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RESUMO 

 

O impacto dos programas de gestão de qualidade implantados nos hospitais, do 

Brasil e do mundo, é marcado pelos benefícios alcançados em várias áreas, pois favorece a 

superação de desafios promovendo a satisfação e segurança das pessoas, sejam usuários ou 

profissionais dos serviços de saúde. Permanece a existência de gaps no conhecimento 

produzido por pesquisas empíricas. Desafio a ser vencido na busca pela qualidade em 

hospitais em processo de acreditação ou já acreditados é a necessidade constante de 

avaliação. No entanto, a escolha de metodologia ou de instrumento de avaliação é também 

tarefa complexa, não existindo, até o momento, padrão que possa ser utilizado para atender 

diferentes realidades, uma vez que, mesmo os programas de acreditação parecem sofrer 

mudanças em função do contexto onde são implantados. 

Neste contexto de ambiguidade sobre os efeitos do processo de acreditação surgiu a 

pergunta orientadora da presente investigação: “Qual o desempenho dos hospitais 

universitários federais do Brasil após a implantação de programas de acreditação?”. Para 

viabilizar investigação de questão tão ampla, elegemos três dimensões de análise: 

“econômico-financeiro”; “qualidade clínica”; “satisfação dos clientes”. Deste modo, a 

pergunta de partida deu origem a três questões de investigação específicas: Qual o 

desempenho econômico-financeiro dos hospitais universitários após a implantação de 

processos de acreditação? Qual o desempenho dos hospitais universitários (considerando 

os indicadores operacionais) após a implantação de um processo de acreditação? Qual o 

grau de satisfação dos clientes internos e externos de um hospital universitário que está em 

fase de implantação de processo de acreditação? 

Desenvolveu-se então estudo descritivo, exploratório e retrospectivo, cujas 

informações foram obtidas usando banco de dados do Ministério da Saúde, relatórios de 

gestão, o homepage do Tribunal de Contas da União. Foi aplicado o questionário 

SERVQUAL para avaliar o nível de satisfação de clientes internos e externos de um dos 

dez hospitais universitários que formaram nossa amostra. Estes dados foram avaliados 

utilizando testes estatísticos conforme objetivo e natureza dos mesmos. Os resultados 

obtidos apontam para dificuldades relativas ao desempenho econômico-financeiro, que não 

podem ser superados apenas com a implantação de programas de qualidade, mas que 

envolvem ações de caráter mais amplo, como mudanças no modelo de gestão a fim 

reverter a grave crise econômica que ameaça os hospitais universitários. Quanto aos 

indicadores operacionais, é possível constatar o avanço alcançado pelos hospitais 
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universitários com a melhoria do desempenho de alguns indicadores, como por exemplo, a 

taxa de infecção e a taxa de ocupação de leitos, que podem ser também reflexos dos 

programas de acreditação implantados nestes hospitais. No entanto, grandes desafios 

permanecem para se garantir à assistência e maior segurança ao paciente, por meio de 

melhor controle da taxa de cesárea e na média de dias de permanência em internação 

hospitalar. Os resultados positivos que demonstram a satisfação dos pacientes com o 

serviço prestado pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 

representam um importante feito. Entretanto, é necessário alinhar as diferenças na 

avaliação dos serviços, segundo a ótica dos profissionais e pacientes. Os procedimentos 

metodológicos desenvolvidos nesse estudo e a escolha dos indicadores selecionados para 

proceder à análise permitiram identificar e conhecer alguns aspectos do desempenho dos 

hospitais universitários federais brasileiros, que podem contribuir para o planejamento de 

ações na busca de serviço de saúde que promova qualidade e segurança para o 

paciente/cliente. 

Palavras-chave: Acreditação. Qualidade. Gestão da Qualidade. Serviços de Saúde 

Hospitalar. Hospital Universitário. Indicadores de Desempenho. 

 

ABSTRACT  

The impact of quality management programs implemented in hospitals in Brazil 

and the in the world is seen by the benefits achieved in many areas, since they enable the 

identification of problem in services that cause dissatisfaction and insecurity in both users 

of health services and health professionals. Another challenge to be overcome in the 

pursuit of quality in hospital sun der going accreditation or already accredited is the need 

for constant evaluation. However, the choice of methodology for the assessment tool is 

also a complex task, since there is yet no standard that can be used in different situations 

and the accreditation programs seem to undergo changes according to the context in which 

they are used. Thus, we start this study with the following question: "what is the 

performance of federal university hospitals in Brazil after implementation of accreditation 

programs?".The search for answers considered three dimensions: "Economic and 

financial"; "Clinical quality"; "Customer satisfaction". The starting question gave rise to 

three specific research questions: What kind of economic and financial performance can be 

seen in university hospitals after the accreditation processes? What is the performance of 

university hospitals like considering operational indicators after the implementation of an 
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accreditation process? What is the level of satisfaction of internal and external customers 

in a university hospital that is undergoing an accreditation process? Therefore, this consists 

of a descriptive, exploratory, and retrospective study whose data were obtained by using 

the Ministry of Health data base, management reports and the Accounts of the Union 

homepage, as well as a questionnaire SERVQUAL to assess internal and external customer 

satisfaction level sin the ten university hospitals that formed our sample. These data were 

analyzed using statistical tests according to their objective and nature. The results suggest 

that difficulties related to the economic and financial performance cannot be overcome by 

implementation of quality programs only, butrather by involving broader actions such as 

the latest Brazilian government initiative to based on new management models, in order to 

reverse the severe economic crisis that threatens the university hospitals. As far as the 

operational indicators are concerned, it is possible to observe the progress achieved by 

university hospitals with improved performance in some indicators such as infection rates 

and bed occupancy rates that canal so be reflections of accreditation programs 

implemented in these hospitals. However, major challenges still remain to ensure care and 

greater security to the patient, through better control of cesarean rates, and mean length of 

hospital stay. The positive results that demonstrate patient satisfaction with the services 

provided by the Hospital das Clínicas of the Federal University of Minas Gerais is a major 

achievement. However, it is necessary to align the differences in the evaluation of services 

from the perspective of staff and patients. The methodological procedures developed in 

this study and the choice of indicators selected to carry out the analysis allowed 

identification and knowledge of some performance aspects of Brazilian Federal University 

hospitals that can contribute to the planning of actions in search of a health service that 

promotes quality and safety for the patient / client. 

Keywords: Accreditation. Quality. Quality Management. Hospital Health Services. 

University Hospital. Performance Indicators. 
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O presente capítulo é composto de diferentes partes, com intuito de apresentar 

visão rápida do trabalho e facilitar a compreensão dos outros capítulos que compõem a 

pesquisa. Desta maneira, além da apresentação dos objetivos que orientaram todo o estudo 

feito, será descrita de forma breve a temática principal que motivou o desenvolvimento da 

pesquisa. Nesse tópico, foram descritos estratégias e desafios enfrentados pelo Brasil em 

busca da qualidade em saúde, discorrendo sobre os processos de acreditação e certificação 

em saúde implantados no país, bem como o contexto em que se apresentam. Ao final foi 

descrita a estrutura da tese. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esse estudo buscou avaliar o desempenho dos serviços de saúde hospitalar, a partir 

da análise de diferentes indicadores, a fim de identificar a qualidade dos serviços prestados 

pelos Hospitais Universitários (HU) federais brasileiros. Estabeleceu comparações e 

análises entre dez HU a partir de dados relativos ao desempenho econômico-financeiro, 

clínico e de satisfação. Nestas análises e comparações foram utilizados dados secundários, 

obtidos em diferentes bancos de dados, como os relatórios de gestão disponíveis no 

homepage dos HU, informações financeiras declaradas na página da Transparência da 

Controladoria Geral da União do Governo Federal e no Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde. Investigou-se também se a 

incorporação de metodologia de Certificação da Qualidade contribui e agrega valor à 

assistência/serviço, que é prestada as pessoas a partir do grau de satisfação dos clientes 

internos e externos de um dos HU. Como ponto de partida dessa pesquisa, definiram-se os 

significados de Qualidade, Gestão da Qualidade, Nova Gestão Pública e Governança, e 

algumas terminologias complementares para o entendimento do tema de pesquisa. 

Para fundamentar as hipóteses levantadas e conhecer o estado da arte foi realizada, 

inicialmente, revisão de literatura sobre o tema do estudo. Durante a revisão, constatamos 

que são diversos os estudos no mundo e, inclusive no Brasil, que discutem a importância 

da acreditação na qualidade da assistência em saúde e apresentam a contribuição da mesma 

para melhoria contínua dos serviços (Rocha et al., 2013; Alonazi e Thomas, 2014; 

Braithwaite et al., 2012; Hinchcliff, Greenfield & Braithwaite, 2014; Parthasarathy, 

Subramanian, & Quan, 2014;  Labbadia et al., 2004; Lima & Erdmann, 2006; Porto & 

Rego, 2005; Bittar, 2004; Gastal & Roessler, 2006; Ministério da Saúde, 2013a; 

Derengowski, 2004). No entanto, alguns autores questionam se é possível garantir 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Sa%C3%BAde
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qualidade aos serviços de saúde somente pela acreditação e se este processo deve ser 

avaliado de forma constante, por meio do uso de indicadores, a fim de identificar seu real 

impacto sobre os serviços prestados pelos hospitais (Ovretveit & Gustafson, 2002 e 2003; 

El-Jardali, 2007; Shaw, 2001; Greenfield & Braithwaite, 2008; Guzmán, Sanchez, La 

Barra, Madriq & Quiroga, 2011; Hinchcliff et al., 2012). 

Ponderando como Meirieu e Guiraud (1997) e analisando estudo desenvolvido por 

Chen, Rathore, Radford e Krumholz (2013), constatamos ser difícil comparar a qualidade 

evidenciada por dois ou mais estabelecimentos de ensino/saúde, principalmente quando 

cada uma das instituições investigadas está inserida em um contexto social e econômico 

muito diferenciados, desde recursos orçamentários desiguais ao tipo de demanda de 

atendimento e assistência aos pacientes. Na tentativa de analisar os indicadores dos 

diferentes estabelecimentos de saúde para posteriormente, proceder comparações a fim de 

avaliar se a implantação de sistemas e metodologias certificadoras de qualidade agregam 

valor às instituições, decidimos por agrupá-las segundo o número de leitos. Este 

agrupamento já é realizado pelo Ministério da Saúde, através da portaria nº 312 de 02 de 

maio de 2002, que classifica os hospitais como hospitais de pequeno, médio ou grande 

porte. 

Ao avaliar o desempenho de um hospital é necessário considerar muitos aspectos 

que envolvem diversas variáveis, mensuráveis ou quantificáveis, bem como outras que não 

podem ser expressas em número, sendo, portanto, subjetivas como as questões relativas à 

cultura institucional, o comportamento e as relações interpessoais (Cornes & Sandler, 

1987). Sendo assim, não se pode ignorar um conjunto alargado de fatos e situações que 

condicionam a qualidade da saúde e em saúde. Daí a proposta neste estudo de se comparar 

a qualidade dos serviços de saúde prestados pelos HU utilizando diferentes indicadores de 

desempenho. 

Ao longo dos anos, qualidade e educação vêm apresentando-se como fenômenos 

extremamente complexos. Interessante se torna a observação sobre as transformações que 

suas definições vêm sofrendo, como o que se constata no trabalho descrito por Zanon 

(2001) que afirma existir  clara relação entre as definições e conceituações como qualidade 

e educação entre outras terminologias e o conjunto de valores éticos e morais que fazem 

parte do contexto social e da época onde tal fenômeno ocorre, ou seja, qualidade e 

educação podem ter significados diferentes em épocas diferentes. Reportamo-nos aqui a 

Vygotsky (1991), que explica que fenômeno pode ser definido como o resultado de um 
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consolidado conjunto de valores e atitudes culturais, construídos sócio e historicamente por 

certa sociedade, sendo assim, sociedades diferentes construirão conceitos diversos. 

Autores como Veludo (1997) afirmam que o conceito de qualidade deve ser a força 

motriz, o princípio norteador na organização de uma sociedade, independente do tempo 

histórico. De acordo com Veludo (1997), uma sociedade se desenvolve quando possui 

organizações que primam pelo atendimento das necessidades e pela satisfação de seus 

clientes e incansavelmente buscam a excelência no alcance de seus resultados. Para Greco 

(2009) os serviços/empresas possuem muitos desafios, mas o mais importante e o mais 

prioritário é a busca pela qualidade para atender e satisfazer as pessoas que estão cada vez 

mais exigentes. As organizações hospitalares prestam atendimento não apenas aos 

pacientes/clientes, mas também a família e a comunidade (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 

2005). Veludo (1997) afirma ainda que é essencial desburocratizar processos, melhorar os 

custos econômicos e sociais e cita, como qualidade de uma empresa, a pontualidade e a 

organização. 

Os estabelecimentos nosocomiais não obstantes as novas exigências relacionadas à 

prestação de serviços com qualidade e preocupados com sua manutenção e sobrevivência 

no mercado estão buscando inovar tecnologicamente e estão desenvolvendo ações na 

tentativa de diminuir os custos e aumentar os mecanismos de controle de gastos 

(Madureira; Veiga & Sant’ana, 2000). A crise vivida pelos hospitais brasileiros afeta 

principalmente os Hospitais Públicos Universitários (HU), que desenvolvem atividades 

mais complexas do que as outras organizações hospitalares, pois seu compromisso vai 

além do cuidado com a saúde, comprometendo-se também com o ensino e a pesquisa, o 

que lhes confere a missão de produzir conhecimento e tecnologia (Matos & Pompeu, 

2003). Esta complexidade dos HU se reflete também na sua organização e nos processos 

decisórios dependentes de um sistema de colegiado, onde as decisões são tomadas por 

consenso entre os pares, e sistemas de feedback informais ou de anarquias organizadas, já 

que apresentam características que demonstram ausência de orientação, direção, 

compreensão ou da inexistência de uma equipe estável e que apoie um esforço orquestrado 

de planejamento (Machado-Taylor, 2011; Taylor, Machado & Peterson, 2008; Wilkinson, 

Taylor, Peterson, & Machado-Taylor, 2007). 

Um fator complicador para os HU, determinado também pela complexidade de suas 

ações, é o aumento de custos com a oferta de serviços de alta tecnologia, o que interfere na 

possibilidade de serem competitivos em sistema baseado em reembolso por serviço 

(Gomes & Dalcol, 1999). Tendem a manter-se custeados pelo setor público, com a maior 
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parte dos serviços prestados de forma gratuita ou subsidiados em um país que vive grave 

crise de seguridade social (Medici, 2001). 

O contexto acima descrito agrava a escassez de recursos humanos e financeiros 

vivenciados nos hospitais públicos, que vem acompanhado pelo aumento da demanda por 

serviços, pois há registros que de 1992 a 2003 houve queda de 16,24% na participação dos 

hospitais privados no Sistema Único de Saúde (SUS) e que essa redução representa uma 

demanda potencial para os hospitais públicos, em especial os universitários (Banco 

Mundial, 2013). Diante disso, achar o caminho que promova um modelo de gestão em 

saúde adequado e que se traduza em qualidade, tem sido o grande desafio para os HU. 

Vários modelos de gestão e avaliação de desempenho têm sido propostos ao longo 

dos últimos vinte anos para os HU e, mais recentemente, criou-se, por meio da aprovação 

da Lei n. 12.550 de 2011, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), que 

tem a proposta de congregar e gerenciar os HU. A decisão de aderir ou não à Empresa, 

compete às universidades, havendo marcos regulatórios que descrevem a coparticipação 

das mesmas na administração e na direção dos hospitais de ensino. A mudança de gestão 

nos HU, proveniente da criação e adesão à EBSERH, inciou-se em 2013 no Brasil. São 

muitas incertezas e críticas a essa iniciativa, embora alguns autores a consideram uma boa 

proposta enquanto modelo gerencial, voltado para a gestão de qualidade. Outros afirmam 

ser mais um passo rumo à privatização dos serviços públicos (Palhares & Rodrigues da 

Cunha, 2014; Sodré, Littike, Drago & Perim, 2013). 

Avaliar o desempenho de hospitais é tarefa complexa, onde o maior desafio está na 

escolha de conjunto de indicadores que possam retratar de maneira menos fragmentada 

toda a realidade que envolve a complexidade dos serviços prestados por um hospital 

universitário. Desta maneira, no movimento da construção do estudo que propomos tratar, 

escolhemos trabalhar com indicadores de desempenho financeiros e não financeiros, 

baseando nos conceitos da economia em saúde, pesquisando e estudando dados 

secundários, obtidos em banco de dados utilizados e reconhecidos como confiáveis, como 

o DATASUS e Relatórios Anuais de Gestão dos HU, disponibilizados no Portal da 

Transparência da Controladoria Geral da União do governo federal brasileiro. Além disso, 

mostraremos o funcionamento discursivo dos gestores, trabalhadores, estudantes e 

pacientes/clientes, buscando identificar a percepção que os mesmos possuem sobre 

Qualidade e Gestão da Qualidade em um dos HU que faz parte desse estudo. 

Desta maneira, por meio desse estudo pretende-se compreender melhor a realidade 

dos hospitais universitários federais brasileiros, considerando os acertos e as dificuldades 
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que se interpõem a essas organizações, a partir da análise de indicadores de desempenho 

em sistema que busca a excelência e a qualidade em sua prática de trabalho. No entanto, na 

avaliação do desempenho, segundo diferentes indicadores, dos hospitais universitários 

federais acreditados ou em processo de acreditação, proposta neste estudo, enfrentou-se 

desafios como as dificuldades em se obter informações, principalmente àquelas relativas ao 

desempenho financeiro-econômico dos hospitais que refletiram nas contribuições e no 

nível de impacto que os resultados aqui descritos e analisados poderiam representar. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O mundo tem se tornado cada vez mais complexo e diversificado, evidenciado por 

mudanças aceleradas, seja no desenvolvimento tecnológico e econômico, seja nas 

transformações ocorridas nas organizações que estão se firmando em novos modelos, seja 

nas mudanças sociais onde os indivíduos assumem novos padrões (condutas, costumes e 

valores) (Taylor & Machado-Taylor, 2010). As organizações precisam manter-se alinhadas 

com o desenvolvimento científico e tecnológico para permanecerem vivas e ativas no 

mercado necessitando, para isso, realizar mudanças nos modelos de gestão praticados 

(Taylor, Machado & Peterson, 2008). Com o advento da era do conhecimento e da 

informação, houve transformações nos processos produtivos de trabalho e no 

comportamento dos profissionais, sendo valorizados, em uma empresa, além dos ativos 

financeiros e físicos, o conhecimento e o potencial intelectual. Esses recursos 

(conhecimento e potencial intelectual) têm sido apontados como um dos ativos mais 

valiosos e importantes da organização (Santos & Rodriguez, 2008; Jorge, Carvalho, 

Medeiros, 2013). 

A sociedade ainda passa por crises em setores diversos, mesmo com o 

desenvolvimento tecnológico e científico, e com o avanço nos sistemas de comunicação 

nunca existentes em outras épocas. No atual momento de crise financeira do estado, torna-

se importante o uso adequado dos recursos econômicos disponíveis. Utilizar os recursos de 

forma correta, ponderada e adequada, deve ser um dos objetivos a ser seguido pelo setor de 

saúde (Zucchi, Nero & Malik, 1998). Existe preocupação crescente com os fatores 

econômicos, que condicionam tanto a prestação de serviços de saúde como o próprio nível 

de saúde da população. Isto explica a inquietude dos poderes públicos em relação ao setor 

cujas despesas crescem em ritmo superior ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

(Zucchi, Nero & Malik, 1998). Para Martinelli (1993), os custos na área hospitalar 
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elevaram-se a níveis insuportáveis a qualquer fonte financiadora. Os países em 

desenvolvimento e os já desenvolvidos dobraram os gastos com saúde. Dois fatores são 

apresentados como responsáveis pelo aumento destes gastos. O primeiro é o refinamento 

dos diagnósticos com o uso cada vez mais frequente de exames radiológicos e de análises 

laboratoriais. Esses atos tornam cada vez mais altos os preços dos diagnósticos e, 

consequentemente, o preço de uma diária hospitalar. O segundo fator é a difusão do 

progresso tecnológico que é principal elemento do incremento das despesas em saúde, que 

aumentam à medida que as novas técnicas são incorporadas. Portanto, é de extrema 

relevância que os sistemas de saúde se apropriem de estratégias de gestão da qualidade a 

fim de atender melhor a população (World Health Organization - WHO, 2006). 

Dentre os países em desenvolvimento, temos o Brasil. Atualmente, economia 

emergente, mas que ainda possui várias questões a serem resolvidas, a fim de que sua 

população possa ter bons índices relacionados ao bem estar, saúde e qualidade de vida. O 

Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior do planeta. Possui área territorial 

de 8.514.876 km² (equivalente a 47% do território sul-americano) e conta com população 

superior a 202 milhões de habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014). 

O Brasil possui um Sistema Único de Saúde (SUS), criado em 1988 pela 

Constituição Federal Brasileira, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014). O SUS permite livre acesso ao 

atendimento, seja a nível ambulatorial até procedimentos mais complexos, como o 

transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal, gratuito e equânime para todos 

os brasileiros (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). 

Na tentativa de evitar a fragmentação, desarticulação e superposição das ações 

implementadas pelo Ministério da Saúde (MS) e Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

existem políticas e diretrizes conjuntas. Os Hospitais Universitários (HU) são exemplos 

deste alinhavo. A folha de pagamento dos servidores dos HU é feita pelo MEC e as 

despesas de manutenção com os materiais consumidos no ato de assistir ao paciente são 

custeadas pelo Ministério da Saúde (MS). Existe ainda o programa de reestruturação e 

certificação dos hospitais de ensino, o que representa um potente indutor da qualificação, 

uma vez que se exige o cumprimento de vários critérios nas dimensões assistenciais, de 

ensino, pesquisa (avanço tecnológico) e extensão (Secretaria de Educação Superior, 2010). 

O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários (REHUF) foi 

lançado pelo MEC, cujo objetivo é o diagnóstico, a identificação de ações e alocação de 

recursos para a rede dos Hospitais Universitários Federais. O Tribunal de Contas da União 
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(TCU) determinou a criação de um modelo de gestão para a rede de Hospitais 

Universitários Federais. É nesse contexto que se criou o projeto Aplicativo de Gestão para 

Hospitais Universitários (AGHU), tendo os seguintes objetivos: definição de um modelo 

de gestão que possa ser adotado por todos os HU e criação de um software capaz de apoiar 

esse modelo de gestão (Secretaria de Educação Superior, 2010). 

Nota-se não ser tarefa fácil à criação de um modelo de gestão a ser seguido pelos 

administradores e gestores, que atenda aos hospitais públicos e privados, por serem muitos 

os fatores intervenientes na avaliação dos resultados. No Brasil, como em muitos outros 

países, coexistem os dois tipos de atuação, dois pesos e duas medidas: a questão legal 

válida para o setor privado não significa que será válida para o setor público e vice-versa 

(Viana, Romeu & Castro, 1982). Fator que dificulta a operacionalização da avaliação 

qualitativa no interior dos serviços de saúde está relacionado, também, à formação dos 

profissionais, em especial, dos gestores, que é bastante deficiente no que se refere ao 

domínio teórico de métodos e técnicas que permitem proceder à avaliação e análise dos 

resultados (Tanaka & Melo, 2004; Christensen & Laegreid, 2001; Furukawa & Cunha, 

2011). 

A avaliação de desempenho hospitalar pode ser feita utilizando-se a comparação de 

indicadores que mostram resultados relacionados ao paciente, tais como a taxa de 

mortalidade, a taxa de infecção hospitalar ou o desenvolvimento de graves complicações 

que possam comprometer a qualidade de vida. A dificuldade de recolher dados fiáveis 

dificulta a avaliação dos resultados, pois, por exemplo, existem complicações que somente 

aparecerão a longo prazo. Outra dificuldade no processo de avaliação dos estabelecimentos 

de saúde são os fatores não controláveis como as diferenças individuais de cada ser 

humano, como doenças que são ligadas à raça, idade, hereditariedade, genética, doenças 

associadas (diabetes, hipertensão) e que, independente da qualidade do atendimento, 

poderão levar o paciente/pessoa a diferentes resultados em seu prognóstico (Dias da Costa, 

Borba, Pinho & Chatkin, 2008). Outra importante questão que dificulta a avaliação dos 

hospitais é a cultura do medo, relacionada ao impacto negativo causado naquela instituição 

quando notícias são divulgadas pela mídia sobre eventos adversos e iatrogenias que 

aconteceram com pacientes daquele estabelecimento. As instituições focam sua atenção 

nas pessoas e não no processo que as levou a cometer erros (Asperheim, 2003; Brunner & 

Sudarth, 2002; Almeida & Rocha, 2000). Portanto, a atenção voltada para o erro cometido 

pelas pessoas as levam a ter reservas em relação às medidas de controle da qualidade. Os 

gestores também se preocupam com a exposição negativa na mídia e, por vezes, temem 
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processos que poderão dar visibilidade indesejada ao estabelecimento, mas, quando se têm 

indicadores mais precisos, é possível detectar eventos que aumentam a mortalidade e as 

condutas que minimizam riscos, permitindo também o fortalecimento de condutas que 

possibilitam o controle da qualidade ajudando evitar iatrogenias (McClellan & Staiger, 

2000; Durieux, Bissery, Dubois, Gasquet & Coste, 2004; D’Innocenzo, Feldman, Fazenda, 

Helito & Ruthes 2010; Kelley & Hurst, 2006; Roure, Ramiarina, Mariano & Almeida 

2002). Estudo feito por Volpp et al. (2007), mostrando que a redução da jornada de 

trabalho de médicos residentes, resultou na diminuição da taxa de mortalidade infantil 

dentro de uma instituição. Outro estudo, realizado por Lora et al. (2012) no México, 

também relaciona o aumento de sobrevida do paciente à estrutura física e à capacidade dos 

profissionais de se apresentarem comprometidos com seu papel. 

As metodologias de certificação de qualidade trabalham com a construção de 

protocolos e padrões, mas fundamentalmente com a construção de valores. Para Ralph 

(2008), valores e ética são fundamentais em todos os momentos de tomada de decisão. Eles 

devem estar contemplados em todas as ações e estratégias das organizações. 

O desenvolvimento da gestão da qualidade ao longo do tempo ultrapassou a área 

industrial e adquiriu proeminência em todos os setores de atividade, inclusive a área da 

saúde, fazendo parte, cada vez mais, do conjunto de ideias de base que norteiam a 

administração privada e a pública. As organizações do setor público são as maiores 

prestadoras de bens e serviços, tendo como principal característica relação de 

responsabilidade direta com a sociedade (Estefano, 1996). Sejam organizações privadas ou 

organizações públicas, a qualidade dos serviços não pode ser mais considerada como 

opcional, mas deve ser requisito fundamental para melhorar sua competitividade e 

possibilitar a sobrevivência das mesmas no mercado (Estefano, 1996; Capling, 1998). 

No Brasil, desenvolve-se, há pouco mais de uma década, instrumentos oficiais de 

avaliação da performance das organizações hospitalares, denominado como Acreditação 

Hospitalar. Trata-se de conjunto de critérios que os hospitais devem preencher, a partir de 

padrões preestabelecidos, tendo por base a aplicação de conceitos e técnicas da qualidade 

total. As orientações propostas pelo programa de acreditação buscam aproximação da 

excelência como resultado, objetivando gerar consciência no setor hospitalar sobre a 

necessidade de melhoria contínua na qualidade da assistência prestada aos clientes ou 

usuários dos serviços (Quinto Neto, 2004). 

Os termos Certificação e Acreditação podem ser explicados como: 
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- Certificação: processo pelo qual agência governamental ou associação 

profissional (Organismo de Certificação Independente) reconhece oficialmente que uma 

entidade atingiu certas qualificações predeterminadas (Clarck, 1998). A Certificação de 

uma empresa consiste no reconhecimento formal, feito pela instituição acreditadora, que a 

empresa está em conformidade com a legislação vigente naquele país. O processo de 

certificação de uma organização inicia-se em auditoria de diagnóstico e termina em 

auditoria externa de concessão (Quinto Neto, 2004). 

- Acreditação: procedimento de avaliação dos recursos institucionais; voluntário 

(instituições decidem participar e não decorre de imposição legal ou regulamentar), 

periódico e reservado, que tende a garantir a qualidade da assistência através de padrões 

previamente aceitos. Os padrões podem ser mínimos (definem o piso ou base) ou mais 

elaborados e exigentes, definindo diferentes níveis de satisfação e qualificação (Quinto 

Neto & Gastal, 1997; Brasil, 2006b; Bittar, 1999; Rooney & Ostemberg, 1999; Clarck, 

1998). 

O termo “Acreditação” não é encontrado em nossos dicionários e o verbo 

“acreditar”, que vem sendo empregado como equivalente ao ato de se proceder à 

acreditação, significa “crer”, dar crédito a, conceder reputação a, conferir poderes a, etc. A 

palavra aproxima-se daquela utilizada em inglês (accreditation) e em espanhol 

(acreditación) (Malik, 1998). É neste sentido que se utiliza o termo “acreditado” como 

aquele que é digno de confiança (Klück, 2002) e “acreditador” como aquele que acredita. 

Dessa forma, o hospital que se submete ao processo de acreditação poderá ser acreditado 

por uma instituição acreditadora (Quinto Neto & Gastal, 1997). 

As organizações que tomam a decisão de mudar seus processos internos e se 

tornam acreditadas, transformam-se em exemplos que contribuem para a melhoria do 

sistema de saúde como um todo, à medida que outras instituições poderão tentar igualar-se 

a elas. A acreditação pressupõe compromisso com os funcionários, sócios, clientes, 

fornecedores, fontes pagadoras, com cumprimento da legislação vigente e a sociedade em 

geral (Quinto Neto e Gastal, 1997). 

Entende-se por padrão “uma declaração de expectativas relativas ao grau, ou nível 

de excelência, ou ainda, o que é possível alcançar quanto à qualidade do desempenho 

hospitalar” (Consórcio Brasileiro de Acreditação - CBA, 2007). Os padrões de Acreditação 

são desenvolvidos com objetivo de estimular as organizações acreditadas a manterem-se 

continuamente buscando melhorias, sendo seu conteúdo e a ênfase dada a cada grupo, 

especificidade de cada modelo utilizado. O padrão de acreditação é enunciado e revisado 
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periodicamente, desenvolvido por equipe multiprofissional, que define expectativas de 

desempenho institucional (alcance de metas, construção, implantação e análise de 

indicadores), bem como estruturas (instalação física, parque tecnológico) e processos 

(normatização de condutas, documentação de atendimentos e atividades) que devem estar 

implementados para melhorar a qualidade da assistência e dos serviços prestados pela 

instituição (CBA, 2010). 

Para obter o Certificado de Acreditação, o estabelecimento de saúde deve ter 

atingido as exigências e atendido as orientações contempladas nos padrões dos Manuais 

Internacionais de Acreditação. Todos os padrões são organizados por graus de satisfação 

ou complexidade crescentes e correlacionados (CBA, 2010). 

No sistema de acreditação proposto pela Organização Nacional de Acreditação, 

esses padrões são definidos por meio de diversos itens de orientação, que por sua vez 

encontram suas definições nas legislações, regulamentações, decretos e resoluções 

emitidos por diversos órgãos, como o Ministério de Trabalho, Conselho Federal de 

Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Farmácia, Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, entre outros. Novaes (2007) entende acreditação como 

método que desenvolve ferramentas e instrumentos de avaliação, que promovem 

continuamente melhorias da qualidade do atendimento aos clientes e do desempenho 

organizacional, construindo uma relação de confiança com os clientes daquele 

estabelecimento. A Acreditação refere-se à assistência prestada, tendo como princípio a 

segurança, ou seja, o hospital deve ser ambiente seguro para a prática profissional e para o 

cuidado aos pacientes (Scrivens, 1995). 

A International Society for Quality in Health Care (ISQua) define acreditação 

como: “processo de avaliação da qualidade e da segurança do cuidado de saúde dos 

usuários e dos profissionais da saúde”, promovendo assim qualidade de vida e bem-estar 

(McGlynn et al., 2003). 

Podemos então afirmar que a Acreditação é processo formal pelo qual um órgão 

reconhecido, geralmente organização não governamental, avalia e reconhece se uma 

instituição de saúde está em conformidade com padrões aplicáveis, preestabelecidos e 

publicados. Os padrões de acreditação são normalmente baseados no melhor desempenho 

possível e são elaborados para estimular esforços para a melhoria contínua da qualidade 

nas instituições acreditadas. A decisão de acreditar uma instituição de saúde específica é 

feita após avaliação local, após várias visitas educativas feitas por equipe multidisciplinar 
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de avaliadores. Essa decisão é reavaliada periodicamente, a cada dois ou três anos (CBA, 

2003 e 2007; Schiesari, 2003). 

Na terminologia do Ministério da Saúde, Acreditação Hospitalar é método 

consensuado (voluntário), racional e ordenado dos estabelecimentos de saúde que 

necessitam estar ligados diretamente ao processo de educação permanente dos seus 

profissionais, expressando-se pela realização de procedimento de avaliação dos recursos 

físicos e de infraestrutura, que tende a garantir a qualidade de assistência por meio de 

padrões previamente estabelecidos (Ministério da Saúde, 2001). A certificação da 

avaliação hospitalar pelo processo de acreditação aponta progresso na melhoria da 

assistência aos pacientes, bem como estabelece níveis crescentes de qualidade (Gastal & 

Roessler 2006; Manzo, Brito & Corrêa, 2012). 

Existem no território brasileiro organismos que atuam no processo de acreditação e 

certificação de qualidade, específicos para determinadas áreas e que seguem a legislação 

em consonância com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, 2007) como: Área de Turismo e Aventura; Organizações de 

Aeronáutica, Espaço e Defesa; Manejo de Florestas; Gestão Ambiental; Organismos de 

Certificação de Sistema da Qualidade; Gestão da Segurança de Alimentos; Gestão da 

Qualidade de Empresas de Serviços e Obras na Construção Civil; Gestão da 

Responsabilidade Social; Gestão de Medição; Gestão de Produtos para Saúde; Organismos 

de Auditoria Florestal Independente; Gestão em Tecnologia da Informação (ABNT, 2000c; 

Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, 2004). Os organismos citados anteriormente 

também são acreditados e recebem a certificação. A Divisão de Acreditação de 

Organismos de Certificação (DICOR) realiza as atividades para reconhecer a competência 

técnica dos organismos de avaliação da conformidade que executam certificações de 

produtos, sistemas de gestão, pessoas, processos ou serviços (ABNT, 2000). 

Para os organismos que acreditam e certificam determinadas áreas também sejam 

acreditados, a DICOR utiliza programas de acreditação, estabelecidos em Normas 

Internacionais para os diferentes tipos de avaliação da conformidade, cujos requisitos 

devem ser atendidos, plenamente, pelos solicitantes (ABNT, 2000c). 

Na tentativa de superar o desafio de avaliar a qualidade dos serviços prestados pelo 

setor de saúde, várias metodologias e ferramentas foram criadas como o Programa Seis 

Sigmas (Alencar, Machado & Martins, 2011); a implantação de sistemas de informação; a 

avaliação da percepção dos pacientes sobre a qualidade dos serviços; a aplicação de guias 

de excelência descritos de forma clara e ajustados às realidades; o uso de análise de 
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relatórios, como aqueles referentes aos resultados da acreditação e da avaliação da 

qualidade usados nas auditorias; e o resultado do monitoramento dos programas de 

reembolso (Fadel & Regis Filho, 2009; Shaw et al., 2013; Fassett, Hannan, Robertson, 

Bollipo & Fasssett, 2007; Chuang, Howley & Hancock, 2013). No Brasil, tem-se para esse 

fim programas auxiliares para avaliação de qualidade em saúde como o Programa Gaúcho 

da Qualidade (PGQP) e o Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar (PBAH), que 

apresentam critérios de avaliação baseados no Prêmio Nacional da Qualidade (Portela & 

Souza, 2008).  

É preciso reconhecer que a padronização dos processos de avaliação passa por 

constante evolução, o que tem exigido seu aprimoramento constante para identificação de 

critérios, indicadores e padrões cada vez mais significativos para os vários serviços 

hospitalares. Nessa etapa, é fundamental que se considere os resultados assistenciais, bem 

como a elaboração de padrões quali-quantitativamente mais equânimes nos aspectos 

estrutura, processos e resultados da qualidade assistencial. Somente assim, vencendo o 

desafio de avaliar, será possível monitorar os programas de acreditação e o verdadeiro 

impacto sobre os serviços de saúde, promovendo os ajustes e mudanças necessárias para se 

alcançar a qualidade desejada. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o desempenho dos serviços em saúde, prestados pelos hospitais 

universitários brasileiros desde a implantação de processos de acreditação. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar os indicadores de desempenho econômico/financeiros dos hospitais 

universitários brasileiros a partir da implantação de processo de acreditação, em 

uma série temporal; 

 Avaliar o desempenho através de diferentes indicadores operacionais, dos hospitais 

universitários brasileiros numa série temporal a partir da implantação de processo 

de acreditação. 



_______________________________________________Capítulo I Introdução à Problemática em Estudo 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa                                              33 

 

 Avaliar o desempenho do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas 

Gerais, que se encontra em fase de implantação do sistema de acreditação, a partir 

da avaliação da satisfação de seus pacientes/clientes, gerentes e demais 

funcionários. 

 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O contexto mundial, em seu crescente dinamismo competitivo, tem exigido dos 

países a crescente fomentação de estratégias para manutenção e viabilidade de 

negociações. O Estado brasileiro não se diferencia dos demais países que precisam do 

empenho dos seus segmentos produtivos e dos demais agentes do sistema nacional de 

inovação, no sentido de promoverem esforço permanente e cada vez mais efetivo, para a 

consolidação de ambiente favorável ao desenvolvimento da qualidade, à redução de custos 

e ao avanço tecnológico para produtos e serviços que são oferecidos aos mercados interno 

e internacional (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 2007). Dentro 

desse contexto de promoção e desenvolvimento da qualidade na prestação de serviços, 

observam-se as mais relevantes políticas públicas, objetivando a promoção do bem-estar 

social com o planejamento de ações voltadas para as áreas de educação e saúde, ações 

essas bem complexas, pois saúde em seu conceito amplo relaciona-se com equidade social, 

segurança e educação. Relaciona-se também com livre acesso e inclusão da diversidade 

(Gazinelli, Reis & Marques, 2006; Fortes, Mattos & Baptista, 2012). A dinâmica de 

trabalho nas instituições de saúde tem se apresentado cada vez mais complexas, sendo 

evidenciada nas constantes atualizações e mudanças, características da sociedade do 

conhecimento. Nesse contexto, as instituições de saúde tentam se adaptar a essas 

transformações e às exigências cada vez maiores dos usuários de serviços, por meio de 

adoção de novas posturas, mudanças de ações e paradigmas que visam melhorar o nível de 

qualidade (Serapioni, 2009; Gilman, Stupak & Collier Jr., 1993). 

Os recursos médico-assistenciais modernos devem ser oferecidos a todas as 

camadas sociais, possibilitando acesso ao desenvolvimento tecnológico a todas as pessoas, 

e isso exige investimentos elevados e crescentes de forma contínua e consistente. Assim, é 

premente que as instituições de saúde avaliem seus custos, visando à otimização da 

qualidade dos serviços prestados à sociedade (Aranha &Vieira, 2004). O crescimento das 

despesas públicas provenientes da crescente procura por bens públicos, principalmente 

referentes à Educação e Saúde, associados ao crescimento populacional e à mudança da 
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base da pirâmide populacional, demanda, em particular dos órgãos governamentais, maior 

controle sobre as despesas e, sobretudo, sobre os custos de suas atividades. Dentro desse 

cenário, a “Gestão de Qualidade” passa a assumir papel fundamental na produção de 

serviços. Consequentemente procura-se superar a escassez orçamentária, para que os bens 

sejam bem geridos e os serviços sejam realizados com eficiência e eficácia por parte do 

prestador, de forma a eliminar falhas e reduzir custos gerais (Aranha & Vieira, 2004). 

Serviços de saúde em todo o mundo enfrentam dificuldades, principalmente nos 

países em subdesenvolvimento e economias emergentes. A implantação de programas de 

qualidade e a certificação ou acreditação revestem-se de grande importância à medida que 

proporcionam diminuição nos índices de custos e morbimortalidade, proporcionando oferta 

dos serviços de saúde a uma parcela maior da população (Pickering, 1992). O 

desenvolvimento de programas de garantia de qualidade é muito importante seja pelas 

questões éticas e morais ou pela necessidade de termos eficiência nas organizações. A 

racionalização da oferta de cuidados, visando uma melhora permanente e integração 

harmônica das áreas médicas, tecnológicas, administrativas, econômicas, assistenciais, de 

ensino e pesquisa certamente será benéfica ao paciente e à comunidade (Ministério da 

Saúde, 1998). Analisando de forma breve o histórico da saúde no Brasil, ainda 

permanecem como graves problemas de saúde pública características como a centralização 

federal, desigualdade de acesso, divisão entre ações de prevenção e reabilitação, utilização 

irracional dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros, e prática dissociada do 

contexto de vida dos sujeitos. Toda essa situação acarreta baixa resolutividade dos 

problemas de saúde e gera alto grau de insatisfação tanto na população como nos gestores 

e profissionais da saúde (Barros, 1997; Ministério da Saúde, 2014; Souza, 1999). 

No Brasil, a busca pela qualidade de serviços prestados torna-se valiosa se for 

considerada a situação precária de muitos serviços de saúde: recursos insuficientes e 

utilizados de maneira inadequada, escassa aplicação de planejamento estratégico, 

inexistência de sistemas de informação confiáveis, ausência de sistemas de gestão baseados 

em melhoria de processos e centrados em resultados, carência de indicadores de 

desempenho, assim como de padrões de qualidade e alto custo da baixa qualidade 

(desperdício, “retrabalho”, entre outros), além da inexistência de cultura de qualidade 

voltada para a satisfação dos clientes (Ministério da Saúde, 2001). O sistema de saúde 

enfrenta momento crítico advindo do sentimento de insatisfação da população que 

necessita de serviços médico-hospitalares (Couto & Pedrosa, 2007; Szwarcwald et al., 

2004). Na pesquisa mundial de saúde, projeto desenvolvido pela Organização Mundial de 
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Saúde (OMS) e divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, foi identificado que 46,7% dos 

brasileiros usuários exclusivos do sistema público e 28% dos usuários do sistema 

suplementar estão insatisfeitos com o funcionamento da assistência (Frias, Pereira, 

Andrade, Lira & Szwarcwald, 2010). Os estabelecimentos de saúde não mais suportarão os 

custos relacionados à má-qualidade, dentre eles: gastos muito altos com morbidade e 

mortalidade crescentes, despesas com “retrabalho” e com processo de trabalho que não são 

eficientes e que comprometem a imagem da organização perante a sociedade, ocasionando 

perda de clientes e de mercado. A sociedade brasileira vivenciando a insatisfação, 

associada à má-qualidade na prestação de serviços, instigou a criação de padrão de 

qualidade, processo definido como conjunto de atributos que inclui nível de excelência 

profissional, uso eficiente de recursos, mínimo de risco ao usuário, alto grau de aceitação 

por parte dos clientes e efeito favorável na saúde (Maximiano, 1997; Ministério da Saúde, 

2002). 

No mundo contemporâneo, para uma instituição hospitalar, pública ou privada, 

manter-se no mercado em condições competitivas, com um modelo de financiamento que 

propicie lucros, há de se manter um programa de qualidade competente, que esteja atento à 

satisfação do cliente (Maximiano, 2007). O cliente mensura a qualidade de forma bastante 

diferenciada, singular, polissêmica e radical. Sua concepção de como anda a atenção 

hospitalar leva a avanço ou a degradação, dependendo de como seu corpo gerencial 

perceba essa organização e como utiliza as percepções e expectativas dos usuários para 

aperfeiçoar os serviços prestados. Sendo assim, a percepção do cliente age como 

sinalizador, mostrando aos gestores se estão no caminho certo (Zanon, 2001). Gonçalves 

(1987) considera as organizações como unidades sociais, construídas para atingir objetivos 

específicos. As organizações existem mediante a atuação de certo número de indivíduos de 

forma a ajudar aos homens a alcançar novos bens e serviços para sobrevivência. Ela nasce 

da premissa do homem de precisar estar em grupo para atingir suas metas, da necessidade 

de estar na coletividade para alcançar seus objetivos, mesmo que esses sejam individuais. 

Por conseguinte, as organizações caracterizam-se como elementos relevantes para o 

desenvolvimento socioeconômico de um país, ao proporcionarem a realização dos 

objetivos da coletividade e a evolução social. A organização é considerada sistema 

orgânico adaptável ao ambiente externo (Castillho et al., 2011). 

Para Mezomo (2001) a organização é sistema de esforço cooperativo com normas, 

rotinas, métodos, fluxos e processos de trabalho, atribuições, papéis, responsabilidades e 

poder, que pratica a administração, a regulação (controle) e estabelece estrutura clara de 



_______________________________________________Capítulo I Introdução à Problemática em Estudo 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa                                              36 

 

indicadores e padrões de desempenho. As organizações de saúde são, cada vez mais, 

incentivadas pelos governos, financiadores (operadoras de saúde) e sociedade, para 

introduzir sistemas de controle de qualidade e estratégias de melhoria de resultados. As 

estruturas de uma organização, sua gestão e cultura e os valores individuais das pessoas 

que a compõem influenciam positiva ou negativamente os resultados de garantia de 

qualidade e do processo de melhoria contínua (Haapakorpi, 2011). 

As organizações hospitalares questionam quais as estratégias são mais adequadas e 

de baixo custo para garantir qualidade e segurança. E ainda, qual conduta o governo ou 

financiador deve promover para melhorar a qualidade nos hospitais (Kligerman, 2007). 

Existem poucas pesquisas para avaliar a eficácia dos hospitais ou sobre as estratégias de 

qualidade que possam ser utilizadas para avaliar os hospitais (WHO, 2007). Organizações 

de cúpula como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização para a 

Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OCDE) têm estimulado as investigações 

para promoção de medição de desempenho do sistema de saúde (Smith, 2002; Organização 

para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento - OCDE, 2004; Felisberto, 2006; 

Santos & Amarantes, 2010). As razões para tal importância de realização de estudos sobre 

esse tema são: aumento de custos; avanços tecnológicos; envelhecimento das populações; 

falhas no mercado da saúde; baixa qualidade e excesso de variações nas condutas; erros 

médicos ocasionando danos e lesões; falta de prestação de contas; desigualdades e 

incerteza absoluta (Santos & Amarantes, 2010). 

O desenvolvimento tecnológico possibilitou o atendimento e assistência de pessoas 

com maior grau de gravidade, favoreceu o aumento da expectativa de vida e, 

consequentemente, o maior número de pacientes portadores de doenças crônicas e de 

maior complexidade. Essa mudança no perfil de vida da população trouxe consequências 

importantes para o setor da saúde como, por exemplo, o aumento de custo com cada pessoa 

que tem sua saúde debilitada. O aumento dos gastos nas instituições hospitalares aponta 

para a necessidade de estudos que avaliem a implantação de novas estratégias para a gestão 

em saúde, inclusive aquelas que se relacionam a incorporação de novas tecnologias em 

saúde com o intuito de pensar nessas soluções, para que elas possam realmente contribuir 

com a diminuição dos custos (Secretaria de Educação Superior, 2010). 

