e finalizar o processo. 

(SENRA et all, 2007) 
 

Aqui é importante mostrar que houve uma alteração do ponto de vista de 

desmembramento. Isso ocorreu no número de DMU’s que, nas amostras anteriores, havia 

concentrado as unidades rurais que tinham o mesmo nome em uma só UBS, que é o caso das 

UBS’s da Maísa que, na verdade, são três Maísa, Maísa II e Maísa III. Com esse novo 

desmembramento, o número salta de 34 para 36 UBS’S.  

Aplica-se o Método Stepwise com as variáveis em questão: Input (Número de famílias 

cadastradas e Número de PSF) e Output (Atendimento médico, Atendimento de enfermeiro e 

Encaminhamento). Os teste foram realizados, inicialmente com um input e um output, 

posteriormente realizando-se uma média de eficiência. No segundo momento, foi incluído 

mais um input e a eficiência média melhorou, então, assim foi feito até a inclusão das cinco 

variáveis, com o contínuo melhoramento das médias de eficiência. Se não tivesse ocorrido o 

melhoramento, não teriam sido incluídas todas as variáveis apontadas.  

As variáveis estão distribuídas conforme a tabela 4.1 para o ano de 2008 e 4.2 para o 

ano de 2009, e com suas respectivas produções das unidades básicas dos referentes aos 

respectivos anos. 

As comparações que estão sendo levadas em conta nesses testes, agora são o método 

utilizado e a influência nos resultados que este pode causar; o segundo é o comparativo entre 

os dois anos em que foi feita a pesquisa.  
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Tabela 4.5 Dados de 2008 do teste 2 

 

UBS 

2008 
Input Output 

 

36 DMU’s 
NPSF NF 

 

 

ATM 

 

 

ATENF 

 

 

ENC 
DR. CID SALEM DUARTE ABOLIÇÃO 

IV 

 3 3491 6953 9985 826 

DR. CHICO COSTA - SANTO 

ANTONIO 

 4 3977 14013 2492 2433 

SINHARINHA BORGES  

 2 1702 4371 2756 385 

DUCLECIO ANTONIO - TEIMOSOS 

 1 639 3173 2136 361 

DR. HELENIO GURGEL - PEREIROS 

 2 898 3836 4333 815 

VEREADOR LAYRE ROSADO-

SUMARÉ 

 1 1140 2607 1593 629 

NETO DA LUZ - RIACHO GRANDE 

 1 390 2955 1171 341 

IZABEL BEZERRA – JUCURI 

 2 804 6376 4080 752 

MARINA FERREIRA - BARRINHA 

 1 289 3065 1465 417 

PENITENCIÁRIA MARIO NEGÓCIO 

 1 106 2348 2398 51 

HIPOLITO 

 1 417 2715 1843 261 

MAISA I 

 1 240 2779 2573 62 

 

MAISA II 

 1 198 3662 2836 312 

 

MAISA III 

 1 294 2335 2160 132 

DR. ANTONIO SOARES JÚNIOR 

 1 766 3303 1330 352 

CENTRO DE ATENÇÃO – CAIC 

 2 1356 3681 8871 562 

SAÚDE LIBERDADE II 

 2 1417 5188 7342 416 

DR. JOSÉ HOLANDA - DOM JAIME 

 1 914 4647 1996 598 

DR. AGNALDO PEREIRA - VINGT 

ROSADO 2 1697 5969 3650 1022 
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MARIA NEIDE - NOVA VIDA 

 1 521 3099 3217 468 

MÁRIO LÚCIO - ALTO DA PELONIA 

 1 703 3889 4091 569 

VEREADOR DURVAL COSTA 

 2 1311 3466 3074 380 

FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO 

- LIBERDADE - I 

 1 1288 2572 4218 633 

DR. ILDONE CAVALCANTE 

BARROCAS 

 2 3103 4835 5524 250 

MARCOS RAIMUNDO DA COSTA 

 1 2672 2083 3296 162 

ALAGOINHA ELIAS HONORATO 

 1 496 2909 2468 281 

DR. CHICO PORTO AEROPORTO I 

OURO NEGRO 

 2 2114 6729 6900 832 

DR. JOSÉ FERNANDES LAGOA DO 

MATO 

 2 1545 6203 4743 522 

DR. SUELDO CAMARA AEROPORTO 

II 

 2 2398 3923 3506 699 

DR. EPITACIO DA COSTA 

CARVALHO 

 1 1210 4658 5147 639 

DR. LUIS ESCOLÁSTICO BEZERRA 

SANTA DELMIRA 

 2 2218 5324 5586 1349 

DR. JOAQUIM SALDANHA ESTRADA 

DA RAIZ 

 2 2514 6194 5210 2584 

CENTRO CLINICO EVANGELICO 

EDGAARDO BULAMARQUE 

 2 2319 12454 5205 1363 

ILHA DE SANTA LUZIA ANTONIO 

CAMILO 

 1 1060 4566 4468 441 

PASSAGEM DE PEDRA ALCIDES 

MARTINS VERA - PIQUIRI 

 1 580 3419 1393 258 

PUXA BOI - UNIDADE MOVEL 

 1 519 2347 951 283 
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Como mostra a tabela 4.4, nas cinco variáveis selecionadas para a aplicação deste 

estudo foi realizado o método Stepwise e, em cada etapa, comprovou-se melhora na eficiência 

média no caso de 2008, atingindo até 77%.de progresso. 

 

Tabela 4.6 Dados de 2009 do teste 2 

 

UBS 

2009 
Input Output 

 

36 DMU’s 

 

 

NPSF 

 

 

NF 

 

 

ATM 

 

 

ATENF 

 

 

ENC 
DR. CID SALEM DUARTE 

ABOLIÇÃO IV 

 3 3491 6953 9985 826 

DR. CHICO COSTA - SANTO 

ANTONIO 

 4 3977 14013 2492 2433 

SINHARINHA BORGES  

 2 1702 4371 2756 385 

DUCLECIO ANTONIO - TEIMOSOS 

 1 639 3173 2136 361 

DR. HELENIO GURGEL - PEREIROS 

 2 898 3836 4333 815 

VEREADOR LAYRE ROSADO-

SUMARÉ 

 1 1140 2607 1593 629 

NETO DA LUZ - RIACHO GRANDE 

 1 390 2955 1171 341 

IZABEL BEZERRA – JUCURI 

 2 804 6376 4080 752 

MARINA FERREIRA - BARRINHA 

 1 289 3065 1465 417 

PENITENCIÁRIA MARIO NEGÓCIO 

 1 106 2348 2398 51 

HIPOLITO 

 1 417 2715 1843 261 

MAISA I 

 1 240 2779 2573 62 

 

MAISA II 

 1 198 3662 2836 312 

 

