Aula 12 | Ética e racionalização
na saúde

Meta da aula
• Apresentar os conceitos de ética e racionalização e sua
importância na gestão dos recursos públicos na área da
saúde.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. reconhecer atitudes éticas e antiéticas na área de saúde;
2. reconhecer situações nas quais a racionalização é utilizada para
o alcance de eficiência técnica ou alocativa.

Investir pouco e ganhar muito: a meta de
todo investidor
Imagine um time de futebol que está nas últimas posições do campeonato e
precisa realizar alguma contratação para melhorar seu desempenho. O diretor de futebol desse clube contratou um excelente atacante argentino. Será
que foi um bom investimento?
Para aferir isso, é preciso primeiro fazer uma análise do desempenho do time:
ele tem um péssimo saldo de gols, isto é, sofreu bem mais gols do que marcou. Embora o saldo seja negativo, o número de gols marcados é um dos
mais altos do campeonato, comparável ao dos times que estão nas melhores
colocações. Nesse caso, o diretor de futebol realizou um bom investimento?
Ele investiu num setor que já está bem, de modo que a vinda desse jogador
não trará grandes benefícios. Já a defesa está péssima, pois o time tem sofrido
um número de gols ainda maior do que o marcado, razão pela qual se encontra nas últimas posições. Caso o mesmo diretor tivesse investido em algum
jogador de defesa, o desempenho do time poderia ter melhorado muito.
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Podemos notar que, nesse caso, o diretor de futebol não fez uso da racionalização, isto é, não realizou uma análise que orientasse a forma de distribuir
os recursos de modo a produzir o melhor resultado possível.
Digamos agora que você descubra que tal diretor é amigo do atacante argentino e que realizou a contratação para favorecê-lo. Nesse caso, diríamos
que o diretor não foi ético, pois agiu para favorecer seus interesses pessoais
em vez dos interesses do clube que representa.

Podemos observar que ética e racionalização são dois elementos que tendem a melhorar o desempenho de qualquer empreendimento. Cabe entendermos bem tais conceitos para percebermos a importância deles, principalmente no que se refere à gestão do dinheiro público.
Agora pense um pouquinho e veja se você consegue lembrar de situações
reais nas quais a ética e/ou a racionalização não foram utilizadas de forma
adequada. Anote no espaço a seguir pelo menos um exemplo na área de
saúde e outro em uma área qualquer.
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Essa é uma discussão de grande importância, principalmente em uma área
de vital interesse para todos nós, como é o caso da saúde. Por isso, nesta
nossa última aula vamos conversar sobre esse tema. Então, vamos lá?

A ética é fundamental para a vida e para a
gestão do SUS também
Nós vimos que a ética é imprescindível para garantir a eficiência de um negócio. Mas você sabe o que realmente significa ética? Você segue princípios
éticos no convívio com as pessoas em sua vida cotidiana?
Vamos então ao significado dessa palavra e dessa postura tão importante
para a vida individual, coletiva e (por que não?) para a gestão do SUS.
O termo “ética” provém do grego éthos, que designa, dentre outras coisas,
“a morada humana”, “caráter” e “modo de ser”.
Para melhor compreensão do que significa esse conceito na atualidade, vamos
recorrer à definição utilizada pela autora Terezinha Azeredo Rios. Ela diz que a
ética é uma reflexão crítica sobre o que é bom ou ruim, bem e mal. Por meio
da ética, analisamos que tipo de comportamento promove o bem comum.
Para tanto, devemos considerar sempre a ideia de que o modo como agimos
perante o outro pode ser o mesmo como o outro agirá perante nós, isto é,
ao agirmos, devemos nos perguntar: “E se todos agissem assim?” Nesse
caso, por não desejarmos o mal para nós mesmos, agimos com respeito e
consideração ao outro!
Logo, agindo com ética para com o outro, estamos também pensando em
nós mesmos e, por consequência, na coletividade!
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Glossário
Valores
Há inúmeros sentidos
para a palavra “valor”. No
âmbito ético ou moral, que
é o que nos interessa aqui,
valores são os elementos
que nos motivam a agir
de determinada maneira,
ou seja, são “guias”
para nossa conduta. Por
exemplo: quando digo
que a “honestidade” é um
valor que eu estimo, com
isso quero dizer que busco
ser honesto por meio das
minhas ações e que espero
que os outros ajam da
mesma forma. Em outras
palavras, podemos dizer
que “valor” é um princípio
moral (ou ético), isto é,
um princípio orientador de
ações que visa promover
e concretizar aquilo que
julgamos desejável.
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Figura 12.1: Agir com ética é abrir mão dos nossos interesses individuais tendo em
vista o bem comum. Isso, em última instância, beneficia a nós mesmos, como membros da coletividade.