A gestão do setor saúde é altamente complexa e em meio a esta rede de relações 

apresenta-se atualmente mais um desafio para os gestores nas instituições de saúde: evitar 

o desperdício. 

 



_______________________________________________Capítulo I Introdução à Problemática em Estudo 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa                                              37 

 

“Desperdício é todo e qualquer recurso que se gasta na execução 

de um produto ou serviço além do estritamente necessário (matéria 

prima, materiais, tempo, dinheiro, energia, etc.). É um dispêndio 

extra, acrescentado aos custos normais do produto/serviço, sem 

trazer qualquer tipo de melhoria ao cliente” (Eigenheer & 

Augusto, 1993, p. 23). 

 

Na área de saúde há desperdício das mais variadas formas (Castilho et al., 2011). A 

falta de leitos nos hospitais tem como origem principal a escassez de recursos financeiros, 

mesmo tendo ações para contenção de custos. Juntando a isso, a não utilização adequada 

de leitos é agravada pelo desperdício no uso dos leitos existentes: 

 

“De maneira geral, pode-se dizer que este desperdício ocorre de 

duas maneiras: uma chamada subutilização e outra que 

poderíamos chamar utilização inadequada. A subutilização ocorre 

quando o hospital não chega a utilizar os leitos em um nível 

aceitável. Em outras palavras, trabalha com percentagem de 

ocupação abaixo do recomendável” (Fávero, 1975, p. 3). 

 

Seria este o primeiro tipo de desperdício com relação à utilização dos leitos, ou 

seja, quando a instituição possui fragilidades ao desenvolver estratégias para ocupar os 

leitos que ficam ociosos. Reduzindo o tempo de ociosidade dos leitos hospitalares, 

aumentamos a rotatividade (Índice de Renovação ou Giro de Rotatividade) de leitos, 

diminuímos o tempo de espera dos pacientes que aguardam vaga para internação e, 

consequentemente, tornamos o ambiente hospitalar mais seguro, uma vez que estes 

pacientes são direcionados mais rapidamente nas unidades de internação, de acordo com 

sua indicação clínica (Demarchi et al., 2014). 

 

“O segundo tipo de desperdício, que chamamos utilização 

inadequada, pode ocorrer em hospitais com elevada percentagem 

de ocupação e diz respeito à duração da internação” (Fávero, 1975, 

p.4). 

 

Fávero (1975) chama a atenção para o fato de deixar de beneficiar outra pessoa, 

quando um leito é ocupado prolongadamente, de forma inadequada e sem rigorosa 

indicação dos profissionais de saúde. Para ser sistema eficiente, um hospital tem que ser 

planejado para prover unidades de tamanho certo, em locais certos, para receber somente 

aqueles pacientes que necessitem ser admitidos e dispensados, tão logo não necessitem 

cuidados em hospital (Abel-Smith, 1983). Considera-se mais produtivo o hospital que 
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apresenta menor tempo de média de permanência, maior índice de renovação, menor índice 

de intervalo de substituição (mede o tempo em que o leito fica desocupado, ou, a 

ociosidade dos leitos) e menor número de funcionários por leito e/ou cama (Bittar, 1996). 

Há ainda outros tipos de desperdícios existentes na área da saúde, tais como: 

desperdício com materiais hospitalares, medicamentos (em especial os injetáveis), com 

sobras desprezadas, energia e água, recursos naturais usados abusivamente. O uso 

excessivo do telefone, alimentos que são jogados fora em grande quantidade, compra de 

material de qualidade (questionável, quando o preço passa a ser o diferencial), 

equipamentos com falta de manutenção preventiva, compra de equipamentos que não são 

realmente necessários, utilização de equipamentos de forma inadequada, cálculo e 

dimensionamento de pessoal equivocado, políticas de apadrinhamento com contratação de 

pessoas não preparadas e não qualificadas entre outros. Isso tudo também são 

caracterizadas como formas de desperdício. 

Buscar qualidade pode vir a aumentar os custos, mas o uso desnecessário e 

inadequado de serviços eleva os custos sem acrescentar qualidade, resultando no 

desperdício de recursos que poderiam ser utilizados para implementar ações sociais, ou 

seja, esse desperdício pode vir a afetar o acesso à assistência e à continuidade da atenção 

(La transformación de la gestión de hospitales em América Latina y el Caribe, OPS 2001). 

Um dos desafios de programas de qualidade é alcançar maior produtividade, com baixos 

custos e excelência no atendimento (Bittar, 2004; Figueiredo & D’Innocenzo, 2011). 

Algumas instituições preocuparam-se também em desenvolver estudos sobre a 

prevenção de erros, como o Instituto de Medicina dos EUA, que elaborou programa 

denominado “Errar é Humano: Construindo um Sistema de Saúde mais Seguro”. Esse 

documento relata que os erros médicos ocasionam morte entre 44.000 e 98.000 pacientes 

por ano, segundo dois estudos realizados nos Estados de Colorado/Utah e New York 

respectivamente, sendo esta cifra superior à mortalidade por acidentes de trânsito, câncer 

de mama ou AIDS (Institute of Medicine, 2001). Outros estudos mostraram que dos 

pacientes investigados que receberam cuidados médicos hospitalares, cerca de 55% não 

receberam atendimento adequado (McGlynn et al., 2003; Cleary & O’Kane, 2011). 

Segundo o Escritório de Avaliação Tecnológica dos EUA, em 1999, apenas 30% 

das práticas ou procedimentos da medicina convencional estavam baseadas em sólidos 

experimentos clínicos (Novaes, 2007). O uso amplo e a utilização de tecnologias sem 

avaliações adequadas de seus possíveis impactos podem resultar em consequências muito 

graves, que refletem no aumento dos custos para os serviços e agravos da saúde das 
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pessoas, como por exemplo, os efeitos causados pelo uso da talidomida que promoveu o 

nascimento de crianças com malformações (Lambert, 1978; Brasil, 2012c). Diante de 

tantos estudos, é necessário entender o conceito de risco e as formas de evitá-lo. 

O risco está classificado de acordo com a probabilidade de ocorrência de um evento 

adverso, situação que afeta a integridade dos profissionais de saúde ou dos 

clientes/pacientes (Ministério da Saúde, 2006). O risco em serviços de saúde é atribuível à 

estrutura, processos de trabalho, produtos e tecnologias de saúde (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, 2004). A esse respeito, Kohn, Corrigan & Donaldson (2000) reforçam 

que o erro relaciona-se com dois tipos de falhas, quais sejam: de execução, quando a ação 

não é feita da maneira correta como pretendida e a outra de planejamento, em que a ação 

planejada não é a correta. Sendo assim, a assistência na saúde, que é por princípio 

atividade de risco, apresenta a necessidade de lograr pela gestão da segurança do ambiente 

hospitalar, com o intuito de aprimorar e ampliar a qualidade dos seus serviços. 

No Brasil, estudos mostram altas taxas de iatrogenias. O termo iatrogenia vem do 

grego e refere-se a qualquer alteração patológica provocada no paciente pela má prática 

médica e/ou do profissional de saúde e pode ser em decorrência da ação ou da omissão dos 

mesmos. Aproximadamente doze mil óbitos por ano são atribuídos às cirurgias 

desnecessárias; sete mil óbitos por ano são provocados por erros de medicação em 

hospitais; vinte mil óbitos por ano são atribuídos a outros erros em hospitais; oitenta mil 

óbitos por ano são provocados por infecções hospitalares; cento e seis mil óbitos por ano 

são provocados por efeitos adversos dos medicamentos (Pereira, Franken, Sprovieri & 

Golin, 2000; Santos & Ceollim, 2009). Erros e práticas de saúde inadequadas são 

investigados há muitos decênios, como mostra estudo realizado por Banta (2003), onde o 

autor comparou as recomendações terapêuticas de livro-texto de 1927 com as de outro de 

1975, tendo encontrado que 60% dos medicamentos recomendados em 1927 eram 

perigosos, duvidosos ou meramente sintomáticos e apenas 3% eram efetivos. Estudos 

mostram que os seres humanos e os seus sistemas são processadores de informação 

imperfeita, independentemente da intenção ou da atenção humana, erros ocorrerão com o 

aumento da regularidade (quanto maior o número de pessoas o profissional atender, maior 

serão as chances do erro acontecer), com o aumento da complexidade (Gaumer, Poggio, 

Coelen, Sennett & Schmitz, 1989; Stern & Epstein, 1985; Quigley, McKee, Nolte & 

Glines, 2008). 

O desenvolvimento de sistemas que simultaneamente acompanham o processo de 

cuidados à saúde, detectando a possibilidade de erros e corrigindo os processos antes que 
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ocorram danos é de vital importância (Brent, 1989). As organizações hospitalares têm 

complexo sistema de serviço. Assim, os campos de formação de pessoas precisam de 

recursos materiais, físicos e interligação com a qualidade dos processos (LaCasa, 1997). A 

sociedade é agora mais consciente dos seus direitos, o que significa que os indivíduos 

exigem mais qualidade no serviço de saúde que recebem (Kluck, 2005; Lima, Peter, 

Machado, Catrib & Meneses, 2012; Simões e Silva, Gabriel, Bernardes & Évora, 2009). 

Nesse sentido, avaliar e garantir a qualidade consiste em inspecionar a estrutura, instituir 

processos e medir os resultados (Paladini, 2007). 

Em 2001, no Brasil, o Ministério da Saúde estabeleceu oficialmente a Organização 

Nacional de Acreditação (ONA), como instituição responsável pela realização e 

divulgação do Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Esse programa tem por 

finalidade melhorar a qualidade do atendimento hospitalar, promovendo o 

desenvolvimento e implementação de processo permanente de avaliação e certificação dos 

serviços de saúde. O objetivo era buscar a melhoria contínua do atendimento, com vistas a 

assegurar serviço eficaz em todos os níveis de prestação de cuidados de saúde organizados 

no território brasileiro (Ministério da Saúde, 2002). As instituições de saúde devem como 

objetivo responder às necessidades e expectativas de seus usuários, portanto, é necessário 

que desempenhem suas atividades fundamentadas em processo metodológico que 

contribua e garanta uma assistência de qualidade (Pertence & Melleiro, 2010). A Gestão da 

Qualidade busca atender positivamente às expectativas dos clientes, de forma a evitar 

qualquer tipo de dano e prejuízo que possa ocasionar dor e sofrimento (Brent, 1989). 

A melhoria da qualidade no atendimento hospitalar envolve saberes, práticas e 

comprometimento de trabalhadores, que devem se comprometer com a busca pela 

excelência na prestação dos cuidados, sejam aqueles diretamente voltados à assistência, à 

gestão ou àqueles ligados às atividades de apoio e infraestrutura, como os trabalhadores da 

higiene e limpeza, da manutenção preventiva, dentre outros, desde que estes a percebam 

como necessária. Portanto, acredita-se que perceber a necessidade de mudança é fator 

primordial para a efetivação de programa de qualidade hospitalar, sensibilizando-se e 

questionando-se sempre o que se tem, projetando o que se deseja ter, ou em que local está 

e para qual local se deseja ir, pensando ainda de que forma irá alcançar esse novo lugar, o 

que representa caminhar rumo a estágio de melhoria (Araújo et al., 2008). 

A missão essencial das instituições hospitalares é atender a seus pacientes da forma 

mais adequada, eficaz e eficiente. Por isso, toda organização hospitalar deve preocupar-se 

com a melhoria permanente e contínua da qualidade de sua gestão e assistência, buscando 
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integração harmônica das áreas médica, tecnológica, administrativa, econômica, 

assistencial e, se for o caso, de docência e pesquisa (Ministério da Saúde, 2002). Ao 

implantar a Qualidade e a Gestão da Qualidade em um sistema hospitalar, estamos 

buscando uma organização de saúde em que o atendimento e a assistência são feitos em 

tempo hábil para os diversos tipos de pacientes, com diversos tipos de patologias. 

Buscamos um hospital onde não exista pacientes com infecção hospitalar, nenhuma equipe 

de funcionários relacionados com omissões que possam ocasionar complicações durante 

partos difíceis, onde não ocorram cirurgias erradas e onde não aconteçam erros de 

medicação. A Gestão da Qualidade apresenta sistema e estratégias que demonstram que é 

possível reduzir custos e, ao mesmo tempo, maximizar a qualidade de cuidados (Buttell, 

Hendler & Daley, 2007; Rego, Sousa, Marques & Cunha, 2010; Field & Lohr, 1990; Lin, 

Chou, Pan & Chen, 2001; Nogueira, 2003).  

A diferenciação pela qualidade é estratégia que se caracteriza por oferecer produto 

com características que o tornam melhor – não fundamentalmente diferente, apenas 

melhor. Essas características permeiam: maior confiabilidade (segurança), maior 

durabilidade e/ou desempenho superior através de condutas únicas (atendimento de 

expectativas positivas) (Correia, Barbosa & Quintiliano, 2009). 

No entanto, preocupações têm sido levantadas no meio científico sobre o real 

impacto da acreditação, se ela não resultaria apenas em mudanças organizacionais 

interferindo assim nas normas e na tomada de decisões ou se promoveria realmente 

melhorias dos serviços de saúde, agregando real valor ao processo de reabilitação e 

manutenção da saúde das pessoas (Greenfield, Travaglia, Braithwaite & Pawsey, 2007). 

Outros autores afirmam existir, atualmente, falta de evidências sobre a eficiência e eficácia 

destes processos e os fatores que se relacionam com sua implementação bem sucedida 

(WHO, 2003; El-Jardali, 2007; Ovretveit & Gustafson, 2002e 2003; Shaw, 2001). E ainda, 

em revisão recente feita por Hinchcliff et al. (2012), concluíram que existe falta de fortes 

evidências que suportem a eficácia da acreditação em serviços de saúde e realçando, ainda, 

a existência de gaps no conhecimento produzido por pesquisas empíricas. 

Quimbo et al. (2008) ao avaliarem a qualidade do atendimento pediátrico prestado 

por médicos que trabalhavam em hospitais privados e públicos de nível distrital na região 

central das Filipinas, concluíram que somente a acreditação não é suficiente para promover 

alta qualidade em saúde e que resultados melhores poderiam ser alcançados com 

monitoramento adequado e sistema bem elaborado de pagamento de bônus ou incentivos. 

So e Wright (2012), também relatam que como estratégias a serem consideradas para o 
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alcance da melhoria da qualidade, pode-se pensar em pagamento pelo desempenho; check 

lists de segurança e orientações práticas explícitas. 

Outro estudo desenvolvido nos Estados Unidos e que também comenta sobre o 

impacto de um programa de acreditação sobre os serviços prestados por um hospital foi 

desenvolvido por Lutfiyya et al. (2009) e que teve como objetivo determinar se os 

processos de medidas (avaliações) utilizados para examinar o desempenho dos Centros e 

Serviços de Saúde Públicos (CMS), diferiram entre os hospitais de urgência acreditados e 

não acreditados. Estes autores concluem que, considerando a realidade dos hospitais de 

urgência, o processo de credenciamento da Joint Commission on Accreditation of 

Hospitals (JCAHO) resultou em melhora modesta no desempenho dos hospitais avaliados, 

conforme indicadores de desempenho obtidos no website Comparação de Hospitais, o que 

indica possível associação do credenciamento com a maior qualidade do serviço prestado. 

Afirmam também que o custo pode ser barreira para os hospitais de urgência buscar a 

acreditação pela JCAHO, concluindo, então, que futuros estudos que analisem como o 

custo interfere neste processo, podem ser úteis para aqueles hospitais que enfrentam a 

decisão de alocar recursos limitados para o processo de acreditação. A necessidade e 

importância de estudos que avaliem o impacto do custo com os processos de acreditação 

para os hospitais também são defendidos por Saleh, Sleiman, Dagher, Sibeit & Natafgi 

(2013). 

Em trabalho desenvolvido por Barros, Sampaio e Saraiva (2014), afirma que 

pesquisas recentes sobre a relação entre as práticas de gestão da qualidade e do 

desempenho das organizações, muitas vezes encontram resultados contraditórios. E, 

baseados em dados da literatura científica afirmam que os procedimentos de qualidade não 

resultam de forma consistente em resultado organizacional positivo ou favorável e que, 

embora as práticas de gestão de qualidade têm sido implementadas por muitas 

organizações em todo o mundo, tais implementações têm muitas vezes fracassado. Assim, 

a partir de trabalhos desenvolvidos por outros pesquisadores como Montes, Jover, e 

Fernandez (2003); Naor, Goldstein, Linderman & Schroeder (2008); Pinho (2008) que 

também buscam respostas para este resultado desconcertante, confirma-se a necessidade do 

desenvolvimento de modelos mais abrangentes para explicar as possíveis relações entre o 

processo de gestão de qualidade e o desempenho das organizações. 

Segundo Ovretveit e Gustafson (2002), existem evidências em alguns estudos de 

que existem fatores que se relacionam a motivação e sustentação para a implementação e 

produção de resultados dos programas de qualidade. Entre esses fatores, citam o 
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comprometimento da administração, atenção sustentada e o tipo certo de funções de gestão 

em diferentes níveis, o foco nas necessidades do cliente, envolvimento médico, recursos 

suficientes, a gestão cuidadosa do programa, práticas e formação relevante que o pessoal 

pode usar de imediato, e o respeito à cultura. Diante dessas exigências para se alcançar o 

sucesso, levantam questionamentos se os programas de qualidade são realmente viáveis 

para os serviços de saúde. Afirmam ainda que, apesar desse questionamento se aplicar a 

hospitais públicos e privados, e entre as diferentes nações no mundo, há pouca pesquisa em 

hospitais públicos ou clínicas fora dos EUA, que desenvolvam estudos comparativos e 

sistemáticos para apoiar esta impressão. Questionam também a metodologia usada nesses 

estudos que são geralmente retrospectivos e que têm tendência de incluir em suas amostras 

especialistas em qualidade, ou diretores executivos para obterem informações sobre o 

programa e seu impacto. Defendem então que, estudos futuros necessitam de recolher 

dados de ampla gama de fontes e ao longo de um período de tempo mais longo. Além da 

necessidade de se avaliar o grau de implementação do programa, que não deve ser 

assumida simplesmente, mas se faz necessário obter evidência a respeito de exatamente 

que mudanças ocorreram e quando foram alcançadas. E, continuam dizendo que os 

resultados devem ser analisados no contexto de quão profunda e amplamente o programa 

foi implementado e a etapa ou "maturidade" do programa. Terminam afirmando que existe 

necessidade de estudos de organizações que se assemelhem não só pela utilização de 

métodos de qualidade, bem como importância de desenvolver mais estudos que utilizem 

outros indicadores de desempenho, considerando, por exemplo, os resultados, a cultura e 

outras variáveis. 

Claramente, a disponibilidade de informações sobre o desempenho por si só não 

garantem a melhoria da qualidade. A medição do desempenho "precisa ser parte de uma 

política e da cultura que acolhe e utiliza os resultados de medição e para avaliar o 

desenvolvimento do nível e tipo de qualidade requerido por valores e objetivos da 

organização” (Gaster & Squires, 2003). 

Assim, através da avaliação de desempenho dos hospitais, pode-se ter visão do 

impacto dos processos de acreditação na qualidade dos serviços prestados. No entanto, a 

escolha do conjunto de indicadores de desempenho hospitalar deve ser criteriosa e 

envolver aspectos vários que alcancem não apenas as questões relativas ao desempenho 

econômico-financeiro, mas que permitam avaliar também outros parâmetros como os 

operacionais, de qualidade e satisfação (Autio & Morris, 2000). 
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Avaliar o desempenho dos hospitais por meio de conjunto de indicadores, 

considerando os hospitais universitários federais que já implantaram ou estão implantando 

processos de acreditação em saúde é fundamental, seja pela crise que se agrava neste tipo 

de organização, ou seja, em virtude do papel relevante destas instituições junto ao Sistema 

Único de Saúde (SUS). Importância que se justifica por serem eles os responsáveis pela 

oferta e realização de procedimentos de média e alta complexidade para a população mais 

carente e pela formação de profissionais da área da assistência à saúde (Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares, 2013). Portanto, a realização de investigações que envolvem os 

HU são justificáveis pelo papel que esses hospitais têm na melhoria da qualidade de vida 

da população, seja pelas ações de assistência à saúde à população, quanto pelas atividades 

de ensino e pesquisa desenvolvidas em cenário de alta especificidade médica e tecnológica. 

Desta maneira, este estudo se propõe a avaliar a qualidade dos serviços prestados 

em hospitais universitários brasileiros acreditados ou em processo de acreditação, a partir 

da comparação e análise de indicadores de desempenho financeiros e não financeiros; da 

análise dos dados primários coletados por meio da aplicação de instrumento (questionário 

SERVQUAL) para se obter o grau de satisfação dos pacientes/clientes, gestores e 

profissionais das áreas de saúde em importante hospital público de ensino e de referência 

do Brasil. Agheorghiesei et al. (2013) chama atenção em seu estudo sobre a importância de 

conhecer a opinião pública e confrontá-la com a percepção que os profissionais possuem 

do seu trabalho, a fim de descobrir os resultados reais dos serviços prestados. Pretende-se, 

dessa maneira, a partir dos resultados obtidos, promover a sensibilização das pessoas para 

prática de trabalho eficiente, seja pelo melhor atendimento às pessoas usuárias e 

beneficiárias dos serviços de saúde, seja pelo conhecimento do desempenho dos hospitais 

avaliados, esperando contribuir também para nortear ações futuras na busca da qualidade 

em saúde. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

A estrutura do trabalho é composta por seis capítulos descritos a seguir. No 

primeiro capítulo apresentou-se na introdução a problemática do estudo, trabalhando a 

contextualização do problema, a definição dos objetivos geral e específicos, além de 

apresentar a relevância do estudo e a estrutura da tese. Considerando que o objeto do 

estudo são os hospitais universitários brasileiros. No segundo capítulo, foi trabalhada a 

contextualização dos hospitais públicos universitários e da rede de saúde no Brasil, com a 
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análise inicial das relações entre sociedade, educação e saúde, ao se considerar o papel dos 

hospitais de ensino. Descreveu-se também a história do Sistema de Saúde no Brasil, além 

de analisar a importância dos hospitais de referência e a distribuição dos hospitais públicos 

no território brasileiro. Encerrando o segundo capítulo, foi apresentada a realidade e os 

desafios do setor de saúde suplementar considerando as realidades dos hospitais privado, 

de ensino e filantrópico. 

O terceiro capítulo reveste-se de grande importância dentro da estrutura da tese, 

pois aqui se apresenta a estrutura conceitual e a revisão de literatura que embasaram as 

hipóteses propostas, a metodologia e a discussão dos resultados. Palavras chaves ou 

conceitos fundamentais que norteiam toda a tese são aqui apresentados, como os temas 

qualidade e qualidade em saúde, descritos também em um contexto histórico, a gestão e a 

gestão em saúde, planejamento estratégico e gestão estratégica, trazendo também um texto 

importante sobre a nova gestão pública e a governança no Brasil. Trabalhou-se também, 

nesse ponto, com informações sobre a satisfação do cliente e a gestão de qualidade nos 

serviços de saúde. Considerando a necessidade de promover gestão de qualidade em 

sociedade cada vez mais exigente e com recursos escassos, apresentam-se os diferentes 

processos de acreditação e de certificação dos serviços de saúde adotados no Brasil, 

incluindo os hospitais. Comenta-se também sobre os processos de avaliação do 

desempenho de hospitais e a gestão de qualidade. Nesta parte do capitulo III, são 

apresentadas informações fundamentais para a compreensão dos objetivos da tese ao se 

explanar sobre os indicadores de desempenho hospitalar e descrevendo também 

conhecimentos produzidos por diferentes autores que tratam sobre o desempenho dos 

hospitais universitários, considerando indicadores financeiro-econômicos, operacionais ou 

clínicos e a satisfação dos clientes. 

No quarto capítulo abordamos os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização da pesquisa. No quinto capítulo são apresentados os resultados que foram 

organizados segundo a ordem de apresentação das perguntas e hipóteses que nortearam 

todo o estudo. O sexto capítulo vem trazendo a conclusão da pesquisa onde é respondido o 

problema proposto, a questão norteadora do trabalho e são feitas também algumas 

recomendações. E para finalizar o trabalho realizado seguem as referências da pesquisa 

realizada e os anexos. 

 

Conclui-se assim com a leitura deste primeiro capítulo que, devido à relevância dos 

hospitais universitários, como espaços singulares de desenvolvimento de ensino, pesquisa e 
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produção de novas tecnologias, ao mesmo tempo em que oferecem serviço de saúde de 

qualidade a toda à sociedade, principalmente aqueles de nível social mais baixo, tem-se um 

imenso desafio para garantir qualidade aos serviços prestados. A partir dos modelos de 

gestão de qualidade propostos, torna-se relevante à avaliação do desempenho destes, 

utilizando um conjunto mais diversificado de indicadores que permitam que se tenha 

retrato mais fiel possível da realidade que se quer conhecer, além de utilizar esses achados 

para o planejamento futuro de ações que possam contribuir para vencer as dificuldades que 

se impõem para a gestão que promova a qualidade em saúde que deseja a sociedade, mas 

que se depara com a escassez de recursos de diferentes ordens. 
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Neste ponto do trabalho serão apresentadas informações importantes sobre o 

sistema de saúde brasileiro e a rede hospitalar, sua organização e desafios a fim de permitir 

que se compreenda o modelo teórico proposto neste estudo e a metodologia empregada 

para alcançar os objetivos definidos.  

 
2.1 SOCIEDADE, EDUCAÇÃO E SAÚDE – INSERÇÃO DOS HOSPITAIS  

 

Considera-se que a política de saúde é a resposta social (ação ou omissão) de uma 

organização (como o Estado) diante das condições de saúde dos indivíduos e das 

populações e seus determinantes, bem como em relação à produção, distribuição, gestão e 

regulação de bens e serviços que afetam a saúde humana e o ambiente (Levcovitz, 

Baptista, Uchôa, Mariani & Mariani, 2003). A política de saúde no território brasileiro está 

consolidada com as regulações do Sistema Único de Saúde (SUS). A qualificação da 

atenção à saúde no SUS representa a síntese das aspirações e necessidades da população, 

onde a saúde é considerada em seu conceito mais amplo, que preconiza equidade social, 

segurança e lazer. Desta forma, a atenção à Saúde proposta pelo SUS visa garantir o acesso 

a todos os níveis de complexidade (primário, secundário, terciário e quaternário) e, 

principalmente, atenção eficaz, efetiva e humana, corpo de seus direitos de cidadania 

(Almeida, 2007). No exercício da cidadania, os indivíduos passaram a entender que o 

atendimento de suas necessidades deve ser sempre completo e de qualidade, sendo isto um 

direito social. As práticas realizadas nos serviços de saúde passaram a ser consideradas 

produtos e, as atividades realizadas pelos profissionais de saúde passaram a ser prestação 

de serviços assim, passíveis de exigência de qualidade seja no setor privado e ou público 

(Matos & Pires, 2006). 

Em resposta à pressão por qualidade e confrontado com ambiente operacional mais 

complexo, os setores públicos foram reformados, adotando novos princípios gerenciais 

(Hood, 1991; Karter, 1989; Heckscher & Applegate, 1994; Hammer & Champy, 1994). Na 

tentativa de alcançar esses objetivos e prestar serviços com qualidade, o setor público 

buscou transformações e inovações utilizando diversos meios, como a implantação de 

modelos de gestão descentralizado (Yeatman, 1994); a introdução de métodos 

gerencialistas como Gestão da Qualidade Total (TQM); a reengenharia (O'Donnell, 1996); 

e a descentralização (Farrell & Morris, 2003; Reed & Anthony, 2003; Herzlinger, 2006). 

Estratégias essas de gestão que já havia sido implantadas, inicialmente no setor privado, 

com resultados satisfatórios (Waterhouse, Brown & Flynn, 2000). 
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No século XXI, Max Weber influenciou a administração pública, em todo o mundo 

ocidental e as organizações seguiram o modelo de organização científica do trabalho 

desenvolvida por ele, com características como: autoridade baseada na disciplina formal; 

impessoalidade nas relações; hierarquização, claramente definida das unidades orgânicas; 

existência de normas e regulamentos que pretendiam prever todas as situações; exigência 

de capacidade técnica adequada ao exercício das funções de cada agente e especialização 

de funções e remuneração salarial condizente com o cargo ocupado/staff (Gonçalves & 

Monteiro, 1999). Diversas mudanças ocorreram desde então, devido a movimentos sociais, 

políticos e econômicos importantes. Estes movimentos comprovam que a sociedade é 

dinâmica e viva, e que se transforma e constrói novos valores e exigências (Drucker, 

1986).  

O modelo médico-assistencial privatista, caracterizado pela assistência médico-

hospitalar e que se escora nos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, ainda tem maior 

abrangência no Serviço Único de Saúde (SUS) em detrimento ao modelo assistencial 

sanitarista, marcado pelas campanhas, programas especiais e ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária (Centro Nacional de Epidemiologia-CENEPI, 1998). Os 

Hospitais Universitários, no Brasil, se inserem na atenção primária, secundária, terciária e 

quaternária, por serem espaços de aprendizagem, mas possuem tecnologia (do saber e 

aparato tecnológico – parque de equipamentos) diferenciada, sendo, portanto, hospitais de 

referência. Alguns hospitais particulares também são considerados hospitais de referência, 

por possuírem os quesitos já citados, ou seja, a tecnologia do saber e o aparato tecnológico 

avançado (Mendes, 1993). 

Dada à limitação de recursos, determinada pela divisão orçamentária feita pelo 

Governo Federal (responsável pelo repasse de recursos aos Estados e Municípios e ainda 

pela capacidade de arrecadação de verbas de cada Estado e Município), a garantia de 

assistência integral à população representa grande desafio para o sistema de saúde 

brasileiro. Para distribuir os recursos entre os três níveis de atenção (primário, secundário e 

terciário), o gestor deve considerar quais são os problemas de saúde da população, quais 

são as tecnologias disponíveis no mercado, quais poderão responder às necessidades da 

população e como distribuir os recursos, sem deixar de levar em conta questões éticas e 

sociais relativas à utilização dessas tecnologias (Ministério da Saúde, 2009). 

Os gastos com saúde (setor público e privado) no Brasil correspondiam a 7,16% do 

PIB em 2006 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 2007); 8,8% do PIB em 

2009 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 2014) e 8,9 % do PIB em 2011 
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(Banco Mundial, 2013). Atualmente no Brasil existem 168.397 unidades de saúde, sendo 

que destas, 6.448 são hospitais. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, o hospital:  

“... é parte integrante de uma organização médica e social, cuja 

função básica consiste em proporcionar à população assistência 

médica integral, curativa e preventiva, sob quaisquer regimes de 

atendimento, inclusive domiciliar, constituindo-se também em 

centro de educação, capacitação de recursos humanos e de 

pesquisas em saúde, bem como de encaminhamento de pacientes, 

cabendo-lhe supervisionar e orientar estabelecimentos de saúde a 

ele vinculados tecnicamente” (Zanon, 2001, p.23).  

A OPAS (Organização Pan-americana de Saúde) enfatiza a visão geral e sistêmica 

sobre os hospitais, afirmando que estes fazem parte de rede de serviços de assistência à 

saúde, associados geograficamente, seja por organização planejada ou como consequência 

de organização espontânea dos elementos assistenciais existentes (Novaes & Paganini, 

1994). Assim, os hospitais como prestadores de serviços que são, junto a fornecedores (de 

materiais, medicamentos, tecnologia e outros), planos de saúde e pacientes, fazem parte do 

sistema de saúde. 

O papel dos hospitais na sociedade vem sofrendo transformações constantes com o 

avanço das ciências humanas, biológicas, biomédicas e com o avanço tecnológico 

proporcionado pelo advento da biologia molecular. O hospital, além de seu caráter 

assistencial, transformou-se em espaço de pesquisas clínicas, priorizando o processo de 

investigação das causas de doenças e os mecanismos de diagnóstico e tratamento (Osmo, 

2011). 

Os hospitais estão localizados no setor terciário da economia, como prestadores de 

serviços. Para Kotler (1998), serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte pode 

oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. 

Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico. A qualidade em serviços 

pode ser definida como o grau em que as expectativas do cliente são atendidas, excedidas 

por sua percepção do serviço prestado (Correa & Gianesi, 1994). Para Kotler (1998), os 

serviços devem possuir características como: intangibilidade (o fornecedor deve tornar 

mais visível ao cliente sua qualidade); boa localização; funcionários eficientes, 

equipamentos e materiais adequados; símbolos (layout) que transmitam a ideia de 

credibilidade. Considera também a característica inseparabilidade, ou seja, não existe nos 

serviços um processo longo de elaboração do resultado final, como no caso dos produtos. 

O fornecedor de serviços e o cliente estão inseridos no processo em que este último obtém 
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benefício que é ofertado pelo primeiro. Nos serviços, os funcionários estão frente a frente 

com o cliente. Já a produção e o consumo são realizados simultaneamente. O autor aponta 

também a variabilidade como característica dos serviços realizados por pessoas, o que 

dificulta a padronização. Para garantir a qualidade, é necessário investir substancialmente 

em treinamento e seleção de pessoal. Outra característica dos serviços é o fato de estes 

serem perecíveis, portanto, não são estocáveis. 

Os hospitais podem ser considerados como atores muito importantes também para o 

sistema de saúde do Brasil e, como tais, demandam atenção quanto às práticas gerenciais e 

aos modelos de gestão que estão adotando. Nessa perspectiva, a adoção de programa de 

qualidade se mostra essencial à sobrevivência das organizações (Bittar, 1997). 

Na opinião de Horn, Sharkey e Limmasch (1997), um dos principais desafios a 

serem enfrentados no meio ambiente hospitalar na busca da qualidade é descobrir o que 

fazer para controlar os custos e ao mesmo tempo manter uma boa qualidade no padrão de 

atendimento. Para Nogueira (2003), a estratégia para responder ao desafio proposto pelos 

autores acima passa pela padronização de processos. No entanto, dúvidas e 

questionamentos ainda surgem com frequência quando se começa a discutir sobre a 

padronização na área da saúde. A primeira delas é decidir como padronizar uma área em 

que cada paciente é único e na qual cada quadro clínico é absolutamente peculiar? A 

segunda questão frequente é distinguir se não seria a padronização uma forma massificante 

de nivelar as pessoas, engessá-las e tolhê-las na forma de trabalhar? 

Bittar (2000) e Carrapinheiro (1993) entendem que os processos na área da saúde 

guardam entre si aspectos relacionados à diversidade, complexidade e intersetoriedade. 

Nesse sentido, o autor afirma que, para um mesmo processo, em diferentes pacientes, 

pode-se necessitar de medicamentos com diferentes dosagens, assim como uma mesma 

doença admite diferentes tratamentos, invasivos, não invasivos ou simplesmente a 

observação. Afirma também que uma mesma doença pode exigir número maior além de 

tipos diferentes de exames complementares para ser esclarecida e, para confirmar esta 

diversidade, defende que a coordenação de equipe multiprofissional em saúde pode ser 

dificultada pelas diferentes categorias profissionais que a compõem, bem como pela 

diversidade de formação que cada faculdade/escola imprime, desenvolvendo processos de 

maneiras e custos diferentes, embora corretos. 

Bittar afirma que “em um setor como o da saúde, em que os recursos não são 

abundantes, a variável custo torna-se extremamente importante, pois somente a sua 

contenção permitirá atender o maior número de pessoas” (Bittar, 2000, p. 56). Os gestores 
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de estabelecimentos hospitalares se deparam com dificuldades crescentes no 

desenvolvimento de procedimentos e tratamentos complexos, considerando a prática da 

equipe de saúde, que exige estrutura física adequada (instalações hospitalares), recursos 

humanos capacitados (mão de obra altamente qualificada e com dimensionamento 

adequado) materiais e equipamentos modernos (volumes de estoques de materiais e 

medicamentos). A avaliação de custos é um importante instrumento de gerenciamento 

hospitalar, indicando ao administrador os resultados que estão dentro dos parâmetros 

esperados ou que exigem correção (Andrade, 2000; Rocha, 2004; Lopes, 2009). 

O envolvimento das pessoas, os preços de insumos e artigos médico-hospitalares, 

os prazos de pagamentos, o volume de compras, o tamanho da instituição, os tipos de 

tratamentos, a permanência do paciente no hospital, a falta de protocolos e de 

conscientização, assim como a capacitação dos profissionais de saúde são fatores que 

podem elevar os gastos na saúde (Castilho, Fugulin & Gaidzinski, 2005; Azevedo & Koch, 

2004). Corroborando a ideia dos autores acima citados, Falk (2001) afirma que a análise da 

distribuição dos recursos hospitalares é particularmente complexa, dada a natureza do 

serviço prestado, que se torna personalizado devido ao tipo de paciente atendido. Os 

pacientes diferem por conta do gênero, idade ou resistência física e emocional, doença de 

base, complicações e agravos da saúde, apresentando custos variáveis diferentes com base 

na quantidade de serviços ou atividades necessárias para a recuperação total de sua saúde. 

A padronização de condutas representa sequência ótima de procedimentos, 

efetuados no tempo certo, executado por médicos, enfermeiros e outros profissionais de 

saúde para determinado diagnóstico ou procedimento. Uma das características mais 

importantes dos protocolos é a de que ele permite visão geral de cada procedimento que 

será realizado no paciente, com os respectivos resultados esperados, que podem ser 

monitorados por qualquer pessoa que esteja responsável pelo paciente, incluindo ele 

próprio (Archer, 1997; Field & Lohr, 1990; Hunter & Fairfield,1997; Martín, Riera & 

García, 2002; Orton, 1994). 

 

2.2 HISTÓRIA DO SISTEMA DE SAÚDE NO BRASIL 

 

O ser humano na tentativa de prevenir ou recuperar-se de doenças, na busca pela 

promoção, manutenção e ou reabilitação do bem estar, procura a ajuda e o atendimento de 

profissionais especializados na área de saúde (Rocha, 2007). Na Europa pós-renascimento, 

os hospitais eram considerados locais de isolamento, locais para se morrer. Eram também 
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locais de se aplicar punições, castigos e controle de pessoas que estavam à margem das 

regras sociais e possuíam ainda característica religiosa, tendo como objetivo a salvação de 

almas. Nessa época, a doença estava relacionada com o ambiente que circundava o 

indivíduo e nunca com questões internas e com características individuais determinadas 

pela genética, sendo todas as intervenções dirigidas para o isolamento do doente com o seu 

afastamento da população. Apenas na última metade do século XVIII o hospital torna-se 

um local destinado à cura (Rocha, 2007). 

A assistência hospitalar no Brasil teve início logo após o seu descobrimento. Antes 

mesmo de receber o primeiro Governador Geral, a Terra Santa viu surgir uma obra de 

misericórdia, erguida em Santos por Braz Cubas, em 1543 – o primeiro Hospital do Brasil, 

a Santa Casa de Misericórdia de Santos (Mishikawa, 1986).  

Entre 1590 e 1599, não sendo possível precisar a data exata de sua fundação, surge 

a Santa Casa de São Paulo, cujo edifício foi projetado pelo engenheiro italiano Luís Pucci, 

chegando a abrigar mais de mil pacientes na década de 1970 (Miquelin, 1992). Mais tarde, 

foram fundadas as Santas Casas de Misericórdia de Vitória (ES), Olinda (PE), Ilhéus, 

Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ). Essas instituições eram inspiradas pelo espírito 

caritativo e não governamental (Borba, 2006). 

No Brasil, dois grandes projetos marcaram o início da nova era hospitalar: a 

construção e organização do novo Hospital da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Santos e do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Assim, o hospital começa 

a ser gerido como empresa, surgindo técnicas de gestão empresarial como o planejamento, 

a avaliação de resultados, a criação de carreiras profissionais, a profissionalização da 

função de administrador hospitalar e a racionalização, ainda que de maneira incipiente 

(Mishikawa, 1986). 

No sistema de saúde brasileiro, as iniciativas de classificação e categorização de 

hospitais e outros serviços de saúde sempre pertenceram ao poder público. Os esforços 

nesse sentido datam da década de 1930, com o Censo Hospitalar do Estado de São Paulo, 

no qual se formulou a primeira proposta de regionalização e hierarquização de serviços 

(Azevedo, 1993). No âmbito federal, o Decreto 25.465 de 1956 propõe os Padrões Gerais, 

para a classificação dos estabelecimentos de saúde (Azevedo, 1993). 

Documentos históricos registram que até o início dos anos 60, a maior parte dos 

hospitais brasileiros era gerenciada pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP). 

Ainda nessa década, ocorreram importantes modificações no sistema previdenciário, com a 

incorporação dos vários IAP em única estrutura subordinada ao Governo Federal - o 
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Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). A demanda crescente pelos serviços 

hospitalares e a sofisticação de técnicas e equipamentos com o avanço tecnológico 

geravam grandes dificuldades gerenciais ao sistema público de assistência médica, 

vinculada ao INPS. Diversos hospitais públicos foram privatizados, aumentando dessa 

forma a rede de serviço suplementar de saúde, admitindo-se que a iniciativa privada seria 

mais competente e eficiente no gerenciamento e estabelecimento de diretrizes relacionadas 

à assistência médica. Linhas de crédito foram criadas, com incentivos e empréstimos 

subsidiados, para que a iniciativa privada assumisse a tarefa de prestar serviços ao sistema 

público mediante remuneração conveniada. Essa forma de acordo na prestação de serviços 

ainda permanece presente na área de assistência hospitalar no Brasil (La Forgia & 

Couttolenc, 2009).  

Na década de 1980 iniciaram-se as mais importantes mudanças no sistema público 

de saúde brasileiro, caracterizado por modelo médico-assistencial privatista e excludente. 

Buscava-se um modelo de saúde que refletisse um sistema universal, integral e 

descentralizado. Acontece nesse contexto uma pressão social, apoiada por movimentos 

sindicais e grupos sociais organizados, o Movimento de Reforma Sanitária que buscava 

mudar o modelo assistencial vigente, principalmente pela dicotomia entre as ações 

curativas realizadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social e as ações 

preventivas realizadas pelo Ministério da Saúde (Ministério de Previdência e Assistência 

Social-MPAS, 2000a). A conjuntura de redemocratização do Estado Brasileiro fortaleceu 

as ideias de ampliação de reforma do sistema, tendo como base o princípio político de 

Saúde: Direito de Todos e Dever do Estado. A reforma propunha alterações do sistema de 

saúde, de modo a propiciar a universalização da atenção à saúde, gratuita e sob o controle 

do Estado (Ministério da Saúde, 2001). Esse movimento sanitário propõe ainda como linha 

tática a ocupação dos espaços institucionais e a formulação/implementação ativa de 

políticas de saúde. Em 1986, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que contou com 

a participação de diversos setores organizados da sociedade (associações de bairro, 

conselhos profissionais, sindicatos), surgindo consenso de que, para o setor da saúde no 

Brasil, era necessária uma reforma administrativa, financeira e mudança em todo o 

arcabouço jurídico-institucional vigente (Andrades, Pontes & Martins Junior, 2000). 

O relatório produzido na 8ª Conferência serviu de referência para os constituintes 

que elaboraram a Constituição de 1988 e para a aprovação das Leis Nº 8.080 e 8.142, em 

1990, que reconhecem a saúde como direito de cidadania para todos, culminando na 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS). O Sistema Único de Saúde – SUS é 



_________________________________Capítulo II   Contextualização dos Hospitais Públicos Universitários  

Dionéia Paula Bodevan de Sousa 

                55 
 

considerado um dos maiores planos de assistência médica do mundo, seja pelo número de 

pacientes cobertos (a rigor, todo cidadão brasileiro, ou seja, mais de 202 milhões de 

pessoas), seja pela complexidade de sua gestão. O SUS encontra-se definido nos artigos 

196 a 200 da Constituição Federal de 1988 e nas Leis Orgânicas da Saúde – 8.080/90 e 

8.142/90, e é regulamentado pelas Normas Operacionais Básicas – NOB e Norma 

Operacional da Assistência à Saúde – NOAS (Ministério da Saúde, 2004; Brasil, 1993; 

Carvalho & Santos, 1995).  

O artigo 15 da Lei 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde, em seus incisos primeiro e 

terceiro estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, 

em seu âmbito administrativo, as atribuições de avaliação e controle de serviços de saúde, 

além da avaliação e divulgação das condições ambientais e da saúde da população. O 

artigo 17 da mesma Lei, em seu item sétimo, define que é responsabilidade dos Estados e 

dos Municípios participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes 

de trabalho (Ministério da Saúde, 2004a). Atualmente, cerca de 60% da população 

brasileira é dependente SUS (os outros 40 % podem utilizar o SUS, mas às vezes optam 

pelos serviços de saúde privado (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2012). 

O SUS objetiva alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da 

população, ofertando serviços com qualidade adequados às necessidades da população, 

sem forma alguma de remuneração direta do usuário do serviço. Fazem parte desse 

Sistema os centros e postos de saúde (atenção primária), as unidades de atendimento 

intermediário (UAI) e as unidades de pronto atendimento (UPA) (atenção secundária), 

hospitais (atenção terciária), hospitais de referência (aqui inclusos também os hospitais 

universitários que fazem parte da atenção quaternária), laboratórios, hemocentros 

(unidades transfusionais), além de fundações e institutos de pesquisa (Brasil, 1990). 

Portanto, na década de 1980 a 1990 ocorreram mudanças institucionais, ou seja, aconteceu 

no Brasil uma profunda reforma no sistema público de saúde. A primeira fase da reforma 

foi a implantação do programa de Ações Integradas da Saúde (AIS), em 1984, estimulando 

a descentralização e eficiência na prestação de serviços. De 1987 a 1988, surge o Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), consistindo-se na segunda fase da reforma. 

Na década seguinte, em 1990, nova configuração se impunha no desenho do sistema de 

saúde brasileiro. O SUS foi visto como consolidação dos esforços iniciados sob as AIS e os 

SUDS. As vantagens desse sistema, entre tantas, são: a possibilidade que oferecem de 

prever e controlar o montante das despesas e o potencial para a utilização de incentivos 

para melhorar a produtividade hospitalar; reduzir a incidência de exames de diagnósticos 
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desnecessários; diminuir o período de permanência dos pacientes (em hospitais), visando a 

uma melhor utilização dos leitos existentes, além dos ganhos de eficiência, tendo como 

referencial a ética (Viana, 2004). Ainda na década de 90, mesmo com todo o avanço 

conquistado pelo SUS, esse período ficou registrado como período de grande crise 

econômica e fiscal do país, sendo a saúde afetada por essa realidade (Reis & Hortale, 2004; 

Farias & Melamed, 2003). 

Transformações ocorridas nos últimos dois decênios afetaram o conjunto de atores 

envolvidos nos processos de assistência à saúde no Brasil. De forma geral, o novo desenho 

baseia-se no SUS como grande prestador dos serviços de saúde para a maior parte da 

população e segmentação da assistência por meio de “subsistema” independente de caráter 

privado (Ministério da Saúde, 2014; Ministério da Saúde, 1998a; Instituto de Estudos de 

Saúde Suplementar-IESS, 2013). 