MAISA III 

 1 294 2335 2160 132 

DR. ANTONIO SOARES JÚNIOR 

 1 766 3303 1330 352 
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CENTRO DE ATENÇÃO - CAIC 

 2 1356 3681 8871 562 

SAÚDE LIBERDADE II 

 2 1417 5188 7342 416 

DR. JOSÉ HOLANDA - DOM JAIME 

 1 914 4647 1996 598 

DR. AGNALDO PEREIRA - VINGT 

ROSADO 

 2 1697 5969 3650 1022 

MARIA NEIDE - NOVA VIDA 

 1 521 3099 3217 468 

MÁRIO LÚCIO - ALTO DA 

PELONIA 

 1 703 3889 4091 569 

VEREADOR DURVAL COSTA 

 2 1311 3466 3074 380 

FRANCISCO PEREIRA DE 

AZEVEDO - LIBERDADE - I 

 1 1288 2572 4218 633 

DR. ILDONE CAVALCANTE 

BARROCAS 

 2 3103 4835 5524 250 

MARCOS RAIMUNDO DA COSTA 

 1 2672 2083 3296 162 

ALAGOINHA ELIAS HONORATO 

 1 496 2909 2468 281 

DR. CHICO PORTO AEROPORTO I 

OURO NEGRO 

 2 2114 6729 6900 832 

DR. JOSÉ FERNANDES LAGOA DO 

MATO 

 2 1545 6203 4743 522 

DR. SUELDO CAMARA 

AEROPORTO II 

 2 2398 3923 3506 699 

DR. EPITACIO DA COSTA 

CARVALHO 

 1 1210 4658 5147 639 

DR. LUIS ESCOLÁSTICO BEZERRA 

SANTA DELMIRA 

 2 2218 5324 5586 1349 

DR. JOAQUIM SALDANHA 

ESTRADA DA RAIZ 

 2 2514 6194 5210 2584 

CENTRO CLINICO EVANGELICO 

EDGAARDO BULAMARQUE 

 2 2319 12454 5205 1363 

ILHA DE SANTA LUZIA ANTONIO 

CAMILO 

 1 1060 4566 4468 441 

PASSAGEM DE PEDRA ALCIDES 

MARTINS VERA - PIQUIRI 

 1 580 3419 1393 258 
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PUXA BOI - UNIDADE MOVEL 

 1 519 2347 951 283 

                                                             

 

No caso da produção de 2009, conforme a tabela 4.5, quando foi aplicado o mesmo 

método, a eficiência média foi melhor do que no ano anterior, sendo esta de 82%. Passemos a 

ver a seguir ao resultado da eficiência das Unidade Básicas.  

 

 

Tebla 4.7 Resultado do teste 2 

 

36 DMU’s 
2008 

 

 

2009 
DR. CID SALEM DUARTE 

ABOLIÇÃO IV 

 0,654535 1 

DR. CHICO COSTA - 

SANTO ANTONIO 

 0,752119 0,957542 

SINHARINHA BORGES 

 0,431787 0,831313 

DUCLECIO ANTONIO - 

TEIMOSOS 

 0,70547 0,825238 

DR. HELENIO GURGEL - 

PEREIROS 

 0,762033 0,632736 

VEREADOR LAYRE 

ROSADO-SUMARÉ 

 0,622705 0,637934 

NETO DA LUZ - RIACHO 

GRANDE 

 0,770132 0,98807 

IZABEL BEZERRA – 

JUCURI 

 0,830661 1 

MARINA FERREIRA - 

BARRINHA 

 1 1 

PENITENCIÁRIA MARIO 

NEGÓCIO 

 1 1 

HIPOLITO 

 0,649275 0,712823 

MAISA I 

 0,864596 1 
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MAISA II 

 1 0,766092 

 

MAISA III 

 0,688511 1 

DR. ANTONIO SOARES 

JÚNIOR 

 0,647724 0,858719 

CENTRO DE ATENÇÃO - 

CAIC 

 1 0,680922 

SAÚDE LIBERDADE II 

 0,858652 0,842206 

DR. JOSÉ HOLANDA - 

DOM JAIME 

 0,904826 1 

DR. AGNALDO PEREIRA 

- VINGT ROSADO 

 0,688782 1 

MARIA NEIDE - NOVA 

VIDA 

 0,929267 0,616415 

MÁRIO LÚCIO - ALTO 

DA PELONIA 

 1 0,949778 

VEREADOR DURVAL 

COSTA 

 0,41163 0,441812 

FRANCISCO PEREIRA DE 

AZEVEDO - LIBERDADE - I 

 0,875256 0,943007 

DR. ILDONE 

CAVALCANTE BARROCAS 

 0,536623 1 

MARCOS RAIMUNDO DA 

COSTA 

 0,640373 0,526049 

ALAGOINHA ELIAS 

HONORATO 

 0,722956 0,820443 

DR. CHICO PORTO 

AEROPORTO I OURO NEGRO 

 0,735096 0,666493 

DR. JOSÉ FERNANDES 

LAGOA DO MATO 

 0,669645 0,774285 

DR. SUELDO CAMARA 

AEROPORTO II 

 0,433498 0,80542 

DR. EPITACIO DA COSTA 

CARVALHO 

 1 1 
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DR. LUIS ESCOLÁSTICO 

BEZERRA SANTA DELMIRA 

 0,740719 0,543214 

DR. JOAQUIM 

SALDANHA ESTRADA DA RAIZ 

 1 0,588493 

CENTRO CLINICO 

EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

 1 0,778455 

ILHA DE SANTA LUZIA 

ANTONIO CAMILO 

 0,978141 1 

PASSAGEM DE PEDRA 

ALCIDES MARTINS VERA - 

PIQUIRI 

 0,73039 0,878056 

PUXA BOI - UNIDADE 

MOVEL 

 0,566856 0,692449 

                                                                

 

Pode-se analisar os resultados expostos na tabela 4.6, tanto pelo número de UBS’s 

eficientes, como pela eficiência média com as duas metodologias aplicadas no teste 1: no ano 

de 2008 houve 7 (sete) Unidade Básicas eficientes e com eficiência média de 59%. No ano de 

2009 houve apenas 6 (seis) Unidades Básicas, com eficiência média de 63%. No teste 2, no 

ano de 2008, houve 8 (oito) Unidades eficientes e cerca de 77% com eficiência média; em 

2009 houve acréscimo de 10 (dez) unidades eficiente e a eficiência média chegou a cerca de 

82%. Com o uso do método de seleção de variáveis Stepwise, foi atingido um nível melhor de 

eficiência, pois a técnica pode fazer uma melhor seleção das variáveis. 

Postos os números, podemos analisar que a mudança de metodologia na seleção das 

variáveis causou impacto significativo na melhoria da eficiência média nas Unidades 

analisadas. 