De maneira geral, podemos dizer que ética é uma maneira de agir, um comportamento que segue certos princípios morais. A ética nos permite promover valores como justiça, lealdade, bondade, honestidade e muitos outros.
Como você pode perceber, tais valores são do interesse de todos. Ao agir
sem ética, a pessoa acaba se voltando contra um desses valores, o que ocasiona um malefício para a sociedade como um todo, incluindo, portanto, a
pessoa que agiu de forma antiética. Por exemplo: se em dada situação eu
fosse desonesto com alguém, poderia tirar algum proveito disso, mas, desse
modo, estaria estimulando os outros a serem desonestos comigo, situação
que, se consumada, certamente não me agradaria. Por isso, quando agimos
de forma antiética, estamos, em última instância, ocasionando um mal para
nós mesmos.
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Você já ouviu falar na palavra
“moral”, certo? Mas você sabe
realmente o seu significado?
Será que é o mesmo de “ética”?
Será que ética e moral são meros sinônimos?

Ronny Satzke

Parecidos, mas não iguais!

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/282048

Bem, a palavra “moral” provém do latim mos ou mores. De modo
geral, podemos afirmar que moral é o conjunto de princípios, normas, costumes e valores que norteiam o comportamento do indivíduo que vive em sociedade.
Porém, há inúmeros sentidos diferentes para esse termo, dependendo do autor ou do período histórico considerado. Geralmente,
as concepções de moral envolvem a ideia de que ela atua de “fora
para dentro”, isto é, são princípios já estabelecidos que devem ser
seguidos incondicionalmente por todos.
É nesse aspecto que é comum diferenciá-la da ética. Esta última,
nessa perspectiva, atuaria de “dentro para fora”, ou seja, cada indivíduo, ponderando as variáveis envolvidas numa dada situação,
decidiria qual a maneira mais correta de proceder, estabelecendo
por si mesmo o princípio a ser seguido.

Renaude Hatsedakis

Cotidianamente, “ética” e “moral” são empregadas quase como
sinônimos, dada a sutileza da distinção. E esse é o uso que faremos
na nossa aula.

Vamos agora falar da ética no nosso meio. O trabalho no sistema
de saúde pública envolve escolhas que afetam não só o trabalhador, mas toda a sociedade. Vale lembrar que os investimentos
no setor vêm dos cofres públicos, resultado do pagamento de
impostos por todos nós, o que aumenta ainda mais a responsabilidade na consideração com a população em geral.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1018791
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Há profissões, como médicos, enfermeiros e farmacêuticos, que possuem um
Conselho que regulamenta suas funções e seus limites. É o chamado Conselho Profissional. Tal Conselho também possui a função de uniformização, isto
é, estabelecer padrões de atuação diante de situações controversas nas quais
cada profissional procederia de uma maneira diferente. Mas podemos dizer
que a ética profissional é muito mais que seguir regras estabelecidas por uma
legislação, é agir na sua profissão tendo em vista o bem da coletividade, seja
qual for a situação .
Vimos a importância da ética na condução da administração de recursos.
Podemos agora ir para o segundo elemento essencial à eficiência de um
empreendimento qualquer: a racionalização. Mas, antes disso, que tal realizarmos a atividade a seguir para verificarmos o quanto foi aprendido?