 

2.3 HOSPITAL DE REFERÊNCIA: ENSINO, ASSISTÊNCIA, PESQUISA E 
EXTENSÃO 
 

No Brasil, uma universidade é instituição de formação de profissionais de nível de 

graduação e de pós-graduação, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber 

humano e possui, entre suas unidades, algumas com função de prestar serviços de 

assistência à saúde da comunidade, como por exemplo, os hospitais universitários públicos. 

Como Instituição de Ensino Superior (IES), goza de autonomia para executar suas 

finalidades, prevista na Constituição Brasileira vigente, porém esse direito não proíbe o 

Estado de verificar como cada uma delas faz uso dessa prerrogativa nas atividades que lhes 

são inerentes. Para se frequentar uma universidade, é obrigatório, pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), ter concluído o Ensino Infantil, Fundamental e Médio 

(Conselho Nacional de Saúde, 1996).  

No Brasil, assim como em Portugal, os hospitais universitários fazem parte da 

Universidade e, como tais, sofrem dos mesmos agravos que acometem os estabelecimentos 

de ensino superior conforme estudo feito por Rosa (2003), que descreve a realidade 

observada em Portugal. Assim, para se compreender a realidade dos hospitais 

universitários é importante que se compreenda os desafios da Universidade. 

Segundo Sanyal (1995, p. 297) "o ensino superior - e sua gestão - é um produto da 

história social, cultural, político, organizacional e econômica: cada sistema, e até mesmo 

cada instituição, é única." Conforme revisto por Taylor e Machado (2006) a singularidade 
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das universidades é marcada por características tais como colegiabilidade definida como 

comunidade capaz de se autorregular e coordenar ações sem necessidade de recorrer a 

autoridade hierárquica. Taylor e Machado (2006) afirmam também que outras 

características como complexidade, menor comprometimento político, fragmentação e 

maior autonomia distinguiam essas instituições de outras empresas. Comentam ainda que, 

as instituições de ensino superior são organizações anárquicas, seus objetivos, processos 

organizacionais e tecnológicos não são muito claros nem mesmo para os seus membros. 

Outra característica que torna a universidade empresa singular, segundo Taylor e 

Machado (2006), é o fato de o sistema ser fracamente acoplado, o que pode ser visto nos 

organogramas. Esses acoplamentos soltos têm as vantagens de conferir maior liberdade de 

adaptação, mais independência e capacidade de responder as mudanças ambientais, 

isolando unidades fracas e reduzindo a sobrecarga de coordenação. As universidades são, 

ainda, espaços onde a tomada de decisão é lenta e complicada pelos interesses diferentes 

da equipe administrativa e da academia. Além disso, apresentam baixo nível de 

responsabilização. 

Segundo Gregory & Taylor (2015), as universidades vêm passando por desafios 

como a necessidade de gerar cada vez mais conhecimento, gerir número cada vez maior de 

atores e de atividades e, ainda, alcançarem bons níveis em rankings, de forma a se 

tornarem organizações atrativas para outros países. As universidades europeias e norte 

americanas já possuem sistemas de acreditação que validam e certificam a qualidade do 

ensino superior. 

Considerando a singularidade da universidade brasileira, Faraco (1991), Trindade 

(2000) e Ferreira Costa (2010) afirmam que esta nem sempre foi avaliada de modo preciso 

nos estudos que comparavam o ensino superior do Brasil e dos demais países da América 

Latina. Aponta para o atraso brasileiro na definição de políticas educacionais ao longo de 

sua história, enquanto que países vizinhos já implantavam políticas educacionais visando o 

ensino fundamental e o estabelecimento de cidadania republicana como aquelas elaboradas 

por Sarmiento, na Argentina, de Varela, no Uruguai e de Andrés Bello, no Chile. Essa 

inferioridade brasileira é percebida até hoje ao se constatar a situação crítica do ensino 

básico e médio em várias regiões do Brasil e os baixos índices de ingresso ao ensino 

superior. Tal fato é confirmado ao se verificar a criação tardia da primeira Universidade 

brasileira que se deu somente na década de 30, com a criação da Universidade de São 

Paulo, ao contrário, dos outros países latinos que implantaram universidades no século 

XVI. 
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Segundo Tavares (1995), no Brasil, diferentemente da forma de surgimento das 

Universidades europeias, as instituições de ensino superior se originaram no processo de 

modernização da sociedade brasileira nos anos de 1920, momento em que a produção 

industrial passou a cumprir um papel mais importante do que a economia agrária 

exportadora. Entre os anos 50 e 60, as universidades se estabeleceram como bem cultural 

para uma minoria que possuía os dotes culturais necessários à sua aprovação. A partir de 

1960, há aumento expressivo da demanda de jovens pelo ensino superior, ao acreditarem 

que esta representa uma chance de ascensão social, via profissionalização. A educação 

universitária passa a ser cada vez mais valorizada, reforçando seu sentido utilitário. Desse 

modo, a formação profissional tornou-se um dos grandes desafios a ser enfrentado pelas 

Universidades brasileiras, que deveriam atuar no sentido de aumentar o acesso a educação, 

mas priorizando também ofertar um serviço de qualidade. 

O compromisso com o aumento de vagas no ensino superior público e a educação 

de qualidade são importantes desafios do ensino superior, mas segundo o Ministério da 

Educação (2012a), outros desafios foram impostos a Educação Superior brasileira a partir 

de 2004, entre eles, como afirmado anteriormente, cita-se ampliação de vagas públicas; 

interiorização do ensino superior público; fortalecimento da educação tecnológica; 

ampliação do financiamento aos estudantes via novas políticas de financiamento; estímulo 

à modalidade à distância (Educação à Distância); fomento às políticas e aos programas de 

inclusão e de ações afirmativas e o compromisso com a formação de professores de 

educação básica. 

Apesar do aumento de vagas já comprovado, permanece ainda o desafio da 

ociosidade, pois conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), em 2008 houve o ingresso de 1.505.819 novos estudantes nos 

cursos presenciais, ao mesmo tempo em que 1.479.318 vagas não foram ocupadas. Ou seja, 

a ociosidade total é de 50,4%, sendo em torno de 54,6% do total de vagas ofertadas pelo 

setor privado. A ociosidade de vagas no ensino público é demonstrada também em estudo 

realizado na Espanha por Navia et al. (2010), que mostra que poderia ser aumentado o 

número de médicos residentes ao avaliar o número de docentes. 

O Ministério da Educação (2012a) afirma ainda que se em anos recentes houve 

aumento do acesso à educação superior devido ao aumento da oferta de vagas, por outro 

lado ainda persiste o problema da permanência, ou seja, a dificuldade dos estudantes 

permanecerem matriculados, tanto em instituições públicas quanto privadas. Outro desafio 

enfrentado recentemente pela educação superior do Brasil relaciona-se a implantação de 
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sistema de avaliação que contribuísse para a qualidade do ensino. Em 2004, a Lei nº 

10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(SINAES), imprimiu outras características aos processos de avaliação da educação 

superior, tendo em vista a preocupação em diferenciar os processos de avaliação e de 

regulação. 

Para Lima Neto (2012) outros desafios foram impostos a educação superior no 

Brasil a partir de 2009 e cita entre eles:  

“- Fazer crescer os investimentos em educação para, ao menos, 

7% do PIB até o fim do governo Dilma, em 2014, e para 10% do 

PIB, até 2020;  

- Realizar vultosos investimentos na formação da educação básica 

com a participação mais efetiva das instituições de ensino superior 

públicas e privadas, para melhoria significativa na qualidade do 

aprendizado de nossos estudantes aferida pelo IDEB;  

- Elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio 

para 85% nessa faixa etária;  

- Duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível 

médio;  

- Aumentar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 

50%, e a taxa líquida para 35% da população de 18 a 24 anos, 

assegurando a qualidade da oferta;  

- Articular, normatizar e regulamentar o ensino público (com a 

resolução da questão da autonomia universitária) e privado; 

- Instituir conselhos universitários que garantam transparência 

financeira e de gestão; 

- Estabelecer metas e estratégias que garantam condições salariais 

e profissionais aos trabalhadores da educação (planos de 

carreira), em sintonia com as Diretrizes Nacionais de Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério, garantidas em lei;  

- Melhorar a qualidade da educação superior, com a ampliação da 

atuação de mestres e doutores nas instituições de ensino superior 

para, no mínimo, 75% do corpo docente em efetivo exercício, 

sendo desse total ao menos 35% de doutores;  

- Incrementar gradualmente o número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo a atingir até 2020 a titulação 

anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores;  

- Criar Fóruns Municipais, Estaduais e Nacional de Educação, 

para acompanhar a construção e o cumprimento das metas dos 

planos na área, além de realizar periodicamente as próximas 

conferências;  

- Implantar cotas de 50% para estudantes de escolas públicas nas 

instituições de ensino superior públicas, além da mesma 

observância para programas públicos em instituições particulares;  

- Universalizar a inclusão digital para todos os brasileiros e 

executar o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL);  

- Fortalecer e expandir – com qualidade – o Sistema Nacional de 

CT&I;  
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- Prosseguir na desconcentração e na descentralização do sistema 

de CT&I, e promover o desenvolvimento urbano e regional 

sustentável;  

- Elevar para 2,0% do PIB os investimentos em CT&I até 2014, 

com a suplementação de recursos oriundos do pré-sal”. 

 

Considerando particularmente o ensino superior na área de saúde, disponibilizado 

pelas universidades públicas, têm-se os Hospitais universitários como espaços importantes 

na formação de médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. Mas, segundo Luz 

(1979), o debate sobre a “crise” do ensino liga-se umbilicalmente à “crise” dos Hospitais 

Universitários. Esta crise é marcada por fatores como a escassez de recursos financeiros, as 

dificuldades relativas ao gerenciamento, à inadequação dos padrões de atendimento, o 

insulamento do sistema de saúde, a produção científica deslocada da realidade brasileira, a 

distorção nas práticas de ensino, dentre outros aspectos. 

Para Vasconcelos (2004) a história recente dos Hospitais de Ensino no Brasil foi 

marcada por crises sucessivas que afetaram a eficácia assistencial do modelo e a eficiência 

econômica, devido à escassez e a incerteza de obtenção de recursos destinados ao custeio, 

comprometendo assim, a qualidade dos serviços e as práticas de ensino realizadas nesse 

ambiente. 

Para Garvin (2002) entre as maiores dificuldades sofridas pelos hospitais 

universitários está a necessidade de acompanhar os avanços tecnológicos para manterem-se 

atualizados; a fragmentação organizacional (devido à departamentalização interna das 

academias, dificultando também o fortalecimento e alinhavo dos grupos e ocasionando 

empobrecimento do poder de pressão durante as negociações com organizações externas); 

o processo de comunicação ineficiente; as dificuldades e fragilidades nas negociações com 

o governo e com os órgãos decisores, mostrando uma vulnerabilidade da universidade 

enquanto organização. Outra grande vulnerabilidade é a falta de estratégias e de 

mecanismos de avaliação das atividades que possibilitem a monitorização dos processos e 

a análise sistemática do impacto das decisões tomadas. Os hospitais de referência assim o 

são, por estarem ligados a universidades e instituições de ensino, desenvolvendo a 

tecnologia do conhecimento. Nessa relação de interdependência dos hospitais 

universitários das instituições de ensino se faz premente que estas questionem as suas 

finalidades e objetivos, os seus processos acadêmicos e operacionais, sendo fundamental 

pensar numa perspectiva de melhoria contínua de si mesmo e das suas atividades, com o 

suporte de mecanismos periódicos e sistemáticos de avaliação da qualidade. 
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Os hospitais universitários, assim como em toda a Academia, não se estruturaram 

para serem organizações econômicas e financeiramente autossuficientes. Decorrente de sua 

trajetória, os HU sofrem quando os gestores tomam a decisão política de cortar orçamentos 

e ou investimentos. Historicamente, percebe-se grande dificuldade de visualizar o hospital 

como empresa de negócio, devido à especificidade de sua clientela. Isto ocorreu em função 

da origem dos hospitais, pois eram vistos inicialmente como hospedarias destinadas a 

abrigar doentes e acidentados, instituições filantrópicas e agências de auxílio aos pobres, e, 

simultaneamente, caracterizados como organizações religiosas, que evoluíram ao longo 

dos anos, mantendo, todavia, o seu caráter humanitário (Feldman, 2004). Estudos 

realizados, como o de Teklemariam, Mekonnen, Kedir e Kabew (2013), desenvolvido na 

Etiópia, mostram que em vários países do mundo, os hospitais de referência ainda 

precisam aprimorar e aperfeiçoar desde a estrutura física até processos assistenciais. 

Segundo Ministério da Saúde (2012), em 2003, houve o reconhecimento da 

importância dos HU para a atenção hospitalar, quanto à formação de recursos humanos no 

setor saúde e para o desenvolvimento de pesquisas e avaliação quanto à incorporação de 

novas tecnologias e, considerando as imensas dificuldades vivenciadas por esses hospitais, 

principalmente aquelas relacionadas ao aspecto financeiro; iniciou-se amplo debate com 

intenção de promover o desenvolvimento de política nacional para os hospitais de ensino 

do país. Como um dos reflexos deste debate, foi instituída pela Portaria Interministerial 

MS/MEC/MCT/MPOG (Ministério da Saúde/Ministério da Educação e Cultura/Ministério 

da Ciência e Tecnologia/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) nº 562, de 12 

de maio de 2003, a Comissão Interinstitucional, que teve como objetivo avaliar e 

diagnosticar a situação dos hospitais universitários e de ensino (HUE) no Brasil, com o 

propósito de reorientar e/ou reformular a política para o setor, sendo esta comissão 

constituída por representantes de 15 instituições, incluindo Ministérios, Associações e 

Comissões e Conselhos representativos deste seguimento hospitalar. 

Os Hospitais de Ensino apresentaram como necessidade a ser resolvida o 

desenvolvimento de novas políticas específicas para o setor, que considerasse suas 

peculiaridades assistenciais, de ensino e pesquisa, contemplando não apenas as questões 

financeiras e de pessoal, que se caracterizavam como mais graves, mas também que se 

definisse o papel e nível de complexidade dos hospitais de ensino junto aos sistemas locais 

de saúde, com vistas a sua inserção definitiva e adequada no SUS (Lima et al., 2004; 

Brasil, 2003). Diante desse cenário de crise, surgem novas propostas de gestores locais e 

governantes políticos, visando à flexibilização da captação de recursos e a desvinculação 
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dos hospitais de ensino das universidades, visto que o Ministério da Educação não 

considera a "assistência" como sendo de sua responsabilidade (Sodré, Littike, Drago & 

Perim, 2013). 

Em 2010, novas ações para a promoção da reestruturação dos HU foram 

estabelecidas pelo Decreto Nº 7.082/2010, que instituiu o Programa Nacional de 

Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais - REHUF - que tem como objetivo 

"criar condições materiais e institucionais para que os Hospitais Universitários possam 

desempenhar plenamente suas funções na dimensão de ensino, pesquisa, extensão e 

também na assistência à saúde" (Secretaria de Educação Superior, 2010). O decreto 

descreve as funções de cada um dos ministérios envolvidos (Ministério da Educação e 

Cultura, Ministério da Saúde e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e reforça 

as diretrizes do REHUF, citando entre elas a instituição de mecanismos adequados ao 

financiamento, progressivamente e igualmente compartilhados entre os ministérios da 

Saúde e Educação até 2012; melhorias no processo de gestão; adequação da estrutura 

física; recuperação do parque tecnológico; reestruturação do quadro de recursos humanos; 

aprimoramento das atividades, avaliação permanente das mesmas e a incorporação de 

novas tecnologias no que se refere ao ensino, pesquisa e assistência. 

Ainda na tentativa de redesenho dos hospitais universitários, o governo brasileiro 

elaborou a Medida Provisória Nº 520, assinada em 31 de dezembro de 2010, onde autoriza 

o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S. A. (EBSERH), 

que tem o papel de administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de 

assistência médico-hospitalar e laboratorial à comunidade, no âmbito do SUS (Presidência 

da República, 2010). Após a rejeição da Medida Provisória Nº 520 no Senado, em 2011, a 

então presidente da República, por meio da Lei Nº 12.550, autoriza a criação da EBSERH, 

empresa com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio (Sodré, 

Littike, Drago & Perim, 2013). 

 

2.3.1 - Distribuição dos Hospitais Públicos no Território Brasileiro 

 

A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro se apoiou em 

instrumentos legais e normativos e teve como principal objetivo a racionalização das 

formas de financiamento e gestão dos sistemas estaduais e municipais de saúde, que 

considera como pressuposto a ampliação da autonomia política dos municípios, enquanto 

base da estrutura político-administrativa do Estado (Teixeira, Paim & Vilasbôas, 1998). Ao 



_________________________________Capítulo II   Contextualização dos Hospitais Públicos Universitários  

Dionéia Paula Bodevan de Sousa 

                63 
 

longo dos anos, debateu-se intensamente o processo que promoveria a descentralização e a 

redefinição de funções e competências do Ministério da Saúde (MS), das Secretarias 

Estaduais de Saúde (SES) e das Secretarias Municipais de Saúde (SMS). Nesse contexto, a 

Fundação Nacional de Saúde (FNS) é reestruturada considerando também suas relações 

com o setor privado, tendo em vista as propostas de criação das organizações sociais pelo 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado, 1995).  

Desta forma, uma das ações de descentralização e desenvolvimento do setor de 

saúde promovida pelo governo Federal foi a criação de Hospitais Universitários de 

Referência em todas as regiões do Brasil. O Brasil é composto pela união das cinco 

regiões: Norte, Sul, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste, sendo esta última o seu maior polo 

de desenvolvimento e onde se concentra o maior percentual de Hospitais Universitários 

(38%) seguido da região nordeste (32%) (figura 1). No anexo 1 é possível observar o 

quadro que identifica o número de estabelecimentos de saúde considerando sua localização 

em cada Estado brasileiro. A relação dos hospitais universitários brasileiros, com suas 

universidades de origem e a região à qual pertencem podem ser observada no quadro 

incluído na seção dos anexos, como anexo 2. 

 

Figura 1 – Percentual de Hospitais Universitários nas diferentes regiões do Brasil 

 

 

Fonte: Autoria própria a partir de dados obtidos do Ministério da Saúde (2014). 

 

Os hospitais de ensino e referência iniciaram o processo de acreditação em 2004, 

sob a coordenação do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. São certificados 
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os hospitais que, além de realizarem ações de atenção à saúde, desenvolvam ações na 

formação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o Sistema 

Único de Saúde. O programa de certificação é regulado pela Portaria Interministerial 

MEC/MS Nº 2.400 de 02 de outubro de 2007. Essa portaria estabelece os requisitos que 

um hospital deve preencher para ser considerado hospital de ensino, a partir de quatro 

dimensões: atenção à saúde, ensino, ciência e tecnologia e gestão (Ministério da Saúde, 

2014). A gestão da qualidade no ensino superior seja com abordagens, conceitos e 

estruturas em dimensões variadas, sempre ocasiona contribuições (Pratasavitskaya & 

Stensaker, 2010).  

 Atualmente existem no Brasil 167 hospitais certificados (sendo 47 hospitais 

filantrópicos) e 235 que solicitaram a certificação (IBGE, 2014). 

 

2.4 SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR - HOSPITAL PRIVADO, DE 
ENSINO E FILANTRÓPICO 
 

Enquanto o SUS garantiu o direito social de assistência à saúde para as pessoas 

excluídas do modelo de proteção médico-previdenciária existente até na década de 1980 e 

possibilitou acesso a todos os cidadãos brasileiros, observou-se, paralelamente, a 

organização de um “subsistema” privado, apoiado na criação e expansão de empresas 

operadoras de planos de saúde, ao qual, hoje, denominamos setor de saúde suplementar. 

Organizando-se em diferentes modalidades jurídico-administrativas, tais como a medicina 

de grupo, cooperativas, autogestão, ou ainda, como seguradoras, as Empresas Operadoras 

de Planos de Saúde (EOPS) se apropriaram do mercado privado de forma bastante 

significativa no campo da assistência à saúde (Associação Brasileira de Medicina de Grupo 

- ABRAMGE, 2003). 

O déficit real dos recursos governamentais, representado por dificuldade de acesso 

aos serviços de saúde, possibilitou a introdução de novo subsistema de mercado, 

representado pelas Empresas Operadoras de Planos de Saúde (EOPS), que propiciou a 

ampliação da demanda com nova alternativa de financiamento para as atividades do setor, 

caracterizado pela dificuldade dos indivíduos custearem por desembolso próprio as ações 

de assistência à saúde (Ministério da Saúde, 2013b). 

Apesar de o Estado ser responsável pela ação regulatória das operadoras, existem 

ainda lacunas no controle estatal que prejudicam os usuários, sendo os prestadores de 

serviço e as EOPS bastante privilegiados no domínio do poder, fato este que deve ser 



_________________________________Capítulo II   Contextualização dos Hospitais Públicos Universitários  

Dionéia Paula Bodevan de Sousa 

                65 
 

repensado e alterado a fim de evitar abuso. Entretanto, existe grande relevância social e 

econômica do sistema de saúde suplementar na atual realidade brasileira, tanto pelo 

contingente populacional por ele assistido, quanto pelo seu papel na sustentabilidade 

econômica dos prestadores privados de serviços de saúde (Associação Brasileira de 

Medicina de Grupo - ABRAMGE, 2003).  

Os estabelecimentos privados são responsáveis pela maioria das internações 

realizadas no Brasil, respondendo por 69,5% deste total. Entretanto, embora realizadas em 

estabelecimentos privados, as internações são financiadas majoritariamente pelo SUS. O 

SUS responde pelo financiamento de 57% das internações realizadas nos estabelecimentos 

privados. Contudo, há que se considerar a diferença nos valores de remuneração dos 

serviços, o que certamente eleva a participação das EOPS no faturamento dos 

estabelecimentos (Ministério da Saúde, 2014). 

Considerando ainda o atendimento hospitalar, é importante mencionar o setor 

hospitalar filantrópico, que no Brasil é responsável por cerca de um terço dos leitos 

existentes, constituindo-se assim em importante prestador de serviços para o SUS e para o 

setor da Saúde Suplementar. É objeto de programas especiais do Ministério da Saúde, das 

áreas de governo de arrecadação de tributos e contribuições e de instituições da área 

econômica, tais como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) (Ministério da Saúde, 2014). 

Pela regulamentação vigente (Constituição da República Federativa do Brasil, 

1988; Ministério da Saúde 1998a; Brasil, 2000 e 2002) são consideradas filantrópicas as 

entidades portadoras do “Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social”, 

concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão colegiado 

subordinado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Portela et al., 

2004). 

Segundo Akselrad (2000), essas instituições, embora pessoas jurídicas de direito 

privado, colaboram de maneira direta e efetiva com os poderes públicos, desenvolvendo 

ações voltadas às áreas de assistência social, saúde e educação, em parceria ou, até mesmo, 

em substituição ao Estado. Por tais razões, a Constituição Federal tem garantido imunidade 

tributária às organizações, instituições ou entidades sem finalidades lucrativas, que ocupam 

atividades relevantes nas áreas social ou econômica.  

Considerados o tamanho de seu parque hospitalar, sua grande participação no 

volume de internações no território nacional, os hospitais filantrópicos merecem atenção 

especial no que concerne à formulação de políticas públicas na área da Saúde. Ressalta-se 
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que em muitos municípios o setor hospitalar filantrópico é o único prestador de serviços e, 

nas cidades de maior porte, ocupa importante papel como prestador de serviços de maior 

complexidade hospitalar (Portela et al., 2004; Lima et al., 2007). Segundo dados do 

DATASUS, do total de internações realizadas pelo SUS em 2013, 41% se deram em 

hospitais filantrópicos, o que equivale a 4,7 milhões de internações (Ministério da Saúde, 

2014). 

 

Pela leitura deste capítulo é possível compreender, numa visão histórica, os grandes 

desafios impostos ao Brasil para garantir serviço de saúde de qualidade a toda a população. 

Observa-se a contribuição importante trazida pelo SUS na garantia de sistema de saúde que 

se baseia nos princípios da equidade, universalidade e integralidade. Verifica-se também a 

importância dos hospitais de ensino, que têm seu desempenho limitado por dificuldades 

que refletem o modelo de gestão das universidades federais, aliada a outros fatores 

conjunturais determinados pelos aspectos econômicos, políticos e sociais. Romper com 

estas dificuldades e garantir saúde com qualidade a toda sociedade é o grande desafio 

brasileiro, dentro de contexto onde se tem duas realidades, a saúde promovida nos 

hospitais públicos conveniados ao SUS e a oferecida àqueles que utilizam os serviços de 

saúde suplementar. Fortalecer os hospitais de ensino, garantindo que exerçam seu papel é 

um grande desafio que se impõe a sociedade brasileira. 
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As palavras chaves que nortearam a pesquisa, como acreditação, gestão de 

qualidade, nova gestão pública, governança, qualidade nos serviços de saúde, processos de 

avaliação da qualidade dos serviços em saúde, indicadores de desempenho dos hospitais 

universitários e a realidade brasileira foram aqui estudadas. Temas como planejamento 

estratégico, liderança e cultura organizacional foram abordados dentro do contexto das 

organizações hospitalares e da gestão da qualidade. 

Nesse capítulo, serão apresentados os principais achados teóricos produzidos no 

mundo científico considerando as variáveis utilizadas no presente estudo. Serão descritos 

estudos de outros autores envolvendo os conceitos e a investigação sobre hospitais e as 

seguintes variáveis: o seu desempenho econômico-financeiro, o desempenho/qualidade 

clínica e a satisfação dos pacientes/clientes.  A revisão teórica buscou a sustentação das 

hipóteses a serem testadas. Neste capítulo, aproximamos um pouco mais do conceito de 

gestão e suas funções.  

 

3.1 GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

 Os serviços de saúde como as demais organizações vivenciaram nas últimas 

décadas grandes mudanças sociais, científicas e econômicas que rapidamente se instalaram 

no cenário nacional e internacional. Como consequência dessas mudanças, os mercados 

consumidores tornaram-se mais exigentes. Diante desta realidade, as organizações com ou 

sem fins lucrativos, que almejavam crescer, ou permanecer neste ambiente, passaram a 

buscar arduamente a adaptação (Silva, Farias, Fonteles, 2014; Estrada e Almeida, 2007). 

Os Hospitais Universitários são organizações públicas e como tais, estão sujeitos às 

regras político-administrativas, que interferem no estabelecimento de sua missão e 

objetivos, portanto, eles também precisam repensar permanentemente o seu papel, tendo 

em vista as mudanças sociais, a sua vocação, a sua capacidade, enquanto instituição. São 

organizações diferenciadas, com processos bem específicos por terem como produto a 

formação de profissionais, o restabelecimento da saúde das pessoas e a construção de 

conhecimento. 
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3.1.1 Gestão 

 

Para Giles & Stansfield (1980) pensar o conceito de gestão é uma tarefa árdua e 

citam a obra de Drucker (1968) como um exemplo de complexidade dessa ciência, onde 

Drucker discute a natureza da Gestão. Afirmam ainda que o conceito de gestão possui 

várias conotações e apresentam a definição de Gestão como uma atividade complexa, 

formada por várias características que possuem interfaces envolvendo a combinação e a 

coordenação de recursos humanos, físicos e financeiros, por forma a que se produzam bens 

ou serviços que sejam simultaneamente procurados e que possam ser oferecidos a um 

preço que possa ser pago, tornando ao mesmo tempo agradável e aceitável o ambiente de 

trabalho de todos os envolvidos. Os autores afirmam que compete ao gestor preocupar-se 

com a combinação de escolher o que produzir e qual o método utilizar para que a produção 

ocorra e ainda, que a produto final deve estar orientado para o mercado, ou seja, voltado 

para os consumidores de forma que os clientes desejem o produto e tenham condições de 

adquiri-lo por um preço justo. Ressaltam a importância da produção eficiente em termos 

econômicos a fim de garantir a sobrevivência financeira da empresa a longo prazo. 

A gestão possui funções administrativas que possibilitam à administração a 

condução dos processos que permitem à empresa atingir os objetivos propostos. O 

processo administrativo abrange as funções de planejamento, organização, direção e 

controle (Diniz, 2010). 

Planejar implica em pensar como as ações realizadas hoje irão afetar o futuro. É 

uma visão antecipada da estrutura da empresa e dos processos que a empresa deverá 

enfrentar para atingir os objetivos propostos. É um instrumento interativo que permite criar 

condições para decidir rapidamente, diante de oportunidades e ameaças, otimizando os 

seus recursos, tendo sempre em vista a consecução dos seus objetivos (Robbins, 2010). 

A organização é a forma pela qual se ordenam, distribuem e executam os trabalhos 

de um grupo constituído para um determinado fim. A função organização é acima de tudo 

o aproveitamento de sinergias, de modo a otimizar os recursos da organização, procurando 

realizar um trabalho eficiente, com máxima eficácia (Lima Gonçalves, 2009). 

A direção é a função administrativa que faz a empresa se movimentar para frente ao 

conduzir a organização, ou parte dela, pelo caminho que a levará a atingir seus objetivos. 

As funções da direção vão desde a implementação do planejamento, respectivas ações até o 

monitoramento das atividades e avaliação de desempenho. São realizadas em vários níveis 

hierárquicos, de acordo com a complexidade da organização. 

http://www2.anhembi.br/html/ead01/gestao_empresarial/lu04/lo2/wo_sinergias.htm
http://www2.anhembi.br/html/ead01/gestao_empresarial/lu04/lo2/wo_funcoes.htm
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Pelo controle a organização assegura que está na rota certa para alcançar os objetivos 

predefinidos. Controlar consiste em identificar estrangulamentos na ação ou desvios de 

realização. Como a organização deve otimizar a utilização dos seus recursos, o controle 

deverá ser exercido pela confrontação de resultados com padrões de desempenho 

previamente definidos, permitindo, em caso de desvios, ações corretivas adequadas 

(Miranda, et.al. 2007; Barreto, 2013). 

Giles & Stansfield (1980) chamam a responsabilidade do gestor de manter um 

ambiente agradável, onde as relações humanas sejam saudáveis atentando para a 

importância do fator humano na sobrevivência da organização.  E afirma que o processo de 

gestão inicia-se com a definição de objetivos e a partir de então é muito importante o 

planejamento para o alcance dos objetivos. A implementação é a etapa de converter o 

planejamento em ação e o controle é a etapa de desenvolver ações para atingir os objetivos. 

Os processos de planejamento, implementação e controle são aplicados às seguintes áreas 

da empresa: produção, marketing e finanças dentro de um contexto econômico, político, 

social e legal. 

As organizações estão inseridas dentro de um contexto de alta complexidade e para 

sobreviverem no mercado necessitam de informações fidedignas para a tomada de decisão. 

Para que as organizações hospitalares sobrevivam é necessário que seus gestores busquem 

ferramentas de gestão que tenham comprovada eficácia no meio empresarial (Alemi; 

Sullivan, 2007). Dentre essas ferramentas, destacam-se as relacionadas ao controle da 

gestão e à avaliação de desempenho, que demandam o desenvolvimento de uma gestão 

eficiente e o monitoramento de indicadores de desempenho (Guptill, 2005). 

A organização hospitalar foi definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é prestar à 

sociedade completa assistência no que se refere à saúde (OMS, 2008, Arretche, 2003). 

Dentre as organizações, a organização hospitalar é uma das mais complexas, com 

funcionamento mais intrincado que uma fábrica. O seu funcionamento é contínuo nas 24 

horas do dia, nos 365 dias do ano, não podendo como em outras empresas parar para fazer 

reformas e ou manutenções, não podendo dar férias coletivas para os funcionários em 

momentos de crise econômica. Os ajustes de processo, as reformas e manutenções 

precisam acontecer com o hospital funcionando e os pacientes sendo atendidos é como 

consertar um avião voando. 
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3.1.2 Estratégia, Planejamento e Planejamento Estratégico 

 

3.1.2.1 Definindo Estratégia 

 

A palavra estratégia origina-se do grego, strategos e literalmente significa a arte de 

liderar, a arte da liderança. Desta forma, seu conceito se associa a um campo de batalha, 

referindo-se ao general planejando seus ataques. Após a era de Napoleão, estratégia foi 

tratada como a ciência relacionada à condução das forças militares para vencer o inimigo 

ou amortecer os resultados da derrota (Gomes et al. 2014; Gaj, 1993).  

No quadro 1 pode-se observar alguns conceitos iniciais de estratégias propostos por 

diferentes autores. 

 

 

Quadro 1 – Definições iniciais de Estratégia 

Autores  Definições 

Ansoff  

(1965) 

"Estratégia" é uma "regra para a tomada de decisões determinadas pelo 

âmbito do produto / mercado" [...] "vetor de crescimento" [...] "vantagem 

competitiva" e "sinergia". 

Chandler  

(1962)  

"Estratégia é a determinação das metas de longo prazo e objetivos básicos 

de uma empresa, bem como a adoção de medidas de ação e a alocação de 

recursos necessários para a realização dessas metas". 

Hofer e 

Schendel 

(1978) 

"Padrão fundamental do presente e a implantação planejada de recursos e 

das interações ambientais que indica como a organização deve atingir os 

seus objetivos". 

Newman e 

Logan  

(1971)  

Newman, 

Logan e 

Hegarthy  

(1985)  

"As estratégias são proativas, orientadas para os planos do futuro que 

antecipam a mudança e iniciam a ação para tirar vantagem das 

oportunidades que são coerentes com os conceitos de missão". 

Fonte: Adaptado de Machado, 2004. 

 

No entanto, apesar do amplo uso do termo, Chaffee (1985a) chama a atenção para a 

falta de consenso em relação ao conceito de estratégia, o que é justificado pelo fato de 

envolver mais do que um modelo simples como a maioria dos discursos assumem, mas na 

verdade este conceito compreende três modelos mentais distintos (o linear, o adaptativo e o 

interpretativo) (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Definições para Modelos de Estratégia segundo Chaffee 

Modelo Estratégico Definições 

Linear "Determinação dos objetivos básicos de longo prazo de uma 

empresa, bem como a adoção das linhas de ação e a alocação 

de recursos necessários para a realização dessas metas" 

Chandler (1962). 

Adaptativo "Preocupa-se com o desenvolvimento de um jogo viável entre 

as oportunidades e os riscos presentes no ambiente externo e 

as capacidades da organização e recursos para explorar essas 

oportunidades" Hofer (1973). 

Interpretativo "Orientando metáforas construídas com a finalidade de 

conceituar e orientando atitudes individuais dos participantes 

organizacionais" Chafee (1985b). 

Fonte: Adaptado de Chaffee, (1985). “Three Models of Strategy.” Academy of 

Management Review, 10, 1, 89-98. 

 

Para Mintzberg (1994) a estratégia corresponde a um padrão que reflete a dinâmica 

do ambiente e reconhece a diferença entre a estratégia que está inicialmente prevista e o 

que está sendo realizado. Mintzberg distinguiu três variantes entre as estratégias previstas e 

realizadas. Assim, a primeira variante identificada como estratégia deliberada, corresponde 

às estratégias pretendidas que são realizadas. No entanto, na segunda variante, estratégias 

pretendidas que não são realizadas, seja por expectativas irreais, má análise ambiental ou 

mudanças durante a implementação, são estratégias não realizadas. A terceira variante 

corresponde às estratégias realizadas que nunca foram pretendidas, talvez porque nenhuma 

estratégia era pretendida ou foi esquecida, são as chamadas estratégias emergentes. Veja a 

Figura 2. 

Figura 2  - Formas de Estratégias segundo Mintzberg (1994) 

 
Fonte: Mintzberg, (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. 
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Para Markides (1995, 1999) a formulação da estratégia envolve duas etapas. A 

primeira representa um pré-requisito para o desenvolvimento da estratégia e envolve a 

determinação do objetivo da organização considerando o que ela é, ou o que quer se tornar. 

Na segunda etapa, a organização elabora a forma para atingir o objetivo.  

A importância de compreender o conceito de estratégia e de seu papel no 

planejamento estratégico e gestão estratégica é enfatizada por Mintzberg, Quinn e Voyer 

(1995) e Beppler e Pereira (2013). Os autores afirmam ainda que "saber como as 

organizações realmente formam as estratégias, ajuda aos gestores a realizarem um trabalho 

melhor no gerenciamento das mesmas". 

 

3.1.2.2 Definindo Planejamento 

 

Alguns autores como Silva (1991) e Bolson (2006) afirmam que Planejar é o 

elemento fundamental da administração, e que se originou em civilizações muito antigas, e 

que acompanha o homem desde que este percebeu a necessidade de cumprir tarefas, de se 

estabelecer e organizar os insumos existentes e disponíveis para sua sobrevivência. Os 

egípcios há 2.500 a.C utilizavam o planejamento como um instrumento para a construção 

das pirâmides. 

A organização hospitalar para manter se competitiva no mercado necessita 

acompanhar a economia mundial, marcada por crescente desenvolvimento de novas 

técnicas e métodos administrativos. Uma das ferramentas utilizadas nas décadas de 60 a 70 

pelos gestores das organizações foi o planejamento (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 

1998).  

O planejamento se constitui como a primeira função em um processo 

administrativo, pois permite que se estabeleçam os objetivos organizacionais considerando 

os recursos necessários para que se possa alcançá-los de maneira eficaz (Gomes et al., 

2014; Oliveira, 2006; Maximiano, 2006; Saldanha, 2006). Esse instrumento foi muito 

realçado com a internacionalização da economia (globalização) e foi denominado 

inicialmente como: Planejamento Orçamentário, Planejamento de Longo Prazo, 

Planejamento Estratégico, Administração Estratégica e atualmente titulado de Gestão 

Estratégica (Silva, Farias, Fonteles, 2014; Pacagnan, 2011; Ansoff; Mcdonnell, 1993; 

Tavares, 2000; Serra et al., 2003). 

As organizações hospitalares ao desenvolverem ações administrativas como o 

planejamento, são influenciadas pelas contribuições históricas deixadas por teóricos da 
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economia em seus diferentes estudos. Teóricos clássicos como James Stuart Mills, Adam 

Smith, Parson Malthus, David Ricardo, Karl Marx e Friedrich Engels, além dos autores 

neoclássicos como Thorstens Veblen, Otto Bauer, Von Hayek, Joseph Schumpeter, John 

Maynard Keynes, Paul A. Samuelson e Milton Friedman influenciaram para o avanço 

nessa área (Rasmussen,1990). 

De maneira geral planejar é sistematizar os objetivos e as alternativas, para que se 

possa encontrar a escolha mais sensata. O seu processo deve ser dinâmico, exigindo 

antecipação das ações futuras permitindo minimizar erros além de prover os meios e 

recursos necessários (Correa & Correa, 2011; Matias, 2010; Almeida, 2010; Silveira & 

Bastias, 2003; Alday, 2000; Ansoff, 1991; Porter, 1999).  

O planejamento das organizações envolve três níveis de tomada de decisão ou tipos 

de planejamento que são: estratégico, tático/logístico e operacional conforme descrito por 

Rizzatti & Pereira (2014) e Almeida (2013). Considerando que o planejamento estratégico 

nas organizações se relaciona com as discussões deste capítulo, é pertinente que se 

trabalhe, nesse ponto, com o conceito do mesmo. 

 

3.1.2.3 Definindo Planejamento Estratégico 

 

Entre as diferentes formas de planejamento existentes na literatura, pode-se 

considerar o Planejamento Estratégico – PE como instrumento técnico-político importante 

para a avaliação da organização, monitorização das metas, definição da missão, visão, 

valores e objetivos da instituição, como um marco inicial do processo de mudança ou 

realinhamento organizacional (Gomes et. al 2014; Almeida, 2010).  

O planejamento estratégico foi inicialmente desenvolvido no setor empresarial com 

o objetivo de ajudar as empresas a lidar com um ambiente cada vez mais turbulento 

(Bryson, 1988). Vários trabalhos buscaram definir o conceito de planejamento estratégico, 

no entanto, tem sido difícil concordar sobre uma melhor definição. O quadro 3 a seguir 

mostra algumas tentativas de diferentes autores para definir o planejamento estratégico. 
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Quadro 3 - Definições iniciais de Planejamento Estratégico 

Autor Definição 

Ansoff, Declerck e 

Hayes (1981) 

“Uma maneira de analisar racionalmente as oportunidades 

oferecidas pelo ambiente, diante das fortalezas e fraquezas da 

organização e, assim, procurar um modo de compatibilizar, ou gerar 

estratégias entre os extremos (organização e meio inserido), com a 

intenção de atender da melhor forma possível aos objetivos e metas 

da organização”. 

Drucker  

(1974)  

"O contínuo processo de tomada de decisões empresariais no 

presente de forma sistemática e com grande conhecimento para o 

seu futuro; organizar sistematicamente os esforços necessários para 

leva-las a cabo; e medir os resultados dessas decisões considerando 

as expectativas através de um feedback sistemático e organizado ". 

Glueck e Jauch 

(1984) 

"Um plano unificado, abrangente e integrado que relacione as 

vantagens estratégicas da empresa com os desafios do meio 

ambiente e que se destina a assegurar que os objetivos básicos da 

empresa sejam alcançados através da execução adequada pela 

organização". 

Kaplan e Beinhocker 

(2003) 

 

“É uma das funções essenciais para os administradores, porque 

prepara os tomadores de decisão para atuarem de maneira adequada 

diante de momentos imprevisíveis dentro da organização”. 

Kudla (1980)  "Os processos sistemáticos utilizados para determinar metas e 

objetivos para a empresa por pelo menos três anos no futuro, além 

de desenvolver estratégias que irão reger a aquisição e uso de 

recursos para atingir esses objetivos". 

Montanari, Morgan e 

Bracker (1990). 

"O planejamento estratégico é a análise das condições ambientais e 

capacidades organizacionais, bem como a elaboração de planos para 

combinar as capacidades da empresa com essas condições". 

Vasconcelos Filho e 

Machado (1979) 

“Concentra-se no alcance de resultados, através de um processo 

contínuo e sistemático de antecipar mudanças futuras, aproveitando 

oportunidades, analisando pontos fortes e fracos da organização, e 

constituindo e corrigindo ações de longo prazo. Assim sendo, é uma 

ação gerencial que se emprega, especialmente, nos níveis 

hierárquicos mais elevados de uma organização”. 

Fonte: Adaptado de Machado-Taylor, M. L. (2011). 

 

 Segundo Steiner e Miner (1981) o planejamento estratégico pode ser definido de 

quatro momentos distintos, sendo o primeiro momento aquele que, a partir de decisões 

atuais trata do futuro, tendo como essência a identificação sistemática de oportunidades e 

ameaças que podem alcançar a empresa e que servirão para a tomada de decisões pela 

administração. No segundo momento, tem-se o processo que se inicia com o 

estabelecimento de objetivos, que permitirá a definição de estratégias e políticas para 

alcançá-los, além da elaboração de planos detalhados que garantam sua consecução. O 

terceiro momento envolve os indivíduos da organização, que como uma filosofia, assumem 
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o meio de trabalho como um modo de vida. Finalmente, o quarto momento é definido 

como uma estrutura de planos, que integra planos estratégicos e planos operacionais. 

Na percepção de Datta, Rajagopalan e Rasheed (1993), o planejamento estratégico 

pode ser classificado em duas categorias principais sendo que a primeira envolve o 

conteúdo e pesquisa do processo estratégico em si e a segunda o modo pelo qual esse 

processo deve ser implementado. 

Fischmann e Almeida (2009) ainda definem planejamento estratégico como sendo: 

“uma técnica administrativa que, através da análise 

do ambiente de uma organização, cria a consciência das 

suas oportunidades e ameaças dos seus pontos fortes e fracos 

para o cumprimento da sua missão e, através desta 

consciência, estabelece o propósito de direção que a 

organização deverá seguir para aproveitar as oportunidades 

e evitar riscos” (Fischmann e Almeida, 2009).  

 

É fundamental também que se compreenda que, geralmente, o planejamento 

estratégico é de responsabilidade dos níveis mais elevados da organização e se relaciona 

tanto com a formulação de objetivos quanto com a seleção dos cursos de ação a serem 

adotados para sua execução, considerando sempre as condições externas e internas à 

organização e sua evolução esperada (Andrade e Frazão, 2011). 

Para Pereira (2010), planejamento estratégico, consiste em um processo de: 

“análise sistemática dos pontos fortes 

(competências) e fracos (incompetências ou 

possibilidades de melhoria) da organização, e das 

oportunidades e ameaças do ambiente externo, com 

o objetivo de formular (formar) estratégias e ações 

estratégicas com o intuito de aumentar a 

competitividade e seu grau de resolutividade” 

(Pereira, 2010). 

 

 Segundo Araújo (1996), “qualquer tentativa de planejamento cairá no vazio se não 

se fizer uma leitura adequada da organização, quais são os agrupamentos internos, como se 

processam as articulações de interesses (...)”. Deste modo, percebe-se que no processo de 

planejamento é fundamental que se realize o diagnóstico para identificar também a cultura 

organizacional, pois se esta não for considerada, o planejamento poderá não atingir sua 

finalidade de longo prazo e não seja utilizado como um instrumento de avaliação 

institucional e, acima de tudo, de apoio à administração. As organizações hospitalares por 

tratarem de pessoas em sua máxima fragilidade carecem de aprofundar ainda mais os 

valores e crenças que permeiam a cultura de sua clientela. 



 ___________________________________________Capítulo III  Estrutura conceitual e revisão de literatura 

 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa 

                77 
 

Pode-se considerar, algumas vezes, que há uma dicotomia entre o planejamento 

estratégico e pensamento estratégico, e que os dois conceitos sejam incompatíveis entre si. 

Porém, o pensamento estratégico e planejamento estratégico são na verdade inter-

relacionados e necessários para que se alcance uma gestão estratégica eficaz (Heracleous, 

1998).  

Para Liedtka (1998), uma rede que constrói estratégias pode ser conceituada como 

aquela capaz de equilibrar as forças opostas do rompimento do alinhamento (pensamento 

estratégico) e a criação de alinhamento (planejamento estratégico). Ela defende ainda que 

um começa a partir das circunstâncias do presente, sofre mudanças a partir do pensamento 

estratégico (o que pode atrapalhar o alinhamento institucional), concentra-se no futuro 

desejado para a instituição (visão) e mistura esses fatores em um processo de planejamento 

estratégico (que acaba por criar alinhamento institucional). Este ciclo de evolução é 

contínuo e permanente, como é próprio do planejamento estratégico. 

A gestão estratégica surge na década de 1980 em resposta às limitações percebidas 

do planejamento estratégico. A gestão estratégica é diferente de outras formas de gestão, e, 

difere também de planejamento estratégico. Para Ansoff (1987) o planejamento estratégico 

corresponde a um processo analítico, enquanto a gestão estratégica não se resume a 

análise, mas trata ainda mais da ação. Ansoff explica que o planejamento estratégico 

finaliza com a escolha do que fazer, enquanto a gestão estratégica vai, além disso, para 

fazer escolhas sobre a direção institucional. 