Segue abaixo o benchmarking na tabela 4.8 do teste 2.  
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Tabela 4.8 benchmarking do teste 2 

UBS Referencial 

DR. CID SALEM DUARTE ABOLIÇÃO IV 

 

EFICIÊNTE 

 

DR. CHICO COSTA - SANTO ANTONIO 

 

EFICIÊNTE 

SINHARINHA BORGES  

 

Melhorar em 48% para atingir o nível da UBS MAISA 

III 

 

DUCLECIO ANTONIO – TEIMOSOS 

 

Melhorar em 55% para atingir o nível da UBS MAISA 

III 

 

DR. HELENIO GURGEL – PEREIROS 

 

Melhorar em 19% para atingir o nível da UBS MAISA 

III 

 

VEREADOR LAYRE ROSADO-SUMARÉ 

 

Melhorar em 1% para atingir o nível da UBS MAISA III 

 

NETO DA LUZ - RIACHO GRANDE 

 

Melhorar em 8% para atingir o nível da UBS DR. JOSÉ 

HOLANDA - DOM JAIME 

 

IZABEL BEZERRA – JUCURI 

 

EFICIÊNTE 

MARINA FERREIRA – BARRINHA 

 

EFICIÊNTE 

PENITENCIÁRIA MARIO NEGÓCIO 

 

EFICIÊNTE 

HIPOLITO 

 

Melhorar em 2% para atingir o nível da UBS DR. JOSÉ 

HOLANDA - DOM JAIME 

MAISA I 

 

EFICIÊNTE 

MAISA II Melhorar em 22% para atingir o nível da UBS IZABEL 

BEZERRA – JUCURI 

MAISA III EFICIÊNTE 

DR. ANTONIO SOARES JÚNIOR 

 

Melhorar em 23% para atingir o nível da UBS MAISA 

III 

 

CENTRO DE ATENÇÃO – CAIC 

 

Melhorar em 9% para atingir o nível da UBS IZABEL 

BEZERRA – JUCURI 

SAÚDE LIBERDADE II 

 

Melhorar em 25% para atingir o nível da UBS IZABEL 

BEZERRA – JUCURI 

DR. JOSÉ HOLANDA - DOM JAIME 

 

EFICIÊNTE 

DR. AGNALDO PEREIRA - VINGT ROSADO 

 

EFICIÊNTE 

MARIA NEIDE - NOVA VIDA 

 

EFICIÊNTE 

MÁRIO LÚCIO - ALTO DA PELONIA 

 

Melhorar em 5% para atingir o nível da UBS DR. 

AGNALDO PEREIRA - VINGT ROSADO 

 

VEREADOR DURVAL COSTA 

 

EFICIÊNTE 

FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO - LIBERDADE - I 

 

Melhorar em 16% para atingir o nível da UBS DR. CID 

SALEM DUARTE ABOLIÇÃO IV 
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DR. ILDONE CAVALCANTE BARROCAS 

 

EFICIÊNTE 

MARCOS RAIMUNDO DA COSTA 

 

EFICIÊNTE 

ALAGOINHA ELIAS HONORATO 

 

Melhorar em 7% para atingir o nível da UBS DR. JOSÉ 

HOLANDA - DOM JAIME 

DR. CHICO PORTO AEROPORTO I OURO NEGRO 

 

Melhorar em 27% para atingir o nível da UBS  DR. 

ANTONIO SOARES JÚNIOR 

 

DR. JOSÉ FERNANDES LAGOA DO MATO 

 

Melhorar em 18% para atingir o nível da UBS DR. 

JOSÉ HOLANDA - DOM JAIME 

DR. SUELDO CAMARA AEROPORTO II 

 

Melhorar em 16% para atingir o nível da UBS DR. CID 

SALEM DUARTE ABOLIÇÃO IV 

DR. EPITACIO DA COSTA CARVALHO 

 

EFICIÊNTE 

DR. LUIS ESCOLÁSTICO BEZERRA SANTA DELMIRA 

 

EFICIÊNTE 

DR. JOAQUIM SALDANHA ESTRADA DA RAIZ 

 

EFICIÊNTE 

CENTRO CLINICO EVANGELICO EDGAARDO 

BULAMARQUE 

 

Melhorar em 34% para atingir o nível da UBS DR. CID 

SALEM DUARTE ABOLIÇÃO IV 

ILHA DE SANTA LUZIA ANTONIO CAMILO 

 

EFICIÊNTE 

 

PASSAGEM DE PEDRA ALCIDES MARTINS VERA - 

PIQUIRI 

 

Melhorar em 46% para atingir o nível da UBS DR. CID 

SALEM DUARTE ABOLIÇÃO IV 

PUXA BOI - UNIDADE MOVEL 

 

Melhorar em 44% para atingir o nível da UBS  MAISA 

I 

 

 

No próximo capítulo serão discutidas as análises com mais detalhes, incluindo as 

ferramentas do SMARTS nas restrições de “pesos” e com a melhora da qualidade das 

variáveis para a análise no próximo capítulo. 
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5. MODELO DEA COM RESTRIÇÕES AOS PESOS BASEADO NO 
SMARTS 

 

Neste capítulo será abordada a justificativa da implantação de restrição nas variáveis 

montadas pelo SMARTS, a exposição de todos os produtos oferecidos pelas UBS e cada 

respectivo insumo. Será analisada a importância da seleção de variáveis e diferentes “pesos” e 

como as respectivas restrições podem ser realizadas com o conhecimento dos decisores para 

tornar a análise mais próxima da realidade. Por último, será vista a análise dos resultados da 

Análise por Envoltório de Dados (DEA) com as restrições e a comparação com os resultados 

já encontrados nas seções anteriores.     

 

5.1. Modelo DEA com restrições aos pesos 

 

O objetivo, aqui, é o de trabalhar a deficiência apresentada pela DEA, e tornar o nível 

da análise mais apurado pelo fato de que quando se trata de aproximar os números das 

questões reais, a análise dos fatos só tende a se tornar mais precisa.  Conforme citado por 

Gusmão (2009), é uma preocupação já contida nos últimos trabalhos de DEA, a inclusão de 

informações para avaliação de eficiência de DMU’s e isso aperfeiçoa a avaliação dos 

decisores no objetivo de tornar cada vez mais prática a execução das atividades. 