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Nos casos a seguir, segundo o seu entendimento, indique com “E” as alternativas nas quais os profissionais de saúde em questão agiram de forma
ética e com “A” as alternativas em que agiram de forma antiética. Indique
brevemente a razão pela qual você optou por tais alternativas.
a) ( ) Maria Tereza é funcionária pública e trabalha como gerente de compras de uma policlínica. No final do ano passado, ela descobriu que os
administradores do hospital estavam desviando recursos do SUS. A primeira decisão dela foi ficar calada, mas não resistiu e fez uma denúncia
ao jornal sobre o problema daquele hospital.

b) ( ) Um cirurgião atendia um velhinho que quebrou o braço e que sentia
muitas dores. De repente, entrou no centro de cirurgia, em estado grave,
à beira da morte, um bandido que acabou de assassinar uma família. O
cirurgião, sozinho no plantão, interrompeu o atendimento ao velhinho
para poder atender o outro paciente.
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c) ( ) Um posto de saúde numa região remota não tinha recursos. Havia uma
fila com aproximadamente cem crianças, mas só havia vacina suficiente
para cerca de metade delas. Os pais que estavam na frente da fila reivindicam o atendimento aos seus filhos. Os enfermeiros que aplicavam a vacina
optaram por realizar um sorteio para ver quem seria ou não vacinado.

d) ( ) João, um velho cirurgião, tinha acabado de terminar o plantão de 24
horas. Já havia tirado o jaleco e estava pronto para ir para casa dormir,
quando foi surpreendido pela notícia de que um ônibus com cerca de
30 passageiros tinha capotado e que havia muitos feridos. O hospital só
possuía dois cirurgiões de plantão no momento, o que não seria suficiente para atender aquele número de pessoas. João já havia ultrapassado o
limite de horas do plantão nas três semanas anteriores e não queria fazer
o mesmo nessa semana: resolveu voltar para casa.

Racionalização dos recursos públicos de
saúde
Imagine que você trabalha na Secretaria de Saúde do seu município e descobriu que as despesas estão mais altas do que o dinheiro que há para pagar
as contas. O que você faria?
Na solução desse problema entra a questão da racionalização, isto é, a
tarefa de controlar os gastos distribuindo os recursos com inteligência, de
maneira organizada, planejada, no sentido de maximizar a eficácia dos
serviços prestados.
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A racionalização foi fortemente estudada por Taylor, considerado o Pai da
administração científica, que buscava aumentar a produtividade dos trabalhadores nas fábricas.
Estamos tratando aqui da racionalização, uma vez que um dos maiores desafios do SUS é o financiamento. As receitas públicas na área de saúde não
são tão altas quanto o necessário e desejado, e, além disso, muitas vezes os
gestores não fazem um bom uso delas.
Por isso, é imprescindível que a administração de recursos da saúde seja realizada de maneira planejada, seguindo princípios de racionalização.

Gianfranco Marini

Frederick Winslow Taylor
Engenheiro americano
que viveu no período
entre 1856 e 1915 e
que ganhou notoriedade
por ter elaborado
métodos científicos para
administração de empresas.
Ele elaborou um modo, com
base em conhecimentos
matemáticos, quantitativos,
que buscou garantir maior
produtividade nas indústrias
daquela época. Como
era um método muito
rigoroso e que explorava
os trabalhadores, Taylor
recebeu muitas críticas.

Sigurd Decroos

Glossário

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1131288

Fonte: http://picasaweb.google.com/lh/
photo/e_cxXQAZB7RY
bemUJ8ZVVg

Figura 12.2: Para ser posta em prática, a racionalização pressupõe uma análise e um
estudo detalhados para saber o quanto investir em cada setor de modo a proporcionar o melhor resultado possível.