 Ansoff (1987) distingue planejamento estratégico de gestão estratégica afirmando 

que: 

a) O planejamento estratégico é focado em tomar decisões estratégicas ideais, 

enquanto a gestão estratégica é focada na produção de resultados estratégicos: 

novos mercados, novos produtos e / ou novas tecnologias; 

b) O planejamento estratégico é um processo analítico, enquanto a gestão estratégica é 

um processo de ação organizacional; 

c) O planejamento estratégico é focada em negócios, economia e variáveis 

tecnológicas. Gestão estratégica amplia o foco para incluir as variáveis psicológicas 

e políticas. Assim, o planejamento estratégico é sobre a escolha de coisas para 

fazer, enquanto a gestão estratégica é sobre a escolha de coisas para fazer e também 

sobre as pessoas que vão fazê-las. 

Outros autores também trataram da definição de gerenciamento estratégico como 

pode ser observado no quadro 4. 
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Quadro 4 -  Definições iniciais de Gestão Estratégica 

Autores Definições 

Certo e Peter 

(2005) 

"A gestão estratégica é definida como um processo contínuo e 

interativo que visa manter uma organização como um todo 

devidamente em correspondência ao seu ambiente". 

Dunn, (1998) “O planejamento é uma parte ou componente de gestão estratégica, 

mas não um substituto da gestão”. 

Heracleous  

(1998) 

"[...] O pensamento estratégico e planejamento estratégico estão 

interligados em um processo dialético, em que ambos são necessários 

para a gestão estratégica eficaz, e cada um por si só é necessário, mas 

não suficiente. As ferramentas que se usam em cada fase do processo 

de gestão estratégica não são importantes em si, mas como meio de 

incentivar a mentalidade criativa e analítica". 

Liedtka (1998) "Uma visão ampliada do processo para se fazer estratégia, então, iria 

incorporar tanto o pensamento estratégico com a programação 

estratégica como as atividades relacionadas, cada uma valiosa em si 

mesmo dentro de um processo contínuo de criação e interrupção do 

alinhamento entre o presente de uma organização e seu futuro." 

Stembridge 

(2001) 

"O processo contínuo de gestão estratégica então, inclui planejamento 

estratégico, ou seja, a análise, bem como a formulação de estratégias, 

implementação e as atividades de controle [...]. Gestão estratégica 

(síntese) inclui o planejamento estratégico (análise), e é, portanto, um 

processo integral e contínuo que tem evoluído em resposta a um 

ambiente de negócios turbulento". 

Fonte: Autoria própria 

 

 Em trabalhos mais recentes observam-se várias propostas de definição de gestão 

estratégica, o que marca o quanto pode ser amplo e geral este tema. Desta maneira, 

Campos, (2009) afirma que:  

“Gestão Estratégica é uma forma de acrescentar 

novos elementos de reflexão e ação sistemática e 

continuada, a fim de avaliar a situação, elaborar 

projetos de mudanças estratégicas para 

acompanhar e gerenciar os passos de 

implementação. Como o próprio nome diz, é uma 

forma de gerir toda uma organização, com foco em 

ações estratégicas em todas as áreas” (Campos, 

2009). 

 

 Pacheco (2006), em sua definição sobre gestão estratégica chama a atenção que 

esta deve ser feita de forma participativa e que através dela são definidos a missão, visão, 

valores e como serão implementados e controlados os objetivos e as estratégias e os planos 

de ações. Para este autor,  

“Gestão estratégica é definir de maneira 

explícita, participativa e com base em um 
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diagnóstico atual e futuro de seus ambientes interno 

e externo, o rumo que se pretende dar à 

organização, formulando missão, visão e valores, 

além de implementar e controlar os objetivos, 

estratégias e planos de ações definidos” (Pacheco, 

2006). 

 

Nessa mesma linha, Lobato et al. (2003) defendem que a nova etapa do 

planejamento, isto é a Gestão Estratégica, será: 

“o novo paradigma [...] e deve apresentar as 

seguintes características: visão estratégica, 

alinhamento com a missão da empresa, adaptação à 

tendência de globalização, domínio da tecnologia de 

informação e compreensão das mudanças como 

fator de oportunidade” (Lobato et. al, 2013). 

 

 Para Silva (2013), o gerenciamento estratégico caracteriza-se como uma tarefa 

muito complexa que envolve todas as funções de um gestor que, além da percepção interna 

e externa da organização, deve ter uma postura proativa, antecipando-se as mudanças e 

pode ser representado segundo o modelo proposto na figura 3. O mesmo autor afirma então 

que: “gerenciar estrategicamente é estar em constante prospecção, atualização e 

adequação da empresa em relação a seus ambientes interno e externo”. 

 

Figura 3  - Modelo de Gestão Estratégica segundo Silva (2013) 

 

 

Fonte: Silva, M. H. (2013). Conceituação e Entendimento da Gestão Estratégica.  

 

 

A importância do planejamento para as empresas pode ser avaliada a partir do 

descrito por Ferreira et al. (2005) que declaram que a partir de uma pesquisa divulgada no 

Brasil, 70% e 80% das empresas nacionais, inclusive prestadoras de serviços de saúde, 
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fecham as portas antes de completarem dois anos de vida. Apesar dos empresários 

declararem como principais causas do fracasso a alta carga tributária, a recessão 

econômica e a falta de apoio do governo, defendem que a ausência de planejamento 

também está envolvida.  

 Ferreira et al., (2005) afirmam ainda que diante da escassez de recursos, o 

planejamento estratégico é fundamental por que auxilia as empresas a utilizarem melhor 

suas capacidades e minimizar a perda de energia em atividades que não dirigem para o 

caminho correto. Mais a efetividade do planejamento depende da participação de toda a 

liderança e o comprometimento de toda uma equipe. A familiaridade dos funcionários com 

a administração estratégica contribui para manter suas atividades de trabalho mais 

próximas da administração da organização, o que promoverá o aumento do desempenho no 

trabalho e a eficácia das atividades. 

Sabe-se que não há apenas uma única forma correta de elaborar e implementar o 

Planejamento Estratégico, mas entre os diferentes modelos existentes podem-se determinar 

traços comuns além de algumas características particulares. No entanto, em todos eles 

verificam-se três premissas básicas na visão de Estrada e Almeida (2007) como: “a) 

estabelecimento da Visão/Missão; b) análise interna e externa (considerando pontos fortes 

e fracos da organização e oportunidades e ameaças do ambiente) e c) elaboração das 

estratégias e planos e sua implementação”. 

Entre os modelos de maior destaque no Brasil, seja pelo seu aporte teórico, ou seja, 

pela sua utilização prática, estão os de Ansoff (1977); Stoner e Freemann (1985); 

Fischmann e Almeida (1991); Certo e Peter (2005); Gracioso (1996); Oliveira (2002); 

Rosa (2001); Valadares (2002); Sampaio (2002) e Almeida (2003), entre outros. Ainda 

Segundo Estrada e Almeida (2007): “esses modelos e abordagens de Planejamento 

Estratégico não são mutuamente excludentes, nem compreensivos. Cada um deles 

responde a uma faceta particular dos problemas administrativos, e seu desenvolvimento 

segue uma sequência lógica”. 

O papel desses modelos é definir as etapas do processo de planejamento 

estratégico, além de determinar as diferentes abordagens para a sua aplicação. Ao longo 

dos anos estes modelos de planejamento estratégico foram sendo adaptados e melhorados 

pelos pesquisadores da Administração Estratégica, com a inserção de variáveis e 

abordagens. Esta evolução nos modelos de planejamentos estratégicos trouxe vários 

benefícios conforme afirma Coral, Roseto e Selig (2014) como: (a) permitir maior 

adequação as modificações dos ambientes que se tornavam mais turbulentos e 
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imprevisíveis; (b) explicitar as relações entre o planejamento, sua implantação e os 

resultados obtidos.  

Os principais parâmetros que diferem os modelos apresentados na  literatura são a 

sequência de passos para cada macro etapa, a opção de ferramentas de análise utilizadas 

em diferentes situações, a abordagem de implantação, liderança do processo e a 

complexidade dos métodos analíticos, mas assemelham-se quanto aos passos a serem 

seguidos para elaboração de estratégias. Assim, várias ferramentas foram desenvolvidas e 

aprimoradas ao longo do tempo.  

O quadro 5 apresenta um resumo que compara os dez modelos mais representativos 

do planejamento estratégico formal, identificando também o foco principal de cada um 

deles.
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Quadro 5  - Modelos de Planejamento Estratégico 

Macro etapas 

do P.E. / 

Autores 

Ansoff Ackoff Andrews Cunha Certo e Peter Tavares Gracioso Oliveira 

 

Thomas e 

Lopez 

Rasmussen 

Definições 

Preliminares 

1. Objetivos   1. Cultura e 

Valores 

2. Relações de 

poder 

3.Sensibilização 

  1. Visão 

Estratégica da 

Empresa 

 

1. Definição da 

Visão 

  

Análise 

Externa 

3. Avaliação 

Externa 

1. Análise 

de 

Cenários 

1. 

Oportunidades 

e ameaças 

2. 

Responsabili-

dade social 

6. Análise 

Externa 

1. 

Análise 

Externa 

2. Análise do 

Ambiente externo 

2. Cenário 

Global 

3. Mercado, 

Evolução e 

Tendências 

4. Perfil de 

Resposta dos 

Concorrentes 

2. 

Oportunidades 

e ameaças 

3. Concorrentes 

7. Cenários 

1. Exame 

Externo 

4. Fator 

Pesquisa 

Informacio-

nal 

1. Análise do 

Macroambiente 

Análise 

Interna 

2. Avaliação 

Interna 

4. Sinergia 

estrutura 

4. Análise 

dos 

subsiste-

mas 

Empresa-

riais 

3. Valores 

Pessoais da 

Gerência 

4. Pontos 

Fortes e 

Fracos 

5. Fatores 

Chaves de 

Sucesso 

7. Análise 

Interna 

2. Análise 

interna 

3. Análise do 

Ambiente interno 

6. Análise do 

Sistema de 

Negócios 

4. Pontos 

fortes, 

Fracos e 

neutros 

2. Exame 

Interno 

3. Fator 

crítico 

4. Fator 

Pesquisa 

Informacio-

nal 

5. 

Estimativas 

2. Análise do 

Micro - 

Ambiente 

Políticas, 

Objetivos e 

Metas 

5. Objetivos 

(revisão) 

2. Objetivos 

de 

desempenho 

e metas 

5. Políticas 

(visão de 

futuro) 

5. Definição 

de objetivos e 

políticas 

4. Negócio e 

Missão 

8. Objetivos e 

metas 

Missão e 

objetivos 

1. Definição da 

missão 

4. Revisão da missão 

5. Elaboração de 

filosofias e políticas 

6. Definição de 

objetivos 

8. Formulação de 

metas e ações 

setoriais 

5. Objetivos 

tentativos 

7. Objetivos 

revistos 

5. Missão 

6. Propósitos 

10. Objetivos 

gerais e 

funcionais 

11. Desafios e 

metas 

6. Missão, 

objetivos e 

diretrizes 

3. Elaboração 

dos 

macroobjetivos 

4. Elaboração 

das 

macropolíticas 
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Continuação do Quadro 5 - Modelos de Planejamento Estratégico 

Macro-etapas do 

P.E. / Autores 

Ansoff Ackoff Andrews Cunha Certo e Peter Tavares Gracioso Oliveira 

 

Thomas e 

Lopez 

Rasmussen 

Estratégias 6. Estratégia de 

diversificação 

7. Estratégia de 

expansão 

8. Estratégia 

financeira 

9. Estratégia 

administrativa 

3. 

Alternati-

vas 

de ação 

6. Definição 

da 

estratégia 

corporativa 

9. Definição 

de 

estratégias 

4. 

Formulação 

da estratégia 

7. Seleção de 

Estratégias 

8. 

Estratégias 

de 

competição 

8. Postura 

estratégica 

9. Macro - 

estratégias e 

políticas 

12. Estratégias 

e 

políticas 

7. Formulação de 

alternativas 

estratégicas 

8. Seleção e 

desenvolvimento 

de 

alternativas 

5. Elabora- 

ção das 

macroestraté-

gias 

Planejamen-to 

de recursos 

e indicadores 

10. Orçamento 

estratégico 

6. 

Planeja-

mento 

de recursos 

   9. Elaboração do 

orçamento 

10. Definição dos 

parâmetros de 

avaliação 

 13. Projetos e 

planos de ação 

14. 

Orçamento 

Econômico-

financeiro 

 6. 

Preparação 

dos planos 

de ação. 

Implantação  7. 

Implanta-

ção 

 10. Implanta- 

Ção 

5. Implanta- 

ção 

12. Implantação     

Controle    11. Controle 6. Controle 11. Formulação 

de um sistema de 

gerenciamento de 

responsabilidades 

13. Avaliação 

    

Ênfase do 

modelo 

proposto 

Mix de produto 

- mercado 

Mix de 

produto 

- mercado 

Valores da 

alta 

gestão, 

processo de 

planeja-

mento 

Vantagem 

competitiva 

Vantagem 

Competitiva 

Vantagem 

Competitiva 

Orientação 

para o 

mercado 

Posição 

competitiva 

no 

mercado, 

estratégias de 

desenvolvi-

mento 

Sistema de 

Informações 

atualizado 

constante- 

mente como 

base para o 

planejamento 

Planejamento 

em 

ambientes 

turbulentos 

Fonte: Coral, Roseto e Selig (2014). 
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Analisando as informações registradas no quadro 5 e as declarações de Coral, Roseto e Selig 

(2014), observa-se que para as chamadas definições preliminares,  Gracioso e Oliveira 

apresentam em comum a importância que dão a definição da visão da empresa no 

planejamento. Nos outros modelos, esta definição ocupou etapas diferentes, como na 

definição de políticas, objetivos e metas, sendo que às vezes não foi sequer utilizada. 

Observa-se também que as definições preliminares no modelo de Cunha envolve a 

sensibilização das pessoas como uma condição fundamental para se garantir a maior 

adesão ao processo de planejamento, além de diminuir as resistências e garantir o sucesso 

da implantação. 

Para a macro etapa identificada como análise externa que corresponde a coleta de 

informações sobre o meio ambiente onde a empresa se insere, e que permite identificar os 

fatores que agem de maneira direta ou indireta na competitividade dos setores, sejam eles 

econômicos, sociais, mercadológicos, tecnológicos, ecológicos, legislativos e sobre 

clientes, fornecedores e concorrentes; observou-se pequenas diferenças entre os modelos. 

Desta maneira, verifica-se a maior preocupação com a responsabilidade social, que tem 

papel fundamental no processo decisório do planejamento estratégico, no modelo de 

Andrews. A análise externa é importante também para o modelo de Gracioso que utiliza 

técnicas de análise de mercado para se informar sobre o ambiente e orientar-se assim nas 

decisões e escolhas de estratégias. Já o modelo de Thomas e Lopez, não apresenta foco na 

análise externa, mas propõe um sistema de informações estratégicas que sempre atual, 

garante a obtenção de informações do ambiente externo e interno. Para tal, este modelo 

envolve um processo de monitoramento ambiental que deve ser contínuo, que necessita do 

acesso a dados que sejam confiáveis além de um sistema de informações.  

A próxima macro etapa identificada como análise interna envolve o conhecimento 

da infraestrutura material, tecnológica, administrativa e humana da organização, além de 

buscar identificar seus pontos fortes e fracos considerando seus concorrentes. Na 

elaboração das estratégias e dos planos de ação é necessário que se considere a estrutura e 

a capacidade da empresa de promover a implantação destes. Na impossibilidade de 

implementar as estratégias e os planos de ação, deve-se incluir no planejamento estratégico 

ações que possam modificar a estrutura interna garantindo assim o alcance dos objetivos 

estabelecidos no planejamento. Identifica-se também que nos métodos de análise interna 

Andrews e Cunha se diferenciam dos demais por realçarem a importância dos valores da 

gerência e a cultura como fatores que podem interferir no sistema de gestão assim como na 

forma das estratégias e na sua implementação. 
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A missão e objetivos, para autores com Ansoff e Tavares são tratados como a 

primeira macro etapa no processo, ou como visto no modelo de Cunha, devem preceder a 

análise externa e interna. Tal posição obriga revisão constante dos objetivos após as etapas 

envolvidas no diagnóstico estratégico. Nos outros modelos, a missão e os objetivos 

deverão ser determinados após as etapas da análise externa e interna, cujas informações 

lhes servirão de subsídio.   

Considerando a elaboração e escolha de estratégias, verifica-se que está etapa pode 

ser usada de diferentes formas nos modelos de planejamento descritos. Assim, têm-se os 

modelos de Andrews, de Cunha, de Certo e Peter, de Gracioso, de Thomas e Lopes e no de 

Rasmussem, onde a elaboração e a escolha de estratégias se dão dentro de um 

planejamento estratégico identificado como formal que pode induzir à elaboração de novas 

estratégias mais competitivas.  Já nos modelos de Ackoff e Tavares esta macro etapa 

permite sistematizar a organização das informações, o que auxilia a alta gestão na 

“seleção” daquelas estratégicas genéricas ou específicas, que possivelmente já haviam 

emergido em outros momentos ou em outros processos criativos. 

O planejamento de recursos e indicadores, implantação e controle, corresponde a 

uma macro etapa do planejamento estratégico devem ser bem detalhados e devem garantir 

os recursos para sua implementação, considerando para isso a situação interna da 

organização. Em alguns modelos, as etapas de elaboração e escolha das estratégias 

correspondem ao final do planejamento estratégico. Para Andrews, Gracioso, Thomas e 

Lopez a implantação não integra o processo de planejamento. Para Ansoff, Rasmussem o 

planejamento estratégico termina com os planos de ação. Ackoff, Cunha, Certo e Peter, 

Tavares, Oliveira consideram que o planejamento estratégico envolve o planejamento de 

recursos, implantação e controle. 

Diante deste empasse sobre a abrangência do planejamento estratégico e a 

avaliação dos resultados de sua implantação, levou a Ansoff propor um novo paradigma de 

gestão chamado de Administração Estratégica, que marcou a evolução para um sistema de 

gestão que integra planejamento, implantação e controle a partir do monitoramento 

contínuo e da avaliação dos resultados do planejamento (Ansoff, 1993; Gaj, 1993).  

Desta maneira, segundo Coral, Roseto e Selig (2014): 

“A Administração Estratégica busca 

preencher a lacuna que levou muitos planejamentos 

a não serem implantados por não considerarem a 

capacidade da organização em realizá-lo, ou porque 

os recursos não foram alocados conforme as 
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necessidades, ou simplesmente por incapacidade 

administrativa” (Coral, Roseto e Selig, 2014). 

. 

 Considerando ainda as informações do quadro 5 relacionadas a ênfase do processo 

observam-se semelhanças entre os modelos, mas também especificidades, que resultam 

provavelmente de fatores como as características ambientais, as necessidades da empresa e 

até mesmo as experiências vividas pelos autores quando apresentaram seus modelos.  

Procedendo então a análise é possível constatar que Ansoff e Ackoff enfatizaram a escolha 

de um mix produto/mercado e na diversificação ou expansão. O modelo de Andrews 

apresentou como prioridade a responsabilidade social na análise externa. Nos modelos de 

Cunha, Certo e Peter, Tavares é possível observar a preocupação com a análise do 

ambiente externo e escolha de estratégias que pudessem trazer para a empresa vantagens 

competitivas.  Oliveira parece concordar também com os modelos citados onde se pretende 

alcançar vantagens competitivas, no entanto, prioriza a escolha da melhor estratégia para o 

desenvolvimento da empresa. Gracioso, em seu modelo também pretende posicionar de 

forma estratégica a empresa, por isso, em seu modelo prioriza a análise do mercado. O 

modelo de Rasmussen, muito utilizado no Brasil, enfatiza a questão de ambientes 

turbulentos, sendo hoje utilizado em vários países do mundo. Finalmente, no modelo de 

Thomas e Lopez registra-se a ênfase no uso de um sistema de informações atualizado para 

que se tenham subsídios para tomada de decisão.  

Coral, Roseto e Selig (2014) ao analisarem os diferentes modelos fazem a seguinte 

declaração: 

“Portanto, pode-se observar que nenhum dos 

modelos analisados tem seu foco na sustentabilidade 

corporativa. Apenas o modelo de Andrews trata da 

responsabilidade social na etapa de análise externa, 

mas ainda de forma superficial. Os modelos 

existentes na literatura possuem forte enfoque 

econômico e não proporcionam uma análise 

integrada de como incorporar o meio ambiente 

natural e as questões da responsabilidade social na 

gestão estratégica das organizações” (Coral, Roseto 

e Selig, 2014). 

 

Na década de 80 assistiu-se ao declínio do planejamento estratégico nas 

organizações devido a rejeição por parte dos gestores em aplicá-lo. Tal fato chamou a 

atenção de autores como Wilson (1990) e Mintzberg (1994), que desenvolveram seus 

estudos nas décadas de 1970 e 1980 e, mais recentemente, o trabalho de Mankins e Steele 

(2006) que tiveram como objetivo compreender as causas dessa tendência negativa. 
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Considerando inicialmente os achados de Wilson (1990), este afirmou que haviam 

sete graves falhas no planejamento estratégico, enumeradas a seguir: 

1. A formulação do planejamento estratégico não era feita de forma 

participativa, pois havia o domínio do staff e aos executivos cabia apenas 

aprovar sem participar do processo de elaboração, quando deveriam ser eles 

os principais responsáveis pela condução do processo. Desta forma, os 

executivos eram tratados como aprovador/carimbador (no original “rubber 

stamp”); 

2. A metodologia do planejamento estratégico, ou seja, a forma do modelo 

metodológico e a importância exagerada dada a análise passou a ser a 

prioridade para o staff durante o processo, o que desvirtuou o planejamento 

estratégico e influenciou na tomada de decisão; 

3. O design do planejamento estratégico apresentava falhas que impediam que 

se alcançassem os resultados. Estas falhas foram marcadas pelo desinteresse 

dos executivos em implementar as estratégias e a concretização dos 

objetivos estabelecidos,  já que não haviam participado de sua elaboração. 

Não havia também integração entre os sistemas de planejamento e de 

operações, o que marcava o descompasso entre a estratégia proposta e a 

ação realizada; 

4. Havia falha na escolha do portfólio da empresa, reforçada pelo foco dado ao 

planejamento estratégico na década de 1970, que considerava, sobretudo, as 

aquisições e a diversificação para o crescimento da empresa ao invés do 

investimento no core business, o que deveria ser utilizada para definir qual o 

ponto forte e estratégico da atuação da empresa; 

5. Falha em se desenvolver verdadeiras escolhas estratégicas, reforçada pela 

preocupação excessiva em provar sua orientação para a ação. Muitas 

estratégias foram definidas considerando apenas uma primeira ideia com o 

objetivo de atender aos requisitos impostos, e não se continuou no processo 

de análise para estabelecer estratégias alternativas; 

6. No processo do planejamento foram ignorados requisitos do ambiente 

interno da empresa como os culturais e os recursos organizacionais para a 

implementação da estratégia; 

7. Devido a turbulência do ambiente externo marcada pela instabilidade 

econômica ocasionada pela crise, a previsão única tornou-se inadequada. 
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Mintzberg (1994) explica também o declínio do planejamento estratégico na década 

de 1980, afirmando principalmente que ao fazer o planejamento estratégico, a organização 

estaria na verdade abrindo mão de pensar estrategicamente nas necessidades e nos 

objetivos da organização inibindo assim o pensamento estratégico. O autor refere-se a 

quatro suposições que se apoiavam em falácias e que determinariam o insucesso do 

planejamento estratégico, são elas: 

1. Para Mintzberg a criação de uma estratégia era uma ação que demanda 

principalmente criatividade e intuição. Sendo assim, a formalização dos 

processos poderiam ser úteis para estabelecer e recriar passos a fim de 

facilitar o processo de criação de estratégias, mas jamais substituir o 

planejamento; 

2. O desligamento proposto, que se baseava na crença de que os responsáveis 

pela elaboração das estratégias deveriam se manter distantes das pressões 

diárias, o que garantiria um ambiente melhor para desenvolverem grandes 

ideias e criar planos. Desta maneira, defendia-se que o pensamento poderia 

ser desligado da ação assim como os estrategistas dos objetos de suas 

estratégias. Para o autor, esta falácia estabeleceu uma distância do 

estrategista com seu objeto, o que o impediu de conhecer melhor as nuances 

do produto, mercado, cliente, etc; 

3. A outra falácia originada também deste distanciamento entre quem pensava 

na estratégia e quem a implantava refletiu na quantificação das informações 

e na implementação da estratégia. Como os pensadores estavam distantes do 

seu objeto se reportavam a dados secundários. O uso de dados secundários 

interferiu na obtenção da fiel situação da organização, pois estes dados 

poderiam ser incompletos, desprezando informações importantes relativas a 

fatores não econômicos e não quantitativos; 

4. A quarta suposição trata da predeterminação. Acredita-se também a partir 

desta suposição que seria possível prever o comportamento do mercado ao 

se considerar que os valores e as necessidades da empresa não variavam 

grandemente, o que não produziria grandes alterações no planejamento. 

Os trabalhos de Mankins e Steele (2006) mostram as críticas feitas ao planejamento 

estratégico. Trabalhos que ressaltam a descrença dos executivos devido à 

incompatibilidade existente entre a ferramenta e o modo efetivo como o processo de 
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decisão é realizado. Para os autores, o planejamento estratégico representaria uma barreira 

no processo decisório e não teria nenhuma influência na estratégia da organização, seja 

porque o processo ocorre normalmente uma vez só ao ano; seja por focar de forma 

individual. Desta forma, o planejamento estratégico se reduz a transcrição e revisão de 

decisões que foram passadas aos executivos e perde a sua característica de ferramenta 

capaz de promover a identificação e o debate de temas críticos. Outros autores levantaram 

as fragilidades do planejamento estratégico e as principais ideias defendidas por eles 

encontram-se resumidas no quadro 6. 
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Quadro 6 - Crítica ao Planejamento Estratégico segundo alguns autores 

Autores Crítica ao Planejamento Estratégico 

Ansoff, 

(1990) 

Afirma que o planejamento estratégico não considera o fenômeno da resistência ao 

planejamento, se limitando a criação de estratégias para um futuro familiar aqueles 

que tomam as decisões na organização, desta maneira, não preparam para o 

enfrentamento de problemas não familiares ou a elaboração de alternativas diferentes 

das usuais. Esta resistência é determinada pelo risco de se alterar o status quo da 

organização através das mudanças e transferência de poder que o planejamento pode 

causar. 

Bryson,  

(2004) 

O planejamento estratégico é na verdade integrante de um conjunto de práticas 

envolvidas na promoção do pensamento estratégico. Mas, defende ainda que 

nenhuma ferramenta de gestão pode ser tratada como um fim em si mesma, e que o 

uso desta deve trazer benefícios a organização. Assim, adverte para o perigo de se 

usar essa ferramenta formalizadora dos direcionamentos da organização de maneira 

que esta siga cegamente os passos predeterminados em modelo de planejamento 

estratégico supostamente ideal, dificultando o pensamento estratégico e a análise 

permanente das variações no ambiente onde se insere e os possíveis ajustes.  

Mintzberg,  

(1994); 

Poister & 

Streib, 

(1999); 

Wilson, 

(1990) 

O planejamento estratégico por si só não substitui o pensamento estratégico, pois, o 

processo de fazer o planejamento estratégico permite que se programe a estratégia, 

descrevendo e formalizando o pensamento estratégico concebido pelos lideres. Desta 

forma, o planejamento estratégico em si não cria a estratégia. 

Prahalad & 

Hamel, 

(2005) 

Afirma que a crise de credibilidade do planejamento estratégico se dá porque o 

esforço para a sua elaboração não contribui para a formulação da estratégia da 

organização. Isto ocorre devido a forma como o planejamento tem sido tratado nas 

empresas, cuidando muitas vezes de temas funcionais ou táticos, ao focar nas 

unidades de negócio. Criticam também o caráter incrementalista do planejamento 

estratégico anual, uma vez que as análises são feitas a partir das variações relativas 

aos números de participação e posicionamento de mercados nos anos anteriores. Isto 

poderia ser adequado em um ambiente estável e quando se deseja pequenos avanços, 

mas impróprio quando o ambiente é abalado fortemente. Neste ambiente instável 

com grandes mudanças é necessário regenerar a liderança, o que leva a necessidade 

de se debater de forma intensa a identidade e as aspirações para o futuro de dez anos 

da organização. Outras deficiências apontadas pelos autores ao planejamento 

estratégico seriam a incapacidade de ir além das unidades de negócio e de fornecer 

insights relativos às lacunas de mercado e as novas oportunidades advindas; não 

revela quais as necessidades não articuladas dos clientes; estabelece desafios as 

convenções possivelmente obsoletas dos gerentes além de observar ameaças de 

concorrentes não tradicionais. 

Fonte: adaptado do texto de Ota, 2014.  

Apesar das críticas ao planejamento estratégico, autores como Certo & Peter 

(2005), Mintzberg (1994), Nosowski (1994) e mais recentemente Rigby (2009), apontam 

para os benefícios do planejamento estratégico para as organizações. 
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Segundo Certo & Peter (2005) o fato de se elaborar o planejamento estratégico não 

é por si só garantia de sucesso para a organização, mas com certeza aumenta a 

probabilidade de se evitar o fracasso, pois permite que se tenha maior conhecimento da 

empresa e do ambiente onde esta se insere naquele momento. 

Para Mintzberg (1994), o planejamento promove maior integração entre as pessoas 

da organização, isso fortalece a estratégia, principalmente em situações de maior 

turbulência. Este fortalecimento alcançado pela formalização da estratégia é possível, uma 

vez que, a estratégia define os objetivos e a visão de futuro que são comuns e defendidos 

por toda a organização. Desta forma estabelece-se o comprometimento das pessoas com a 

obtenção daquele objetivo. Segundo o autor, o planejamento estratégico traz também o 

benefício de informar aos seus stakeholders os objetivos estratégicos da organização e os 

procedimentos usados para alcançá-los, além de divulgar também os indicadores de 

desempenho que será usados na avaliação da performance. 

Outro autor que trata dos benefícios do planejamento estratégico é Nosowski 

(1994) que considera este essencial para a manutenção e crescimento da empresa em longo 

prazo, pois traz três benefícios importantes. O primeiro benefício corresponde à satisfação 

dos stakeholders, por compreenderem que a empresa está bem e tem um futuro em longo 

prazo. Outro beneficio é relativo a definição das metas, prazos e as estratégias a serem 

utilizadas pelos gestores, expressando assim os compromissos e os parâmetros de tempo da 

organização. Finalmente, determina como terceiro benefício a possibilidade de descrever o 

comprometimento da empresa, mas ressalta que esta conhece aonde quer chegar e o que 

pretende realizar.  

Numa visão mais contemporânea, Rigby (2009), defende os benefícios do 

planejamento estratégico porque sua implementação envolve objetivos como estimular 

discussões de temas politicamente importantes para promover a mudança ou mesmo a 

consolidação de uma estratégia; promove a formulação de parâmetros comuns na tomada 

de decisão para toda a organização; além de criar um ambiente apropriado para decisões de 

orçamento e avaliações de desempenho. 

 

3.1.3 Planejamento e Processo de Decisão 

 

Para Mintzberg (1994) o planejamento estratégico possibilita condições para a  

programação, aprovação e implementação das decisões estratégicas, levando à construção 

de um plano operacional e orçamentário. O processo de implementação de decisões, ou 
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seja, o processo decisório na empresa é um processo que se dá sob condições de 

informação parcial. Quanto mais fidedignas são as informações maior será a garantia de 

que as decisões tomadas conduzirão a empresa na direção desejada. Portanto é necessário 

um processo de coleta e seleção de informações para realimentar o processo decisório. Tal 

processo de recolha de dados é parte integrante do planejamento (Barreto et al., 2013). O 

processo de decisão envolve variáveis caracterizadas pela instabilidade e dinamismo 

dificultando o estabelecimento de relação clara entre as alternativas de ação e suas 

consequências futuras (Baum; Wally, 2003).  

As decisões estratégicas auxiliam aos gestores traçarem o desempenho da empresa 

a longo prazo, ajudando os a melhorar o controle operacional e a  organização contribuindo 

para maior rentabilidade. Para Diniz (2010) os administradores deveriam dedicar grande 

atenção ao processo de tomada de decisões estratégicas, uma vez que as mesmas são vitais 

para garantir um posicionamento adequado para a empresa em termos econômicos. O autor 

afirma ainda que os gestores gastam grande parte do seu tempo com decisões operacionais 

em detrimento das decisões administrativas e das decisões estratégicas. 

O processo decisório estratégico é importante para o aproveitamento de 

oportunidades, consequentemente exige dos gestores decisões rápidas (Baum; Wally, 

2003). Para Eisenhardt & Zbaracki (1992) o processo decisório é o conjunto de ações e 

fatores dinâmicos que começam com a identificação de um estímulo inicial para a ação e 

terminam com o comprometimento com a ação. 

Para Eisenhardt & Zbaracki (1992) a decisão é estratégica quando: não havia sido 

tomada anteriormente; não existe um conjunto explícito e predeterminado de respostas 

ordenadas na organização; envolve posicionamento estratégico; apresenta altos riscos; 

envolve diversas funções organizacionais; é considerada representativa das decisões da 

organização. A decisão estratégica possui duas dimensões centrais independentes: a 

racionalidade limitada e a política organizacional (Eisenhardt & Zbaracki, 1992). 

 

3.1.4 Processos de Controle 
 

A organização hospitalar foi definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é prestar à 

sociedade completa assistência no que se refere à saúde (OMS, 2008). Enquanto 

organização complexa que necessita competir em um ambiente empresarial, mesmo que 

seja de natureza pública, os hospitais universitários precisam que seus gestores busquem 
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ferramentas de gestão que tenham comprovada eficácia no meio empresarial (Alemi; 

Sullivan, 2007). 

Para Guptill (2005), Mishra & Vaysman (2001), Evans III, Hwang, Nagarajan 

(2001) os gestores dos serviços de saúde precisam de informações acuradas para a tomada 

de decisão e para isto, necessitam utilizar instrumentos que os ajudem no controle de 

gestão e na avaliação do desempenho. Segundo estes autores as informações sobre à 

organização  são um fator crítico para a avaliação do planejamento e para o controle 

operacional, além de subsidiar o processo decisório. Silva (2005) afirma que o 

monitoramento eficiente dos indicadores hospitalares contribui para a eficiência da gestão, 

possibilitando o estabelecimento de associações de acompanhamento estratégico dos 

recursos humanos, equipamentos e matéria-prima levando à prestação de serviços de saúde 

de qualidade. 

Os Hospitais Universitários brasileiros sendo pressionados pela sociedade para a 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde e buscando controle sobre os seus processos 

estão se apropriando de ferramentas como a Acreditação Hospitalar e o Pro-Hosp no 

estado de Minas Gerais (Souza et al., 2008; Arretche, 2003).  O Pro-Hosp (Programa de 

Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS da Secretaria de Saúde do 

Estado de Minas Gerais) é um programa que financia ações de melhoria da qualidade em 

hospitais, que tem grande significância e facilita o processo para a implantação da 

Acreditação Hospitalar (Bittar, 2000). Souza et al. (2008) afirmam que  os gestores 

hospitalares necessitam de realizar a avaliação do desempenho organizacional a fim de 

mensurar a eficiência da gestão para assim, atingir o objetivo de prestação de serviços de 

saúde à sociedade com qualidade. 

Para Shaw (2003), Schiesari & Kisil (2003) os gestores necessitam de 

conhecimentos avançados e específicos sobre gestão e custeamento das atividades 

operacionais, de investimento e financiamento, planejamento estratégico, liderança entre 

outros, para a avaliação e o controle eficientes das organizações. Afirma ainda que é 

necessário definir um conjunto de indicadores que possibilitem aos gestores avaliar o 

desempenho da organização. 

 

3.1.4.1 Avaliação de Desempenho 

 
A organização hospitalar é considerada um sistema complexo, onde as estruturas e 

os processos são interligados. O funcionamento de um componente interfere em todo o 
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conjunto e no resultado final. Sendo assim, neste processo, a avaliação visa o todo e não 

apenas determinado setor, não apenas uma parte. As avaliações surgiram para que os 

resultados fossem analisados, para que os indicadores fossem quantificados e mensurados. 

Foram criados programas que padronizam estruturas e processos, e “acreditam”, 

“certificam” os serviços de saúde, funcionando como balisador de qualidade, modelo a ser 

seguido. Essa tarefa ou ação de Acreditar exige das organizações certificadoras a escolha 

de padrões e capacitação da organização, educação permanente dos profissionais 

envolvidos e garantia de excelência e segurança dos processos executados (Luongo et al., 

2011; Chung e Yu, 2012; Feldman, Cunha, D’Innocenzo, 2013; Feldman, Cunha, 2006). 

Relatos demonstram que desde o século passado avaliam-se serviços de modo mais ou 

menos sistemático (Magalhães, 1983; Ruelas-Barajas & Vidal-Pineda, 1990). 

A avaliação da qualidade tornou-se, com o passar dos anos, exigência do mercado, 

forma que as organizações encontraram de se tornarem competitivas e de responderem à 

pressão da sociedade, que passou a reinvindicar produtos e serviços com qualidade. 

Inicialmente o controle de qualidade era feito após a avaliação do produto, observando se 

ele apresentava-se dentro da conformidade. Posteriormente o controle passou a ser feito 

desde o planejamento e durante o processo de produção, com orçamento e definição dos 

custos com essas etapas (Veludo, 1997). Foi bastante desafiante realizar essa 

movimentação de aplicar as estratégias desenvolvidas para área da economia e aplicar aos 

serviços de saúde. Essa transposição requer uma série de adaptações e profundo 

conhecimento a respeito das diferenças, vantagens e desvantagens, e real aplicabilidade 

(Vieira, 2011). Observou-se, nas últimas décadas, esforço em torno da aplicação de 

programas de qualidade nas organizações hospitalares, com o objetivo de aumentar a 

eficiência de seus serviços (Camacho, 1998; Robert et al., 2011). 

Como ferramenta de avaliação da qualidade assistencial, a Organização Prestadora 

de Serviços Hospitalares utiliza-se de instrumento de avaliação específico – Manual 

Brasileiro de Acreditação Hospitalar – assegurando o enfoque sistêmico e a avaliação 

globalizada Organização (Ministério da Saúde, 2002a). O Programa Nacional de Avaliação 

de Serviços de Saúde (PNASS) é o sistema de avaliação implantado pelo SUS como 

instrumento de apoio à gestão. Conforme citado no site do órgão “A avaliação em saúde 

tem como pressuposto a avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, 

processos e resultados relacionados ao risco, acesso e satisfação dos cidadãos frente aos 

serviços públicos de saúde na busca da resolubilidade e qualidade”. Os avaliadores 

utilizam como diretriz/instrumento de trabalho Roteiro de Padrões de Conformidade, que é 
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constituído de 132 padrões. Para o PNASS, padrões são situações que indicam risco ou 

qualidade do serviço e são divididos em imprescindíveis, necessários ou recomendáveis. 

Os padrões imprescindíveis são os que estão relacionados a normatizações existentes e o 

não cumprimento destes acarreta riscos à saúde. 

Dias Sobrinho (2000) afirma que a avaliação não se esgota nas documentações e ou 

relatórios interno ou externo, nem em único e isolado olhar, necessitando de vários 

momentos observacionais e de reflexão. Deve ser dinâmica e prospectiva, estando sujeita a 

mudanças; contínua e aberta, pois ela proporciona à instituição olhar para si mesma e terá 

ainda maior valor se for transparente, permitindo que os atores vejam a realidade que ela 

quer compreender e transformar.  O processo de aplicação da avaliação já deve conter em 

si a perspectiva da melhora da instituição, sendo, portanto, em si mesma estratégia na 

tomada de decisões que orientem a gestão institucional por meio da identificação e coleta 

de informações que permitam decidir entre várias alternativas (Vianna, 1989; 

Vroeijenstijn, 1994; Amaral, 1997). Essa avaliação aumenta a probabilidade de obter-se, 

no final, resultados melhores e de encontrar resultados não esperados, possibilita descobrir 

e observar situações antes não questionadas. A ideia de que tudo pode e deve ser avaliado 

no sentido de melhorar a qualidade do produto que se produz ou do “serviço” que se presta 

vem sensibilizando número cada vez maior de pessoas e organizações (Cabrito, 2009). 

Os objetivos primeiros dessa avaliação vinculavam-se a conceitos como a 

produtividade, a competitividade ou a satisfação do cliente. A produção foi objetivada em 

torno de parâmetros de qualidade, fossem eles medidos pela diminuição do tempo de 

fabricação, pela diminuição dos recursos utilizados, pela internacionalização, pelo aumento 

do consumo e pela redução dos custos (Cabrito, 2009). Segundo o consenso atual, a 

avaliação da qualidade deve basear-se tanto em critérios objetivos (voltados para os 

profissionais de saúde), como subjetivos (voltados ao usuário) (Ovretveit, 2009). 

A importância da avaliação de serviços é cada vez mais citada, sobretudo 

enfocando a busca da qualidade nos hospitais (Mosadeghrad, 2014). Afinal, o atendimento 

aos usuários com qualidade constitui finalidade de todo estabelecimento hospitalar 

(ABNT, 1993; Mezomo, 1993). Entretanto, é difícil ser aferida por se tratar de mensuração 

de opiniões, influenciada por diferentes situações, expectativas e antecedentes. Carr-Hill 

(1992) cita as dificuldades da avaliação feita pelos usuários de serviços de saúde, pois ao 

administrador interessa conhecer mais as fragilidades e os pontos críticos e, os usuários 

estão voltados mais para os aspectos relacionais. Por outro lado, acrescenta que mesmo nas 

respostas com grande número de avaliações positivas algumas pequenas diferenças podem 



_____________________________________Capítulo III   Estrutura Conceitual e Revisão de Literatura  

 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa 

                96 
 

ser notadas, que devem ser levadas em conta. Outro aspecto citado é a importância da 

análise das observações e sugestões feitas pelos usuários, pois fornecem dados que podem 

contribuir bastante para a melhoria da qualidade de um hospital (Walker, 1991; Anderson, 

1993; Lumsdon, 1993; Paine & Francis, 1987). Ao buscar compreender o espaço da 

qualidade na avaliação, em campo marcado por especificidades, é necessário reconhecer o 

caráter polissêmico da qualidade. A complexidade do conceito qualidade nos coloca, 

assim, diante do desafio de “interpretar a interpretação” (Bosi, Pontes e Vasconcelos, 

2010). 

Na avaliação da qualidade em saúde, um dos referenciais, amplamente empregado 

pelos pesquisadores e órgãos governamentais, e também aqui nesse estudo, é o Modelo 

Donabediano. Podemos ver neste estudo, quadro conceitual, desenvolvido por Donabedian 

(1980), fundamental para o entendimento da avaliação de qualidade em saúde, a partir dos 

conceitos de estrutura, processo e resultado, classicamente considerados tríade, que 

corresponde às noções da Teoria Geral de Sistemas: input-process-output. O autor 

denomina como “estrutura” os recursos físicos, materiais, financeiros e mão-de-obra 

(recursos humanos/capital intelectual); afirma que “processos” são as atividades 

envolvendo profissionais de saúde e pacientes/clientes, com base em padrões aceitos; e 

como “resultado”, o produto final da assistência prestada, considerando saúde como a 

satisfação de padrões e de expectativas. 

Aperfeiçoando seu modelo, Donabedian (1990 e 1992) ampliou o conceito de 

qualidade, utilizando o que chamou de “sete pilares da qualidade”: eficácia, efetividade, 

eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. Donabedian (1993) 

conceitua esses pilares e propõe que eficácia é a capacidade de produzir melhorias na 

saúde e na sensação de bem-estar (verificada no discurso do paciente); a efetividade 

significa a melhoria na saúde alcançada nas condições usuais da prática cotidiana 

(comprovada, por exemplo, com exames laboratoriais); como eficiência, trata a medida do 

custo com o qual uma dada melhoria na saúde é alcançada; otimização, que se torna 

relevante à medida que os efeitos do cuidado da saúde não são avaliados de forma 

absoluta, mas relativamente aos custos; a aceitabilidade, sinônimo de adaptação do cuidado 

aos desejos, expectativas e valores dos pacientes e de suas famílias. 

As avaliações dos serviços de saúde buscam analisar as estruturas, os processos e 

os resultados dos serviços prestados. Acreditações e certificações comparam os serviços 

prestados com padrões ou protocolos de atendimento e respondem sobre o grau de 

aderência ou cumprimento desses padrões. A satisfação dos pacientes em relação ao 
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atendimento recebido deve ser considerada resultado. As estruturas, toda a parte física 

envolvida na prestação de serviços, além da equipe de trabalho e recursos organizacionais. 

Os processos, a organização do trabalho, a existência de documentação, os protocolos 

utilizados, as diretrizes seguidas, as rotinas de trabalho, o modo de realizar cada 

procedimento. Os resultados são avaliados por meio de pesquisas de satisfação do cliente 

ou indicadores de mortalidade, retorno, infecção entre outros (Arah, Klazinga, Delnoij, Ten 

Asbroek & Custers, 2003). A utilização da avaliação como etapa inicial num processo de 

busca pela qualidade está embasada em consenso, evidenciado por pesquisadores e 

gestores das mais diferentes áreas de atuação, pois esta favorece as diretrizes e opções para 

o processo de planejamento e possibilita controle técnico e social dos serviços e programas 

prestados à sociedade (Hartz & Pouvourville, 1998; Patton, 1997). O processo de avaliação 

da qualidade em serviços de saúde envolve tanto quem utiliza os serviços como quem os 

produz. O usuário dos serviços de saúde e o prestador dos serviços ocupam posições 

diferentes no processo, embora ambos contribuam para que os serviços sejam executados 

(Righi; Schmidt & Venturini, 2010). 

Os custos sempre foram motivos de preocupação e atenção especial para qualquer 

empresa e assim que os conceitos de qualidade começaram a disseminar-se na área de 

gestão, foi reforçada a ideia de que a implantação da gestão da qualidade poderia elevá-los. 

No momento em que o controle de qualidade associou-se à inspeção dos resultados do 

produto ou serviço (na fase final do processo de produção), a qualidade tornou-se sinônimo 

de inspeção, aumentou-se o investimento no controle. Com isso, contrataram-se mais 

funcionários para desempenhar a função de inspeção. A aquisição de novos funcionários 

foi associada à ideia de elevação dos custos relacionados à implantação de política de 

qualidade (Chiavenato, 2000). Ao se pensar em custos, é mais adequado aliar ao estudo 

três novas concepções: Custos de Prevenção, Custos de Falhas Internas e Custos de Falhas 

Externas (Teixeira, Teixeira & Sousa, 2006).  

Nessa concepção, Correia e Gianesi (1994) apresentam diferentes conceitos de 

custos, como o chamado custo de prevenção, que representa os custos de todas as 

atividades que visam impedir que os erros pudessem ocorrer. Os autores definem também 

custo de inspeção como aquele que envolve os gastos com todas as atividades que visam 

checar se erros ocorreram depois de atividade, serviço ou produto após sua execução. 