 

A eficiência nos modelos DEA é baseada no conceito de engenharia de fator total de 

produtividade e é calculada através da razão da soma ponderada dos output pela soma 

ponderada dos inputs de uma DMU. Um modelo de programação linear é, então, 

resolvido, para cada DMU com o objetivo de determinar os “pesos” para os input e 

output de forma a maximizar a eficiência. Os pesos representam um sistema de 

valores relativos para cada DMU e fornecem a maior taxa possível para DMU de 

forma consistente com a noção de que o sistema de valores resultante é viável para 

todas as DMUs de acordo com a idéia de nenhuma alcançar uma taxa de eficiência 

acima da fronteira superior. (ALLEN ET Al., 1997)  
 

 

Segue abaixo o fluxograma demonstrativo da inclusão do modelo SMARTS na 

ordenação das variáveis, bem como na inclusão de restrições ao modelo. 
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APLICAÇÃO DO MODELO SMARTS/DEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Fluxograma da proposta de modelo com inclusão de restrição aos pesos 

 

 

5.2. Aplicação do modelo 

 

Do ponto de vista da análise gerencial, (esta que parte da interpretação dos dados pelo 

decisor) que é a nossa proposta, ao aproximar uma modelagem que, na prática, mostre 

possibilidades de gestão dentro das limitações do campo da saúde, ressalta-se o uso das 

alternativas escolhidas, e assim, o decisor pode atuar na melhoria dos processos internos e na 

distribuição de atividades, bem como providenciar para que aconteça o melhor uso dos 

insumos, promovendo a capacitação dos profissionais e o manejo de equipes para aumentar a 

capacidade de atendimento. Para que esta avaliação possa ser mais contundente, serão 
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visualizados os “pesos” gerados na DEA, vistos no capítulo anterior e, a partir de então, será 

desenvolvida a metodologia da 7ª Etapa do SMARTS para interferir nos “pesos” automáticos 

que a DEA gerou, conforme pode ser visto na tabela 5.1, que traz exemplificação das 10 

primeiras UBS: 

 

Tabela 5.1 Pesos gerados com o modelo DEA 

 

DMU 

Peso NPSF Peso NF    Peso ATM Peso 

ATENF 

Peso ENC 

DMU1 0,28512083 0,00020478 0,00001623 0,00008885 0,00000000 

DMU2 0,15944947 0,00017395 0,00003520 0,00000000 0,00020826 

DMU3 0,81444069 0,00040369 0,00016110 0,00010735 0,00000000 

DMU4 0,94286734 0,00074277 0,00015476 0,00008419 0,00091171 

DMU5 0,38605916 0,00060152 0,00000000 0,00010392 0,00067450 

DMU6 0,71575524 0,00078083 0,00015802 0,00000000 0,00093487 

DMU7 0,91092199 0,00099373 0,00020111 0,00000000 0,00118979 

DMU8 0,41842941 0,00045647 0,00009238 0,00000000 0,00054653 

DMU9 0,20033204 0,00276702 0,00000000 0,00000000 0,00239808 

DMU10 0,00000000 0,00943396 0,00042589 0,00000000 0,00000000 

 

 

5.2.1. Aplicação das restrições no modelo SMARTS 

  

Para corroborar com os resultados dessa análise, será desenvolvida a 7ª etapa do modelo 

SMARTS, que trata da ordenação dos critérios e, para tanto, como já foi citado no capítulo 

anterior, foi realizada uma consulta às gestoras que ocupam os cargos de coordenação de PSF, 

bem como foram analisados os números de volume de atendimento por cada categoria e 

distribuídas suas restrições por nível de complexidade de atuação.   

Os produtos do PSF analisados neste trabalho já foram mencionados ao longo do 

mesmo, pois, mostram-se em detalhes quais são os atendimentos para assim realizar a análise 

específica de qual serviço pode ser, de fato, melhorado e se possam trabalhar as análises. Ao 

todo, totalizam-se 19 serviços prestados à comunidade: Atendimento médico – Sutura, 

Ultrassonografia obstétrica, Atendimento clínico médico, Pré-natal, Tuberculose, Hanseníase, 

Visita domiciliar, Atendimento para AT( Acidente de Trabalho), Puericultura, DST/AIDS, 

Diabetes, Hipertensão. Atendimento de enfermagem - Prev.C.A cérvico-uterino, Pré-natal, 

Tuberculose, Hanseníase, Visita domiciliar, Atendimento clínico enfermeiro, Atendimento 

para AT, Puericultura, DST/AIDS, Diabetes, Hipertensão. Encaminhamento – Deve ser feito 

em todo tipo de situação que seja classificada como de média ou alta complexidade, pois estas 
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não são da competência da Unidade Básica de Saúde e somente o médico pode realizar este 

procedimento.   

Conforme Edwards e Barrow (1994) do modelo SMARTS é realizado o “Swing” ( 

método SMARTS de forma a se obter a ordenação dos critérios) para essa ordenação dos 

critérios, a idéia é criar uma forma de melhor selecionar a importância de cada variável para 

as mesmas não virem a causar uma análise distante da realidade, sendo desbalanceado dando 

importância igual para variáveis de significância diferentes.    

Os decisores avaliaram que: 

 

Atendimento médico > Atendimento por enfermeiro > Encaminhamento  

 

 

Esta ordenação também foi realizada por nível de complexidade da atuação dos 

profissionais sendo dividida em procedimentos de alta, média e baixa complexidade, 

respectivamente, diretamente ligados ao profissional médico, enfermeiro e técnico. Outro 

critério mais óbvio, escolhido pelos decisores, foi a demanda da sociedade pelos serviços. 

Após a realização da ordenação das variáveis, segue-se a definição das restrições as 

quais entrarão no novo modelo. Como podemos observar, este modelo foi trabalhado a partir 

da ordenação com dois Input pelo fato de os insumos Famílias cadastradas nas unidades e 

Número de PSF serem decisivos na composição do produto da Unidade Básica. As restrições 

que serão geradas são para propor dar um equilíbrio aos resultados. Os Input serão incluídos 

na avaliação sem restrições. 

Para efeito de aplicação dentro do modelo DEA, a ordenação das variáveis não altera os 

resultados da fronteira de eficiência, obrigando a analise se estender para a etapa seguinte do 

SMARTS. A partir dessa dificuldade apresentada, pensou-se numa forma de elaborar as 

restrições.    

Foi realizada uma média de atuação nos procedimentos selecionados, já citados, para 

cada profissional e percebeu-se a atuação do médico em 68% das atividades com participação 

individual de apenas 16%. No caso de enfermeiro, verificou-se 58% das atividades e 

participação individual de 11%. Ao retirar as médias desses resultados,  tem-se o médico com 

uma participação média de 40% e o enfermeiro com participação média de 34%. A diferença 

pertence aos outros profissionais que integram a equipe.  