A administração de recursos da saúde é a gestão de investimentos que se
voltam para o maior bem que todos têm: a vida. A definição de políticas públicas que atendam com qualidade a tal objetivo é um desafio, pois é preciso
administrar com recursos escassos.
Vimos que a eficiência nos gastos com saúde passa pela racionalização, ou seja,
ela busca alcançar o melhor resultado possível com os recursos disponíveis.
Para tanto, a racionalização visa a dois fins: a eficiência técnica e a eficiência
alocativa. A eficiência técnica consiste em produzir o melhor resultado possível
com o mínimo de recursos; a alocativa consiste em destinar recursos à área que
precisa de maiores investimentos.
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Para você entender melhor o que significa a eficiência alocativa, vamos analisar a seguinte situação: um gestor municipal decide alocar a maior quantidade de recursos na atenção básica, restringindo os procedimentos de média
complexidade. Sabe-se, porém, que o município em questão recebe pacientes de municípios vizinhos, que buscam justamente o atendimento por especialistas que desenvolvem ações de média complexidade.
Tendo isso em vista, percebemos que, nesse caso, o gestor demonstrou ineficiência alocativa. Ele não soube analisar o histórico dos atendimentos que
seu município desenvolveu e não levou em consideração o fato de que o seu
município era referência para outros menores, conforme os princípios da regionalização e da hierarquização dos serviços do SUS. Desse modo, o gestor
em questão acabou alocando mais dinheiro em um nível que o município
utiliza menos, que é a atenção primária.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Tendo em vista as alternativas a seguir, indique com “T” as situações nas quais a
racionalização busca eficiência técnica e com “A” as situações nas quais busca
eficiência alocativa.
( ) O funcionário que controla a compra de mantimentos para um posto de
saúde percebe que o lote de seringas comprados todos os meses é mais
que suficiente para dar conta dos serviços prestados e que, por outro
lado, não há aspirinas. Ele resolve diminuir a quantia destinada à compra
das seringas e investe o dinheiro restante na compra de aspirinas.
( ) O secretário de saúde de um estado resolve deslocar um tomógrafo de
um município que já possuía dois desses aparelhos para um outro que
ainda não possuía.
( ) Um secretário municipal de saúde decide investir num caminhão itinerante para, com o mesmo número de profissionais, levar assistência
médica a mais pessoas.
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( ) Um gestor de um hospital público resolveu substituir o mamógrafo analógico por um digital, que consegue atender muito mais pessoas no
mesmo intervalo de tempo.
( ) Um gestor municipal decide destinar mais recursos em especialistas que
desenvolvem ações de média complexidade num município que recebe pacientes de municípios vizinhos, carentes justamente desse nível de
atendimento.
É importante ressaltar que, diante de um quadro de escassez de recursos,
o gestor precisará fazer escolhas difíceis. Como nesse caso os recursos não
são suficientes para atender adequadamente todas as áreas, caberá ao gestor
identificar quais áreas serão beneficiadas em detrimento das demais. Para tanto, é necessário ter um planejamento apropriado e estar preparado eticamente para tomar a decisão mais adequada, objetivando o bem da coletividade.

Figura 12.3: Em circunstâncias nas quais há poucos recursos, um gestor terá que optar
pelo investimento que proporcionará maior eficiência técnica e alocativa, levando-se
em conta as necessidades da região.

Imagine você que, por falta de ética e racionalização, um hospital pode ficar
sem materiais essenciais, como luvas para os médicos, dentistas e enfermeiros realizarem seus procedimentos, por exemplo.
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Conclusão
Percebemos, portanto, que a importância da ética e da racionalização na
gestão de saúde é evidente. A ética permite ao gestor buscar a promoção do
bem de todos, enquanto a racionalização permite a otimização dos recursos
disponíveis e o consequente aumento na eficiência dos serviços.
Isso foi o que aprendemos nesta aula, a última de nossa disciplina. Espero que você faça bom proveito do conteúdo assimilado. Vale lembrar que
aprendizagem exige dedicação, disciplina, força de vontade e, principalmente, muito esforço! E que o conhecimento por nós obtido é um bem que
ninguém pode nos tirar!