Conceituam ainda os custos de falhas internas que são representadas por todos os gastos 

com as atividades que visam lidar com erros que ocorreram e foram detectados enquanto o 

cliente ou seu bem/produto ainda estava na organização. Finalmente, definem os chamados 
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custos de falhas externas como aqueles que envolvem todas as atividades que visam lidar 

com erros que ocorreram e foram notados após os serviços serem prestados ao cliente ou o 

bem/produto já ter deixado à organização. 

Custo pode ser definido como a avaliação em numerário dos bens materiais e 

serviços a serem produzidos, adquiridos ou consumidos por uma empresa/organização 

(Leone, 1981). O custo é o somatório dos gastos com mão de obra (recursos humanos), 

matéria prima, estrutura física e equipamentos utilizados e deve ser compreendido como 

poderoso instrumento gerencial para análise de desempenho, produtividade e qualidade dos 

serviços (Castilho, Fuguli & Gaidzinski, 2005; Souza, Scatena, 2014). O custo é dado 

complexo, que engloba elementos mensuráveis tanto qualitativos como quantitativos e aos 

quais podem ser atribuídos valores financeiros e podem ser classificados em diretos, 

indiretos, fixos e variáveis (Azevedo & Koch, 2004). 

Deve-se considerar que existem custos diretos e indiretos a serem avaliados. 

Entende-se como custo direto o dispêndio monetário que se aplica diretamente na produção 

de produto ou de serviço como, por exemplo, o custo com material e mão-de-obra 

(recursos humanos/capital intelectual). Implica em retirada financeira real e imediata. Já o 

custo indireto é comum a diversos procedimentos ou serviços, não sendo atribuído a setor 

ou produto exclusivo. Sua apropriação se faz por meio de rateio, baseado em fator 

volumétrico. São considerados custos indiretos os gastos relativos à luz, água, telefone, 

limpeza e aluguéis (Castilho, Fugulin & Gaidzinski, 2005; Guimarães, Barbosa, Laranjeira 

& Avezum 2007; Psaltikidis, Graziano & Frezatti, 2006). 

Os custos indiretos não são englobados na perspectiva dos planos de saúde. Os 

eventos que compõem o custo devem ser quantificados por ocorrência (de pedido de 

exame, diária de hospitalização, consulta, procedimentos, etc.), utilizando-se o preço real, 

levantado passo a passo pelo hospital ou preço referencial dado pelas Tabelas de 

reembolso do Sistema Único de Saúde (SUS), da Associação Médica Brasileira (AMB) e 

da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM). Os custos 

fixos são os operacionais vinculados à infraestrutura instalada. Eles são constantes, mesmo 

havendo modificações no número de atendimentos. O salário (folha de pagamento dos 

funcionários contratados) e o aluguel seriam exemplos deste custo. Os custos variáveis são 

relacionados ao volume de produção, que podem aumentar ou diminuir de acordo com o 

número de atendimentos. São considerados custos variáveis os gastos com os materiais, 

medicamentos e cozinha/serviço de nutrição e dietética (Castilho, Fugulin & Gaidzinski, 

2005; Guimarães et al., 2007; Psaltikidis, Graziano & Frezatti, 2006). 
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A Avaliação Econômica em saúde também procede à análise comparativa entre 

alternativas de programas/projetos/ações em relação aos seus custos e resultados (Castro, 

2004). Para que uma avaliação econômica seja considerada completa é necessário realizar 

comparação entre duas ou mais alternativas possíveis e estimar simultaneamente os custos 

e resultados. 

Existem, para as avaliações econômicas completas, alguns métodos de avaliação. 

Entre os principais está o chamado custo mínimo, que compara duas alternativas que 

tenham o mesmo resultado e escolhe a que tem preço mais baixo; o custo efetividade, que 

procura maximizar os objetivos de um projeto, examinando a melhor maneira de alcançar 

um objetivo pelo menor custo e não envolve a atribuição de valores monetários aos 

benefícios; e o custo benefício, que identifica e avalia sistematicamente todos os custos e 

benefícios associados a diferentes alternativas e, assim, determina qual alternativa 

maximiza a diferença entre custo e benefício. O custo benefício deve ser expresso em 

valores monetários (Cavassini, Lima, Calderon & Rudge, 2010). 

A efetividade de procedimento, de serviço ou de programa de saúde representa a 

capacidade de os mesmos atingirem seu objetivo real (Houassis, 2002), ou seja, o grau de 

benefício fornecido aos seus clientes. Esse conceito considera a avaliação dos benefícios e 

riscos aos clientes de intervenção, comparada a outras com o mesmo propósito. No 

entanto, as diferenças de custos não são consideradas (Gafni, 2004). 

O estudo feito no processo de Acreditação propõe que o Modelo Econômico a ser 

seguido pelas instituições de saúde deva se harmonizar ao Modelo Donabediano, devendo 

também ser fundamentado em conceitos da economia da gestão, tais como a função da 

organização na nova economia institucional (North, 1994; Jaafaripooyan et al., 2011); as 

representações e a natureza da inovação em unidades hospitalares (Djellal & Gallouj, 

2005); a análise de eficiência (Ozcan, 2008); o ajuste mútuo na teoria das configurações 

(Mintzberg, 2003); a abrangência da inovação organizacional (Birkinshaw, Hamel & Mol, 

2008; OCDE, 2004); a busca de vantagem competitiva através do treinamento (Bateson & 

Hoffman, 2001); a certificação da qualidade (Engel, 1995); a satisfação do consumidor 

pela qualidade (Iacobucci, Malthouse, Oakley & Calder, 2004) e a descentralização dos 

incentivos na organização (Façanha & Resende, 2010). 

Esses conceitos reunidos fundamentam a noção básica de que a Acreditação 

Hospitalar (AH) é mecanismo de incentivo e que, portanto, a conformidade do resultado da 

inovação organizacional e a conformidade do resultado do treinamento aos padrões da AH 
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são dois fatores de promoção da qualidade do serviço na unidade hospitalar (North, 1994; 

Garcia & Goldbaum, 2001). 

 

 

3.1.4.2 Indicadores de Desempenho em Saúde 

 

É indiscutível a importância de se medir a qualidade dos programas e serviços de 

saúde, pois isso permite e favorece o planejamento, a organização, a coordenação/direção e 

a avaliação/controle das atividades desenvolvidas. Essa medição deve, então, avaliar os 

resultados, processos e a estrutura necessária, além de considerar as influências e 

repercussões promovidas no meio ambiente. Para garantir o melhor conhecimento do que 

ocorre nas instituições, é necessário utilizar sistemas de avaliação através do uso de grupos 

de indicadores (Bittar, 2004; Suñol et al. 2009; Instituto de Qualidade em Saúde, 2002). 

Os indicadores podem ser definidos como a quantificação do desempenho de um 

negócio, considerando suas atividades e processos, e o quanto esse atinge meta específica 

(Rummler & Brache, 1994). Os indicadores podem ser conceituados também como os 

sinais vitais de uma organização (Hronec, 1994); como representações quantitativas ou 

não, de resultados, ocorrências ou eventos de um sistema (Pereira, 2000); como 

instrumentos gerenciais de mensuração, que permitem a avaliação objetiva da qualidade, 

da produtividade e dos custos (Zanon, 2001); como o valor estatístico que indica a 

condição ou direção do desempenho de processo ou alcance de meta ao longo do tempo 

(JCAHO, 1992); e também é descrito como por Saraceno e Levav (1992) como variáveis 

que medem quantitativamente as variações no comportamento dos critérios de qualidade 

anteriormente estabelecidos. 

Segundo Saraceno e Levav (1992), os indicadores apresentam como características 

principais a exatidão (possibilidades mínimas de erro); confiabilidade (mesmas medidas 

podem ser obtidas por diferentes pesquisadores frente a um mesmo evento); simplicidade 

(registros e medidas sem dificuldades); pertinência (estar correlacionado ao fenômeno ou 

critério que está sendo examinado); validade (medir efetivamente o fenômeno ou critério) e 

sensibilidade (detectar as variações no comportamento do fenômeno que examina). 

Quanto à classificação, os indicadores podem variar conforme o negócio ou 

processo que se avalia. Em saúde, os indicadores são tradicionalmente medidas 

(proporções, taxas, razões) que permitem que se sintetize o efeito de fatores determinantes 

de natureza variada e que interferem no estado de saúde de determinada população. 
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Geralmente, essas populações são dinâmicas, definidas segundo áreas geográficas e por 

período de tempo definido (Vermelho, Costa & Kale 2002).  

Segundo La Forgia e Couttolenc (2009), o sistema de saúde brasileiro tem os hospitais 

como o seu centro, pois empregam 56% dos profissionais da saúde, liderando também na 

prestação de serviços e funcionando como centros de treinamento e ambiente para o 

desenvolvimento de tecnologia de ponta. A importância dos hospitais no Brasil é 

confirmada ao se observar que esses são responsáveis por 70% dos atendimentos de 

emergência, 27% do atendimento ambulatorial e por quase todas as internações, além de 

receberem 67% de todo o gasto com saúde. Apesar da importância dessas organizações no 

sistema de saúde brasileiro, poucos estudos nacionais dissertam sobre a avaliação de 

hospitais, com foco principal na análise financeira de indicadores que poderiam orientar os 

formuladores de políticas públicas no país. Além disso, são também poucos os estudos 

internacionais que pretendem analisar as organizações prestadoras de serviços de saúde e, 

essa ausência de informações confiáveis relativas à qualidade, a eficiência e custos dos 

serviços prestados pelos hospitais representam problema e dificulta os esforços para 

melhorar a eficácia na prestação de serviços. 

 

3.1.4.2.1 Indicadores de Desempenho Econômico-financeiro 

 

Segundo Souza, Guerra, Lara e Gomide (2008), diante dos desafios que se 

apresentam para gerenciar os hospitais, tornam-se fundamentais que se façam escolhas de 

indicadores adequados na avaliação do desempenho. Silva (2005) aponta para a 

importancia de se escolher indicadores de desempenho econômico-financeiro, a fim de 

garantir a maior eficiencia na gestão dos hospitais. 

 Souza, Rodrigues, Lara, Guerra e Pereira (2009) afirmam que todos os tipos de 

organizações hospitalares têm seus problemas de gerenciamento ampliados a partir da 

ineficácia da gestão financeira, agravados também pela defasada remuneração do SUS. O 

endividamento crescente dos hospitais tem como consequência a escassez de investimentos 

em manutenção de equipamentos, capacitação profissional e desenvolvimento da gestão da 

organização. Tal situação confirma a importância do acompanhamento do desempenho 

econômico-financeiro dos hospitais como norteador para a tomada de decisões 

relacionadas à melhora da situação financeira dessas organizações. 

 A análise financeira de empresas compreende avaliação cuidadosa de informações 

financeiras disponíveis sobre a empresa e que, normalmente, são divulgadas em 
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demonstrações financeiras, assim como eventos internos e externos que possam afetar 

financeiramente. A partir da análise financeira ou de balanços é possível transformar os 

dados apresentados em informações importantes para a tomada de decisão. Essas 

informações financeiras das organizações são disponibilizadas em documentos como 

Balanço Patrimonial (BP) e na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) (Silva, 

2008). Outros autores afirmam ser também importante o uso de indicadores para a análise 

financeira de organizações e que o mais importante não é o número deles, mas sim o 

conjunto usado nessa avaliação e que garanta boa visão da empresa (Matarazzo, 2003; 

Martins, 2005). 

Silva (2008) sugere quatro grupos de índices para avaliação do desempenho 

financeiro dos hospitais, entre eles os índices de lucratividade e desempenho, índices de 

prazos médios, índices de estrutura de capitais e índices de liquidez. Considerando os 

índices de retorno ou rentabilidade que incluem os índices de lucratividade e desempenho, 

indicam qual o retorno que o empreendimento está propiciando. A partir da análise desses 

indicadores, pode-se mensurar o sucesso e a eficiência das empresas considerando suas 

fontes de financiamento (capital próprio e/ou de terceiros) e a capacidade de gerar lucro, 

sendo úteis para se dimensionar a capacidade das empresas de: ter lucros nos exercícios 

futuros; “sobreviver” em longo prazo; atrair financiamentos; pagar seus credores; e 

recompensar seus proprietários. Esse grupo de indicadores envolve os seguintes índices (i) 

Giro do ativo; (ii) Retorno sobre as vendas; (iii) Retorno sobre o ativo; e (iv) Retorno sobre 

o Patrimônio líquido (Ghilardi e Ceretta, 2004). 

Silva (2008) ainda comenta sobre os índices de prazos médios, que refletem 

também a dinâmica das empresas, representando, no entanto, situação estática da estrutura 

patrimonial das empresas. Seu uso conjunto permite que se evidencie o ciclo financeiro da 

empresa, que interfere na necessidade de capital de giro e também na lucratividade, na 

liquidez e no endividamento da empresa. São índices que compõem os prazos médios: (i) 

Prazo Médio de Rotação dos Estoques; (ii) Prazo Médio de Recebimento de Vendas; e (iii) 

Prazo Médio de Pagamento de Compras. 

O grupo de índices de estrutura de capital, considerado na classificação de Silva 

(2008), permite que se analisem as fontes de financiamento dos ativos da empresa e sua 

composição, considerando que esses recursos podem ser provenientes de diferentes fontes 

como de sócios e acionistas; lucros gerados pela empresa; e dívidas com terceiros. Aos 

investidores interessa o risco e o retorno que o investimento pode garantir. Pela análise 

desses índices é possível saber como a empresa administra a sua obtenção de recursos: que 
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pode se dar pela venda de participação ou por endividamento; e se a forma é adequada para 

o bom funcionamento da empresa; além de avaliar a possível geração de lucro futuro, que 

poderá promover o retorno dos investimentos realizados. Esses índices se dividem em: (i) 

Imobilização do Patrimônio Líquido; (ii) Participação de Capitais de Terceiros; e (iii) 

Composição do Endividamento. 

Para avaliar a capacidade das empresas de pagar suas dívidas em curto prazo, Silva 

(2008) recomenda o uso dos índices de liquidez, que são compostos pelos seguintes 

indicadores: (i) Liquidez Geral; (ii) Liquidez Corrente; (iii) Liquidez Seca; (iv) Índice de 

Cobertura de Juros; e (v) Saldo de Tesouraria Sobre Vendas. 

Borba (2006) descreve seu conjunto de indicadores econômico-financeiros para 

hospitais como composto por cinco grupos de índices sendo eles o retorno do investimento, 

o capital de giro, a liquidez, a estrutura de capital e a rentabilidade. Por meio do retorno do 

investimento é possível avaliar o desempenho econômico-financeiro, através dos 

indicadores que compõem esse grupo, com destaque para o Retorno de Investimento 

Inicial. O grupo capital de giro é composto pelos índices: (i) Capital Circulante Líquido; e 

(ii) Capital de Giro Próprio. O grupo liquidez, usado para avaliar a capacidade do hospital 

em pagar suas dívidas, compõe-se dos seguintes índices: (i) Liquidez Geral; (ii) Liquidez 

Circulante; (iii) Liquidez Seca; (iv) Ciclo de Pagamento; e (v) Índice de Solvência 

Financeiro-Global. A estrutura de capital pode ser medida por meio dos índices como (i) 

Relação Patrimônio Líquido / Ativo Total; (ii) Relação Exigível Total / Ativo Total; (iii) 

Relação Patrimônio Líquido / Exigível Total; (iv) Relação Capital Circulante / Ativo Total; 

e (v) Relação Ativo Permanente / Ativo Total. 

Para Borba (2006), o grupo rentabilidade, que demonstra a capacidade de o hospital 

gerar lucros e o retorno do capital investido, é formado pelos seguintes índices: (i) Lucro 

Líquido / Patrimônio Líquido; (ii) Relação Lucro Líquido / Ativo Total; (iii) Relação 

Lucro Líquido / Receita Operacional Líquida; (iv) Relação Despesa / Lucro Bruto; (v) 

Relação Custo / Receita Operacional Líquida; (vi) Relação Lucro Bruto / Receita 

Operacional Líquida; (vii) Relação Lucro Operacional / Patrimônio Líquido; e (viii) 

Relação Lucro Operacional / Ativo Total. 

Martins (2005) também propôs um conjunto de indicadores para avaliação 

econômico-financeira de hospitais. Para esse autor, os índices financeiros são agrupados 

em quatro categorias, sendo eles os índices de liquidez, índices de atividades, índices de 

endividamento e índices de lucratividade. Os três primeiros grupos avaliam o risco 

financeiro hospitalar, enquanto que o último mede o retorno financeiro. Na categoria de 
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indicadores de liquidez, têm-se os seguintes índices (i) Capital de Giro Líquido; (ii) Índice 

de Liquidez Corrente; e (iii) Índice de Liquidez Seca. Para a análise de atividades, que 

mede a velocidade em que as contas circulantes do hospital são convertidas em caixa, 

temos os seguintes índices (i) Giro dos Estoques; (ii) Giro das Contas Médicas a Receber; 

(iii) Giro de Contas a Pagar; (iv) Giro do Ativo Permanente; e (v) Giro do Ativo Total. 

Quanto ao endividamento hospitalar que se relaciona ao montante de recursos de terceiros 

que estão financiando os ativos do hospital, pode ser usado para analisar a probabilidade de 

uma organização hospitalar pagar ou não as suas dívidas. Os índices que auxiliam nessa 

análise são: (i) Índice de Endividamento Geral; (ii) Índice Exigível de Longo Prazo x 

Patrimônio Líquido; e (iii) Índice de Cobertura de Juros. Na categoria análise da 

rentabilidade que avalia os resultados financeiros do hospital em relação às receitas 

médicas, aos investimentos e aos retornos dos proprietários, ou seja, permite a avaliação da 

lucratividade hospitalar, têm-se os seguintes índices (i) Taxa de Retorno Sobre o Ativo 

Total; e (ii) Taxa de Retorno Sobre o Patrimônio Líquido. 

Em revisão bibliográfica descritiva, feita por Souza et al. (2009), cujo objetivo era 

identificar e descrever os indicadores mais adequados para a análise de desempenho 

econômico-financeiro de hospitais, os autores propõem quinze indicadores. Esses índices 

foram divididos em cinco grupos: (i) liquidez, (ii) endividamento, (iii) atividades, (iv) 

lucratividade e (v) rentabilidade. Os resultados dessa seleção podem ser observados no 

quadro 07, onde são apresentados os indicadores mais adequados no sentido de gerar 

informações aos gerentes dos hospitais e esta adequação foi definida a partir de 

características como praticidade, disponibilidade de informações e informações geradas 

por tais índices. 
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  Quadro 07 - Indicadores para a Análise de Desempenho Econômico-Financeiro de Hospitais 

Liquidez 

Índice Fórmula Informação Gerada 

Liquidez Geral (AC + RLP) / (PC + 

ELP)onde: 

AC: Ativos Circulante;RLP: 

realizável a Longo Prazo; PC: 

Passivos Circulante, ELP: 

Exigível a Longo Prazo.  

Indica o quanto o hospital possui em dinheiro e 

direitos de curto e de longo prazo para pagar o 

total de suas dívidas 

Liquidez Corrente AC / PC Indica quanto o hospital possui de bens e 

direitos de curto-prazo para arcar com as suas 

dívidas incidentes no mesmo período. 

Endividamento 

Imobilização do 

Patrimônio Líquido 

(AP / PL) x 100 

Onde: 

AP: Ativo Permanente,  

PL: Patrimônio Líquido 

Indica quanto do Patrimônio Líquido do 

hospital foi aplicado no Ativo Permanente. 

Participação de 

Capital de Terceiros 

[(PC + ELP) / PL] x 100 

Onde: 

ELP = Exigível a Longo 

Prazo. 

Indica qual é o percentual do capital de 

terceiros em relação ao patrimônio líquido do 

hospital. 

Composição do 

Endividamento 

[PC / (PC + ELP)] x 100 Indica o percentual da dívida total que o 

hospital deve pagar no curto prazo (próximo 

exercício) em relação ao total das suas dívidas. 

Índice de Cobertura 

de Juros 

LAJIR / Desp. 

Financeirasonde: 

LAJIR: Lucro antes dos juros 

e do imposto de renda 

Indica a capacidade do hospital de pagar juros a 

seus credores (pagar as suas despesas 

financeiras). 

Índice de 

Endividamento Geral 

(PC + ELP) / AT  

Onde: 

AT : ativo total 

Indica o montante de ativos do hospital que são 

financiados com recursos de terceiros. 

Atividades 

Índice Fórmula Informação Gerada 

Prazo Médio de 

Rotação de Estoque 

(ESTm / CSP) x DP 

Onde: 

ESTm: estoque médio, CSP: 

Custo dos serviços prestados, 

DP: dias do período 

Indica quantos dias ou período de tempo, em 

média, que os materiais e medicamentos ficam 

armazenados no hospital antes de serem 

utilizados (número médio de dias de 

estocagem). 

Prazo Médio de 

Recebimento de 

Serviços Prestados 

(DRm / ROB) x DP 

Onde: 

DRm: prazo médio de 

recebimento de serviços; 

ROB: Duplicatas a Receber 

ou Contas a Receber médias. 

Indica qual o período de tempo (dias, semanas, 

meses) que o hospital leva, em média, para 

receber dos convênios, particulares ou do SUS 

pelos serviços prestados. 

Continua.... 
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Continuação do Quadro 07 - Indicadores para a Análise de Desempenho Econômico-
financeiro de Hospitais 

 
 

Lucratividade 

Índice Fórmula Informação Gerada 

Margem Bruta LB / ROL 

Onde: 

margem bruta = LB: Lucro 

Bruto / ROL: Receita 

Operacional Líquida. 

Indica quanto houve de lucro bruto em R$ 

para cada R$ 1,00 de faturamento líquido 

no período, indicando, portanto, a margem 

bruta da receita em relação à eficiência do 

serviço prestado pelo hospital. 

Margem Líquida (LL / ROL) x 100 

Onde: 

LL: Lucro líquido ou superávit 

 

Fornece o percentual de lucro que o 

hospital está obtendo em relação a seu 

faturamento. 

Margem Operacional LO / ROL 

Onde: 

LO: Lucro Operacional 

 

Indica quanto de lucro operacional o 

hospital gerou para cada R$ 1,00 de receita 

operacional líquida. 

Rentabilidade 

Giro do Ativo ROL/ AT Mostra se o hospital está prestando um 

volume apropriado de serviços indicando 

quanto faturou para cada R$ 1,00 de 

investimento no ativo total hospitalar. 

Retorno Sobre o Ativo (LL / AT) x 100 Indica o valor em R$ do lucro líquido ou 

superávit do hospital no período para cada 

R$100,00 investido pelo hospital no ativo 

total, é, portanto, uma medida do potencial 

de geração de lucro da parte do hospital. 

Rentabilidade 

Indice Fórmula Informação Gerada 

Retorno Sobre o 

Patrimônio Líquido 

(LL / PLm) x 100 

Onde: 

PLm: patrimônio Líquido 

médio 

Indica a rentabilidade em R$ para cada 

R$100,00 aplicados pelos proprietários ou 

acionistas no hospital sendo assim de 

particular interesse para esses, pois indica 

o quanto estarão obtendo de retorno anual 

em relação aos seus investimentos no 

hospital. 

Fonte: Souza et al. (2009). 

 

Considerando os conhecimentos mais atuais da economia em saúde, muitos dos 

indicadores de desempenho dos hospitais descritos anteriormente são utilizados em 

conjunto, permitindo o balanceamento ou equilíbrio entre os indicadores de desempenho 

financeiro e os indicadores de desempenho intangíveis e operacionais (não financeiros), 

entre os indicadores de curto, médio e longo prazo, indicadores de resultados e os indutores 
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de resultados, permitindo assim avaliação global, integrada e multidimensional, como o 

Balanced Scorecard (BSC) ou o Painel Equilibrado de Gestão Estratégica (PEGE), que 

permite às organizações a avaliação, controle, comunicação e também a formulação e 

operacionalização da sua estratégia (Santos & Rodriguez, 2008). 

O Balanced Scorecard ou Marcador Balanceado é um instrumento que tem a 

capacidade de avaliar em que medida a organização consegue assegurar satisfação das 

expectativas dos clientes, melhorar e inovar processos críticos, aprender, desenvolver e 

melhorar os seus inputs (materiais, recursos tecnológicos, recursos financeiros, sistemas de 

informação etc) e outputs (bens e serviços) com o objetivo de manter competências que 

sejam um diferencial que lhes garantam vantagens competitivas (Kaplan & Norton, 2005). 

Existem, ainda, diferentes métodos de custeio, que são escolhidos conforme os 

objetivos da organização e incluem custeio por absorção, custeio pleno, custeio variável e 

o custeio ABC que, por meio de métodos de custeio, determinam a forma de valorização 

dos objetos de custeio, que podem ser produto, serviço ou atividade (Megliorini, 2007). 

Sobre esse método, Beulke e Bertó (1997) afirmam que devido à mudança na estrutura dos 

custos, que são tratados cada vez mais como custos fixos na crescente automação das 

atividades, os sistemas de custeio focam em novo sistema, que tem se difundido em vários 

setores, identificado como custeio por atividade (Activity - Based Costing – ABC). Por 

meio desse sistema é possível detalhar os custos, com rapidez e agilidade, além de ser 

possível adaptar os cálculos aos novos processos de gestão das empresas. Esse sistema se 

baseia na concepção de que atividades consomem recursos e, por sua vez, produtos e 

serviços consomem atividades. As atividades se dividem em dois grupos conforme 

agregam ou não valor aos produtos e serviços. Desta maneira, evidenciam o conceito de 

valor, onde se procura reduzir custos sem diminuir o valor.  

Silva, Costa e Tibério (2003) reportam a crescente demanda pelos serviços de 

saúde e a necessidade de atendimento qualificado, envolvendo questões como tempo de 

espera, segurança do paciente e do trabalhador, além da confiabilidade, contribuíram para 

o surgimento de novos desafios nas instituições de saúde, que se encontram descritos no 

Quadro 8. 
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Quadro 8 – Principais Desafios dos Serviços de Saúde 

Áreas  Desafios 

Mudanças Sociais e Políticas - Aumento da demanda social; 

- Crescimento dos mecanismos de defesa do 

consumidor e do aparato judicial contra práticas que 

antes eram inquestionáveis, por ser monopólio do 

saber da profissão médica, a qual não era posta em 

cheque; 

- Questionamentos quanto ao custo versus benefício 

de alguns tratamentos; 

- Crescimento da atenção médica baseada no 

conceito de seguro, mudando as práticas das 

instituições que administram os planos de saúde e 

submetendo a atenção médica a rotinas, 

procedimentos e práticas mais padronizadas, bem 

como a controles externos, com a perspectiva de 

obter resultados mais custo – efetivos; 

- A atenção primária como prática associada ao 

conceito de democratização da saúde; 

- Aumento do conhecimento e da regulação do 

setor, estabelecendo-se um vínculo entre saúde, 

ambiente, trabalho, alimentação e transporte; 

- As técnicas de prevenção que ganham força como 

instrumento para prolongar a vida e reduzir custos 

dos sistemas de saúde; 

- Prestação dos serviços de saúde nas residências 

dos pacientes. 

Gestão de Recursos Humanos - Carência quantitativa e qualitativa dos Recursos 

Humanos; 

- Falta de profissionalização gerencial dos gestores; 

- A multidisciplinaridade crescente da atenção à 

saúde; 

- Divergências no relacionamento entre médicos, 

gerentes e hospitais devido à existência de objetivos 

distintos quanto ao gerenciamento, custos, 

qualidade, efetividade de novas tecnologias; 

- A divisão da autoridade e influência entre 

administradores e médicos com a introdução de 

sistemas de controle. 

Infomação de custos para a tomada de 

decisão 

Aceleradas transformações tecnológicas gerando a 

necessidade de análise de custos e produtividade; 

- A necessidade de racionalização de gastos com 

saúde. 

Fonte: Silva, Costa & Tibério (2003). 
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Para Bonacim e Araújo (2011), neste novo cenário os profissionais de saúde 

precisam mudar e avançar em muitos conceitos, principalmente ultrapassar a visão de que 

qualidade e custos são conflitantes, mas na verdade é necessário que sejam vistos como 

aliados. Afirmam ainda que, para tratar desse tema, a economia da saúde tem se 

desenvolvido e ocupado posição de destaque em todo o mundo, trabalhando com os novos 

desafios na busca da eficiência e eficácia das atividades. Entre os desafios que se 

apresentam para as instituições de saúde, destacam-se aqueles relacionados às dificuldades 

de se ajustar a incorporação de novas tecnologias e a necessidade de especialização 

constante dos profissionais com os recursos financeiros escassos. Afirmam então que: “a 

qualidade associada à utilização racional dos recursos deve ser o novo desafio”. 

Diante desta realidade de intensas mudanças, os Hospitais Universitários precisam 

definir estratégias sustentáveis de ação, pois estas questões aparecem com grande 

complexidade, que se estabelecem devido as suas atividades que vão além da assistência 

médica e multiprofissional, envolvendo também o ensino e pesquisa e, ainda, ampliada 

pelo dever de ser referencial em tecnologia leve e leve-dura. As dificuldades em responder 

com eficiência e eficácia a todas essas metas, tornam-se ainda maiores ao se considerar que 

os HU prestam atendimento hierarquizado mais complexo do Sistema Único de Saúde 

(SUS), o que interfere no seu equilíbrio econômico-financeiro. Assim, é fundamental que 

se tenham informações de orçamento e custos além dos chamados indicadores de produção 

e de qualidade para auxiliar no planejamento e na tomada de decisão que, apesar de serem 

insuficientes para a visão de conjunto institucional, representam valioso instrumento de 

gestão para a superação de desafios em busca da eficácia gerencial (Bonacim e Araújo, 

2011; Krainovich- Miller, 2001). 

Devido à incorporação de atividades de ensino e pesquisa, os HU recebem do 

Ministério da Saúde, por meio do Fator de Incentivo ao Desenvolvimento de Ensino e 

Pesquisa em Saúde (FIDEPS) reembolso diferenciado e representa 25% da arrecadação 

global dos HU em relação a outros hospitais públicos. Este sistema de reembolso, 

teoricamente, não permite ineficiências e exige dos HU grande eficiência na alocação e 

gestão de recursos, o que torna fundamental a avaliação de desempenho econômico-

financeiro destas instituições (Gerschman & Borges, 2004; Marques & Mendes, 2005). 

Nas organizações privadas, normalmente, a execução financeira é representada 

pelas receitas e despesas e apresenta maior autonomia ou flexibilidade na movimentação 

do orçamento, pois além de orientar de forma geral, pode ser também adequado durante 

sua execução. Nas instituições públicas essa flexibilidade não é possível, principalmente ao 
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considerar gastos, pois nessas organizações o orçamento de despesas não é apenas peça de 

orientação, pois a execução financeira de despesas deve seguir sempre o que foi acordado, 

para que se garantam as autorizações constantes do orçamento. Pode-se então deduzir que 

em instituições públicas o comportamento financeiro é produto da execução de 

programação definida pela organização orçamentária, cujo planejamento e programação 

constituem processos das técnicas de orçamentação. No planejamento desse programa de 

ação, os objetivos e recursos são tratados considerando suas interrelações e, além disso, 

deve-se trabalhar também a realidade que caracteriza a atuação do Estado moderno, que 

exige a adoção de novas formas complementares de controle (Piscitelli, Timbó, Brum & 

Rosa, 1995; Giacomoni, 1998).  

Segundo Bonacin e Araújo (2011), para avaliar a eficiência das ações promovidas 

pelos gestores, consideram-se os resultados obtidos diante dos recursos disponíveis. Tais 

resultados são representados por meio de índices ou indicadores, o que permite a 

comparação entre parâmetros técnicos de desempenho e os padrões alcançados 

anteriormente. Slomski (2005) alerta para o fato de que se as formas modernas de 

estruturação dos orçamentos possibilitam a análise da eficácia e eficiência e permitem bons 

resultados nas avaliações, é preciso destacar que o mesmo não ocorre com a medição da 

efetividade, pois somente a análise da eficiência baseada no custo/benefício, não fornece 

indicações precisas para as grandes decisões relacionadas ao desenvolvimento econômico 

social, por serem essas subjetivas. Por isso, faz-se necessário utilizar novas formas 

complementares de avaliação e o uso de diferentes indicadores pode ser encontrado na 

literatura técnica e científica, e que se caracterizam como índices econômico-financeiros e 

operacionais na análise de desempenho de organizações hospitalares (Schuhmann, 2008; 

Gapenski, 2006; Coyne & Singh, 2008; Kaissi, Begun & Hamilton, 2008). 

Confirmando essa variedade de formas de avaliar o desempenho dos hospitais, 

observa-se o uso comum de relatórios de gestão cujo objetivo é comparar o desempenho 

dessas organizações em alguns países do mundo e segundo vários indicadores. Entre esses 

relatórios tem-se o Hospital Report produzido pelo Hospital Report Research Collaborative 

(HRRC) no Canadá. Nos EUA tem o Flex Monitoring Team para Critical Access Hospitals 

(CAHs), que avalia nesse país os hospitais rurais (CAHs) responsáveis por cuidados 

especiais (Pink, Daniel, Mcgillis & Mckillop, 2007). 

Trabalho desenvolvido por Schuhmann (2008) analisou onze indicadores de 

desempenho dos Short-term Acute Care Hospitals (STACHs), em período de cinco anos, 

envolvendo hospitais que forneciam tratamentos intensivos e emergenciais de curto prazo. 
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Os resultados demonstraram que indicadores financeiros ao longo de cinco anos mostraram 

tendências direcionais, influenciados por fatores ambientais tais como as alterações da 

regulamentação. Os hospitais privados com fins lucrativos parecem superar aqueles 

caracterizados como sem fim lucrativo. Hospitais rurais geralmente apresentam melhor 

desempenho financeiro do que os hospitais urbanos. Os hospitais universitários mostraram 

margens operacionais menos desejáveis do que aqueles hospitais que não se 

caracterizavam como hospitais de ensino, enquanto que o indicador Margem Operacional, 

permaneceu, em média, negativo durante todos os anos, o que representa ameaça a 

estabilidade do setor caso a tendência continue. Além disso, verificaram ausência de 

uniformidade nas melhorias dos indicadores entre os diferentes tipos de hospitais. O autor 

concluiu, então, que apresentar melhores Margens Operacionais pode influenciar a 

obtenção de maiores Receitas Ambulatoriais em relação às Receitas Totais nesses 

hospitais. 

 McCue e Nayar (2009) utilizaram indicadores de desempenho operacionais e 

financeiros para comparar aos chamados Rural Referral Centers (RCC), que designavam 

hospitais responsáveis por grande diversidade e quantidade de serviços de atendimentos 

prestados em área geográfica rural. A amostra foi composta por 155 hospitais, sendo 28 

com fins lucrativos e 127 sem fins lucrativos. Constataram no estudo que os hospitais com 

fins lucrativos, apesar de tratar menor número de pacientes e casos complexos, geravam 

maiores retornos de fluxo de caixa, apesar de não receberem mais pelos seus serviços, 

quando comparados com que aqueles sem fins lucrativos. Justificaram esse achado pelo 

fato de haver controle dos custos operacionais nessas organizações. 

 Souza et al. (2008), desenvolveram estudo cujo objetivo era verificar quais os 

indicadores de desempenho apresentados na literatura internacional podiam ser calculados 

por meio das informações disponíveis no DATASUS e nas demonstrações contábeis 

publicadas pelos hospitais brasileiros. Discutiram, então, a possibilidade dos 

administradores utilizarem estes indicadores para a tomada de decisões, considerando as 

informações necessárias para gerar estes índices. Concluíram que existia grande 

quantidade de indicadores que podiam ser utilizados para a análise de desempenho de 

organizações hospitalares. Constataram também que os hospitais da amostra divulgaram a 

maioria das informações necessárias para se proceder ao cálculo dos indicadores de 

desempenho econômico-financeiro, onde consideraram liquidez, eficiência de ativos, 

lucratividade, rentabilidade e estrutura de capital. Por outro lado, afirmaram ter dificuldade 

em obter dados para o cálculo dos indicadores de desempenho operacional, onde 
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trabalharam com 16 indicadores, sendo que seis deles podiam ser obtidos a partir de dados 

disponíveis no DATASUS, como Tempo médio de permanência; Taxa de ocupação; FTE 

por Leito Ocupado, onde Full-Time Equivalent (FTE) representava o número de horas que 

uma pessoa trabalha em período dividido, pelo número de horas de uma jornada de 

trabalho; Participação das Receitas Ambulatoriais; Participação das Receitas de Internação; 

e Participação no Mercado. Declaram, ao final, que seriam necessários estudos futuros, 

para desenvolver padrão de eficiência financeira e operacional desse tipo de organização. 

 Considerando as pesquisas relacionadas aos hospitais universitários, alvo desse 

estudo, é possível encontrar estudos que utilizam diferentes tipos de indicadores de 

desempenho, entre eles aqueles que tratam do perfil econômico-financeiro dos hospitais 

universitários e que utilizam fonte de dados secundários como os relatórios de gestão 

anuais e outros documentos, que trazem informações sobre os indicadores financeiros e 

não financeiros, que podem ser obtidos em bancos de dados como no portal da 

Transparência da Controladoria Geral da União do governo federal ou no homepage dos 

hospitais (Silva, Costa & Morgan, 2004; Bonacim e Araújo, 2011; Brizola, 2010). 

 O uso de informações do banco de dados do Tribunal de Contas da União também 

é utilizado, pois a Constituição Federal, em seus artigos 70 a 74, estabelece que o controle 

externo sobre a responsabilidade do Congresso Nacional deverá contar com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União (TCU), e que esse órgão deverá assegurar e regular a efetiva 

gestão dos recursos públicos federais em benefício da sociedade. O TCU, desta maneira, é 

responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade e economicidade (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). 

Em 2009, o TCU realizou auditoria operacional nos Hospitais Universitários 

Federais, onde se investigou as gestões estratégicas, recursos financeiros, materiais, 

insumos e equipamentos, sistema de informação, avaliação de desempenho e processo de 

contratualização com o sistema SUS. Os resultados podem ser observados em acordões 

proferidos pelo TCU. Esses acordões foram utilizados por Barros (2013), em estudo que 

objetivou investigar se os Hospitais Universitários Federais, possuíam sistema de custos 

que subsidiaria a tomada de decisões. Em sua amostra incluíram nove hospitais dos 45 HU 

brasileiros e concluíram os resultados obtidos por eles e confirmam o que aponta a 

literatura de que, apesar de existir os normativos legais, não há sistema de custos nos 

Hospitais Universitários Federais que lhes forneça dados para a tomada de decisão, 

tornando assim dificil o planejamento e gerenciamento efetivo dos serviços, o controle 
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sobre os recursos, o monitoramento e a avaliação do desempenho dos hospitais. Propõem 

que os Hospitais Universitários implantem, com urgência, sistema de custo e aconselham 

como ideal o sistema de custeio por atividades (ABC), pois esse permite que se evidenciem 

os serviços, procedimentos e atividades que geram lucro ao sistema SUS e, assim, 

abastecer os HU de informações consideradas estratégicas que lhes permitirão concorrer 

com a rede privada de saúde. 

 Considerando ainda o desempenho dos HU no Brasil, Bonacim e Araújo (2011) 

desenvolveram estudo objetivando demonstrar como pode ser mensurado o valor 

econômico agregado à sociedade por Hospitais Universitários Públicos. Realizaram, então, 

estudo de caso envolvendo o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, coletando dados por meio de três métodos: análise documental, entrevista e 

observação direta. Na análise documental, as demonstrações contábeis da instituição, bem 

como as planilhas de custos, planilhas de faturamento e as tabelas de preços referenciais da 

área, foram estudadas. Utilizaram entrevista não estruturada envolvendo os responsáveis 

das áreas: assessoria técnica, grupo de avaliação de desempenho e seção de custos, áreas 

responsáveis pela criação, mensuração e gestão dos indicadores de desempenho. A 

observação direta deu-se por um dos autores em trabalho temporário, realizado na 

organização. Na metodologia, calcularam o Valor Econômico Agregado (EVA) com 

adaptações. Concluíram que o valor econômico agregado à sociedade ao longo prazo pela 

entidade é positivo. Essa medida de valor proposta indicou que a sociedade está obtendo 

retorno superior ao custo de oportunidade do capital investido, ou seja, o hospital está 

construindo valor econômico e, consequentemente, contribuindo para o bem-estar social. 

 Em estudo que analisou o desempenho do Hospital Universitário de Londrina, no 

Estado do Paraná, antes e após a contratualização com o Sistema Único de Saúde, 

registrou-se resultados relativos ao desempenho financeiro dessa organização, onde se 

observa que em todo o período analisado houve aumento da receita de 7%, sendo que no 

primeiro ano após a contratualização foi de 19%. No entanto, ressaltaram que nesse 

hospital existia, até o momento do estudo, déficit financeiro acumulado proveniente do 

reajuste insuficiente dos valores contratuais, em especial para o componente de média 

complexidade. Houve também o registro de que a receita ficou defasada em decorrência 

dos atrasos nos pagamentos pelo gestor local do SUS desde o segundo semestre de 2007. 

Tal situação gera desequilíbrio econômico e financeiro podendo comprometer as atividades 

desenvolvidas (Brizola, 2010). 
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 Lobo, Silva, Lins & Fieszman (2009) desenvolveram estudo onde avaliaram o 

impacto de reforma financeira na produtividade de 30 hospitais de ensino no Brasil. 

Utilizaram a medida de eficiência em análise envoltória de dados (DEA, do inglês data 

envelopment analysis), que se baseia em programação linear e é feita por meio da 

comparação de conjunto de unidades similares, denominadas, em inglês, decision making 

units (DMU), as quais consomem os mesmos inputs (recursos) para produzir os mesmos 

outputs (produtos), diferenciando-se unicamente nas quantidades consumidas e produzidas. 

Concluem que houve aumento do aporte financeiro em 51% dos hospitais pesquisados. 

Diante da grande crise de financiamento no período anterior à reforma, o aumento dos 

recursos observados no estudo pode minimizar a distância de deslocamento e/ou 

decontração da fronteira e o alívio financeiro para os hospitais de ensino que, inclusive, 

tiveram estratégias diferenciadas para gerenciar a produtividade. 

 Outro estudo envolvendo o desempenho econômico-financeiro dos HU brasileiros 

foi realizado por Silva, Costa e Tibério (2003) cujo propósito foi avaliar a evolução 

econômico-financeira dos hospitais universitários por meio de avaliação empírica de 

análise de custos sob a visão da Gestão Estratégica, que pode ser implantada no 

gerenciamento hospitalar, utilizando a base de dados e informações do Hospital 

Universitário da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasilia, para os períodos de 1998 

a 2002, onde se buscou indicadores financeiros e não financeiros para a análise. Em seus 

resultados, registraram que existe dessincronização entre as receitas e despesas durante o 

período em evidência, assim analisado as receitas totais que foram inferiores ao total de 

despesas. Afirmam também que essas inconsistências são produto de carência de 

elaboração de sistema de custeio, diferenciando tipos de atendimento e complexidade de 

serviços médicos, e utilização de equipes e equipamentos. Além disso, descrevem em seus 

resultados que o planejamento de receitas e despesas tem sido assíncrono, provocando a 

descapitalização do hospital durante o período; observaram também que a variação do 

valor gasto com materiais tem sido negativa desde o ano de 1999 e que a falta de 

planejamento no investimento em materiais, comprovada pelos grandes picos de variação, 

ocasionam aumentos bruscos nos investimentos e podem resultar em dificuldade na 

manutenção do fluxo de caixa. 

 Estudo de caso que envolveu o Hospital Universitário Cantídio, da Universidade 

Federal do Ceará, foi desenvolvido por Lima, Peter, Machado, Catrib & Meneses (2012). 

Nesse estudo reportaram às implicações da utilização do custeio alvo como ferramenta de 

gestão estratégica de custos, relativos ao serviço de transplante hepático feito nesse HU. 
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Para a coleta de dados utilizaram questionário, entrevistas e observação direta dos 

processos e atividades, além da análise de conteúdo dos relatórios contábeis. Por meio de 

análise do custeio alvo no hospital foi possível identificar a existência de um gap de 

aproximadamente 6%, bem como a possibilidade de redução em cerca de 70%, a partir dos 

conceitos de engenharia de valor, o que contribuiu para a melhoria da qualidade do serviço 

prestado e evidenciando a percepção da qualidade por parte dos usuários destes hospitais. 

Lima (2006) retratou em seu estudo como a Gestão da Qualidade e o método de 

Redesenho de Processos podem ser utilizados como estratégias para o Desenvolvimento 

Organizacional nos Hospitais Públicos Universitários, por meio de relato de caso que 

envolveu o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Campinas. Ao analisar os 

dados relativos ao desempenho econômico-financeiro, afirmam que tendo em vista os altos 

custos do hospital, principalmente aqueles destinados ao pagamento de pessoal, todas as 

áreas geradoras de receita apresentam déficits, pois o ressarcimento feito pelo SUS cobre 

pouco menos de 30% destas despesas, ficando a cargo da Universidade a complementação 

salarial e a manutenção das atividades existentes. Afirma que o hospital encontra-se em 

grave “crise financeira” e que acumulou dívida por volta de sete milhões de reais até o fim 

do ano de 2005. Alerta também para as dificuldades encontradas no mecanismo de 

captação de recursos do hospital citando, entre eles, a relação com o município de 

Campinas que, embora em Gestão Plena, não repassa nenhuma verba ao hospital; a relação 

com a Universidade praticamente sem repasse atualizado dos recursos orçamentários para 

a área de saúde e o não gerenciamento dos recursos financeiros, humanos, materiais e 

tecnológicos, devido à ausência, por muitos anos, de modelo de gestão interna para 

acompanhamento e controle desses custos. 

 

3.1.4.2.2 Indicadores de Desempenho Não Financeiros ou Operacionais 

 

Ao se trabalhar com o desempenho financeiro de um hospital é preciso também 

considerar que esse depende do desempenho operacional e os diferentes indicadores deste 

são também importantes e podem influenciar no resultado final. No entanto, apesar da 

análise por meio de indicadores operacionais hospitalares ser ferramenta fundamental na 

tomada de decisão e minimização de problemas para o gestor hospitalar, é necessário 

também que se considere a natureza volátil desses indicadores descritos por Borba (2006), 

que se modificam de acordo com diferentes situações (diante de alterações climáticas, 

casos de endemia ou epidemia, poder aquisitivo e outros). Nesse sentido, é aconselhável, 
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segundo La Forgia e Couttolenc, (2009), que a utilização desses indicadores seja 

acompanhada de comparações entre organizações hospitalares no país, através de estudos 

que envolvam, por exemplo, a metodologia do benchmarking.  

O benchmarking é instrumento gerencial que pode ser entendido como o ato de 

comparar sistematicamente informações, por meio de processo contínuo e sistemático, que 

pretende avaliar produtos, serviços e processos de trabalho de organizações que são 

reconhecidas como representantes das melhores práticas, com a finalidade de melhoria 

organizacional. Pode também ser definido com padrão de referência pelo qual outros 

podem ser medidos ou julgados. Existem diferentes modelos de benchmarking, entre eles o 

chamado benchmarking interno, que pretende comparar processos semelhantes entre 

diferentes áreas ou subáreas do hospital. Outro tipo é o chamado Benchmarking funcional, 

que compara processos semelhantes entre hospitais que atuam em mercados distintos, 

como nas comparações entre hospitais públicos e privados. Tem-se também o 

Benchmarking genérico, que avalia de forma contínua a produtividade de várias células de 

produção de um hospital, constituindo-se assim como sistema de reformulação contínua 

dos processos de uma empresa. Finalmente, tem-se o Benchmarking competitivo, que 

compara processos semelhantes entre concorrentes diretos (Machline & Pasquini, 2011). 