Apresentada esta média aos decisores, ela foi acatada como sendo uma realidade da 

interação dos procedimentos no PSF e uma prova da importância da atuação de cada 

profissional e do sucesso da realização de atividades bem executadas por uma equipe.     
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O desenvolvimento da restrição se deu pela média entre a participação individual de 

cada profissional e sua participação no geral em percentuais, escolhendo-se como limite 

mínimo essa média e como limite máximo sua participação percentual total: 

 

Dadas as restrições: 

            0,39 < M < 0,63 

            0,33 < ENF < 0,58 

 

 sendo essas restrições “M” médico maior que 0,39 e menor que 0,63, e “ENF” 

enfermeiro maior que 0,33 e menor que 0,58. 

 

5.2.2. Análise dos Resultados  

 

Os resultados com as restrições acima aplicadas apresentaram duas situações que não 

atendem à finalidade para a qual elas foram empregadas. Primeiro, quando elas são colocadas 

como limite inferior à restrição, elas não alteram nenhuma avaliação de eficiência, o que 

significa dizer que estão muito abaixo das limitações que já foram criadas pela DEA. Em 

segundo, quando são colocadas em limite superior, tornam zero todos os níveis de eficiência, 

mostrando que a condição apresenta-se muito acima da fronteira de eficiência. 

 

5.2.3. Eliminar a flexibilidade das restrições  

 

Para eliminar a flexibilidade das restrições e ela passe a interferir na formação da 

fronteira de eficiência, foi aplicada uma análise de regressão das variáveis em cada Input e 

seu respectivo Output. Essa ferramenta de ajuste das restrições das variáveis, conforme 

Alcântara (2003), diz que a Mínima Soma dos Erros Absolutos é uma solução robusta para 

quando se quer minimizar a indução de apreciação do peso. 

  

 

Adotando o algoritmo de minimização da soma dos valores dos resíduos na 

regressão linear, estaremos sendo coerentes com uma idéia central de DEA, que é a 

de não descartar outliers, admitindo a existência de informações relevantes neste 

tipo de observação. (Alcântara, 2003) 
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Portanto a composição das restrições geradas pelas regressões se dá pelo fato de estarem 

associando cada Input a um respectivo Output, sendo necessária a geração de várias DEA’s. 

As mudanças de avaliação de Unidade Básica eficiente para avaliação do serviço eficiente por 

Unidade, não desvirtua o foco principal, pelo contrário, deixa de penalizar os pontos fortes de 

cada Unidade Básica, no entanto, foi um fato que não havia sido previsto.  

 

Para: o ano de 2008 e 2009 

Modelo 1   

Número de PSF (Input) e Atendimento Médico (OutPut) 

 

0,000184572 < ATM < 0,00024286       0,000210005 < ATM < 0,000257871 

 

 

Modelo 2  

Número de PSF (Input) e Atendimento por Enfermeiro (Output) 

 

0,000124629 < NPSF < 0,000219555         0,00023673 < NPSF < 0,00029725      

 

 

Modelo 3 

Número de PSF (Input) e Encaminhamento (Output) 

 

0,000674921 < NPSF < 0,000994971          0,001079026 < NPSF < 0,001335054 

 

 

Modelo 4 

Número de famílias cadastradas (Input) e Atendimento Médico (Output)  

 

0,2117639 < ATM < 0,3101321            0,0187275 < ATM < 0,0947949 

 

 

Modelo 5 

Número de famílias cadastradas (Input) e Atendimento por Enfermeiro (Output) 

  

 

0,1852101 < ATENF <  0,3183959         0,0337884 < ATENF <  0,1220776 
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Modelo 6 

Número de famílias cadastradas (Input) e Encaminhamento (Output) 

 

0,883738 < ENC < 1,357282           0,378847 < ENC < 0,740127 

 

Os resultados dadas as restrições estão descritos na tabela 5.3 abaixo: 

 

Tabela 5.2 DEA com restrição: Resultados 2008/2009 

 

2008 2009 
36 DMU’s 

Mod. 1 Mod.2 Mod.3 Mod. 4 

 

 

 

 

Mod. 5 

 

 

 

 

Mod. 6 Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4 

 

 

 

 

Mod. 5 

 

 

 

 

Mod.6 

DR. CID SALEM 

DUARTE 

ABOLIÇÃO IV 

 

0,372196 0,646655 0,213106 0,089915 0,126431 0,150155 0,612569 0,605298 1 0,130404 0,109597 0,377837 

DR. CHICO 

COSTA - SANTO 

ANTONIO 

 
0,56259 0,121041 0,470782 0,159068 0,027698 0,388237 0,720067 0,542439 0,880947 0,178332 0,114262 0,387235 

SINHARINHA 

BORGES  

 

0,350972 0,267729 0,148994 0,115939 0,071577 0,143553 0,668409 0,661369 0,442128 0,173382 0,145915 0,203553 

DUCLECIO 

ANTONIO - 

TEIMOSOS 

 
0,509555 0,414999 0,279412 0,22417 0,14776 0,358523 0,555474 0,615232 0,260422 0,215341 0,202861 0,179188 

DR. HELENIO 

GURGEL - 

PEREIROS 

 
0,308013 0,420925 0,315402 0,192846 0,213289 0,575959 0,32929 0,347461 0,399461 0,181676 0,16305 0,391166 

VEREADOR 

LAYRE 

ROSADO-

SUMARÉ 

 
0,418661 0,309501 0,486842 0,103239 0,061769 0,350152 0,530168 0,504636 0,589995 0,115206 0,093268 0,22755 

NETO DA LUZ - 

RIACHO 

GRANDE 

 
0,474546 0,227511 0,263932 0,342059 0,132724 0,554882 0,590819 0,352097 0,553212 0,375279 0,190221 0,623678 

IZABEL 

BEZERRA – 

JUCURI 

 
0,511964 0,396347 0,291022 0,358014 0,224316 0,593571 0,484367 0,806512 0,488475 0,292654 0,414464 0,523831 

MARINA 

FERREIRA - 

BARRINHA 

 
0,492211 0,284632 0,322755 0,478785 0,224077 0,915691 0,561958 0,321192 0,419323 0,481693 0,234168 0,637947 
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PENITENCIÁRIA 

MARIO 

NEGÓCIO 

 
0,377068 0,465902 0,039474 1 1 0,305334 0,427899 0,503091 0,070623 1 1 0,292936 

HIPOLITO 

 

0,436004 0,358073 0,202012 0,293928 0,195365 0,397205 0,430409 0,325607 0,419323 0,255688 0,16452 0,442126 

MAISA I 

 

0,446282 0,499903 0,047988 0,522739 0,473898 0,163942 0,534351 0,357616 0,545856 0,551544 0,313953 1 

 

MAISA II 

 

0,588084 0,551001 0,241486 0,834951 0,633137 1 0,317892 0,489404 0,066209 0,325408 0,4261 0,120291 

 

MAISA III 

 

0,37498 0,419662 0,102167 0,358548 0,32476 0,284929 0,53456 0,603753 0,400196 0,529689 0,508837 0,703827 