Resumo
• Podemos dizer que ética é uma maneira de agir, um comportamento que
segue certos valores morais.
• Moral são valores, costumes ditados pelas mais diversas instituições
como família, religião e escola, e que são aprendidos ao longo de nossas
vidas.
• A ética visa promover o bem comum. Por isso, a gestão de recursos públicos deve seguir princípios éticos, zelando pelo bem da coletividade.
• Ética profissional é mais que seguir regras estabelecidas por uma legislação, é agir, na sua profissão, com comprometimento com o bem da
coletividade.
• A racionalização busca, por meio de análise e planejamento, controlar
os recursos para que os mesmos sejam utilizados com a maior eficiência
possível.
• Eficiência técnica consiste em obter o melhor resultado com o mínimo de
recursos; eficiência alocativa consiste em aplicar mais recursos nas áreas
mais carentes dos mesmos.
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Respostas das atividades
Atividade 1
As situações escolhidas para esta atividade são extremamente polêmicas e,
como tais, não comportam uma resposta definitiva. O intuito desta atividade
foi justamente este: fazer com que você se posicionasse diante de situaçõeslimite. Então, vamos analisar caso a caso?
a) (E) Nesse caso, parece que a funcionária agiu em conformidade com
valores morais. Ao agir assim, ela pensou no coletivo, na sociedade que
estava sendo “roubada” pelo desvio de dinheiro público, mesmo sabendo que corria o risco de perder o emprego. Ou seja: agiu em prol da
coletividade, agiu de forma ética.
b) (E) Essa situação parece passível de consenso. Embora o velhinho estivesse sendo atendido primeiro, tivesse quebrado o braço e sentisse muita
dor, parece razoável interromper o seu atendimento para tentar salvar a
vida de alguém, ainda que seja um assassino. O que não é razoável é deixar alguém morrer tendo a possibilidade de salvar sua vida sem ocasionar
grandes transtornos. Nesse caso, acho que a maioria das pessoas julgaria
a atitude do cirurgião correta relativamente à situação, ou seja, ele agiu
de forma ética.
c) (E ou A) Nesse caso, um consenso dificilmente seria atingido. Os pais que
chegaram mais cedo na fila pareciam ter razão ao reivindicar o atendimento a seus filhos. Porém, como estamos tratando de um assunto grave que,
em última instância, pode determinar o destino de vidas, também parece
razoável que todas as crianças tenham o mesmo direito ao atendimento.
Nesse caso, seria justo um sorteio realizado pelos enfermeiros, uma vez
que seria um método que proporcionaria a mesma chance de atendimento a cada uma delas. Logo, nessa situação, a ação dos enfermeiros pode
ser tida como ética ou antiética, dependendo do enfoque adotado.
d) (E ou A) Esse último caso, a princípio, parece indicar que o cirurgião agiu
de forma antiética, uma vez que ele foi para casa mesmo sabendo que
muitos pacientes não teriam como ser atendidos caso ele os deixasse. No
entanto, devemos levar em consideração que, nessa profissão, a situação pode ser corriqueira, de modo que, se o médico sempre atendesse
a demanda de pacientes (que em alguns postos de trabalho, em função

e-Tec Brasil

194

Gerência em Saúde

da escassez de recursos humanos, seria infinita), não conseguiria atender
suas necessidades mais elementares, como ir para casa dormir. Portanto,
também relativamente a essa atitude, podemos considerá-la ética ou antiética, dependendo do enfoque adotado.
Atividade 2
(A) O funcionário que controla a compra de mantimentos para um posto de
saúde percebe que o lote de seringas comprados todos os meses é mais
que suficiente para dar conta dos serviços prestados e que, por outro
lado, não há aspirinas. Ele resolve diminuir a quantia destinada à compra
das seringas e investe o dinheiro restante na compra de aspirinas.
(A) O secretário de saúde de um estado resolve deslocar um tomógrafo de
um município que já possuía dois desses aparelhos para um outro que
ainda não possuía.
(T)

Um secretário municipal de saúde decide investir num caminhão itinerante para, com o mesmo número de profissionais, levar assistência médica a mais pessoas.

(T)

Um gestor de um hospital público resolveu substituir o mamógrafo analógico por um digital, que consegue atender muito mais pessoas no
mesmo intervalo de tempo.

(A) Um gestor municipal decide destinar mais recursos em especialistas que
desenvolvem ações de média complexidade num município que recebe pacientes de municípios vizinhos, carentes justamente desse nível de
atendimento.
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