O uso das metodologias do Marcador balanceado e do Benchmarking permite levar 

de modo contínuo, aos dirigentes ou responsáveis pelas instituições, informações relativas 

às posições das organizações no mercado, sobre as ocorrências de eventos e sinais normais 

e também daqueles considerados anormais nos programas e serviços, sejam eles técnicos 

ou administrativos. Servem para informar sobre dados relativos à prestação de contas de 

interesse da sociedade, dos acionistas e proprietários das atividades, assim como para 

demonstrar os resultados alcançados (Bittar, 2004). 

O Escritório Regional da Organização Mundial de Saúde desenvolveu ferramenta 

de Avaliação de Desempenho para Melhoria da Qualidade em Hospitais (PATH). O 

objetivo do PATH é servir como instrumento que permita aos hospitais coletar dados 

referentes ao seu desempenho e depois compará-los com os de outros hospitais que estão 

dentro do mesmo contexto (mesmo nível de referência, de recursos financeiros, materiais, 

humanos, mesma região). Esse instrumento foi projetado para uso interno, não devendo ser 

utilizado com o objetivo de credenciamento ou acreditação de organizações (WHO, 2007). 

Na escolha dos indicadores é necessários identificar quais são os objetivos do 

estudo. Deverá ter clareza em relação às informações que se pretende obter e quais os 
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segmentos da organização farão uso dessas informações, se os investidores, o governo, os 

fornecedores ou os clientes. 

Diferentes propostas para indicadores operacionais podem ser encontradas na 

literatura, como aquela proposta por Bittar (2001). Para esse autor, o uso dos indicadores 

permite que se avaliem aspectos qualitativos e/ou quantitativos sendo eles relativos aos 

ambientes externo e interno, à estrutura, aos processos e aos resultados. Os indicadores 

externos são aqueles relacionados às condições de saúde de determinada população, de 

fatores demográficos, geográficos, educacionais, socioculturais, econômicos, políticos, 

legais e tecnológicos, e existência ou não de instituições de saúde e epidemiológicas. O 

autor recomenda também que a análise dos indicadores de saúde da comunidade deve 

sempre estar associada a outras, para que se possa garantir melhor avaliação das condições 

ou fatores que influenciam no perfil epidemiológico das populações. São considerados 

indicadores de saúde da comunidade: taxa de incidência, taxa de prevalência, taxa de 

letalidade, taxa de mortalidade geral, taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade 

infantil tardia, taxa de mortalidade neonatal precoce, taxa de mortalidade materna, taxa de 

natimortalidade, taxa de mortalidade por causa específica, indicadores econômicos e de 

política, indicadores demográficos e geográficos, indicadores epidemiológicos, indicadores 

educacionais, psicossociais, culturais e indicadores tecnológicos. 

 Os indicadores de meio interno (indicadores hospitalares), como os propostos por 

Bittar (2001), são divididos em áreas e subáreas e fundamentais para a formação de uma 

série de indicadores importantes para a administração das instituições de saúde. Entre os 

indicadores de meio interno, cita como importantes os indicadores de estrutura que se 

referem à capacidade planejada (leitos e camas), a capacidade operacional (leitos e camas), 

a capacidade ociosa, o número de consultórios, o número de salas cirúrgicas, as 

consultas/consultório/dia, as cirurgias/sala cirúrgica/dia, os exames/equipamento/dia e o 

quilo de roupa lavada/máquina/dia. E, ainda como indicadores de meio interno, inclui os 

indicadores que avaliam a produção e sugere para essa medição o número de atendimentos, 

número de internações, lista de espera e tempo de espera, pacientes-dias, taxa de ocupação 

hospitalar, taxa de necrópsia, número de cirurgias e partos e o rendimento/concentração, 

além das taxas de produtividade como o índice de produção por funcionário da 

área/subárea, índice de renovação ou giro de rotatividade, índice intervalo de substituição, 

média de permanência, funcionários/leitos e camas. 

Pronovost, Berenholtz & Ngo (2003), propõem outra classificação para indicadores 

de desempenho dos hospitais e os separa em quatro grupos: os indicadores de desfecho, de 
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processos assistenciais, administrativos e de complicações. Nesse modelo cada indicador 

envolve um conjunto diferente de indicadores (quadro 09). 

 

Quadro 09 - Classificação de Indicadores Operacionais para Hospitais 

Classificação Indicadores 

Indicadores de Desfecho Taxa de mortalidade; 

Tempo médio de permanência inferior a 7 dias; 

Tempo médio de permanência em ventilação mecânica 

(VMI); 

Tratamento eficaz da dor; 

Satisfação dos pacientes 

Indicadores de Processos Assistenciais Abordagem efetiva da dor; 

Uso adequado de transfusões de sangue; 

Prevenção de pneumonia relacionada à VMI; 

Profilaxia da úlcera por pressão; 

Profilaxia de trombose venosa. 

Indicadores de Processos 

Administrativos 

Demora das internações; 

Demora das altas; 

Cancelamento das cirurgias; 

Horas na Emergência. 

Indicadores de Complicações Taxa de readmissão não programada; 

Taxa de infecção relacionada a cateter; 

Taxas de infecções resistentes. 

Fonte: Pronovost, Berenholtz & Ng (2003). 

 

Como descrito anteriormente, e aqui ressaltado, Donabedian (1999), também 

descreve os indicadores de saúde como os de estrutura, que se relacionam aos recursos 

físicos, humanos, materiais, equipamentos e financeiros necessários para a assistência à 

saúde; os de processo que se referem às atividades envolvendo profissionais de saúde e 

usuários que inclui diagnóstico, tratamento, aspectos éticos de relação profissional, equipe 

de saúde e paciente e os indicadores de resultado que correspondem ao produto final da 

assistência prestada, considerando a saúde, satisfação de padrões e expectativas dos 

usuários. 

Para Donabedian (1999) e citado por Bittar (2000) indicadores de estrutura 

envolvem as condições físicas de uma instituição, os seus funcionários, instrumentais, 

equipamentos, móveis, aspectos relativos à organização, entre outros. Indicador de 

processos ou técnicas operacionais é aquele que envolve as atividades de cuidados 

realizados para um paciente, ligados quase sempre ao resultado, assim como atividades 

ligadas à infraestrutura para prover meios para atividades fins, como 

ambulatório/emergência, serviços complementares de diagnóstico/terapêutica, e internação 
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clínico-cirúrgica para atingirem suas metas. E, finalmente, os resultados são demonstrações 

dos efeitos produzidos no paciente, pela ação conjunta de fatores ambientais, estrutura e 

processos, e que se expressam após algo ser feito ou não no paciente, podendo também 

envolver efeitos desencadeados por operações técnicas e administrativas entre as áreas e 

subáreas de uma instituição. Outro indicador descrito por Bittar (2001) refere-se aos 

indicadores para eventos sentinela, utilizado para medir o quanto é sério, indesejável e 

também o quanto pode ser evitável resultado negativo relacionado às falhas durante a 

execução dos cuidados prestados ao paciente. 

Conforme revisto por Guerra (2011), grande parte desses indicadores estão 

disponíveis no DATASUS (Banco de Dados do SUS) e compondo esta importante base de 

dados em saúde no Brasil tem-se o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), o 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), o Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-

SUS), o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS) e o Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB), implantada mais recentemente e com abrangência 

ainda reduzida (Quadro 10). No Brasil, o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema 

Único de Saúde (SIH-SUS) é sistema de base de dados público, que apresenta informações 

administrativas de saúde, com abrangência nacional e que tem como fonte de dados as 

Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) (Lemos, Chaves & Azevedo, 2010). Essas 

autorizações estão relacionadas aos pagamentos de internações, realizadas em hospitais 

públicos e privados conveniados ao SUS. Apesar das limitações de abrangência e 

qualidade do SIH-SUS e do SIA-SUA, estas são as únicas fontes de dados de internações 

hospitalares e atendimentos ambulatoriais para todo o Brasil. Considerando os objetivos 

desses sistemas, mesmo que sua utilização priorize ocontrole de provisão e gastos com a 

assistência ambulatorial e hospitalar, a partir de seus dados é possível avaliar a própria 

descentralização da saúde, considerando aspectos como o financiamento da assistência à 

saúde ou a produção e resolubilidade dos serviços de saúde (Scatena &Tanaka, 2001). 
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Quadro 10 – Principais Características do Banco de Dados do DATASUS 

Sistema 

Características 

SIH-SUS SIA-SUS 

Referência Internações hospitalares do 

SUS 

Atendimentos ambulatoriais do 

SUS 

Origem dos dados AIH (autorização de 

internação hospitalar) 

BPA (boletim de produção de 

serviços ambulatoriais) 

Utilização Vigilância 

Planejamento 

Avaliação 

Controle 

Auditoria 

Abrangência Somente serviços prestados ao SUS 

Periodicidade de 

atualização 

Aproximadamente a cada 2 meses 

Fonte: Guerra (2011). 

O Ministério da Saúde do Brasil estabeleceu a Padronização da Nomenclatura no 

Censo Hospitalar, por meio da Portaria nº 312, de 02 de maio de 2002, e define os 

indicadores hospitalares disponíveis no DATASUS conforme descrito no quadro 11. 

 

 

Quadro 11 – Indicadores Operacionais de Desempenho Hospitalar segundo o Ministério da 
Saúde do Brasil 

 

Indicadores 

Operacionais 

Conceito 

Taxa de Ocupação 

Hospitalar 

Relação percentual entre o número de pacientes-dia e o número de 

leitos-dia em determinado período, porém considerando-se para o 

cálculo dos leitos dia no denominador os leitos instalados e 

constantes do cadastro do hospital, incluindo os leitos bloqueados e 

excluindo os leitos extras. 

Óbitos Quantidade de internações que tiveram alta por óbito, nas AIH 

(Autorização de Internação Hospitalar) aprovadas no período. 

Número de altas Refere-se ao número de saída de paciente da unidade de internação 

por alta (curado, melhorado ou inalterado), evasão, desistência do 

tratamento, transferência interna, transferência externa ou óbito. As 

transferências internas não são consideradas saídas. 

Continua... 
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Continuação do Quadro 11 – Indicadores Operacionais de Desempenho Hospitalar segundo 
o Ministério da Saúde do Brasil 

Indicadores 

operacionais 

Conceito 

Número de 

leito/funcionários 

O número de funcionários em relação à soma do número de leitos e 

de camas existentes (terapia intensiva) em operação durante o 

tempo considerado. 

Taxa de mortalidade 

hospitalar 

Relação percentual entre o número de óbitos ocorridos em pacientes 

internados e o número de pacientes que tiveram saída do hospital, 

em determinado período. Mede a proporção dos pacientes que 

morreram durante a internação hospitalar. 

Taxa de rotatividade É a relação entre o número de pacientes saídos (altas e óbitos) 

durante determinado período, no hospital, e o número de leitos 

postos à disposição dos pacientes, no mesmo período. Representa a 

utilização do leito hospitalar durante o período considerado. 

Taxa de infecção É a relação percentual entre o número de infecções adquiridas pelo 

paciente, durante sua permanência no hospital, em determinado 

período, e o número de pacientes saídos (altas e óbitos), no mesmo 

período. 

Taxa de Cesárea É a relação entre o número total de partos cesáreos e o total de 

partos (normais e cesáreos) realizados por uma operadora no ano 

considerado. 

Número de Leitos/dia Número de leitos disponíveis x número de dias do período. 

Número de Paciente dia Somatório do número de pacientes internados (dia-a-dia) no 

período. 

Número total de 

internações hospitalares 

Quantidade de AIH aprovadas no período, não considerando as de 

prorrogação (longa permanência). Este é um valor aproximado das 

internações, pois as transferências e reinternações estão aqui 

computadas. 

Valor total pago por 

internação 

Valor referente às AIH aprovadas no período. Este valor não 

obrigatoriamente corresponde ao valor repassado ao 

estabelecimento, pois, dependendo da situação das unidades, estes 

recebem recursos orçamentários ou pode haver retenções e 

pagamentos de incentivos, não aqui apresentados. Portanto, este 

valor deve ser considerado como o valor aprovado da produção. 

Número de internações 

hospitalares 

Número médio de internações hospitalares financiadas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), por 100 habitantes, na população residente 

em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Valor médio pago com 

internação hospitalar 

Valor médio das AIH aprovadas, computadas como internações, no 

período. 

Dias de permanência Total de dias de internação referentes às AIH aprovadas no período. 

São contados os dias entre a baixa e a alta. 

Média de permanência Média de permanência das internações referentes às AIH aprovadas, 

computadas como internações, no período. 

Fonte: Autoria própria a partir de dados do DATASUS (2014). 

 

Outro estudo que apresenta indicadores de desempenho para os hospitais foi 

desenvolvido por Marinho e Façanha (2000), que classificaram os chamados indicadores 
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estruturais em: (i) de insumos e (ii) de tipo de produtos. Nos indicadores de insumo, têm-se 

sete grupos de indicadores; enquanto que os de tipo de produtos contam com três grupos. 

No primeiro grupo de insumos incluem-se informações referentes à mão-de-obra e avaliam 

as variáveis do trabalho realizado pelos vários funcionários do hospital. Segundo Calvo 

(2002), que também utiliza essa classificação para os indicadores estruturais, consideram 

como exemplo do primeiro grupo dos indicadores de insumo as horas de trabalho dos 

médicos, de pessoal auxiliar, de pessoal administrativo e de pessoal de apoio. 

Considerando os demais grupos pertencentes aos indicadores de insumo, descreve-

se o segundo grupo como aqueles que se referem à estrutura do hospital, como o número 

de leitos e de ambulatórios, a área física e os equipamentos. No terceiro grupo têm-se 

indicadores relativos às despesas gerais e os relativos aos dispêndios financeiros de custeio 

e manutenção, não sendo considerados nesse grupo os gastos com mão-de-obra e capital 

(compras de material deconsumo, de medicamentos e de alimentos). O quarto grupo 

relaciona-se aos serviços de apoio aos ambientes hospitalares e envolvem indicadores 

como segurança, lavanderia e limpeza (Marinho & Façanha, 2000; Calvo, 2002). 

No quinto grupo têm-se os serviços auxiliares como os de diagnóstico e terapia – 

exames laboratoriais, radiografias e a fisioterapia. No sexto grupo, são consideradas as 

informações sobre o paciente como idade, sexo, local de residência, antecedentes médicos, 

consultas anteriores, internações e diagnóstico inicial. No sétimo grupo que inclui os 

insumos ambientais, descrevem-se os fatores relativos ao ambiente geral de operação do 

hospital e que geralmente não são controlados pela administração do hospital, como 

localização geográfica, natureza administrativa, quadro de morbidade e características 

sócio-econômicas e culturais da população atendida (Marinho & Façanha, 2000; Calvo, 

2002). 

No grupo dos indicadores identificados como produtos, tem-se (1) de tratamento; 

(2) de processos; e (3) sociais. O primeiro grupo relativo ao tratamento, conta-se com 

variáveis que se relacionam às intervenções sobre o paciente no hospital como as cirurgias, 

os cuidados ambulatoriais, o número de internações, os dias de permanência, o número de 

altas, o número de óbitos, os exames realizados e a intensidade de cuidados. O segundo 

grupo, identificado como o dos processos, é representado pelas ações, estruturas e 

condições que interferem na qualidade dos serviços prestados. No terceiro grupo que inclui 

indicadores de produto, incluem-se dados que mostram a importância social do hospital na 

prestação de serviços em áreas distantes, isoladas e carentes, além do atendimento da 

população de baixa renda (Marinho & Façanha, 2000; Calvo, 2002). 
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Silva, Barreto, Sousa & Lucena (2006) propõem outro conjunto de indicadores não 

financeiros que geralmente são usados nas avaliações de desempenho dos hospitais, seja 

em estudos qualitativos como nos quantitativos, são eles: a taxa de ocupação de leitos, o 

prazo médio de permanência, a taxa de rotatividade dos leitos e a taxa de mortalidade. 

Marinho, Moreno e Cavalini (2001) alertam que o uso desses indicadores na 

qualificação de hospitais ou de sistemas hospitalares deve ser precedido de análises muito 

acuradas. Justificam tal orientação pelas dificuldades que podem se colocar na análise final 

do desempenho, pois valores maiores da taxa de ocupação e da taxa de rotatividade podem 

se relacionar aos bons desempenhos dos hospitais, baixa ociosidade dos leitos e, portanto, 

alta eficiência. No entanto, essa conclusão isolada não é encerrada, assim precisa ser 

acompanhada pelo perfil dos custos e da qualidade dos serviços hospitalares. 

Os mesmos autores afirmam também que taxas muito altas de ocupação também 

podem se relacionar a alta prevalência de morbidades, baixa resolutividade e pouca reserva 

para emergência. Assim também as altas taxas de rotatividade podem associar-se aos altos 

números de reinternações e, dependendo do grau de complexidade e do tipo de 

diagnóstico, podem também associar-se as internações desnecessárias. 

Outro indicador que não deve ser analisado isoladamente devido a sua 

complexidade é o prazo médio de permanência, segundo Silva et al. (2006). Valores baixos 

para esse indicador podem se relacionar a altas precoces, a óbitos prematuros ou a óbitos 

inevitáveis que demandariam internações em organizações especiais. Por outro lado, 

valores altos para a média de permanência podem significar a baixa capacidade de 

resolução dos casos atendidos. 

Barnum e Kutzin (1993) defendem que a taxa média de permanência do paciente e 

a taxa de ocupação são parâmetros que retratam a variação dos custos hospitalares. 

Considerando-se que o custo do tratamento tende a ser similar em diferentes hospitais, 

pode relacionar-se a maior taxa de ocupação com custos mais baixos por paciente, porque 

os custos indiretos são distribuídos pelos leitos usualmente preenchidos. Quando a 

ocupação maior se associar a poucas admissões, mas com permanências mais longas, pode-

se pensar em custos de hospedagem mais elevados em relação ao número de pacientes, 

assim como o custo médio por admissão será também maior. 

Por meio de indicadores operacionais, é possível realizar a análise de desempenho 

da gestão financeira dos hospitais no que se refere ao retorno econômico-financeiro de suas 

atividades, resultado (por exemplo, da comparação entre fontes de receita e entre custos 

operacionais) (LaForgia & Couttolenc, 2009). Vários estudos e trabalhos têm sido 
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desenvolvidos com o mesmo intuito de ampliar o conhecimento e gerar informações 

importantes e essenciais para o desenvolvimento do setor hospitalar brasileiro, como, por 

exemplo, o trabalho desenvolvido por Brizola, Gil e Cordoni Júnior (2011), que 

analisaramo desempenho do Hospital Universitário de Londrina, no estado do Paraná - 

Brasil, antes e após a contratualização com o SUS, mediante avaliação das dimensões 

“estrutura” e “resultado” e as respectivas categorias de análise. Na comparação feita, 

afirmam que a dimensão “estrutura” apresentou melhora nas categorias instalações, 

equipamentos e receita, e piora na categoria de recursos humanos; considerando o 

desempenho da dimensão “resultado”, afirmam haver melhora nas categorias produção, 

ensino e pesquisa, e piora, na categoria de custos e qualidade; não houve alteração de 

desempenho na categoria “produtividade”. Enfatizam em suas conclusões que os principais 

resultados atribuídos à contratualização foram: aumento dos equipamentos de saúde, 

aumento dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade, ampliação 

da oferta de consultas especializadas e aumento da receita. 

Outro estudo realizado no Brasil envolvendo o desempenho de hospital de ensino 

utilizou o banco de dados do Sistema Orçamentário, do Anuário Estatístico da 

Universidade de Brasília e de Relatórios Estatísticos do período de 1998 a 2002 do 

Hospital Universitário de Brasília. Analisaram indicadores financeiros e não financeiros 

para avaliar a evolução econômico-financeira dos hospitais universitários por meio de 

avaliação empírica de análise de custos sob avisão da Gestão Estratégica. Afirmam que os 

indicadores não financeiros, analisados mensalmente pelos Gestores do Hospital 

isoladamente não refletem o desempenho do HUB e que é fundamental acoplar à análise de 

desempenho os indicadores financeiros para que se obtenha análise mais completa e 

confiável. Concluem, principalmente, que é necessário definir o foco de atuação dos 

hospitais universitários para que estes possam alcançar posição econômica e financeira 

sustentável. Recomendam também que seja promovida a redução sincrônica de custos com 

as estratégias da instituição. Recomendam a análise de custos baseada na Gestão 

Estratégica, como metodologia capaz de superar as dificuldades de controle dos custos de 

saúde e avaliação de desempenho dos Hospitais Universitários (Silva, Costa & Tibério, 

2003). 

Lobo, Silva, Lins, Fiszman & Bloch (2011) também desenvolveram estudo que 

avaliou o desempenho de 104 hospitais gerais de ensino no Brasil, contratualizados até o 

final de 2006. Mediram o desempenho dos hospitais de ensino por Análise Envoltória de 

Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) e estudaram a influência de fatores ambientais 
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na eficiência encontrada. Apresentaram em seus resultados que a média de eficiência foi 

49% (DP=26%) e cinco hospitais foram considerados eficientes. As variáveis que mais 

influenciaram para a eficiência foram porte hospitalar, alta intensidade e baixa dedicação 

de ensino. Concluem que a eficiência hospitalar sofre influência de variáveis ambientais e 

que nem todas as variáveis são suscetíveis à governabilidade do gestor. Devem ser 

consideradas na pactuação de metas para financiamento. 

Em outro trabalho envolvendo 30 hospitais gerais universitários federais, Lobo, 

Lins, Silva e Fiszman (2010), avaliaram o desempenho e a integração entre as dimensões 

de assistência e de ensino. Elaboraram modelo de data envelopment analysis em redes 

(network DEA) para analisar o desempenho dos hospitais universitários federais, a partir 

de dados do Sistema de Informação dos Hospitais Universitários do Ministério da 

Educação, referentes ao segundo semestre de 2003, e os resultados do modelo network 

foram comparados àqueles dos modelos DEA tradicionais para avaliação das vantagens da 

nova proposta metodológica. Considerando os principais resultados encontrados, afirmam 

que a eficiência dos hospitais avaliados variou entre 0,19% e 1,00% (média = 0,54%). 

Identificaram também que os hospitais priorizam o ganho de eficiência assistencial e 

alertam para a necessidade de dobrar o número de alunos de medicina e aumentar os 

residentes em 14% para que se tornem eficientes na dimensão de ensino. 

Em mais um trabalho desenvolvido por Lobo et al., (2009), os autores avaliaram o 

impacto da reforma de financiamento na produtividade de hospitais de ensino. Para 

alcançar os objetivos, utilizaram na metodologia à análise envoltória de dados, 

considerando retornos variáveis de escala e orientação a input, utilizando dos dados do 

Sistema de Informações dos Hospitais Universitários Federais. Contruiu-se, então, as 

fronteiras de eficiência e produtividade em 2003 e 2006, com técnicas de programação 

linear, por meio de análise envoltória de dados e considerando retornos variáveis de escala 

e orientação a input. O Índice de Malmquist foi calculado para identificar mudanças de 

desempenho ao longo dos anos, considerando a eficiência técnica (razão entre os escores 

de eficiência em tempos distintos) e eficiência tecnológica (deslocamento da fronteira no 

período considerado). Concluíram que a reforma gerou o desenvolvimento de melhorias 

gerenciais, mas seria necessário maior tempo de acompanhamento para observar mudanças 

mais efetivas do modelo de financiamento. 

Outro trabalho que avaliou o desempenho operacional de um hospital utilizou a 

taxa de absenteísmo entre enfermeiros do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro. Os autores concluem que a ocorrência do absenteísmo envolvem 
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múltiplas dimensões, entre elas, as relações interpessoais, as condições de trabalho e os 

processos de gestão, que não podem ser compreendidos somente pela perspectiva 

quantitativa. Os resultados deste estudo podem ser usados para o planejamento e 

implementação de medidas preventivas para redução do absenteísmo no hospital e também 

de outros contextos, especificamente na intervenção sobre os fatores multicausais, através 

de ações direcionadas às necessidades dos profissionais e da instituição (Abreu, 2009). 

Dantas (2011) também avaliou o desempenho de amostra de 22 hospitais 

universitários do Brasil, por meio dos seguintes indicadores: taxa de ocupação hospitalar, 

média de permanência, densidade de alunos de graduação, densidade de alunos da 

residência médica, produção acadêmica docente, média dos valores pagos para autorização 

de internação hospitalar e sustentabilidade operacional global. Após análise dos resultados, 

afirma que apenas duas das sete variáveis estudadas explicam a variação no financiamento 

dos hospitais pelo Programa Interministerial, sendo elas a densidade de alunos de 

graduação e a produção acadêmica. Desta forma, afirma não ser possível rejeitar por 

completo a hipótese de que o financiamento das ações dos HU, por meio de recursos do 

Programa Interministerial de Reforço à Manutenção dos Hospitais Universitários Federais, 

no período de 2004 a 2008, pode ser explicado por meio de seus desempenhos operacional, 

financeiro e acadêmico. 

Silva, Valácio, Botelho e Amaral (2014) desenvolveram estudo que também 

avaliou as informações contidas em prontuários de pacientes consecutivos das enfermarias 

de clínica médica de dois hospitais públicos de ensino: Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais e Hospital Odilon Behrens. Estes autores 

apresentaram, então, como objetivo analisar os motivos de atraso na alta hospitalar de 

pacientes internados em enfermarias de clínica médica. Na metodologia para análise dos 

prontuários, utilizaram o Appropriateness Evaluation Protocol visando definir o momento 

a partir do qual as anotações do prontuário permitiam concluir que a permanência no 

hospital não mais era adequada. O total de dias de atraso na alta hospitalar foi definido 

como intervalo entre esse momento e a data da alta hospitalar efetivada. Foi também 

categorizando os principais motivos relacionados ao atraso da alta hospitalar, por meio de 

instrumento próprio, tendo sido realizada análise de frequências. Constataram ao final a 

ocorrência de percentual elevado de atraso na alta hospitalar, nos dois hospitais. O atraso 

se relacionava, principalmente, a processos que podem ser melhorados por intervenções da 

equipe assistencial e dos gestores. O impacto na média de permanência hospitalar e na taxa 
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de ocupação foi expressivo e preocupante, num cenário de relativa escassez de leitos, além 

do longo tempo de espera para internação. 

Análise de prontuários médicos para avaliar o desempenho de hospitais de ensino 

foi também usada por Pavão, Andrade, Mendes, Martins & Travassos, (2011) em estudo 

cujo propósito foi avaliar a qualidade da informação desses documentos em três hospitais 

de ensino do Estado do Rio de Janeiro, a fim de estimar a incidência de eventos adversos 

(EA). Concluem que as informações indispensáveis ao cuidado apresentaram baixo 

registro nos prontuários. Ressaltaram a importância da elaboração de medidas que 

contribuíssem para as melhorias na qualidade do prontuário, que refletirão na qualidade da 

assistência ao paciente. 

Outro estudo que tratou dos hospitais públicos universitários brasileiros foi 

desenvolvido por Versa et al. (2012) e teve como objetivo avaliar a qualidade das 

Prescrições de Enfermagem (PE) em dois hospitais de ensino público. A qualidade das PE 

foi determinada por meio dos Índices de Classificação abordados na literatura. Descrevem 

nos resultados que a maioria das PE era correta e adequada. No entanto, ainda observaram 

PE classificadas como inadequadas, como incompletas ou inexistentes. Concluíram que, 

nos hospitais investigados, a PE necessita ser melhorada, seja em termos de quantidade 

como de qualidade. 

Considerando o processo de reestruturação nos últimos anos, que determinou nova 

relação entre o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Educação (MEC) no 

financiamento dos hospitais universitários das universidades federais e a implementação 

pelo Ministério da Saúde do processo de certificação dos hospitais universitários que 

incluiu conjunto de metas a serem atingidas nos processos financeiro, de gestão e 

educação, bem como do modelo assistencial a ser seguido, Longaraya e Ensslinb (2014) 

propõem o uso de metodologia para avaliar o desempenho dos hospitais universitários. A 

partir da metodologia muticritérios para servir de apoio à decisão (MCDA), desenvolveram 

modelo personalizado de avaliação de desempenho para auxiliar os gestores de um hospital 

universitário federal do Brasil na identificação, operacionalização e mensuração de 

critérios que contemplem as metas pactuadas com o MS/SUS para a obtenção ou 

renovação da certificação junto a esse Ministério. Concluem, ao final, que o modelo 

proposto trouxe contribuições ao nível teórico, como o detalhamento da fase de 

estruturação e suas etapas, bem como da fase de avaliação, que viabiliza o entendimento de 

aspectos específicos da implementação da metodologia. No nível prático, as contribuições 
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se relacionaram com a capacidade da MCDA de gerar entendimento para o decisor, que é 

participante ativo de todo o processo e a potencialidade para tratar de cenários complexos. 

As dificuldades de financiamento das atividades prestadas pelos HU, associadas à 

reestruturação do modelo de atendimento vinculado ao SUS, foi também tema do estudo 

desenvolvido por Bonacim e Araújo (2010). Os autores desenvolveram estudo que 

descreveram a experiência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, (HCFMRP-USP) na implantação da metodologia de custos, baseada em atividades 

(ABC), impulsionados pela necessidade de mapear custos por atividades para demonstrar, 

de forma adequada, como pode ser mensurado o impacto do ensino nos custos 

assistenciais, visto que a agenda democrática nacional tem reivindicado transparência, 

accountability e, fundamentalmente, eficiência na gestão dos recursos públicos. 

Os autores supracitados concluem, então, que durante a implantação da 

metodologia de gestão dos custos, várias dificuldades ou restrições foram encontradas para 

se executar os sistemas de custeio (por absorção e ABC) no HCFMRP-USP. Entre as 

restrições, apontam para a dificuldade de obter dados contábeis e estatísticos devido a 

fatores como a incompatibilidade dos sistemas existentes (algumas áreas ainda não tinham 

sido totalmente informatizadas), além da falta de confiabilidade das informações 

fornecidas. Para resolver essa questão, foram desenvolvidas ações para sensibilizar a 

organização sobre a importância de sistema de custeio e conquistar o envolvimento dos 

responsáveis das unidades pelo fornecimento de dados referentes à produção do setor sob 

sua responsabilidade. Foi possível também, durante o desenvolvimento do trabalho, 

verificar a deficiência do custeio por absorção, que não permite que se analise claramente o 

comportamento dos custos e como cada serviço prestado contribui a partir de sua receita e 

custos. O custeio por absorção é limitado também por tratar de forma arbitrária os 

chamados custos indiretos, promovendo distorções que comprometem na qualidade da 

informação. Ao proporem a implantação do sistema ABC para o controle de custos, 

observaram grandes dificuldades pela natureza do serviço prestado por um hospital do 

setor público. No entanto, afirmam que há vantagens na implantação do sistema ABC, que 

permite o melhor controle dos custos, que passa a ser mais adequado à realidade e com 

maiores perspectivas para a gestão de recursos. Diante dos desafios atuais que se impõem 

aos hospitais universitários, representados pela demanda maior de serviços por uma 

sociedade mais exigente, pelo compromisso de desenvolver novas tecnologias e de 

desenvolver ações relativas ao ensino, recebendo para isso recursos escassos, é necessário 
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que a gestão de custos seja feita de forma eficiente, para se alcançar saúde de qualidade e a 

inserção de mais pacientes no sistema público de saúde. 

Em outro estudo, Bonacim e Araújo (2010a) demonstraram como pode ser 

mensurado o impacto da atividade de ensino no valor econômico agregado por um hospital 

universitário público à sociedade. Justificam tal estudo pela importância ou pelo valor 

econômico que o capital intelectual representa em uma sociedade, onde a tecnologia e a 

economia avançam rapidamente. Consideramo capital intelectual de uma empresa como o 

seu conhecimento, sua experiência, a especialização e os diversos ativos intangíveis (em 

vez do tangível, físico e financeiro). Discutem indicadores mais adequados para melhorar o 

processo de gestão de avaliação de investimentos, realizados pela sociedade (Estado) em 

hospitais universitários públicos. Após verificarem vários modelos de mensuração do 

capital intelectual, sob o enfoque da avaliação econômico-financeira tradicional, onde a 

atividade de ensino representa custo adicional, influenciando a atratividade econômica de 

hospital universitário, os autores passam a descrever e a defender a gestão baseada em 

valor, como melhor modelo para avaliar o impacto do capital intelectual no desempenho 

econômico-financeiro dos hospitais de ensino. Nesse modelo, denominado de EVA ou 

VEA (valor econômico agregado), vários ajustes contábeis são propostos, entre eles 

destaca-se tratar os gastos como investimentos, representados por ativos diferidos, devendo 

ser periodicamente amortizados. Outro ajuste corresponde à apropriação da despesa que 

passa a ser feita a partir da comercialização efetiva do produto. Essas mudanças são 

acompanhadas da manutenção de valor fixo do custo médio ponderado do capital (CMPC). 

Concluem ao final que a avaliação de desempenho proposta no trabalho permitiu 

demonstrar a relação entre o investimento em capital intelectual (competência e 

tecnologia) e os custos “gerados” (atividades de ensino e pesquisa). 

Os Serviços Hospitalares de Emergência (SHE) nos hospitais brasileiros têm se 

caracterizado por longas filas de espera, superlotação e grande pressão por novos 

atendimentos. Diante dessa realidade, o Ministério da Saúde (MS) tem proposto a Política 

Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (Humaniza SUS), que inclui 

Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR), como diretriz e dispositiva de 

interferência nos processos de trabalho em SHE. Dentro desse tema, Vituri et al. (2013), 

avaliaram, na ótica dos trabalhadores, a estrutura, o processo e o resultado dos Serviços 

Hospitalares de Emergência que adotam a diretriz Acolhimento com Classificação de 

Risco, em dois hospitais de ensino do Estado do Paraná. Em seus resultados sugerem 

ocorrer promoção de ambiente acolhedor e humano, privacidade e segurança, acolhimento 
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do acompanhante e acolhimento e classificação de todos pacientes. Por outro lado, 

obtiveram discordância quando analisaram fatores como o conforto do ambiente, sistema 

de referência e contra referência, priorização de pacientes graves no atendimento pós-

classificação, comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e reavaliação da 

diretriz. Concluem, então, que os trabalhadores avaliam o desenvolvimento da diretriz 

como precário, em razão, principalmente, da falta de estrutura física e deficiências no 

processo de atendimento. 

 

3.1.4.2.3 Indicadores de Desempenho relacionados ao Nível de Satisfação dos 

Clientes 

 

 Indicador importante para a avaliação do desempenho dos serviços de saúde é a 

satisfação dos pacientes/clientes. Nesse tipo de avaliação, trabalha-se com a percepção da 

qualidade, o que envolve critérios objetivos e subjetivos. Segundo Fadel e Régis Filho 

(2009), usar a percepção a respeito da qualidade do serviço público dos clientes internos 

(funcionários) e externos (usuários) como indicador de desempenho é importante, pois 

representa o primeiro passo para o desenvolvimento de ações que contribuirão para as 

melhorias desejadas. Afirmam que a avaliação da percepção permite ao gestor do sistema, 

conhecer o entendimento de ambos os clientes e assim direcionar melhor suas estratégias e 

ações, além de ser importante também para os próprios profissionais que, ao entender a 

percepção da qualidade segundo a visão de seus clientes, estarão mais preparados para 

atender suas expectativas. 

Sixam, Spreeuwenber & Van Der Pasch (1998) definem satisfação como o estado 

de prazer ou contentamento com uma ação, evento ou serviço e é determinado de forma 

considerável pelas expectativas dos clientes e de suas experiências. Para Oliver (1981), a 

satisfação envolve os sentimentos dos clientes em relação à experiência de consumo 

particular. Por isso propõe que a satisfação seja consequência de avaliação mental a partir 

da experiência vivida pelos clientes e resultante dos serviços prestados. Isto implica, 

portanto, que a qualidade do serviço percebida é considerada como construção cognitiva, 

ao mesmo tempo em que a satisfação é reação afetiva a experiência de um serviço 

específico, como consequência, de processo de avaliação. 

Kotler (2003) avança para discussão que explica satisfação como sentimentos de 

felicidade ou desprazer de uma pessoa, determinando a comparação do resultado de um 

produto ou serviço em relação às suas expectativas. A partir dessa interpretação, a 
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satisfação do cliente é descrita como o resultado de avaliação cognitiva e afetiva, onde 

alguns padrões determinados de comparação são usados para avaliar o desempenho 

percebido. Se acontecer de o desempenho esperado (expectativa do cliente) ultrapassar o 

desempenho percebido, os clientes tornam-se insatisfeitos. Por outro lado, se a expectativa 

é menor do que o desempenho percebido, os clientes passarão a ficar felizes e satisfeitos. 

Caso contrário, quando o desempenho percebido é igual à expectativa, os clientes não 

estarão nem satisfeitos nem insatisfeitos, criando o que ele chamou de cenário indiferente 

ou neutro. 

Peprah e Atarah (2014) afirmam que vários estudos reportam que a satisfação do 

paciente é influenciada por inúmeros fatores que podem desempenhar papel crítico. Entre 

eles, cita: as atitudes dos enfermeiros frente ao paciente; a capacidade de entregar serviço 

rápido, sem perda de tempo; a capacidade de divulgar informação aos doentes e da 

disponibilidade de novas tecnologias. Outros estudos, comentados por Peprah (2014), 

incluem a capacidade do hospital em prestar serviços 24 horas; a paciência do médico para 

explicar claramente o que estava errado com os pacientes antes de aplicar o tratamento, 

proporcionando aos pacientes informações detalhadas sobre a sua medicação; a aparência e 

limpeza do hospital. Parasuraman, Zeithaml e Berry, (1985), ao explicarem satisfação em 

relação à qualidade do serviço, argumentam que qualidade do serviço corresponde à 

diferença entre o serviço previsto ou esperado (expectativas dos clientes) e o serviço 

percebido (as percepções dos clientes). Se a expectativa dos clientes é maior que o 

desempenho percebido, ocorrerá lacuna na qualidade do serviço. Essa lacuna ou gap não 

deve ser vista simplesmente como a insatisfação do cliente, mas sim como oportunidade 

para melhorar o serviço e para atender às expectativas dos clientes. 

Segundo Badri, Attia e Ustadi (2008), embora tenham sido desenvolvidas pesquisas 

para identificar as dimensões em que a qualidade da saúde e satisfação do paciente deva 

ser medida, a confirmação de construções e indicadores que estabeleçam essa relação entre 

qualidade do atendimento integral e satisfação necessita ser mais bem compreendidas. 

Assim, desenvolveram estudo com objetivo de apresentar vários modelos de avaliação da 

qualidade do serviço em saúde e a satisfação de pacientes que receberam alta hospitalar. 

Testaram esses modelos em pacientes que receberam alta em hospitais públicos nos 

Emirados Árabes. Vários modelos (com um, dois, três e quatro construções), com 

estruturas diferentes, foram testados e investigados por meio da análise fatorial 

confirmatória. O modelo final recomendado se baseia em três construções: qualidade do 

atendimento, processos e administração, e informações. O modelo final recomendado 
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caracterizou-se por ser capaz de capturar atributos da qualidade da saúde em país em 

desenvolvimento, como os Emirados Árabes Unidos e poderiam representar outros 

modernos sistemas de saúde. Ele pode ser usado como base para a avaliação das práticas 

em saúde a partir do ponto de vista do paciente. O estudo destaca a importância da 

satisfação dos pacientes com o serviço oferecido como fator preditor da qualidade do 

atendimento. Ao final, o estudo apoia o uso do modelo de três fatores, apesar da análise 

indicar que todos os outros quatro modelos testados proporcionaram ajuste aceitável para 

os dados. Os resultados obtidos podem fornecer informações importantes para os gestores 

dos hospitais, confirmando que a qualidade dos cuidados em termos de confiabilidade 

(incluindo a competência, conhecimento e confiança), o profissionalismo e cortesia, 

empatia e outros indicadores tangíveis são cruciais quando se trata de avaliar os serviços. 

No entanto, esta é apenas parte da história como este estudo confirma. Já que se verificou 

também que os pacientes consideram igualmente importantes o processo, a organização em 

termos de disponibilidade e acesso aos recursos, bem como regras, regulamentos e 

questões administrativas. Por fim, os pacientes que receberam alta se preocupam com as 

informações em termos de comunicação, envolvimento e a comunicação de informação na 

alta como crucial, quando se trata de avaliar o serviço de saúde. Portanto, para melhorar a 

percepção dos pacientes em relação à qualidade dos serviços prestados pelos hospitais dos 

Emirados Árabes, gestores e médicos devem concentrar-se em ambos os lados, o do 

consumidor e o do fornecedor dos serviços de saúde. 

 O questionário SERVQUAL, desenvolvido no Marketing Science Institute (MSI), 

tem como objetivo avaliar serviços, medindo a qualidade funcional em diferentes setores 

da área, a partir da identificação do grau de satisfação dos clientes. É modelo já 

consolidado e utilizado em diferentes setores de atividade para mensuração da qualidade 

em serviços, como evidenciado na literatura (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2005; 

Karatepe, Babakus, 2005; Lovelock & Wright, 2004; Zeithaml e Bitner, 2003; 

Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988; Ahmed & Samreen, 2011; Pinho, Macedo & 

Monteiro, 2007). Hamdam, Saleem (2013), em estudo desenvolvido na Palestina 

(Cisjordânia) e Flotta et al. (2012) em estudo realizado na Itália, também avaliaram a 

percepção dos usuários e profissionais da saúde e afirmaram ser extremamente importante 

o desenvolvimento de pesquisas para mostrar a percepção das pessoas que recebem 

assistência e cuidados, executados por equipe de saúde, e dos profissionais envolvidos no 

atendimento. 
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A interação entre pacientes e profissionais de saúde é fundamental, pois influencia 

na satisfação dos pacientes. Essa relação proporciona ao paciente a oportunidade de 

analisar e avaliar a qualidade do serviço e, inversamente, oferece ao fornecedor a 

oportunidade de gerir a qualidade do serviço a partir das percepções dos doentes (Peprah & 

Atarah, 2014). Muitos trabalhos têm utilizado esse indicador para avaliar o desempenho 

dos hospitais universitários, entre eles pode-se citar o estudo desenvolvido por Schmidt et 

al. (2014), que analisou o grau de satisfação de pacientes internados no pronto socorro de 

um hospital universitário da região central do Rio Grande do Sul. Concluem, a partir da 

análise dos resultados, que os usuários estão satisfeitos com os serviços prestados pelas 

equipes de enfermagem, médica e de nutrição, e insatisfeitos com algumas variáveis 

relativas à infraestrutura e ao ambiente do pronto socorro. 

Traçar o perfil das puérperas atendidas no setor de alojamento conjunto do HU-

USP e conhecer a satisfação dessas com relação aos cuidados de enfermagem foi o 

objetivo do estudo desenvolvido por Santos, Brito e Shimoda (2011), que afirmam na 

conclusão que a maioria das puérperas atendidas no alojamento conjunto do HU-USP 

ficaram satisfeitas com os cuidados de enfermagem recebidos durante sua internação. 

Coloço, Holanda e Portero-McLellan (2009) desenvolveram pesquisa que teve 

como objetivo identificar o grau de satisfação dos pacientes em relação às dietas oferecidas 

em um hospital universitário e sua relação com o tempo de internação, gênero e idade dos 

pacientes. O estudo constatou, ao final, que o gênero e a idade interferem no grau de 

satisfação em relação às refeições oferecidas pelo hospital, bem como a temperatura, o 

sabor/tempero, consistência e composição modificadas. Recomendam que devam ser 

tomadas medidas que possam melhorar a palatabilidade da dieta, como por exemplo, o uso 

de temperos (ervas), que podem contribuir para a melhor aceitação e maior grau de 

satisfação de refeições hospitalares. 

Outro estudo que avaliou a satisfação do paciente em relação ao serviço de 

alimentação em hospital universitário foi desenvolvido por Silva, Frota, Maior e Pinto 

(2012). Nesse estudo, os autores se propuseram a desenvolver e testar modelo para avaliar 

a qualidade do referido serviço, a fim de propor sugestões de melhorias para a Gestão 

Hospitalar do Hospital Universitário Getúlio Vargas. A principal conclusão da pesquisa foi 

que o modelo desenvolvido e testado pode servir como instrumento para que os gestores do 

referido hospital obtenham serviço de melhor qualidade, melhorando também os itens 

identificados como índices de menor satisfação pelos pacientes investigados, entre eles a 
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pontualidade na entrega do almoço, temperatura do alimento e cordialidade da copeira 

durante o atendimento, variedade no cardápio, textura e sabor do alimento. 

Lima e Dutra (2011) desenvolveram estudo em um Hospital Universitário da Zona 

da Mata de Minas Gerais, cujo objetivo era compreender a percepção do enfermeiro sobre 

sua participação no Programa de Qualidade implantado no hospital. A partir da análise das 

entrevistas feitas, concluíram que os enfermeiros reconhecem a importância do programa 

de Qualidade Total e acreditam que trará mudanças positivas no serviço de enfermagem, 

apesar das dificuldades em sua aplicação. Estes profissionais da saúde compreendem a 

importância de seu papel nos Programas de Qualidade Total em Serviços de Saúde, porém 

ficou evidenciado que deve haver melhor capacitação desses profissionais para melhor 

entendimento acerca da qualidade total. 

Outro estudo que envolveu a satisfação de enfermeiros com os serviços prestados 

em hospital de ensino foi desenvolvido por Nunes, Tronchin, Melleiro & Kurggant, (2010). 

Nesse estudo, os autores pretenderam conhecer os elementos constituintes da satisfação e 

insatisfação no trabalho, e compreender o significado de satisfação e insatisfação na 

perspectiva de enfermeiros de um hospital público e de ensino no Município de São Paulo. 

A análise dos dados revelou que os enfermeiros encontram-se satisfeitos em trabalhar no 

HU da Universidade de São Paulo (USP), por concordarem e acreditarem em sua missão e 

na proposta de trabalho, bem como pela perspectiva de oportunidades de aprendizado e 

crescimento profissional, oferecidas pela instituição. Do ponto de vista pessoal, os 

participantes relatam, como um dos principais fatores de satisfação no trabalho, à escolha 

da profissão, acrescidos aos sentimentos de felicidade, de prazer e reconhecimento pelo 

trabalho realizado, pelo exercício previsto na sua função e ao próprio processo de trabalho. 