DR. ANTONIO 

SOARES 

JÚNIOR 

 
0,530432 0,258403 0,272446 0,194665 0,07675 0,291625 0,651678 0,383664 0,301618 0,210751 0,105532 0,173126 

CENTRO DE 

ATENÇÃO - 

CAIC 

 
0,295568 0,861764 0,217492 0,12255 0,289181 0,263019 0,334728 0,596468 0,495096 0,111526 0,169031 0,29278 

SAÚDE 

LIBERDADE II 

 

0,416573 0,713231 0,160991 0,165287 0,229035 0,186309 0,39977 0,754084 0,316332 0,139777 0,224254 0,196307 

DR. JOSÉ 

HOLANDA - 

DOM JAIME 

 
0,746266 0,387799 0,462848 0,229527 0,096532 0,415208 0,824218 0,388962 0,578225 0,223388 0,089665 0,278153 

DR. AGNALDO 

PEREIRA - 

VINGT ROSADO 

 
0,479284 0,354575 0,395511 0,158792 0,095075 0,38219 0,685663 0,482119 0,889407 0,200181 0,119719 0,460874 

MARIA NEIDE - 

NOVA VIDA 

 

0,497671 0,625024 0,362229 0,268529 0,272942 0,570058 0,296769 0,517881 0,30309 0,140566 0,208635 0,254802 

MÁRIO LÚCIO - 

ALTO DA 

PELONIA 

 
0,624538 0,794832 0,440402 0,249741 0,257235 0,51365 0,595211 0,647682 0,729769 0,209739 0,194118 0,456419 

VEREADOR 

DURVAL 

COSTA 

 
0,278304 0,298621 0,147059 0,119353 0,103647 0,183946 0,298651 0,336755 0,276606 0,112864 0,108243 0,185534 

FRANCISCO 

PEREIRA DE 

AZEVEDO - 

LIBERDADE - I 

 
0,41304 0,819507 0,489938 0,090149 0,14476 0,311888 0,700408 0,616336 0,915154 0,13471 0,100823 0,312401 

DR. ILDONE 

CAVALCANTE 

BARROCAS 

 
0,388229 0,536623 0,096749 0,070343 0,078692 0,051129 1 0,652428 0,92104 0,159666 0,088601 0,261012 
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MARCOS 

RAIMUNDO DA 

COSTA 

 
0,334511 0,640373 0,125387 0,035193 0,054526 0,038476 0,363066 0,526049 0,356057 0,032658 0,040246 0,056845 

ALAGOINHA 

ELIAS 

HONORATO 

 
0,467159 0,479503 0,217492 0,264771 0,219948 0,35953 0,536443 0,428035 0,503188 0,24473 0,166088 0,40744 

DR. CHICO 

PORTO 

AEROPORTO I 

OURO NEGRO 

 
0,540308 0,670293 0,321981 0,143699 0,144278 0,249763 0,563631 0,543598 0,491417 0,131969 0,108256 0,20422 

DR. JOSÉ 

FERNANDES 

LAGOA DO 

MATO 

 
0,498073 0,460754 0,202012 0,181251 0,1357 0,214414 0,575238 0,534879 0,407553 0,184465 0,145887 0,231963 

DR. SUELDO 

CAMARA 

AEROPORTO II 

 
0,314999 0,340587 0,270511 0,073854 0,064628 0,184986 0,684827 0,62638 0,74669 0,14149 0,110072 0,273813 

DR. EPITACIO 

DA COSTA 

CARVALHO 

 
0,748033 1 0,494582 0,173789 0,188029 0,33514 0,912684 0,825386 0,884257 0,186853 0,143725 0,321312 

DR. LUIS 

ESCOLÁSTICO 

BEZERRA 

SANTA 

DELMIRA 

 
0,427493 0,542646 0,522059 0,108364 0,111326 0,385977 0,461884 0,498455 0,481854 0,101032 0,092736 0,187073 

DR. JOAQUIM 

SALDANHA 

ESTRADA DA 

RAIZ 

 
0,49735 0,50612 1 0,111228 0,091607 0,652286 0,544181 0,452318 0,466405 0,107244 0,075817 0,16314 

CENTRO 

CLINICO 

EVANGELICO 

EDGAARDO 

BULAMARQUE 

 
1 0,505634 0,527477 0,242446 0,099215 0,372997 0,698735 0,096689 0,428887 0,149281 0,01757 0,162632 

ILHA DE SANTA 

LUZIA 

ANTONIO 

CAMILO 

 
0,733258 0,868078 0,341331 0,194463 0,186322 0,264024 0,794521 1 0,928396 0,185679 0,198771 0,385089 

PASSAGEM DE 

PEDRA 

ALCIDES 

MARTINS VERA 

- PIQUIRI 

 
0,549061 0,270643 0,19969 0,266121 0,106165 0,282294 0,600648 0,279912 0,260422 0,256541 0,101684 0,197416 

PUXA BOI - 

UNIDADE 

MOVEL 

 
0,376907 0,184768 0,21904 0,204152 0,080997 0,346043 0,486877 0,259603 0,410495 0,188159 0,085332 0,281568 
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5.3. Análise dos Resultados 

 

 

Modelo 1 – Número de PSF e Atendimento médico – Para este, que significa que a 

melhor atuação do Programa Saúde da Família em atendimento médico, a eficiência 

apresentada no ano de 2008 foi na UBS Centro Clínico Evangélico e em 2009, a UBS Dr. 

Ildone Cavalcante, Barrocas. 

Modelo 2 – Número de PSF e Atendimento por enfermeiro – Este modelo apresenta a 

melhor atuação do Programa Saúde da Família em atendimento por enfermeiro, e as 

eficiências se dão da seguinte forma: no ano de 2008, na UBS Dr. Epitácio da Costa 

Carvalho; no ano de 2009, na UBS Ilha de Santa Luzia. 

Modelo 3 – Número de PSF e Encaminhamento – Para este modelo, sendo o melhor 

encaminhamento deu-se, no ano de 2008 e a UBS eficiente foi a Dr. Joaquim Saldanha; no 

ano de 2009 foi a UBS Cid Salem Duarte, Abolição IV. 

Modelo 4 – Número de Familiares Cadastrados e Atendimento médico – Para este 

modelo, sendo o melhor atendimento médico foi no ano de 2008 e a UBS eficiente foi a 

Penitenciária Mário Negocio; no ano de 2009 se repete a mesma UBS do ano anterior. 

Modelo 5 - Número de Familiares Cadastrados e Atendimento por enfermeiro – Para 

este modelo, a eficiência no ano de 2008 foi na UBS Penitenciária Mário Negocio; no ano de 

2009 se repete a mesma UBS do ano anterior. 

