
1ª etapa:
Identificação de uma problemática – Gestão na 

área da saúde

2ª etapa:
Revisão de literatura – Palavras-chave: “Ideal 

Profile”, “Management Competence”, “Health”, 
“Engineering resilience”

3ª etapa:
Determinação do método de pesquisa -

questionário quali-quantitativo (plataforma 
SurveyMonkey) 

4ª etapa:
Criação e aplicação do questionário – Critério: 

nível de ensino superior (pós-graduação)

5ª etapa:
Análise de dados – 1ª parte do questionário 

(Características dos pesquisados) 39 
respondentes; 2ª parte (Conhecimentos -

Indicador Cognitivo) 15 respondentes
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Conhecimentos:
comunicação interpessoal, negociação, formação de equipes
técnicos de sua área de formação

Capacidades (habilidades):
influenciar e mobilizar o grupo de trabalho
escutar superiores, colaboradores, clientes, fornecedores e 
parceiros, dar e receber feedback, visando facilitar a 
integração entre as pessoas envolvidas

Atitudes:
Compromisso com a as pessoas, missão, negócios e 
resultados institucionais
Respeito, honestidade, justiça e coerência entre o discurso e 
a prática

Perfil: 
Média de idade: 44,8 anos
Sexo: feminino (58%)
Nível de ensino: Especialização (60%) 
Experiência gerencial: mais de 10 anos (38%) Local de 
trabalho: Hospital (54%)
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O grau de complexidade de um sistema é dado em função do
número de variáveis envolvidas no processo e no fato de que a
interação entre elas gera novos fatores de variabilidade. Os
sistemas de saúde são usados como exemplos recorrentes de
sistemas complexos na literatura; por isso, entender quais as
características e habilidades presentes nos profissionais que
trabalham com a área de gestão na saúde é vital para
compreender o funcionamento do todo e como o sistema
sobrevive a situações adversas. O papel do gestor líder é
fundamental na alocação de recursos – humanos, financeiros,
materiais, tecnológicos, entre outros – garantindo o
funcionamento da equipe, o bom desempenho do sistema e a
entrega do resultado final.