Considerando a dimensão institucional, ficou claro a imprescindível existência do 

quantitativo e do qualitativo de recursos humanos e materiais, autonomia no gerenciamento 

de sua unidade e da equipe, adequado relacionamento interpessoal e participar na tomada 

de decisões. Registraram ainda a importância da participação na tomada de decisões como 

fator determinante e desencadeador de outros elementos que englobam a satisfação. Em 

relação à insatisfação dos enfermeiros, afirmam que esta ocorre quando eles não encontram 

os aspectos mencionados e que fatores como baixa remuneração salarial, jornada de 

trabalho em turnos e nos finais de semana, e reduzido número de profissionais de 

enfermagem podem contribuir para a ausência ou diminuição da satisfação. Os 

profissionais do HUUSP consideram que a insatisfação no trabalho depende do que a 

organização oferece ao trabalhador, aliado ao que cada pessoa deseja para si na 



_____________________________________Capítulo III   Estrutura Conceitual e Revisão de Literatura  

 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa 

                135 
 

organização, e no atendimento ou não de suas necessidades, seguindo parâmetro 

considerado exequível nos aspectos econômicos, sociais, físicos e mentais. 

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados teve a 

qualidade do atendimento dos seus profissionais, a dos serviços prestados e a sua 

resolubilidade, avaliados segundo o grau de satisfação de seus usuários. Após a análise dos 

resultados, os autores concluíram que os usuários manifestaram satisfação, principalmente, 

quanto aos aspectos humanitários da relação médico-paciente e a principal insatisfação 

referira-se às instalações. Todavia, tal insatisfação não é significativa a ponto de incidir na 

opinião quanto à capacidadede resolubilidade e na recomendação a terceiros. De modo 

geral, os pesquisadores consideraram que os usuários estavam satisfeitos com os serviços 

prestados (Cintra et al., 2012). 

Simões et al. (2010) avaliaram a satisfação dos clientes internados em relação às 

atividades lúdicas realizadas pelo grupo Sarakura, criado com o propósito de levar 

entretenimento às pessoas hospitalizadas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal 

do Triângulo Mineiro (HC/UFTM). Concluíram que o trabalho do grupo apresentou boa 

aceitação, mediante a atuação de seus integrantes que buscam promover cultura de respeito 

e de valorização da vida humana. 

Moura e Luce (2004) desenvolveu pesquisa de satisfação com clientes internos e 

externos de quatro hospitais em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, sendo dois 

universitários e dois não universitários. O trabalho abordou o tema satisfação dos clientes e 

encontros de serviço, que são visto como aqueles momentos em que o paciente interage 

com a empresa prestadora de serviços, por meio de seus funcionários de linha-de-frente. 

Apoiados pela literatura que dizem que esses eventos influenciam na satisfação dos 

clientes, os autores se propuseram a verificar a relação dos encontros de serviço com a 

satisfação de clientes nos hospitais. Os resultados evidenciaram a influência dos encontros 

de serviços na satisfação dos clientes, observados ao longo de todo o processo de 

atendimento hospitalar, bem como a relação entre a satisfação desses clientes com a 

intenção de recomendação do serviço. 

Descrever o desenvolvimento dos questionários utilizados para a avaliação da 

satisfação de pacientes internados em hospital universitário especializado na saúde da 

mulher, bem como os principais resultados obtidos após a realização das entrevistas, foi o 

objetivo de Cacique et al., (2012), onde registraram que o índice de satisfação geral médio 

com os serviços prestados foi de 89,87% (numa escala de 0% a 100%) e as principais 

queixas se relacionaram ao barulho e à temperatura dos quartos no hospital. 
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Pereira (2009) desenvolveu estudo cuja finalidade foi demonstrar o grau de 

satisfação dos usuários com o Serviço de Atendimento em Saúde à Comunidade Universitária 

(SASC) do Hospital Universitário de Florianópolis, a partir da percepção de seus alunos, 

professores e técnicos, e assim fornecer informações aos gestores para superar as 

dificuldades encontradas no atendimento, melhorando a qualidade dos serviços. Através da 

pesquisa foi possível perceber que, de maneira geral, o SASC atende as necessidades dos 

seus usuários e presta serviço com qualidade no atendimento. Ficaram evidenciadas 

algumas medidas que podem contribuir para a melhoria na qualidade do atendimento do 

SASC, como a diminuição no tempo de espera para marcações de consulta com 

especialistas a partir da abertura de mais vagas; diminuição do tempo de espera para o 

atendimento, revendo a forma de marcação de consultas que poderia ser alcançada por 

meio do sistema de consultas por hora marcada; ampliação do espaço físico; 

aproveitamento das desistências por meio de lista de espera; melhora na sinalização para 

encontrar o local; aprimorar o conforto dos ambientes como aumento dos números de 

cadeiras confortáveis e conserto das já existentes; divulgar por meio de cartazes e folhetos 

explicativos a forma como o usuário pode formular sua reclamação e manifestar sua 

sugestão; utilização de vídeos com matérias informativas sobre saúde na sala de espera; 

mais equipamentos para realização de exames; buscar atendimento mais humanizado, onde 

médicos e técnicos se apresentem pelo nome e demonstração de mais interesse aos 

sentimentos e informações prestadas pelo paciente. Concluem, então, que a utilização de 

ferramentas que avalia a satisfação do usuário representa bom indicador da qualidade do 

atendimento dos serviços prestados em hospitais. 

 

3.2 HOSPITAIS COMO ORGANIZAÇÃO 

 

A terminologia organização pública é usada em sentido abrangente, envolvendo 

entidades sem fins lucrativos que apresentam como características principais: “a 

sobrevivência e a ação independentes dos mecanismos de mercado ou da existência de 

lucro ou superávit; a remuneração global independe, em grande parte, do preço do serviço 

pago pelos clientes, seus objetivos são baseados em interesses comunitários mais amplos, 

cujo alcance ultrapassa os limites de satisfação de seus interesses particulares e a cultura 

organizacional tende a se caracterizar por forte senso de identidade e de aderência à missão 

socioeconômica” Motta (1979). Muitos trabalhos apontam para as diferenças entre 
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organizações do setor público e do privado. No quadro 12 são apresentadas algumas destas 

diferenças na visão de alguns autores. 

Quadro 12 - Resumo das Diferenças entre os Setores Público e Privado 

Pontos de 

divergência/Autores 

Descrição 

Propriedade e objetivos 

organizacionais 

(Appleby, 1945; Motta, 

1979; Wright, Kroll & 

Parnell, 2000) 

Ao contrário das organizações privadas que visam ao lucro ou o 

aumento do valor para os acionistas proprietários, as 

organizações públicas são de propriedade do Estado e visam ao 

alcance de objetivos sociais. 

Multiplicidade de 

expectativas 

(Motta, 1979; Ring & 

Perry, 1985; Allison, 1996; 

Boyne, 2002; Rainey & 

Bozeman, 2000) 

A organização pública tem uma quantidade de stakeholders a 

quem deve atender maior do que a organização privada. Cada 

stakeholder tem um conjunto de expectativas, que podem ou não 

divergirem entre si, isso gera uma multiplicidade de expectativas. 

Ambiguidade de objetivos 

(Appleby 1945; Motta, 

1979; Ring & Perry, 1985; 

Allison, 1996; Rainey & 

Bozeman, 2000; Boyne, 

2002) 

Como as decisões em organizações públicas são indissociáveis 

do cunho político, dependem da negociação para formar 

coalizões políticas a fim de serem aprovadas. Como cada grupo 

tem seu interesse próprio, o processo de negociação leva a 

formulação proposital de objetivos vagos e ambíguos, para obter 

maior apoio ou menor resistência. Nas organizações privadas, 

especificamente nas com fins lucrativos, os objetivos são 

relativamente mais estáveis focando no lucro, no crescimento de 

valor de mercado, na rentabilidade financeira e/ou no market 

share. 

Complexidade de escopo 

(Appleby, 1945; Ring & 

Perry, 1985; Boyne 2002; 

Rainey & Bozeman, 2000) 

As organizações privadas têm como escopo atender as vontades 

dos acionistas. Entretanto, a organização pública deve atender 

aos anseios de toda a população, consequentemente, tem uma 

amplitude de atuação maior, observando o desdobramento das 

suas ações em diversos setores e níveis sociais. 

Abertura para 

informações 

(Ring & Perry, 1985; 

Allison, 1996; Boyne 2002) 

Enquanto que nas organizações privadas a transparência é uma 

indicação de boa prática de gestão. Nas organizações públicas, 

que são mais permeáveis a pressões e controles externos, a 

prestação de contas é uma obrigação legal. 

Competição e atuação no 

mercado 

(Motta, 1979; Nutt & 

Backoff, 1993; Allison, 

1996.) 

A administração privada vive um ambiente de livre competição. 

Assim, se não for eficiente não sobrevive. Por outro lado, a 

administração pública goza de estabilidade em função da dotação 

orçamentária e monopólio de mercado. Resultando em uma 

reduzida emergência em eficácia e eficiência. 

Nível de formalização 

(Appleby, 1945; Ring & 

Perry, 1985; Carbone, 

2000) 

Forte controle das ações por meio da criação de grande 

quantidade de regras e órgãos de controle com a finalidade de 

aumentar a previsibilidade e reduzir o risco. Isso pode causar 

discrepância entre planejamento e realidade. 

Continua…. 
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Continuação do Quadro 12 -  Resumo das Diferenças entre os Setores Público e 

Privado 

Pontos de 

divergência/Autores 

Descrição 

Forte influência de 

interesse político 

(Appleby, 1945; Ring & 

Perry, 1985; Allison, 1996; 

Boyne 2002) 

As decisões têm como base critérios políticos de eficiência 

política e não necessariamente de eficiência e eficácia da 

finalidade organizacional. Nas organizações do setor privado, a 

busca é por alcance de interesse privado. 

Horizonte temporal das 

escolhas 

(Ring & Perry, 1985; Berry 

et al., 1994) 

As ações escolhidas tendem a se restringirem dentro do tempo de 

mandato de quem está no poder, o que pode não comportar ações 

necessárias para a sociedade que podem gerar maiores 

benefícios. Apesar de essa limitação também estar presente em 

organizações do setor privado, o mandato pode ser renovado 

indefinidamente, podendo, assim, comportar ações com 

horizontes temporais de longo prazo. 

Fonte de recursos 

(Motta, 1979; Ring & 

Perry, 1985; Wright, Kroll 

& Parnell, 2000) 

A organização pública tem como fonte de recursos os impostos e 

as taxas, já na privada a sobrevivência ocorre em função da 

efetividade do mercado e das vendas. 

Autonomia e gestão 

limitada 

(Ring & Perry, 1985; 

Murphy, 1987; Bresser-

Pereira, 1995; Vinzant & 

Vinzant, 1996; Boyne 

2002) 

As ações do administrador público são delimitadas para aquilo 

que a lei permite. Além disso, o processo administrativo é 

marcado por alta sistematização das ações para controle. Nas 

organizações privadas, essa lógica é invertida, pois é permitido 

ao gestor privado realizar tudo aquilo que a lei não proíba. 

Limitação na estrutura de 

incentivos 

(Motta, 1979; Nutt & 

Backoff, 1993; Vinzant & 

Vinzant, 1996; Boyne 

2002) 

Os incentivos são dados em função de indicadores de 

desempenho, o que na administração privada, em geral, está 

ligada a indicadores de resultado de mercado ou financeiros. 

Porém, como na administração pública os objetivos são sociais, 

assim são mais abstratos e menos quantificáveis. Isso os torna de 

difícil mensuração, dificultando a elaboração de indicadores de 

desempenho. 

Fonte: Ota, 2014. 

 

Pepe e Oliveira (2013) afirmam que as empresas públicas brasileiras vivem 

importantes e grandes transformações. Essas empresas são pressionadas pela necessidade 

de apresentar resultados que correspondam às metas sociais ambiciosas e possuem 

necessidade de gerar recursos financeiros que possam recuperar o capital investido de 

maneira adequada e coerente com os objetivos estratégicos. Desta maneira, as instituições 

se vêm diante da necessidade de buscar novos modelos de gestão e de governança mais 

eficazes que contribuam para que se alcance maior eficiência dos gastos públicos e nos 

investimentos, que permita melhorar também a provisão de bens públicos; oferecer serviço 
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de melhor qualidade, controlar de forma mais eficiente o uso dos recursos, incluindo os 

recursos complementares para a realização de investimentos (Pepe & Oliveira, 2013). 

Conforme Giacobbo (1997) em meados da década de 1980, o setor público passou a 

adotar o planejamento estratégico. Para Kemp (1990), a incorporação do planejamento 

estratégico na administração pública se deu devido às mudanças políticas e econômicas, 

alterações demográficas, a demanda por novos padrões urbanos e o desenvolvimento de 

novas tecnologias. 

Para Bryson (2004) a implementação do planejamento estratégico nas organizações 

publicas permitiu que gestores e líderes incorporassem o pensamento estratégico e 

criassem o valor público, encontrando também o melhor ajuste da organização com o 

ambiente externo. Para Bryson (2004), o termo valor público significava um processo de 

responsabilidade coletiva de produzir empresas, políticas, programas, projetos, serviços e 

infraestrutura (física, tecnológica e social) com objetivo de avançar em ações de interesse 

público e bem público a um custo razoável, com objetivo de criar valor público, isto é, 

aumentar a liberdade, a qualidade de vida e a felicidade para todos. 

Para Ota (2014) as principais contribuições do planejamento estratégico na visão de 

Bryson foram: permitir o desenvolvimento do pensamento estratégico e a criação de 

estratégias; contribuir para a implementação de estratégicas em ambientes marcados por 

mudanças constantes; facilitar o estabelecimento de prioridades a partir dos objetivos; 

permitir que se façam previsões futuras a partir das decisões do presente; contribuir para a 

tomada de decisões mais eficientes e eficazes, além de permitir o controle das atividades e 

a cobrança pela melhoria do desempenho.  

Rebelo e Almeida (2008) apontam muitas vantagens na implantação do 

planejamento estratégico nas instituições públicas como: (a) estimular o comportamento 

sinérgico das áreas funcionais da organização que garante o comportamento harmônico das 

diferentes áreas funcionais de maneira a integrá-las no processo de definição da direção a 

ser seguida; (b) Permite que a organização passe de reativa a proativa ao estimular a 

interação positiva com o ambiente, provocando uma mudança de foco, com os esforços 

direcionados para os eventuais desvios do futuro, negociando assim seu ambiente futuro, o 

que gera desenvolvimento da organização; (c) estimula o executivo a priorizar a função 

diretiva e não apenas o exercício de atividades do dia-a-dia; (d) facilita a tomada de 

decisão contribuindo para melhores resultados; (e) promove o uso de modelos 

organizacionais mais eficazes, baseados em processo descentralizado de planejamento que 

envolve as várias áreas da organização, além de possibilitar o fortalecimento da orientação 
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estratégica, a implantação de modelos mais flexíveis, a capacidade de adaptação às 

mudanças ambientais atuais e futuras; (f) contribui para maior racionalização e 

implementação do processo orçamentário, pois aos serem orientadas pelo planejamento 

estratégico e pelo quadro geral de orçamento, as áreas funcionais podem apresentar 

propostas com maior grau de coerência programática e mais adequadas às limitações 

financeiras.  

Para Cunha e Akel Sobrinho (2002), não existem mais dúvidas de que o 

planejamento estratégico é útil e conveniente para as organizações públicas, sejam elas 

pequenas ou grandes.   

O uso do planejamento estratégico em organizações públicas prestadoras de 

serviços e entidades privadas sem fins lucrativos ocorreu em 1979, segundo Motta (1979), 

com maior ênfase a partir de 1994 (Araújo & Gonçalves, 2011). Em pesquisa mais recente, 

desenvolvida entre 2008 e 2012, o Tribunal de Contas da União (TCU) identificou 

aumento do uso do planejamento estratégico na administração pública federal, elevando de 

47% em 2008 para 79% em 2010 e 85% em 2012 (Brasil, 2008, 2010, 2012).   

Apesar dos benefícios do planejamento estratégico para as organizações públicas, 

vários autores discutem sobre as dificuldades da sua aplicação nas instituições públicas, 

especialmente na administração direta (Giacobbo, 1997; Wilson, 1990; Mintzberg, 1994; 

Mankins & Steele, 2006; Zainko, 1999; Cecílio, 2001; Arguin, 1989; Pinto, 1982).  

Desta maneira, os incrédulos afirmam que o planejamento estratégico apresenta 

características tecnoburacratas, estimula a burocracia, limitando a criatividade e a participação 

(Zainko, 1999; Cecílio, 2001; Arguin, 1989). Pinto (1982) critica a aplicação dessa 

ferramenta no setor público devido a marcada descontinuidade administrativa e a 

fragilidade da autoridade planejadora em defender uma decisão.  

O autor Giacobbo (1997) adverte que o processo de planejamento estratégico não pode 

se iniciar se não houver apoio político que lhe dá o suporte necessário.  Aponta também, entre 

os fatores que interferem no sucesso de sua implementação nessas organizações, as mudanças 

no contexto, o grau de interação da organização com o ambiente, o volume e qualidade das 

informações, à capacitação dos participantes e fatores burocráticos. 

Para Ansoff e McDonnell (1993) as principais dificuldades pelas instituições públicas 

em implementar o processo de planejamento estratégicos são: a necessidade de uma liderança 

forte capaz de promover sinergia e principalmente a resistência a mudanças que gera 

sentimento de ameaça, promovido pelas possíveis alterações na relação de cultura ou de 

estrutura de poder.  
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 Para Ota (2014), ainda é necessário que se considere que as organizações públicas 

são regidas por princípios do Direito Administrativo (Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência), que determinam diferenças quanto ao processo de 

implementação do planejamento estratégico em comparação com o que ocorre nas empresas 

privadas.  

Ainda dentro deste ponto de vista, segundo Bresser-Pereira (1995) e Nutt (2005) o 

princípio da legalidade, obriga a formalidade de cada procedimento e contribui para o 

fortalecimento da burocracia; o que pode gerar uma barreira a autonomia e a flexibilidade 

necessárias ao gestor público na tomada de decisões diante de mudanças no ambiente, 

como pretende o planejamento estratégico.  

Além disso, o princípio da Publicidade obriga a completa transparência da 

organização pública, diferenciando-a de organizações privadas (Nutt, 2005; Perry & 

Rainey, 1988), o que na concepção de Motta (2001) determina uma barreira, uma vez que, 

as instituições públicas são mais intensamente submetidas aos processos de vigilância, que 

pressionam suas ações no sentido de terem maior coerência com as decisões passadas.  

Mesmo entre os defensores do planejamento estratégico nas organizações públicas, 

como Cunha e Akel Sobrinho (2002), há o alerta para as necessidades de se adaptar o 

modelo adotado as características específicas das instituições públicas.  

As mudanças estabelecidas pelo desenvolvimento tecnológico e a medicina 

científica, juntamente com a pressão social determinada pelo aumento da demanda e a 

exigência de serviços de maior qualidade, tiveram efeitos sobre as organizações que 

prestam serviços de saúde, incluindo os hospitais, que tiveram também que buscar novas 

formas de gestão em tempos de crise (Ruthes e Cunha, 2007; Burmester et al, 2007). 

Dieng et al., (2007) afirmam que os avanços alcançados na área médica 

determinaram mudanças nos ambientes dos hospitais, que passaram a ser tratados como 

empresas, sendo então necessário uma nova maneira de gerenciar, de maneira inovadora e 

sistemática, que se preocupasse com a gestão dos custos, e que elaborasse instrumentos 

que facilitassem a tomada de decisão, pois a tecnologia apenas não poderia garantir 

resultados, sendo assim necessário o planejamento estratégico.  

La Forgia & Couttolenc, (2009), afirmam que o Brasil contava neste ano com 7.400 

hospitais e 471 mil leitos, divididos em três subsetores principais: 

- Hospitais públicos que são administrados por autoridades federais, estaduais e 

municipais e que a maioria obtém financiamento do poder público.  A maior parte deles 

são ligados ao governo municipal (71%), e o que resta são caracterizados como hospitais 
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estaduais. O governo federal opera em alguns hospitais por meio do MS e do MEC, onde 

se enquadram os hospitais universitários federais. 

- Hospitais privados que são conveniados ou contratados pelo SUS. Correspondem a 

70% das unidades privadas e são financiados pelo setor público. Este grupo inclui então a 

maioria das instituições sem fins lucrativos (filantrópicas e beneficentes) e pelo menos a 

metade dos com fins lucrativos. As instituições filantrópicas vinculadas ao SUS apesar de 

prestarem serviços através de convênios, ainda oferecem pelo menos 60% de seus leitos ao 

SUS. Também os hospitais privados financiados pelo SUS recebem recursos provenientes 

de fontes privadas. 

- Hospitais particulares com fins lucrativos e alguns filantrópicos não financiados pelo 

SUS. Correspondem a 20% de todas as unidades hospitalares do Brasil e são administradas 

e custeadas de forma privada, representam a realidade de 30% de todos os hospitais 

privados. 

Apesar das últimas décadas terem sido marcadas pelo aumento do parque hospitalar 

e pela melhora do acesso dos pacientes aos serviços prestados por essas organizações, 

observa-se ainda desigualdades na distribuição espacial dos recursos hospitalares, 

principalmente aquele relativo aos serviços de alta tecnologia. A relevância dos serviços 

hospitalares também pode ser confirmada pelo fato de serem eles os responsáveis por 

setenta e cinco por cento de todos os atendimentos de emergência e uma grande parcela do 

atendimento ambulatorial no Brasil. Grande parte destes serviços são produzidos pelo 

SUS, inclusive os custos com internação em unidades privadas (Forgia & Couttolenc, 

2009). 

A tarefa de gerenciar um hospital não pode ser comparada ao de uma outra 

empresa, uma vez que estas organizações são marcadas pela grande complexidade, o que 

pode ser confirmado pelo que declara Celestino, (2002): 

“Os hospitais estão entre os organismos mais 

complexos de serem administrados. Neles estão 

reunidos vários serviços e situações simultâneas: 

hotelaria, lavanderia, serviços médicos, limpeza, 

vigilância, restaurante, recursos humanos, 

relacionamento com o consumidor. De certa forma, é 

natural que todos esses organismos fossem, cada vez 

mais, regidos por leis, normas, regulamentações e 

portarias, vindas de diversos órgãos e instituições – um 

arcabouço legal cada vez mais dinâmico e variado” 

(Celestino, 2002). 
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Hulse e Soares (2012) também descrevem a administração hospitalar como 

complicada, principalmente em hospitais públicos, e justificam esse fato pela 

complexidade da organização marcada pelos seguintes fatores: (i) a fonte de arrecadação 

financeira das mesmas, cujas verbas são provenientes do poder público, (ii) e a existência 

de um sistema duplo de autoridade, dividida entre o setor administrativo e os demais 

funcionários do hospital que são dispostos em um sistema hierárquico e o poder exercido 

pelos médicos, que confronta a administração na defesa de seus próprios interesses.  

Ainda considerando a complexidade da organização hospitalar, Senhoras (2007) 

defende que os hospitais são constituídos de uma das estruturas mais complexas da 

sociedade moderna, devido às especificidades do setor, e pelas funções que vem 

desempenhando ao longo da história, tais como: 

“Recuperar, manter e incrementar os padrões de 

saúde de seres humanos. Essas funções demandam 

um conjunto altamente divergente e complexo de 

atividades, tais como a realização de atendimentos, 

exames, diagnósticos e tratamentos, o planejamento 

e execução de internações, intervenções cirúrgicas e 

outros procedimentos” (Senhoras, 2007, p. 45). 

 

Considerando a complexidade destas instituições e seu funcionamento na lógica dos 

mercados, Gurgel Junior & Vieira (2002) afirmam que: 

“[...] organizações hospitalares, públicas ou 

privadas, estão inseridas num ambiente complexo e 

singular que as condiciona a um funcionamento 

inadequado diante da lógica da acumulação 

lucrativa dos mercados. Pois, independentemente de 

sua natureza, ambas as condições estão 

subordinadas a princípios éticos e legais que 

normatizam o setor saúde e as políticas 

governamentais, que colocam os hospitais frente a 

uma diversidade de interesses divergentes a 

contemplar” (Gurgel Junior & Vieira, 2002, p. 330). 

 

Schortell e Kaluzny (1993) declaram resumidamente como principais fatores 

responsáveis pela complexidade das organizações hospitalares: a dificuldade em definir e 

mensurar os resultados; as funções que exercem são consideradas extremamente variáveis 

e mais complexas do que em outras organizações; a maior parte do trabalho é de natureza 

emergencial; o trabalho proporciona pouca margem de ambiguidade e erro; as atividades 

dos membros da organização são extremamente profissionalizadas e eles são mais leais à 

profissão do que à organização; existe pouco controle organizacional ou gerencial efetivo 
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sobre o trabalho dos médicos; em muitas organizações hospitalares existe dupla linha de 

autoridade, o que gera problemas de coordenação e autoridade. 

 Diferentes autores como Schultz & Johnson, (1979) e Burmester & Richard (1995) 

apontavam que outros fatores relativos à pressão do ambiente externo também impactam a 

dinâmica dos hospitais, entre eles: a) problemas econômicos que interferem na evolução 

dos orçamentos hospitalares; b) a pressão social que reivindica e obriga os hospitais a 

evoluir na qualidade como empregador; c) o aparecimento de novas doenças para as quais 

nem sempre os hospitais estão preparados para tratar, mas precisam enfrentar; d) a 

necessidade dos hospitais disporem a população tratamentos que envolvem novas 

tecnologias.  

 Juntam-se a todos esses fatores, outras tarefas que precisam ser desempenhadas 

pelos hospitais no sentido de atender às exigências legais, como as obrigações de natureza 

jurídica, regulamentar ou política, que se relacionam a imagem dos hospitais. Desta forma, 

torna-se evidente que essas instituições estão expostas a pressão do ambiente externo, que 

ao sofrer mudanças, determina que as organizações de saúde se adaptem constantemente, o 

que contribui ainda mais para o nível de complexidade destas e gera um grande desafio de 

organização e gestão dos hospitais (Amaral, 2013). 

 Considerando a realidade e o próprio conceito dos hospitais públicos universitários 

tem-se um aumento ainda maior da complexidade na administração, uma  

vez que, estas instituições acumulam outras atribuições além da função de 

assistencialismo, como se pode verificar na definição proposta por diferentes autores 

apresentados no quadro 13. 
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Quadro 13 - Conceitos de Hospitais Universitários 

Autores Definições de Hospital Universitário 

Cauduro 

(1990) 

Os hospitais universitários são hospitais de ensino, ligados a universidade e, 

consequentemente, ao Ministério da Educação. São de fundamental importância 

política e estratégica, dentro do sistema de saúde, simultaneamente como 

formadores de recursos humanos para a saúde, prestadores de serviços 

assistenciais e produtores de conhecimento. 

Médici 

(2001) 

Caracteriza-se como um prolongamento de uma universidade onde se oferece 

ensino na área de saúde, provendo treinamento ao graduando, exerce assim papel 

de hospital de ensino, além de ser responsável por atendimento médico de alta 

complexidade (nível terciário) a uma parcela da população. 

Ministério 

da 

Educação 

(2005) 

Os hospitais universitários prestam serviços altamente especializados, 

caracterizados pela qualidade e tecnologia de ponta à população. São, portanto, 

centros de formação de recursos e espaços que promovem o desenvolvimento de 

novas tecnologias na área de saúde, disponíveis a população pela sua atividade 

assistencialista. Com a prestação de serviços promove também à assistência a 

população, a formulação de protocolos técnicos para diferentes doenças, 

utilizados na Rede SUS. Responsabilizam-se também pela atualização técnica 

dos profissionais de todo o Sistema de Saúde. 

Ministério 

da Saúde 

(2009) 

Os hospitais universitários são caracterizados como hospitais de ensino que se 

organizam como instituições hospitalares públicas ou privadas que fazem parte 

da rede própria, que pode ser também contratada ou conveniada com o SUS, 

certificados pelo MS e pelo MEC como instituições de atenção a  saúde. São 

instituições importantes por formarem recursos humanos, seja em cursos de 

graduação ou pós-graduação, além de desenvolverem pesquisas científicas e 

avaliação tecnológica. São tratados como referência na atenção a saúde de alta 

complexidade. 

Torres 

(2003) 

Existe uma diferença entre hospital universitário e hospital de ensino, pois aquele 

pertence a universidade e recebe recursos específicos utilizados na produção de 

recursos humanos e produção científica, enquanto o hospital de ensino se 

compromete apenas com a formação de profissionais, funcionando assim como 

campo de estágio. 

Fonte: Autoria própria. 

A pressão exercida pelas mudanças instaladas na sociedade moderna atinge, toda a 

rede hospitalar, seja ela pública ou privada e segundo Burmester; Pereira, & Scarpi, (2007) 

para garantir gestão de qualidade em tempos de crise é necessário atender às demandas do 

processo assistencial e gerencial, através da implantação de um modelo de gestão que 

permita a otimização do processo gerencial hospitalar, que é visto hoje como uma empresa. 

Os avanços observados na sociedade moderna provocaram também transformações 

no ambiente das empresas, incluindo as empresas hospitalares, produzindo assim a 

necessidade de se implantar processos de gerenciamento inovadores, sistematizados, que 

ofereçam instrumentos que facilitem a tomada de decisão, pois somente o avanço 

tecnológico não garante o sucesso de uma empresa, é necessário que haja planejamento e 
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estratégias. Desta forma, os hospitais poderão se tornar mais competitivos, aumentando a 

qualidade dos serviços que prestam, com eficiência e eficácia (Dieng et al, 2007). 

Ainda, considerando a necessidade e as vantagens da implantação de um novo 

modelo de gerenciamento nas organizações de saúde, baseado no planejamento estratégico 

e na gestão estratégica, Borba (2006) afirma que:  

“[...] uma equipe dirigente dinâmica, 

empreendedora, capacitada, moderna e dotada de 

visão estratégica, aumenta a chance dos hospitais 

de serem bem sucedidos, mesmo no contexto de crise 

vivido pelo setor. O importante é conquistar a 

confiança dos usuários e dos compradores de 

serviços, tanto públicos, como privados, num 

mercado quase sempre carente de competência” 

(Borba, 2006). 

 

Embora seja indiscutível o progresso feito nos Hospitais Universitários Federais 

(HU), uma realidade se apresenta a todos, fruto de um processo histórico marcado pela 

ausência de política de investimentos, que levou a depreciação gradual da infraestrutura, da 

capacidade tecnológica instalada, e de recursos humanos. A partir desta grave crise dos 

HU, o Decreto No 7.082, de 27 de janeiro de 2010, instituiu o Programa Nacional de 

Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – REHUF que trata do financiamento 

compartilhado dos HU entre as áreas da saúde e da educação. O REHUF foi criado com a 

intenção de se promover condições materiais e institucionais para que os hospitais 

universitários possam desempenhar suas funções na dimensão do ensino, pesquisa e 

extensão e também na assistência a saúde de forma plena (Pereira, 2003).   

Considerando ainda os desafios impostos ao gerenciamento dos HU, Amaral (2013) 

afirma que a complexidade própria dessas instituições, e as mudanças produzidas pelas 

novas políticas públicas para a saúde no Brasil, que atingiram principalmente a forma de 

financiamento, faz com que os hospitais estejam sendo forçados a buscar e implantar novas 

formas de gestão com uso de ferramentas mais eficazes, que permitam a articulação das 

políticas de Estado, assim como permitam que se acelere e melhore o processo decisório, 

tornando possível e viabilizando o cumprimento de suas metas.  

Entre as novas políticas adotadas no Brasil na tentativa de enfrentar a grave crise 

que se instala sobre HU está o processo de contratualização que define metas para os HU 

considerando quatro eixos: os compromissos com o SUS referentes a assistência da 

população (produção de serviços de saúde conforme as necessidades da população e do 

SUS); o compromisso com o ensino, a formação e a educação permanente; se constituir 
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como polo de referência em pesquisa e avaliação tecnológica em saúde, além de se 

comprometer com o aprimoramento da gestão. Acredita-se ainda, que é gerado um 

potencial indutor para diversas políticas prioritárias do SUS a partir de interfaces com os 

HU, entre estas políticas essenciais cita-se a Política Nacional de Humanização (PNH), a 

participação dessas instituições nos sistemas estaduais de urgência e a implementação de 

mecanismos de gestão participativa e controle social (Chioro dos Reis & Cecílio, 2009). 

Para Chioro dos Reis (2011), o contrato de gestão estabelecido com o SUS estimula 

os HU a implementarem o planejamento estratégico plurianual participativo, em curto e 

médio prazo. Desta maneira, será necessário adotar o pensamento estratégico e a gestão 

estratégica na tomada de decisões utilizando a prática de monitoramento que empregue um 

sistema de avaliação de desempenho de gestão. 

No entanto, ao se adotar o planejamento estratégico em um hospital é preciso 

considerar que existem particularidades que precisam ser consideradas, como afirma 

Teixeira et al., (2006, p. 21): 

“O planejamento estratégico em saúde se 

diferencia de outros processos de planejamento 

setoriais por olhar além dos valores institucionais, 

vislumbrando necessidades sociais, por meio da 

utilização do cálculo social, o que envolve processos 

políticos e de negociação. Ele valoriza o processo 

gerencial e o considera fundamental à tomada de 

decisões, bem como ao ajuste e resolução dos 

problemas. 

O planejamento estratégico agirá como diretriz 

para o hospital elaborar seu planejamento 

operacional. Quanto mais eficaz for o processo de 

raciocínio no nível estratégico, mais elaborado será 

o planejamento nos níveis tático e operacional” 

(Teixeira et.al, 2006).  

 

Pelo aqui descrito é possível compreender a importância da administração 

estratégica nos hospitais universitários, sendo o planejamento estratégico e sua 

implementação instrumentos essenciais para que os executivos e pensadores destas 

organizações possam ter maior clareza das condições do ambiente interno e externo que 

interferem no cumprimento de metas e objetivos propostos, além de capacitá-los a analisar 

as ações do passado com a visão do futuro em um ambiente em crise e que possam 

estabelecer estratégias que garantam seu fortalecimento como instituições complexas, 

prestadoras de serviços essenciais para a sociedade moderna e que possam garantir 

qualidade nestes serviços.  
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3.2.1 Objetivos dos Hospitais como Organização 

 

A organização hospitalar tem cunho social, independente de ser de natureza pública 

ou privada e sua função consiste em assegurar uma assistência á saúde de uma determinada 

população de forma completa, holística, curativa e preventiva (OMS, 2008; Borba, 2006). 

Segundo Shaw (2003), os hospitais universitários como organizações hospitalares 

têm as funções de: prevenir doenças, oferecendo assistência e vigilância à população, e 

contribuir para a educação sanitária e a higiene no trabalho; restaurar a saúde, realizando 

diagnóstico e tratamento curativo de enfermidades em geral; e promover a pesquisa e o 

ensino de graduação, pós graduação e educação continuada. 

Os Hospitais Universitários têm como objetivos prestar assistência primária, 

secundária, terciária e quaternária aos usuários dos serviços de saúde da região em que 

estão inseridos devendo estar em consonância com a tríade pesquisa, assistência e extensão 

(Hospital das Clínicas, 2014). 

A construção dos objetivos que a empresa pretende atingir é primordial no início do 

processo de planejamento (Barreto et.al, 2013). Para Barreto et.al (2013) um objetivo pode 

ser definido como um evento de desempenho que a empresa espera alcançar. Ou seja, um 

objetivo é um evento ao qual se atribui valor.  

Os objetivos podem ser classificados como retentivos ou aquisitivos. São 

retentivos, quando associado à manutenção de algo que a empresa já possui. São 

aquisitivos, quando a empresa os formula para obter algo que ainda não possui. Outra 

forma de classificar os objetivos se refere à valorização. Os objetivos poderão ser 

valorizados de modo instrumental ou estilístico. Um objetivo tem valor instrumental 

quando permite obter ou reter algo de valor (como, por exemplo, o objetivo de aumentar a 

produção para que a empresa mantenha a atual participação no mercado). Já um objetivo 

que tem valor estilístico é um objetivo que é a valorização por si mesmo. É o que ocorre 

quando uma empresa deixa de diversificar (sabendo que isto iria aumentar seu retorno e 

diminui seu risco) porque os dirigentes não querem sair do seu negócio. 

 

3.2.2 Estruturas Organizacionais dos Hospitais 

 

Os hospitais são instituições fundamentais da comunidade. Sua importância pode 

bem ser avaliada pelo grau de relações que os hospitais mantém com os indivíduos e com a 

coletividade em geral, resultante do papel essencial como prestador de serviços de saúde. 
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O ambiente hospitalar desenvolve hoje desde tecnologias muito simples até os complexos e 

sofisticados métodos computadorizados de diagnóstico e tratamento (Lima Gonçalves, 

2009). Tais tecnologias incluem a aplicação de conhecimentos gerados continuamente, a 

prestação de serviços de atendimento ao doente, a utilização de equipamentos mecânicos e 

eletrônicos, procedimentos, métodos e processos inovadores (Miranda, et. al, 2007). 

As organizações hospitalares são consideradas organizações complexas tanto com 

vistas a sua estrutura quanto às relações sociais de trabalho que envolvem uma 

multidisciplinariedade de profissionais e ambientes (Everaldo, Silva & pessoa, 2010). 

Segundo o Ministério da Educação do Brasil (2013) “estrutura organizacional é 

conjunto institucionalizado de relacionamentos que organizam o trabalho entre membros 

de uma organização”. Para que a estrutura cumpra a sua função de realizar a estratégia, é 

necessário que o trabalho seja organizado em torno de competências essências, eliminando 

as redundâncias, com graus de flexibilidade e de autonomia condizentes com a natureza da 

estratégia.  

 

3.2.3 Liderança, Cultura e Estilos de Gestão 

 

Liderança é um processo de influência de uma pessoa que, orienta um indivíduo ou 

um grupo a estabelecer e atingir metas (Bowditch & Buono, 2009). Robbins (2010) afirma 

que a liderança é o processo de encorajar e ajudar as pessoas a trabalharem 

entusiasticamente na direção dos seus objetivos. Segundo Cavalcanti (2009), a liderança 

possui um sentido mais amplo que vai além da execução do poder e das características de 

temperamento do líder. O  processo de liderança e o estilo de gestão envolve mais que 

traços de personalidade. 

Um dos primeiros estudos sobre estilos de gestão que teve fundamentação teórica 

foi a teoria dos traços, onde se apoiavam em traços de personalidade que mais se adequava 

a figura do líder (Robbins, 2010). Davis e Newstron (1992), descreveram uma teoria 

comportamental sobre perfis de liderança que retrata três padrões básicos de liderança: 

democrático, autocrático e liberal. Segundo os autores supracitados os líderes autocráticos 

centralizam em si mesmos o poder e a tomada de decisões, eles estruturam totalmente a 

situação de trabalho para seus subordinados e assumem toda a responsabilidade, são 

tipicamente negativos e baseiam suas ações em ameaças e punições, este estilo de líder 

favorece decisões rápidas. Os líderes democráticos descentralizam a autoridade, as 

decisões não são unilaterais, mas partem de consulta aos subordinados. O líder e os 
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liderados atuam como uma unidade social e os colaboradores são encorajados a expressar 

suas ideias, bem como fazer sugestões. O líder liberal evita poder e responsabilidade, eles 

são dependentes do comportamento de seus subordinados para o estabelecimento de metas 

e resolução de problemas. Não é um estilo dominante, pois pode permitir que diferentes 

áreas da organização se empenhassem em objetivos cruzados. 

Cavalcanti (2009), Diniz (2010)  afirmam que foram feitos estudos a respeito de 

estilos de liderança que buscavam por meio de pesquisas descobrir qual estilo de líder 

obtinha maior êxito e não alcançaram resultados que apontavam nenhum estilo específico, 

percebeu-se que havia maior satisfação do grupo quanto ao líder democrático. O que 

corrobora o pensamento de Bowditch e Buono (2009) que  acreditam que os vários tipos de 

liderança podem operar simultaneamente, e neste mesmo contexto, Franco (2008) 

apresenta esta variação de estilos, denominado liderança situacional. 

Para Schultz (2001),  Soresen (2002) o estudo sobre cultura organizacional contribui 

para a compreensão dos fenômenos organizacionais, dos estilos de gestão e liderança que 

podem ter melhor consonância com os liderados e auxiliam os gestores na tomada de 

decisão. O estudo sobre a cultura organizacional fornece aos gestores informações que 

podem auxiliá-los na construção de produtos diferenciados que alcancem o mercado, 

sobretudo no ambiente moderno, competitivo e complexo, como internacionalização, 

fusões e aquisições, sucessão, entre outros. A cultura organizacional permeia os diversos 

setores e níveis das empresas, exercendo reconhecida influência sobre diversos aspectos, 

desde o comportamento de seus profissionais e gestores até a formulação de estratégias e o 

desempenho organizacional. Para Hofstede (1991), a cultura das organizações recebe 

influência dos níveis mais abrangentes da cultura (nacionais, regionais, sociais etc). 

Compete ao líder assumir o papel de criar, manter ou mudar tipos particulares de 

cultura, realizando sua gestão. Nesse sentido, as habilidades do líder são fundamentais para 

definir a natureza, a direção e o impacto dessa gestão. Por outro lado, considera-se que o 

líder é fruto da cultura organizacional (House et al., 2002). 

 

3.3 NOVA GESTÃO PÚBLICA E A GOVERNANÇA NO BRASIL: 

HISTÓRICO, CONCEITO E PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

O setor público está ligado ao Estado e este pode ser definido pelo conceito 

construído por Azambuja (2001): o Estado não se confunde com a sociedade em geral. Os 
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seus objetivos são os da ordem e defesa social, e diferem dos objetivos de todas as demais 

organizações. Para atingir essa finalidade, que pode ser resumida no conceito de bem 

público, o Estado emprega diversos meios que variam conforme as épocas, os povos, os 

costumes e a cultura. Mas o objetivo é sempre o mesmo e não se confunde com o de 

nenhuma outra instituição: o bem público. 

Ao aplicarmos o conceito de gestão dentro do contexto da Administração Pública, 

encontramos sua gênese elencada pelos princípios que deverão informar a gestão dos 

interesses públicos como os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (Neto, 2013). 

Nova Gestão Pública (New Public Mamagement), segundo Maes (2015) é termo 

usado para descrever mudança de paradigma na gestão do setor público, que em 

decorrência de várias crises econômica, política e organizacional (excesso de burocracia 

levando a disfunção da organização), se vê pressionado a tomar novos rumos. 

No final da década de 70 e início dos anos 80, o mundo viveu momento turbulento 

em relação à economia e a política devido a vários fatores, como a crise da economia que 

determinou baixas taxas de crescimento; a crise fiscal, marcada pela incapacidade dos 

governos de financiar seus déficits; a situação de ingovernabilidade dos Estados devido, 

principalmente, ao excesso de atividades e escassez de recursos, o aumento do poder do 

capital privado, tanto financeiro quanto produtivo, que teve como reflexo a redução do 

poder estatal em definir as políticas econômicas, além da crise do petróleo que juntos 

colocaram em xeque o modelo de atuação do Estado. Diante deste quadro, vários países 

passaram pelo que chamaram de crise do Estado, marcada pela escassez de recursos 

públicos, enfraquecimento do poder estatal e o avanço da ideologia privatizante (Abrucio 

& Ferreira Costa, 1998; Barzelay, 1992; Scot, 2014; Maes, 2015). Nesse cenário de crise, 

as dimensões econômica, social e a administrativa se interligavam e se apresentavam. A 

dimensão econômica correspondia ao modelo keynesiano, cuja principal característica era 

a intervenção estatal na economia, tendo como objetivo promover o pleno emprego. Na 

dimensão social marcada pelo Welfare State, evidenciava-se a atuação do Estado com 

provedor de serviços na área social.  Na dimensão administrativa, o Estado deveria atuar de 

forma impessoal, neutra e racional (Abrucio & Ferreira Costa, 1998). 

Os Estados pressionados pelo déficit para financiar seus investimentos e a 

necessidade de reduzi-lo, sem poder aumentar os tributos, tinham apenas como saída o 

corte nos investimentos. Tal corte determinou o enfraquecimento do Estado no sentido de 

implementar políticas públicas que conduzissem ao crescimento econômico, o que 
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promoveu ao final a estagnação econômica, além de limitar os investimentos sociais e 

colocando a prova o consenso social que alicerçava o Welfare State. A crise econômica 

vivida pelo Estado foi agravada ainda mais com o processo de globalização, que permitiu o 

aumento do poder financeiro empresarial e diminuiu parte do poder do Estado de ditar 

políticas macro econômicas (Bresser Pereira, 1996; Abrucio & Ferreira Costa, 1998). 

Com a crise financeira e a redução do poder do Estado, estabeleceu-se conceito de 

que o modelo de gestão da administração pública era ultrapassado, lento e que não atendia 

aos anseios da população. Assim, a chamada burocracia weberiana passou a ser vista como 

forma de organização guiada por procedimentos muito rígidos, pela forte hierarquização e 

o grande distanciamento entre o público e o privado (Abrucio & Ferreira Costa, 1998). 

Desta maneira, a ideia de que a gestão pública era ineficiente e que o modelo de 

gestão do setor privado era mais eficiente tornava-se cada vez mais forte, favorecendo o 

surgimento de novas alternativas. O padrão burocrático de organização do Estado é 

colocado em xeque, estabelecendo assim o surgimento de novo modelo denominado pós-

burocrático. A partir de todos esses fatos descritos, o Estado Nação se fragiliza, contando 

agora com menos recursos e com menos poder (Aragão, 1997). 

A ideia de utilizar os métodos do setor privado como modelo a ser seguido e 

implementado no setor público ganhou força devido a questões políticas, como a vitória de 

partidos conservadores na Grã Bretanha (com a vitória de Margareth Thatcher - 1979), do 

Partido Trabalhista e nos Estados Unidos com Ronald Reagan (1980), do Partido 

Republicano. Em resposta a esse movimento político, surge a proposição de um Estado 

mínimo e de administração gerencial pura, nos moldes do setor privado (Aragão, 1997). 

O resultado de todo este movimento nos países desenvolvidos não foi a instalação 

de um Estado neoliberal, mas sim processo ainda em construção e cheio de tensões, onde o 

Estado se tornou cada vez mais importante como a única instituição capaz de atuar sozinho 

no atendimento das demandas coletivas da sociedade moderna. Para alcançar esta 

competência, os governos deveriam otimizar recursos, estabelecer parcerias com a 

comunidade, com o mercado e com o Terceiro Setor, além de ser capaz de descentralizar 

tarefas, elevar sua capacidade de regulação econômica e modificar a forma de provisão dos 

serviços públicos, principalmente na área social (Abrucio & Ferreira Costa, 1998; Scott, 

2014). 

O modelo da Nova Gestão Pública (NGP) pretendia então combater o excesso de 

procedimentos e a baixa responsabilização dos burocratas frente ao sistema político e à 

sociedade. Desta maneira, pretendia a flexibilização da administração pública e aumentar a 
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accountability como nova forma de provisão dos serviços, baseada na criação de entidades 

públicas não estatais como as organizações sociais (OS) (Sano & Abrúcio, 2008). 

No Brasil, as reformas na administração pública iniciaram na era Getúlio Vargas, 

na década de 30, quando se implantou o modelo burocrático. Mas o reconhecimento da 

falência deste modelo surge na década de 60, durante a ditadura militar, que propôs a 

segunda reforma com administração pública caracterizada por práticas gerenciais, com a 

introdução de conceitos como o planejamento, o orçamento, a descentralização e o controle 

dos resultados, distinguindo as atividades da administração direta da indireta, o que 

permitiu a descentralização e flexibilização na execução das atividades sob a 

responsabilidade de cada uma das organizações (Bresser Pereira, 1996). 