Modelo 6 - Número de Familiares Cadastrados e Encaminhamento - Para este modelo a 

eficiência no ano de 2008 foi na UBS Maísa I; no ano de 2009 a UBS eficiente foi Maísa II. 

 

5.4.  Conclusão 

 

Foi observado que, ao rodar o modelo DEA sem restrições, as eficiências médias 

estavam acima de 70%  em 2008 e acima de 80% em 2009, além do que existia mais de uma 

Unidade Básica de Saúde eficiente em média. Neste primeiro momento, sabe-se que os 

“pesos” da DEA tendem a maximizar a fronteira de produção, então, utilizam-se métodos para 

tornar este desajuste compatível com as restrições construídas pelo SMARTS. As restrições 
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elaboradas a partir do ordenamento e do nível de importância dado pelos decisores às 

variáveis, não foram capazes de por si mesmas causarem alteração na fronteira de eficiência já 

construída com “pesos” livres.  

Com a eliminação da flexibilização das restrições dos Output através de uma regressão 

linear, foi possível chegar a novos resultados. Do ponto de vista da redução da eficiência 

média levando em conta a indução dos “pesos,” as mudanças foram bastante consideráveis, 

sendo a redução para eficiência média do atendimento médico em 2008 de 48%, e em 2009 de 

cerca de 56%. No caso da eficiência média do atendimento de enfermagem em 2008 e 2009, 

respectivamente, temos 48% e 51%.  

Esta avaliação só apresenta uma única UBS eficiente por cada tipo de atendimento 

avaliado, o que diferencia da avaliação de “pesos” livres e, em outro aspecto, vale ressaltar 

que, com “pesos” livres, a avaliação de 2008 encontrava-se com eficiência média menor que 

2009, o que se repete com a inclusão das restrições conforme visto acima, ficando, assim, o 

ano de 2009 com produtividade melhor. 

Alguns resultados repetidos de eficiência podem ser observados, em pesquisa 

qualitativa posterior a este trabalho, como por exemplo, o atendimento por enfermagem 

teoricamente pode ser eficiente na UBS Penitenciária, isso mostra muita demanda dos presos 

por serviços básicos de saúde o que poderá a se comprovar péssimas condições de vida no 

presídio. Um outro quesito interessante é a UBS Maisa I e Maísa II ser eficiente nos dois anos 

atendendo algumas particularidades. Esses números comprovam a realidade, pois, por ser uma 

comunidade rural a Maisa I contém uma grande concentração demográfica e a necessidade 

como foi vista, é de atendimentos de média ou alta complexidade, por isso, o grande número 

de encaminhamentos.  

Estas informações dão base para um trabalho qualitativo, a posteriori, em loco que 

venha a somar com estas evidências colhidas neste trabalho, as quais apontam para 

direcionamentos estratégicos gerenciais dos decisores. 

Os referenciais para aplicação do benchmarking,varia de acordo com cada modelo como 

os modelos, aqui apresentados, de um a seis são bastante distintos no comparativo um Input e 

um Output. Este benchmarking é automaticamente gerado pela DEA, segue a tabela com 

detalhes dos referenciais e benchmarking. 
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Tabela 5.3 Apresentação do benchmarking 

 

  Referência /2008 Referência / 2009 Benchmarking /2008 Benchmarking /2009 

Modelo 1 

(Número de PSF 

e Atendimento 

médico) 

Centro Clínico Evangelico 

Edgaardo Bulamarque 

Dr. Ildone Cavalcante 

Barrocas 

20 das 36 UBS tem que 

melhorar em 50%. 

20 das 36 UBS tem que 

melhorar em 50%. 

modelo 2 

(Número de PSF 

e Atendimento 

por enfermeiro) 

Dr. Epitacio Da Costa 

Carvalho 

Ilha de Santa Luzia Antonio 

Camilo 

19 das 36 UBS tem que 

melhorar em 100%. 

19 das 36 UBS tem que 

melhorar em 100%. 

Modelo 3 

(Número de PSF 

e 

Encaminhamento) 

Dr. Joaquim Saldanha 

Estrada da Raiz 

Dr. Cid Salém Duarte 

Abolição IV 

20 das 36 UBS tem que 

melhorar em 50%. 

20 das 36 UBS tem que 

melhorar em 33%. 

Modelo 4 

(Número de 

Familiares 

Cadastrados e 

Atendimento 

médico) 

Penitenciária Mário Negócio Penitenciária Mário Negócio A UBS maísa ii tem que 

melhorar em 186% 

A UBS Maísa i tem que 

melhorar em 226% 

Modelo 5 

(Número de 

Familiares 

Cadastrados e 

Atendimento por 

enfermeiro) 

Penitenciária Mário Negócio Penitenciária Mário Negócio A UBS Maísa ii tem que 

melhorar em 186% 

A UBS Maísa i tem que 

melhorar em 226% 

Modelo 6 

(Número de 

Familiares 

Cadastrados e 

Encaminhamento) 

Maísa ii Maísa i A UBS Penitenciária 

Mário negócio tem que 

melhorar em 55% 

A UBS Penitenciária 

Mário Negócio tem que 

melhorar em 44% 

 

 

 O que podemos deduzir da tabela acima, é que quando temos várias unidades em que 

possa melhorar individualmente na mesma proporção é que a eficiência média daquele 

produto está mais equilibrada com relação às demais unidades. No caso inverso, como vemos 

nos modelos 4, 5 e 6, pode-se explicar pelo fato das demais unidades estarem muito distantes 

da sua unidade de referencia e com proporcionalidades razoavelmente distintas.  
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

6.1 Conclusões 

 

Neste trabalho foi realizado no capítulo 1 (um), uma introdução á saúde pública 

brasileira e o foco da nova gestão pública, no capítulo 2 (Dois), uma abordagem da base 

conceitual de Analise por Envoltória de Dados (DEA), bem como, da Técnica de Simples 

Avaliação Multicritério usando Balanceamento (SMARTS) e alguns artigos publicados sobre 

as metodologias DEA e DEA/SMARTS. No capítulo 3 (três), abordou-se um breve histórico 

da saúde pública do município em estudo, no caso Mossoró-RN com o foco no Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

A partir do capitulo 4 (quatro) são realizados testes com as variáveis consideradas de 

maior representação, todos os testes 1 (um) e 2 (dois) são apenas com DEA padrão CCR 

voltado para Output com “pesos” livres. No teste 1 (um) sem haver nenhum critério de 

seleção de variáveis, houve 7 (sete) unidades básicas eficientes num total de 34 e uma 

eficiência média de 59% para o ano de 2008. E no ano de 2009 houve 6 (seis) Unidades 

Básicas eficientes e uma eficiência média de 63%.  No teste 2 (dois) foram realizados 

algumas alterações, duas Unidades Básicas que por serem na zona rural haviam sido 

unificadas por estarem nos respectivos distritos, cada uma foi desmembrada para este novo 

teste, passando a ser agora 36 Unidades Básicas. Foi aplicado o método Stepwise exaustivo 

completo para seleção de variáveis, os resultados apresentaram 8 (oito) unidades básicas 

eficientes e uma eficiência média de 77% em 2008 e 11 (onze) Unidades Básicas eficientes 

com eficiência média de 83% em 2009. 

O foco deste trabalho é também apresentar uma proposta razoável de análise tentando 

aproximar a análise dos dados com a realidade. O capitulo 5 (cinco) inicia com aplicação da 

7ª Etapa do SMARTS para ordenar as variáveis de saída. Como essa ordenação não gera 

nenhum impacto na eficiência das UBS, é necessário construir a 8ª etapa do SMARTS que é 

criar restrições no intuito de melhorar a análise com restrições elegidas pelos decisores, 
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quando introduzidas no Sistema (SIAD), as restrições causaram resultados de eficiência zero 

para todas as Unidades, significando que as restrições estavam muito acima e muito abaixo da 

fronteira de eficiência produtiva gerada pelas variáveis. 

Para este caso as restrições geradas pelos decisores na metodologia SMARTS não se 

aplicaram para esta fronteira específica gerada pela DEA. Para dar seqüência a análise era 

preciso ajustar as restrições para estarem dentro da fronteira de eficiência produtiva, para 

tanto, foi realizada uma regressão linear com as variáveis.                    

Em virtude das regressões, foi necessário adaptar a analise, ao invés de avaliar a 

eficiência por unidade, passou a ser analisado por procedimento (Atendimento médico, 

Atendimento por enfermeiro e Encaminhamento) em cada Unidade Básica tornando a análise 

ainda mais criteriosa. Nessa modalidade, a eficiência apresentou-se para cada uma Unidade 

por procedimento: Em 2008 para a relação input/output Numero de PSF e Atendimento 

médico respectivamente, somente a Unidade Básica Centro Clínico Evangélico foi eficiente, 

sendo para esta relação uma eficiência média de 48%. Em 2009 foi para o Número de PSF e 

Atendimento médico, somente a Unidade Básica Ildone Cavalcante foi eficiente e a eficiência 

média de 56%. Para as variáveis Número de PSF e Atendimento de enfermeiro em 2008 a 

Unidade Básica eficiente foi Epitácio da Costa e a eficiência média foi de 48%. Em 2009 a 

Unidade Básica eficiente foi a Ilha de Santa Luzia e a eficiência média foi de 51%. Para as 

variáveis Número de PSF e Encaminhamento em 2008 a Unidade Básica eficiente foi a 

Joaquim Saldanha e eficiência média foi de 30%. Em 2009, a Unidade Básica eficiente foi a 

Cid Salem e eficiência média foi de 51%. 

Na relação input/output Número de famílias e Atendimento médico em 2008 a Unidade 

Básica eficiente foi a Penitenciária Mário Negócio e a eficiência média foi de 24% . Em 2009 

a Unidade Básica eficiente também foi a Penitenciária Mário Negócio e a eficiência média foi 

de 23%. Para as variáveis Número de famílias e Atendimento de enfermagem a Unidade 

Básica eficiente em 2008 foi a Penitenciária Mário Negócio e a eficiência média de 19% e em 

2009 também se repete a Unidade Básica eficiente foi a Penitenciária Mário Negócio e com 

eficiência média de 18%.  Para as variáveis Número de famílias e Encaminhamento no ano de 

2008 a Unidade Básica eficiente foi a Maísa II com eficiência média de 36% e no ano de 2009 

a Unidade Básica eficiente foi a Maísa I e eficiência media de 32%.  

As restrições atenderam a correção de uma tendência da DEA com “pesos” livres de 

maximizar o número de unidades eficientes e ainda gerou a eficiência por processo, isso torna 

melhor a capacidade de gerenciamento, pois facilita detectar a deficiência mais rapidamente.     
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6.2  Limitações do trabalho 

 

Algumas limitações apresentaram-se ao longo do trabalho e outras já estavam previstas, 

a limitação prevista, como a ausência de uma análise qualitativa, em loco, dos resultados 

apresentados pelas modelagens, sendo confrontado em alguns postos por amostragem, isso 

tornaria mais consistente os números e não apenas a consulta aos decisores, mas usuário e 

profissionais, porém demandaria de muito tempo para que esta pesquisa viesse a ocorrer e os 

dados que dispomos sempre é no mínimo de um semestre anterior que poderia, em alguns 

casos, não mais explicar a realidade no memento da pesquisa em loco. 

A limitação não prevista foi a criação das restrições pelos decisores não causarem 

impactos na fronteira de eficiência, tendo que fazer uso de recurso matemático de regressão 

linear, por não ter gerado um conjunto de restrições possíveis a fronteira de eficiência já 

gerada pelas variáveis e apenas levar aos decisores quais restrições se aplicavam a realidade.  

 

6.3 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Como seqüência a este trabalho sugere-se o desenvolvimento de parâmetros de 

restrições possíveis dentro da fronteira da DEA, para que se aplique aos modelos de 

multicritério. Pode-se também tornar essas restrições claras e didáticas para ser aplicável em 

consulta aos decisores. 

Espera-se ainda expandir a pesquisa qualitativa não só aos decisores, como também aos 

profissionais envolvidos e a comunidade para um melhor confronto dos dados e proposição de 

ações de melhoria do sistema de saúde. 
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ANEXO 1  

 

 

Correlação estatística de todas as variáveis  

 

 
  M ENF TEC/AUX FAMILIAS ATM ATENF TEC/AUX ENC 

NPSF 1 0,924995 0,583039 0,66210167 0,74993778 0,30615056 0,01447491 0,6781293 

ENF 0,924995 1 0,705024 0,76043308 0,66093726 0,32467482 0,04809652 0,6824865 

TEC/AUX 0,583039 0,705024 1 0,49505947 0,29201344 0,47292293 0,19773868 0,4332333 

FAMILIAS 0,662102 0,760433 0,495059 1 0,67299734 0,54408861 0,07236277 0,6301765 

ATM 0,749938 0,660937 0,292013 0,67299734 1 0,3556369 -0,1589657 0,7473029 

ATENF 0,306151 0,324675 0,472923 0,54408861 0,3556369 1 0,27344562 0,2768769 

TEC/AUX 0,014475 0,048097 0,197739 0,07236277 -0,1589657 0,27344562 1 -0,006002 

ENC 0,678129 0,682486 0,433233 0,63017654 0,74730285 0,27687692 -0,0060021 1 

 