Na década de 80, mesmo diante do momento político marcado pela 

redemocratização, houve retrocesso na administração pública no Brasil, pois foram 

adotadas medidas caracterizadas como “práticas populistas” pelos partidos vitoriosos, e 

reforçadas na Constituição de1988, fortaleceu-se os aspectos centralizador, hierárquico e 

rígido, presentes no modelo burocrático, além de priorizar a administração direta em 

detrimento da indireta. Assim, os problemas internos foram reforçados pela crise nos 

países desenvolvidos, que promoveu o estancar do fluxo de capital. Sem capital, países 

como o Brasil, que viviam sob o modelo de intervenção estatal, assistiu a estagnação da 

economia local. Dentre as principais causas que levaram à reforma do Estado, está o 

esgotamento do modelo de desenvolvimento (baseado na substituição de importações da 

década de 70 e início da década de 80), a crise da dívida externa (decorrente dos 

empréstimos contraídos para promover desenvolvimento), a crise do modelo burocrático 

de administração (onde se assistia também práticas patrimonialistas e clientelistas), a crise 

fiscal (decorrente do endividamento externo e da incapacidade do governo de gerar 

poupança interna fundamental para realizar os investimentos públicos e a crise política) 

(Bresser Pereira, 1998). 

Na década de 80, a severa crise econômica, marcada pela elevada inflação e 

estagnação econômica, estimulou a crise do Estado e o desenvolvimento de novo modelo, 

que procurava, inicialmente, fundamentar-se em visão neoliberal, trabalhar com a questão 

do ajuste fiscal, a liberalização comercial, a redução de gastos públicos, a estabilização 

monetária e a privatização de empresas estatais, propondo assim um Estado mínimo. A 

escassez de recursos e a ênfase nos programas econômicos cuidaram das questões sociais 

como algo em segundo plano na agenda governamental, o que não era coerente com a 
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realidade social, marcada por ampliação da participação e diversificação das demandas 

sociais (Diniz, 1997). 

Na década de 90, com o agravamento da crise econômica e o fracasso de oito 

planos econômicos, o modelo de Estado mínimo no Brasil entra em crise e enfrenta, 

sobretudo, dificuldades relativas à governabilidade. Passa a defender novas linhas de 

atuação e o tema da reconstrução do Estado ganhou força, inspirando-se, principalmente, 

nas reformas em construção na Europa ocidental e nos EUA. Para Bresser Pereira: 

“A abordagem gerencial, também conhecida como nova 

administração pública, parte do reconhecimento de que os Estados 

democráticos contemporâneos não são simples instrumentos para 

garantir a propriedade e os contratos, mas formulam e 

implementam políticas públicas estratégicas para suas respectivas 

sociedades tanto na área social quanto na científica e tecnológica” 

(Bresser Pereira, 1998). 

 

No Brasil, a experiência reformista se inicia em 1995 com as ideias do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Sano & Abrúcio, 2008). A partir dos anos 90, 

o paradigma – Nova Gestão Pública (NGP) – norteou as reformas da gestão pública em 

vários países e orientou a formulação e implementação das diretrizes do Plano Diretor da 

Reforma do Estado em 1995 (Araújo, 2012). Para Ferlie et al. (1999) a NGP pode ser 

definida como a incorporação, no setor público, de conjunto de conceitos e técnicas 

gerados nas empresas privadas. 

Para Costa (2008), na administração gerencial, a ênfase se transfere dos 

procedimentos (meios) para os resultados (fins), o que demanda que o Estado seja mais 

permeável à participação dos agentes privados e às organizações da sociedade civil e, com 

a transferência da execução de funções do público para o privado, o Estado passa a ter 

outras atuações, que se distinguem em cada nível governamental. Desta maneira, a 

implementação de políticas públicas passa a ser função do chamado nível central ou 

estratégico, que deve reformular, supervisionar e avaliar tais políticas. Já, a execução das 

políticas públicas e as atividades exclusivas de regulação, fiscalização, segurança e 

previdência básica caberiam ao nível descentralizado. As instituições estatais e as 

organizações da sociedade civil poderiam prestar serviços incluídos no chamado nível de 

funções não exclusivas do Estado, como bens e serviços públicos, como hospitais, escolas, 

centros culturais e centros de pesquisa. Através da criação de empresas de economia mista, 

o Estado passaria a operar nos chamados setores de serviços públicos estratégicos, 
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incluídos no chamado nível de produção de bens e serviços para o mercado (Costa, 2008; 

Bresser Pereira, 1998). 

O governo de Fernando Henrique Cardoso propõe mudanças estabelecidas no seu 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE), que defenderia a posição de 

que o problema da administração pública brasileira se relacionasse à limitação da 

capacidade de implementação de políticas públicas, resultante da rigidez e da ineficiência 

da máquina administrativa. Nesse novo modelo, o papel do Estado era redefinido, 

deixando de ser ele o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social da 

nação para atuar como provedor e regulador desse desenvolvimento. Tal mudança seria 

alcançada através do fortalecimento das funções reguladoras e coordenadoras do governo 

federal, e da transferência de funções executivas para os Estados e Municípios, 

promovendo assim a descentralização progressiva da administração (Costa, 2008). 

O PDRAE propunha a transição programada da administração pública, marcada por 

ação burocrática, rígida, ineficiente, voltada para si e para o controle interno, para nova 

gestão gerencial, caracterizada pela maior flexibilidade e eficiência, que visava, 

principalmente, o atendimento da demanda social e de seus cidadãos. Para alcançar essas 

mudanças, o Brasil deveria reformar sua Constituição e suas leis, estabelecer plano cultural 

que permitisse a internalização do novo modelo, além de implementar o plano de gestão 

para que concretizasse tal reforma (Costa, 2008; Bresser Pereira, 1998). 

A defesa das formas de propriedades estatal, pública não estatal e privada, e as 

formas de administração burocrática e gerencial pelo Plano foi sem dúvida importante 

passo para transformar a administração pública no Brasil. No PDRAE, o sistema gerencial 

proposto não abandonou as premissas mais importantes do sistema burocrático, tais como a 

manutenção do formalismo necessário a gestão pública, a garantia da universalidade no 

ingresso da carreira pública e a meritocracia para a ascensão, mas alia a elas novas 

premissas como a flexibilização e autonomia concedidas ao gestor público na 

administração dos recursos sob sua responsabilidade (Barros, 2013). 

Para Martins (2002), a estratégia inicial adotada pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso para superar a crise do Estado foi caracterizada como reforma burocrática 

fiscalista, pois, “a era FHC explode em seis frentes ricas e diversificadas de reformas da 

gestão pública”, que são: 

- Reforma institucional: políticas públicas voltadas à melhoria da gestão, incluindo 

a reestruturação de ministérios e a implantação das organizações sociais e das agências 

executivas; 
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- Gestão-meio: relativo à implantação de políticas de Recursos Humanos e 

Tecnologia da Informação; 

- Gestão estratégica: compreende os Estudos dos Eixos de Desenvolvimento e o 

Plano Plurianual; 

- Aparato regulatório: refere-se à construção de instituições regulatórias, 

representado pelas Agências Reguladoras; 

- Gestão social: voltada à mobilização, capacitação e modelos de parceria com o 

terceiro setor, culminando na instituição da Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP); 

- Gestão fiscal: conjunto de políticas nas áreas orçamentária, patrimonial e 

financeira. As principais medidas foram o processo de privatização, a renegociação da 

dívida dos estados e a promoção do ajuste fiscal. Na gestão fiscal destaca-se a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

A partir das frentes identificadas por Martins (2002), percebe-se que a NGP tem 

seus princípios básicos refletidos na tríade maior governança, controle por resultados e 

accountabililty e estes serviram de princípio para o desenho das políticas de gestão pública 

também no Brasil. 

Na reforma institucional brasileira, conjunto de medidas como o Plano Diretor, a 

Emenda Constitucional nº 19, que em seu parágrafo oito, do artigo 37, dispõe sobre a 

ampliação da autonomia de gestão por meio do contrato de gestão, a Lei nº 9.637/98 sobre 

Organizações Sociais, a Lei nº 9.648/98 sobre as Agências Executivas, e também os 

Decretos nº 2.487 e nº 2.488/98 sobre contratos de gestão e qualificação de Agências 

Executivas, permite identificar a ênfase no aumento da governança ou, segundo Martins 

(2002), o “fortalecimento da capacidade da administração executiva em formular e 

implementar políticas públicas”. 

A partir da gestão para resultados, surge nova lógica de gestão e o enfoque das 

políticas públicas muda, passando dos procedimentos para os resultados. Desta maneira, 

interessa a administração pública orientar-se, principalmente, a partir de critérios de 

desempenho e fundamentar-se menos em normas e procedimentos. É importante na gestão 

das atividades o desenvolvimento da flexibilidade, porque os serviços não mais se 

orientam por estrutura burocrática rígida, que determina os procedimentos a serem 

seguidos, mas a lógica desta nova gestão introduz a questão das metas e indicadores a 

serem atingidos por cada provedor público. O que interessa na avaliação é se os resultados 

foram atingidos. Esta flexibilidade, no entanto, é acompanhada pela necessidade de maior 
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controle do Estado, o que pode ser comprovado pela posição defendida no Plano Diretor da 

Reforma do Estado de 1995 que afirmava:  

“A modernização do aparelho do Estado exige, também, a 

criação de mecanismos que viabilizem a integração dos cidadãos 

no processo de definição, implementação e avaliação da ação 

pública. Através do controle social crescente será possível garantir 

serviços de qualidade” (Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado, 1995). 

 

As novas formas de accountability também são princípios básicos da NGP e 

incluem, além das formas clássicas (accountability eleitoral e accountability baseada em 

normas e procedimentos da hierarquia burocrática), a participação da sociedade na 

deliberação e no controle dos serviços públicos, e àquelas vinculadas a resultados. 

Accountability pode ser definida como “al cumplimiento de una obligación del 

funcionario público de rendir cuentas, sea a un organismo de control, al parlamento o a la 

sociedad misma” (Centro Latino Americano de Administración para el Desarrollo-CLAD, 

2000). A tradução do termo para o português tem sido discutida por muitos autores e, para 

Pinho (2008), sua compreensão tem “caráter progressivo inesgotável”. Accountability 

envolve as ideias de transparência na condução de ações, a efetiva prestação de contas na 

utilização dos recursos públicos e a responsabilização dos gestores públicos, tanto por suas 

ações como omissões, mas devem incluir, além dos aspectos relacionados ao controle da 

utilização de recursos públicos, conceitos como eficiência e desempenho na provisão de 

serviços: acesso, qualidade, custo, confiabilidade e disponibilidade (Carrera, 2012). 

 

3.3.1 Contabilidade e Planejamento da Administração Pública no Brasil 

 

 As despesas públicas compreendem conjunto de dispêndios realizados pelos entes 

públicos, para custear os serviços públicos (despesas correntes) prestados à sociedade ou 

para a realização de investimentos (despesas de capital). Existe forte vínculo entre receita e 

despesa, e aquela precisa ser preservada e perseguida pelos gestores a fim de manter o 

equilíbrio de sua gestão (Porcaro e Lopes, 2014). 

Na administração pública, o processo de planejamento, execução e prestação de 

contas do orçamento público envolve a estimativa das receitas, assim como a fixação e 

classificação das despesas. Nessa tarefa, a contabilidade se afirma como importante 

instrumento que permite evidenciar, de forma mais eficiente, os atos previstos no 

orçamento, por gerar importantes informações (Biscaia, 2013). 
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 Considerando os objetivos da Contabilidade Pública, segundo Oliveira (2007) tem-

se esta como divisão da Ciência das Finanças, que procura estudar a atividade financeira 

do Estado utilizando meios para avaliar o custeio dos serviços públicos e investimentos, 

por meio da despesa, receita, orçamento e créditos públicos. Através da contabilidade é 

possível que se alcance o legítimo controle da execução orçamentária e financeira, pois 

presta informações que traduzem de forma autêntica a realidade econômico-financeira e 

patrimonial dos órgãos e entidades públicas. 

 Andrade (2006) e Iudicibus e Marion (2002) chamam a atenção para a importância 

das informações transmitidas pela contabilidade, que permitem que os usuários internos e 

externos possam tomar decisões e realizar avaliações e julgamento seguros. 

 A preocupação do governo brasileiro em evidenciar os resultados obtidos pela 

Administração Pública, por meio dos demonstrativos contábeis, se confirma com a 

implantação da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que institui normas gerais para a 

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 

e do Distrito Federal. Nesta lei, a contabilidade pública é tratada como instrumento que 

permite o acompanhamento da execução orçamentária, da situação patrimonial, dos 

balanços financeiro, orçamentário e patrimonial, além de auxiliar na análise e interpretação 

dos desempenhos econômicos e financeiros (Brasil, 1964). 

 Pelo artigo 83, da referida lei, tem-se como função da contabilidade pública: 

“A contabilidade evidenciará perante a Fazenda 

Pública, a situação de todos quantos, de qualquer 

modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, 

administrem ou guardem bens a ela pertencentes 

ou confiados” (Brasil, 1964). 

 

 A Contabilidade Pública conta com ferramenta de controle contábil, representada 

pelo Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, que garante a promoção da 

modernização e da integração dos Sistemas de Programação Financeira, de Execução 

Orçamentária e de Contabilidade em seus órgãos e entidades públicas (Castro e Lima, 

2003). 

 Para Albuquerque (2006) o SIAFI é:  

“... é o sistema de teleinformática que processa a 

execução orçamentária, financeira e contábil, 

dos órgãos e entidades da administração federal. 

Foi implantado em 1967 e constitui, desde então, 

o mais importante instrumento de 

acompanhamento e controle da execução 
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orçamentária, financeira e contábil do Governo 

Federal” (Albuquerque, 2006, p.325). 

 

 Segundo Biscaia (2013), um dos mais importantes princípios da contabilidade é o 

da evidenciação e este assume a responsabilidade de disponibilizar para a sociedade, de 

forma clara e objetiva, as informações que devem ser compreendidas e utilizadas por ela. 

Desta maneira, é possível constatar a estreita ligação entre a transparência da gestão 

pública e o conceito de accountability, que determina que a gestão pública transparente e 

as informações mais acessíveis envolvam novo modelo de accountability (Araújo, 2004). 

 No Brasil, a transparência da gestão pública passou a ser exigência com a 

implantação da Lei Complementar n.º 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF). Por essa lei, a transparência da gestão fiscal e a ampla divulgação passam a 

ser exigência, inclusive, em meios eletrônicos de acesso público, considerando as 

informações relativas ao planejamento orçamentário, das prestações de contas e 

respectivos pareceres, e outros relatórios concernentes à gestão fiscal (Brasil, 2000). 

 Para Mello (2006), a LRF fortalece alguns aspectos da administração pública como: 

(i) Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária 

Anual (LOA); (ii) responsabilidade que envolve o dever do gestor público em prestar 

contas de seus atos; (iii) controle representado pela atualização contínua dos Tribunais de 

Contas; (iv) transparência da gestão de planos, orçamentos, prestação de contas, relatório 

de gestão fiscal. 

Na administração pública, o planejamento é visto como processo fundamental e, 

para Pereira (2003), é visto como processo dinâmico e coordenado de racionalização das 

opções, que pretende prever e avaliar cursos de ação alternativos e futuros, considerando a 

tomada de decisões mais adequadas e racionais. Para Oliveira (1987), o planejamento 

corresponde a processo que visa alcançar situação desejada de um modo mais efetivo e 

eficiente, que envolve a melhor concentração de recursos e esforços. Rezende e Castor 

(2006), afirmam que o planejamento é instrumento importante que permite direcionar a 

ação para determinado resultado diante de uma série de situações dependentes ou não, em 

contexto caracterizado pela escassez de recursos de diferentes tipos. 

O sistema orçamentário brasileiro estabelecido no art. 165 da Constituição Federal 

de 1988 trata o orçamento como forma de planejamento governamental que se consolida 

nos seguintes instrumentos: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA (Brasil, 1988). A criação destes três instrumentos 
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pela Constituição garantiu e valorizou o planejamento, e apresentam como elementos 

comuns à iniciativa do poder Executivo e a natureza de lei (Biscaia, 2013). 

 Considerando os níveis da abrangência temporal do planejamento, Sanvicente e 

Santos (2008) propõem três níveis: (i) Estratégico, que corresponde ao planejamento a 

longo prazo, onde se avalia as grandes tendências, a missão, as diretrizes e os objetivos da 

organização por período de 10 anos ou mais; (ii) Tático, que compreende o planejamento 

feito a médio prazo e que envolvem as tendências secundárias, os objetivos e políticas dos 

setores administrativos, e as ações corretivas propostas no prazo de 5 anos; (iii) 

Operacional, que constitui o planejamento a curto prazo, onde se encontram as definições 

de ações a serem implantadas e que permitirão alcançar os objetivos. 

 A Lei Orçamentária Anual também denominada de “Orçamento” é instrumento 

previsto na Constituição Federal, que permite efetivar as situações previstas no PPA, 

transformando-as em realidade e considerando também o previsto na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Neste orçamento, devem-se prever, discriminadamente em termos 

monetários, as receitas e despesas públicas para o próximo ano, descrevendo também a 

política econômico-financeira e o programa de trabalho, respeitando os princípios da 

unidade, universalidade e anualidade, visando o melhor atendimento e bem estar da 

coletividade (Vieira, 2011). 

 Segundo o art. 165 da Constituição Federal, a LOA compreenderá: (i) o orçamento 

fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração 

direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, (ii) o 

orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha 

a maioria do capital social com direito a voto; (iii) o orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 

indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público 

(Brasil, 1988). 

 A LOA é documento dinâmico no sentido de permitir que se realizem correções ou 

adequações ao planejamento caso ocorram novos gastos, ou seja, surja a necessidade de 

mais créditos orçamentários. Esses créditos novos são os chamados créditos adicionais e 

podem ser classificados em três tipos, conforme descrito por Porcaro e Lopes (2014). O 

primeiro trata do chamado crédito suplementar, que ocorre sempre que a estimativa inicial 

do gasto não cobre a real necessidade de recursos. Desta maneira, apesar da despesa ter 

sido fixada na LOA, o crédito orçamentário não é suficiente para concluir o objeto. Este 

crédito pode ser autorizado em nova lei, que deverá ser aprovada pelo Legislativo ou já vir 
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aprovado na própria LOA. Neste último caso, tem-se uma das exceções ao princípio da 

exclusividade, sendo a outra exceção a autorização para tomar dinheiro emprestado. O 

segundo tipo de credito adicional corresponde aos chamados créditos especiais, que 

surgem quando determinada despesa, por esquecimento, não é contemplada no 

planejamento, ou seja, não foi prevista. Esta despesa deverá passar por nova votação e 

aprovação do Poder Legislativo, não admitindo autorização prévia e ser incluída na LOA 

como crédito especial. Como terceiro tipo de crédito adicional tem-se o chamado crédito 

extraordinário, cuja necessidade é determinada por eventos extraordinários, imprevisíveis. 

Não representando, portanto, erro na estimativa inicial de gasto e nem falha de 

planejamento. Não existe erro, mas sim a ocorrência de fato novo, que determina que o 

Governo assuma algumas despesas, que normalmente são consideradas urgentes e 

necessárias. É importante salientar que os créditos extraordinários dispensam a autorização 

legislativa prévia e nem se faz necessário demonstrar a origem dos recursos. A União e 

alguns estados abrem esses créditos por meio de medida provisória. Estes créditos 

extraordinários serão incorporados ao orçamento na forma de dotações específicas, ou seja, 

não se misturam com outras despesas. O que o Governo deve, então, recalcular tudo de 

forma correta para que, na próxima LOA, esses créditos suplementares não sejam 

necessários. Também a reabertura de créditos especiais e extraordinários seria exceção ao 

princípio da anualidade, pois nesse caso pode-se ter única despesa configurada em duas 

LOAS, em dois exercícios financeiros distintos. 

 
3.4 QUALIDADE E ACREDITAÇÃO 

 
 

O Processo de Acreditação Hospitalar acontece de forma dinâmica e periódica, com a 

avaliação dos recursos institucionais, com a participação voluntária da instituição. Ele é 

voltado para a educação continuada dos profissionais, com o intuito de garantir a qualidade 

da assistência por meio de padrões previamente aceitos (Schiesari, 2003). A Acreditação 

relaciona se com o processo educacional, que leva as instituições prestadoras de serviços 

de assistência à saúde a adquirirem a cultura da qualidade para implementação da gestão de 

excelência. Outro viés que pode ser dado ao processo de acreditação hospitalar se refere ao 

processo de avaliação e certificação da qualidade dos serviços, analisando e atestando o 

grau de desempenho alcançado pela instituição de acordo com padrões pré-definidos 

(Quinto Neto, 2004). 
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O conceito de qualidade é tão antigo quanto à própria existência de produto de 

consumo e está relacionado a determinado contexto histórico, portanto, é conceito que está 

sempre em evolução, sendo construído socialmente de acordo com a cultura, valores, 

crenças e hábitos. Mas foi a Revolução Industrial que trouxe a consciência da qualidade 

como elemento inerente ao próprio processo de produção (Feldman, 2004). 

No início do século XX, aconteceram muitas mudanças nos processos de trabalho 

que ocasionaram a elevação da produtividade. Uma das possibilidades do aumento de 

produção foi a transformação das organizações manufatureiras em indústrias com a 

produção em larga escala (Gurgel Júnior & Vieira, 2002). Essa transformação aconteceu 

após a aplicação dos estudos de Henry Ford e receberam ainda, influências de outros 

pensadores dessa época como Frederick Taylor e Henri Fayol. Taylor contribuiu com a 

análise sistemática dos tempos e movimentos, implicando na divisão do trabalho, enquanto 

Fayol se concentrou em problemas de administração geral, fundamentando sua análise do 

nível estratégico para o operacional (Chiavenato, 1998). A qualidade foi percebida aqui 

como fator consequente das habilidades desenvolvidas pela repetição constante, do que 

deveria ser feito por cada um dos operários da linha de montagem, surgindo nesse período 

o inspetor de qualidade, responsável pela fiscalização do produto final, separando os 

produtos com defeitos e ou estragados (Chiavenato, 1998). Como exemplo marcante dessa 

fase, podemos citar a "Bell Company", que possuía 40.000 empregados e 5.200 inspetores 

no ano de 1928 (Taublib, 1998). 

Em 1931 ocorre a publicação da obra Economic Control of Quality of 

Manufactured Product, de W. A. Shewhart. Desde então, técnicas de controle estatístico da 

qualidade começam a ser utilizadas para monitoramento contínuo da produção (Sanchez, 

2003). 

Ao estudarmos o processo de qualidade, podemos perceber divisão com efeito 

didático, a fim de ser compreendido historicamente quatro diferentes momentos chamados 

de “eras da qualidade”: da inspeção, do controle estatístico da qualidade, da garantia da 

qualidade e da administração estratégica da qualidade. A era da inspeção tem início, 

simultaneamente, à de produção em massa. Nos séculos XVIII e XIX predominava a 

produção artesanal, em que as peças de determinado produto eram ajustadas manualmente 

umas às outras por artesãos qualificados, sendo a inspeção final de qualidade atividade 

informal e, na prática, descartável, pois nesse momento ainda não existia o papel formal 

dos inspetores/auditores. Nesta época, a qualidade percebida pelos clientes era em função 

dos atributos de desempenho, utilidade e durabilidade do produto (Garvin, 2002). 
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Na década de 1920, a inspeção da qualidade passou a envolver um departamento e 

os profissionais que desenvolviam esta função participavam dos processos de seleção de 

técnicas de medição mais adequadas, realizavam verificações dimensionais e passaram a 

utilizar instrumentos específicos para alcançar este fim, sendo então avaliado não apenas o 

resultado final na construção do produto, mas inicia-se a avaliação de processos. Nesse 

momento, iniciou-se o uso de amostras aleatórias (sem nenhuma base estatística) e a 

inspeção de todas as unidades produzidas, de forma que o consumidor final não recebesse 

peças com defeito (Garvin, 2002; Téboul, 1991). 

Durante os primeiros anos da década de 1940, as empresas aumentaram sua atenção 

no controle estatístico e garantia da qualidade. Foram sendo desenvolvidos, por diversos 

grupos e empresas, critérios do sistema globalmente conhecido como “Garantia da 

Qualidade”, incluindo conceitos tais como “Custos da Qualidade” (Cost of Quality - 

COQ); “Controle Total da Qualidade”, de Feigenbaum (1994); “Engenharia de 

Confiabilidade” e “Zero Defeitos”. O termo de “defeito zero” de Phil Crosby traz o 

conceito da Gestão de Qualidade Total como sistema de gerenciamento estratégico e 

integrado para alcançar a satisfação do cliente, envolvendo todos os trabalhadores, gerentes 

e técnicos, utilizando métodos quantitativos para aprimorar continuamente os processos da 

organização. Ele anuncia a quantificação da qualidade em termos financeiros, levando os 

gerentes a entender que atingir a qualidade é mais barato, pois se utiliza de menos recursos 

do que não atingi-la (Crosby, 1985). Crosby (1979) afirma que, em se tratando de 

qualidade, trata-se de problemas de pessoas. Pode se observar que, nesse momento, já está 

presente e desenvolvida a gestão estratégica da qualidade. Esta “Era” foi caracterizada pela 

possibilidade de quantificar os custos de prevenção e de defeitos, aliada à expansão de 

atividades de projetos, ao aumento da construção de produtos e processos, a escolha de 

fornecedores com qualificação e motivação dos funcionários (Garvin, 2002). 

O avanço das ferramentas de gestão e controle de qualidade teve como 

consequência o gerenciamento por diretrizes, que trata do tradicional planejamento 

estratégico pelo qual a empresa realiza as análises externa e interna e define valores e 

crenças da alta administração e sua visão. O objetivo das estratégias é transformar a visão 

em realidade. Essas estratégias são compostas de diretrizes/metas de longo, médio e curto 

prazos, desenvolvidas pelos gestores da empresa (Campos & Henriques, 1996). 

A conexão entre estratégia e ações é fundamental para que a empresa permaneça 

competitiva em longo prazo e relaciona-se com a satisfação das necessidades imediatas dos 

clientes e com a satisfação de suas necessidades futuras. Para completar o sistema de 
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gestão da qualidade, diversos autores defendem a implantação dos programas dos 5S ou 

housekeeping. A origem do nome do programa vem da cultura nipônica, com a etimologia 

das palavras japonesas seiri, seiton, seisoh, seiketsu e shitsuke, que significam 

respectivamente: seleção, organização, limpeza, padronização e autodisciplina. O objetivo 

do programa é trazer para o cotidiano de trabalho das pessoas bons hábitos que reflitam na 

maior produtividade e qualidade de vida na organização (Silva, 1996). 

As empresas devem ser continuamente impelidas a buscar, de maneira objetiva, a 

compreensão das necessidades e desejos de seus clientes, e buscar satisfazê-los por 

completo, garantindo a oferta e distribuição de produtos com qualidade e a custos 

competitivos. Para garantir a competitividade, é necessário, porém, oferecer além de 

qualidade, flexibilidade, serviços pós-venda (garantir a fidelidade do cliente), atendimento 

dentro dos prazos (pontualidade/confiabilidade) e capacidade de inovação (construir para o 

cliente novos desejos). Nesse aspecto, a Gestão da Qualidade, no âmbito da empresa e de 

toda a cadeia de produção, exerce papel fundamental (Merli, 2003; Mastrantoni & Toledo, 

2009; Portela & Schmidt, 2008; Eldrige et al, 2006). 

Fazer Gestão da Qualidade é assumir a qualidade como filosofia de gestão, como 

princípio e doutrina, considerando que todas as atividades e funções de uma organização 

estejam interligadas e influenciadas na qualidade apresentada pelos produtos 

desenvolvidos por esta mesma organização, sejam eles quais forem: hardware, software, 

materiais processados ou serviços. Na gestão da qualidade todos são importantes, sejam os 

clientes, as necessidades internas da organização, o seu processo, a sua estrutura ou os 

resultados. Norma básica que atende o quesito sobre Gestão da Qualidade é a ISO 9004-1. 

A gestão da qualidade é definida pela norma ISO 8402 como: 

“Todas as atividades da função gerencial que determinam a 

política da qualidade, os objetivos e responsabilidades, e os 

implementam por meios como planejamento da qualidade, controle 

da qualidade, garantia da qualidade e melhoria da qualidade 

dentro do sistema da qualidade”. 

 

No Japão, surgiu a Teoria da Qualidade Total, visando à melhoria contínua do 

processo de produção, em longo prazo, por meio do envolvimento das pessoas. Partiu da 

ideia de que as pessoas que fazem o trabalho o conhecem melhor do que ninguém. Logo, 

são as mais habilitadas para propor recomendações que melhorem seu desempenho 

(Amaral, 1997). "Melhoria contínua da qualidade" ou "controle de qualidade total" são 

nomes para filosofia de gestão que tem como objetivo ajudar as organizações de diversos 
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tipos a melhorar o desempenho através da produção ou a entrega do produto ou serviço 

livre de falhas e defeitos (Brent, 1989). 

A Gestão da Qualidade Total (“Total Quality Management” ou TQM) e o 

Melhoramento Contínuo da Qualidade (“Continuing Quality Improvement”) se confundem 

e se caracterizam pelos 3 C’s, Clientes-Contínuas-Completas, ou seja, estão orientadas aos 

‘clientes’, são ‘contínuas’, o que significa que não têm um término, já que os ciclos de 

melhoria são permanentes; e são ‘completas’, ou seja, são aplicadas em toda a instituição. 

TQM é enfoque centrado na qualidade, com ampla participação, orientado a metas a longo 

prazo para a satisfação dos clientes. Os principais mentores dessas iniciativas foram Joseph 

M. Juran e W. Edwards Deming (Mann, 1985). Entendem-se como Gestão pela Qualidade 

Total (GQT) a criação, controle e monitoramento dos processos organizacionais (desde a 

diretoria até a base operacional). A GQT pode ser aplicada por organizações públicas ou 

privadas, em processos, serviços, produtos ou materiais, desde que a abordagem seja 

específica e sistemática, contando com o comprometimento de toda a organização para que 

o resultado seja satisfatório (ABNT, 2000c).  

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2000c), para a aplicação 

correta da Gestão da Qualidade Total, adotam-se os princípios: foco no cliente, que pode 

ser definido como atendimento às características e atributos que adicionem valores ao 

produto, intensificando a satisfação do cliente a partir do conhecimento de seus desejos e 

necessidades; liderança, que é definida como a capacidade e comprometimento dos 

gestores/diretores em desenvolver sistema de gestão eficaz que estimule as pessoas, 

visando propósito comum e duradouro. Deve-se manter atenção também ao processo para 

produzir o resultado desejado e para isso é necessário desenvolver enfoque sistêmico para 

a gestão, o que representa saber comparar e analisar o conjunto de elementos 

dinamicamente relacionados, com vistas ao alcance de objetivo específico por meio da 

atuação sobre dados, informação (tecnologia), energia, trabalho (processo de 

transformação), matéria-prima e capital financeiro (recursos), e capital intelectual (Mann, 

1985). Importa buscar a melhoria contínua utilizando-se, como exemplo, o controle 

estatístico dos processos e o modelo PDCA: Planejar (Plan/estabelecer objetivos e 

processos), fazer ou executar (Do/implementar os processos), verificar (Check/monitorizar, 

medir e reportar resultados) e atuar (Act/ações para melhoramento contínuo) (Boehs, 

Monticelli, Wosny, Heidemann & Grisotti, 2007). 

A partir da década de 60 do último século e em função da agressiva inserção dos 

produtos japoneses no mercado mundial, os sistemas de controle e garantia da qualidade 
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passaram a ser gradualmente direcionados desde o produto em si para a satisfação do 

cliente ou usuário, ou seja, alcançar a satisfação do cliente é vista como mais uma 

estratégia de negócio. Inicia-se assim a tendência, em permanente desenvolvimento até 

nossos dias, do uso estratégico do sistema da qualidade como instrumento gerencial de 

competitividade e conquista de mercados. Os Prêmios de Excelência, o Gerenciamento 

Total da Qualidade (TQM) e o Gerenciamento Total da Produção (TPM) são exemplos 

dessa tendência (Mann, 1985). 

Os sistemas da qualidade referentes à produção de bens e/ou de serviços, 

apropriam-se de quatro parâmetros para se avaliar um produto e ou serviço. Cada 

parâmetro possui enfoque estratégico próprio. Do equilíbrio, decorrente da combinação 

desses conceitos/parâmetros, surge os modelos concretos de gerenciamento dos sistemas 

da qualidade nas organizações. Esses conceitos baseiam-se, respectivamente, nos 

componentes intrínsecos a determinado produto (características), nas preferências dos 

consumidores, no grau de aderência do processo de fabricação a suas especificações 

preestabelecidas (pode ser mais ou menos flexível) e no custo da produção (Garvin, 1998). 

O primeiro conjunto sistemático de ações destinadas a verificar se um produto 

cumpre com especificações pré-estabelecidas, dentro de parâmetros de variação 

conhecidos, foi aplicado pela empresa telefônica norte-americana Bell, durante a década de 

30 do último século. Esse primeiro “Sistema da Qualidade” é conhecido na literatura 

especializada como “Controle Estatístico da Qualidade” (Juran, 2003). A gestão da 

qualidade no âmbito dos serviços compreende todas as atividades e processos que são 

deliberadamente realizados para projetar, assegurar, avaliar e inovar (Kleijnen, Dolmans, 

Willems & Van Hout, 2011). 

Na Norma ISO 8402 é possível encontrar o conceito de qualidade que envolve o 

conjunto de propriedades e características de um produto, processo ou serviço, que são 

fundamentais para determinar a capacidade desses de satisfazer as necessidades explícitas 

ou implícitas do cliente (Shaw, Groene, Mora, Sunol, 2010). 

Na verdade, o conceito de qualidade pode apresentar-se variado por fundamentar 

em diferentes argumentos. Assim, alguns autores nessa conceituação consideram seus 

aspectos, outros sua adequação e, ainda, outros, ao invés de propor conceito, preferem 

descrever qualidade baseando-se em suas dimensões que envolvem oito categorias como: 

desempenho do produto, suas características, sua confiabilidade, sua conformidade ao uso, 

sua durabilidade, o atendimento aos quesitos, sua estética e a qualidade percebida pelo 
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cliente (Ballestero-Alvarez, 2001; Shaw et al., 2010). O quadro 14 apresenta o conceito de 

qualidade e a diversidade de enfoques que podem se relacionar a este termo. 

 

Quadro 14 -  Conceitos de Qualidade segundo o enfoque de diferentes autores 

Autores Conceitos  

Antonioni 

(1995) 

Lista dez princípios de qualidade, sendo os mesmos: total satisfação do 

cliente; gerência participativa; desenvolvimento de recursos humanos; 

constância de propósitos; aperfeiçoamento contínuo; gerência de 

processos; delegação; disseminação de informações; garantia de qualidade 

(padronização e documentação) é "fazer certo a primeira vez"; não 

aceitação de erros, o padrão desejável deve ser "Zero Erro". 

 

Badri, Donald 

& Donna 

(1995) 

Qualidade é a totalidade das características de entidade que lhe confere a 

capacidade de satisfazer às necessidades explícitas e implícitas. 

Belohav 

(1993) 

Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de 

forma segura e no tempo certo às necessidades do cliente. 

 

Belzunegui 

(2010) 

O paradigma da qualidade é a excelência. 

Broh (1974) A qualidade é entendida como o grau de excelência de um produto/serviço 

a um preço compatível e com variabilidade controlada a um custo 

aceitável. 

Crosby (1992) É a conformidade com os requisitos dos clientes.  

 

D’Innocenzo, 

Adami & 

Cunha (2006) 

A qualidade não deve ser entendida como uma meta, mas como processo 

contínuo de melhorias. Fundamentada na ISO, condição de características 

de uma entidade – produto, bem ou serviço – que possibilita atender os 

clientes internos e externos, em suas necessidades implícitas e explícitas. 

Pode em épocas diferentes possuir diferentes significados e ainda, na 

mesma época, mas em culturas diferentes possuir características diversas. 

Deming (2000)  Registra que qualidade é bem ou serviço relacionado com o grau de 

satisfação. 

 

Doucet (1986) Qualidade é a satisfação das necessidades dos clientes. 

 

Feldman, 

Gatto & Cunha 

(2005) 

 Entende-se qualidade como sendo processo dinâmico, ininterrupto e de 

exaustiva atividade permanente de identificação de falhas nas rotinas e 

procedimentos, que devem ser periodicamente revisados, atualizados e 

difundidos, com participação da alta direção até seus funcionários mais 

básicos. 

 

 

Continua.... 
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Continuação do Quadro 14 -  Conceitos de Qualidade segundo o enfoque de diferentes 
autores 

Autores Conceitos  

Garvin (1998)  Identifica as seguintes dimensões de qualidade: atendimento; 

conformidade; desempenho; características; confiabilidade; durabilidade; 

conformidade; qualidade percebida; estética. Apresenta cinco abordagens 

para a definição da qualidade: abordagem transcendental (qualidade inata 

ao produto); abordagem centrada no produto; abordagem centrada no 

valor; abordagem centrada na fabricação e abordagem centrada no usuário. 

Graham (1997) Qualidade não pode ser definida, mas é possível saber o que é qualidade. 

São aspectos de qualidade: unidade, vivacidade, autoridade, economia, 

sensibilidade, claridade, ênfases, fluxo, brilhantismo, proporção. 

Harvey & 

Green (1993)  

 

Qualidade possui cinco características: conceito tradicional de qualidade; 

conformidade com especificações ou padrões; qualidade enquanto 

adequação ao uso; qualidade enquanto eficácia e eficiência no alcance dos 

objetivos institucionais; qualidade enquanto satisfação das necessidades 

explícitas ou implícitas dos clientes. 

Ishikawa 

(1985) 

Qualidade é desenvolver, criar e fabricar mercadorias mais econômicas, 

úteis e satisfatórias para o comprador (cliente). 

Nascimento, 

Leitão & 

Vargens 

(2006) 

O termo qualidade tendo como significado o de realizar o trabalho da 

melhor maneira possível. 

Paladini 

(2007) 

 Qualidade envolve muitos aspectos simultaneamente, ou seja, 

multiplicidade de itens e sofre alterações conceituais ao longo do tempo, 

isto é, trata-se de processo evolutivo. 

Rosenberg & 

Moraes (2000) 

Qualidade pode ser estudada de duas formas: grau de excelência e 

conformidade com os requisitos. A primeira forma gera estratégia 

gradativa (quantitativa) de gestão da qualidade, isto é, a de aumentar o 

grau de excelência da entidade. Na segunda forma, a qualidade seria 

atingida em processo de tudo ou nada: a entidade tem que atender 

plenamente os requisitos. 

Soares (2002) Qualidade é a identificação e resposta às necessidades do cliente, em 

conformidade com as normas e procedimentos da organização. E cita 

ainda as seguintes características: conformidade com as especificações e 

adaptabilidade ao uso. 

Subtil (1999) A qualidade do serviço se mede pela forma como é prestado este serviço, 

sendo necessário um constante ajustamento às necessidades dos clientes. 

Téboul (1991) Qualidade é estar em conformidade com as especificações 

Tomé (1991) Qualidade é o conjunto de características ou atributos de um produto com 

capacidade para satisfazer as necessidades de modo a não causar 

descontentamentos e reclamações dos consumidores. 

Uchimura & 

Bosi (2002) 

Qualidade é termo multidimensional, por assumir significados distintos (de 

natureza objetiva ou subjetiva), que sofre variações de acordo com o 

interesse de grupos ou atores sociais, em função de seus interesses e 

posições, bem como sua relação com o programa ou serviço em questão.  

Veludo (1997) Qualidade é forma mais humana e eficaz de estar no mundo do trabalho, 

envolve cultura e filosofia pautada em valores. 

Fonte: Autoria própria. 
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Nos anos 1980, alguns instrumentos de gestão de qualidade desenvolvidos no setor 

industrial foram paulatinamente aplicados em serviços de saúde (Kazandjian,1997), sendo 

então feitas várias críticas ao Modelo de Qualidade Total na saúde, uma vez que existem 

diferenças substanciais entre a saúde e a indústria. Enquanto as indústrias trabalham com o 

trabalho morto (matéria-prima, ferramenta), onde a transformação da matéria leva ao 

produto como resultado palpável, o processo de trabalho em saúde ocorre sob a ótica do 

trabalho vivo em ato, baseado na tecnologia leve (tecnologia das relações, do acolhimento 

e do vínculo), na leve-dura (saberes, tecnologia do conhecimento) e dura (equipamentos 

tecnológicos, estruturas organizacionais) (Malik, 1998; Felli & Peduzzi 2005). 

O famoso juramento de Hipócrates, datado de 400 anos a.C, que refere "primum 

non noscere" (primeiro não causar dano) é o primeiro registro sobre a necessidade de se ter 

qualidade na assistência (Quinto Neto, 2004). Na mesma perspectiva encontra-se o Código 

de Hammurabi, que surgiu há aproximadamente 200 anos A.C. e foi escrito pelo imperador 

da Babilônia, sendo esse reconhecido como a primeira legislação sobre a qualidade da 

assistência em saúde. Em sua essência preconizava "não causar mal a alguém". 

Durante a Guerra da Criméia, em 1854-56, a enfermeira inglesa Florence 

Nightingale introduziu algumas medidas inovadoras, como a ventilação e limpeza dos 

ambientes em campos de batalha, exposição dos pacientes e ambientes à luz solar pela 

manhã, o que reduziu drasticamente as taxas de mortalidade e infecção em hospitais. 

Organizou ainda seu grupo de trabalho, elaborando escalas (escala de dias e turnos de 

trabalho; escala de atividades diárias; rodízio na execução de atividades mais desgastantes) 

e desenvolveu a técnica de registros sobre a evolução do estado geral de seus pacientes 

(Zanon, 2001). 

Em 1910, o médico Ernest Amory Codman, cirurgião emérito do Hospital Geral de 

Massachusetts, hospital de ensino da Universidade de Harvard, propôs sistema de 

padronização dos resultados finais das intervenções médicas (The End Result System 

Standardization), de maneira que, quando o tratamento não fosse efetivo, o hospital 

buscaria a causa, tentaria identificar as falhas, os possíveis erros e, consequentemente, 

modificaria o padrão anteriormente estabelecido, com o objetivo de que, no futuro, casos 

similares seriam tratados com maior êxito e que novos erros fossem evitados. 

Profundamente comprometido com a qualidade da assistência, Codman ajudou a fundar o 

Colégio Americano de Cirurgiões - ACS (American College of Surgeon), e a implementar, 

posteriormente, programa elementar de padronização nos hospitais (Novaes, 2007). Em 

1917, esse mesmo Colégio desenvolveu proposta de “Padrões Mínimos para Hospitais”. 
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Em 1918, são estabelecidos os Padrões Mínimos (Minimum Standar), compostos 

por cinco padrões que serviram de base ao programa de avaliação do American College of 

Surgeon e para o estabelecimento de padrões subsequentes. Nesse mesmo ano foram 

aplicados, em cerca de 600 hospitais dos EUA com 200 leitos ou mais (considerados 

hospitais de grande porte, pela classificação apresentada nesse estudo), a avaliação dos 

Padrões Mínimos e verificou-se que apenas 82 estavam em conformidade com os Padrões 

Mínimos (Minimum Standard). Concluiu-se que seria melhor que esse resultado não viesse 

a público, a fim de que a categoria médica não se sentisse menosprezada e a sociedade não 

ficasse insegura com os serviços de saúde ofertados. Portanto, a investigação deveria ter 

caráter confidencial. Surgem com esses dados negativos sobre os serviços prestados pelos 

hospitais norte americanos, a ideia de auto avaliação e aperfeiçoamento permanente, que 

deveria resultar em melhoria da qualidade da assistência (Abbasi & Tavakoli, 2013). 

Em 1924, a proposta foi aperfeiçoada e denominada Programa de Padronização 

Hospitalar (PPH), pelo qual se definiam os requisitos essenciais para a garantia da 

qualidade da assistência, com a construção e obediência de condutas e ou decisões clínicas 

padronizadas. O PPH descrevia como deveria ser composto o corpo clínico de um hospital 

e orientava o exercício da profissão médica. As orientações já eram voltadas para o registro 

documental, visto que atentavam para o preenchimento de prontuário com histórico para 

anotação dos resultados dos exames, das condições de alta e quais foram os recursos 

diagnósticos e terapêuticos utilizados (Vieira, Shitara, Mendes & Sumita, 2011). 

Em 1945, após o fim da II Guerra Mundial, os EUA criaram leis federais que 

favoreceram a construção de novos hospitais, consequentemente, ocorreu à ampliação da 

rede hospitalar (Jessee, 1994 apud Rodrigues, 2004). Com o aumento da rede hospitalar, o 

ACS não consegue continuar gerenciando o PPH. Em 1951, ocorre a criação da Joint 

Commission on Accreditation of Hospitals (JCAH), organização não governamental, sem 

fins lucrativos, com o propósito de oferecer acreditação voluntária, formada pelo Colégio 

Americano de Clínicos, Associação Americana de Hospitais, Associação Médica 

Americana e Canadian Medical Association (Jessee, 1994 apud Rodrigues, 2004). Em 

1953, a JCAH publica o primeiro Manual para Acreditação de Hospitais (Standards for 

Hospital Accreditation), passando desde então a acreditar hospitais nos EUA. Em 1959 a 

Canadian Medical Association se desliga da JCAH e cria sua própria organização 

(Rodrigues, 2004 apud www.jcaho.org). Com o decorrer dos anos, principalmente a partir 

de 1965 com a Lei Federal, a característica “voluntária” passou a ter um significado muito 

relativo já que, hoje em dia, a maioria dos hospitais dos EUA necessitam dos reembolsos 

http://www.jcaho.org/
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de pacientes cobertos pela seguridade social, Medicare e Medicaid, respectivamente, 

relativa à pacientes idosos e pobres, já que estes representam grande parte do orçamento 

hospitalar, e que somente são autorizados se o hospital é acreditado pela Join Commission. 

Em 1972, o Ministério da Saúde dos EUA confirmou a Join Commission (JCHAO) como 

sua representante para avaliação do nível da qualidade nos hospitais norte americanos 

(Abbasi & Tavakoli, 2013). 

No Brasil, os primeiros registros de padronização relacionados à qualidade e sua 

gestão aparecem em 1930, com o médico Odair Pedroso, que passou a registrar, por meio 

do preenchimento da Ficha de Inquérito Hospitalar, os padrões mínimos de organização 

hospitalar. Essa ficha orientava como o corpo clínico, de enfermagem e administrativo 

deveriam ser organizados. Orientava também o funcionamento dos serviços radiológicos, 

fisioterápicos, laboratório clínico, necrotério, farmácia e serviços de apoio, como nutrição, 

dietética, entre outros. Os registros eram encaminhados para a Comissão de Assistência 

Hospitalar do Ministério da Saúde (Ministério da Saúde 2010). 

Em 1941 foi criada a Divisão de Organização Hospitalar (DOH), dentro do 

Departamento Nacional de Saúde vinculado ao Ministério de Educação e Saúde, que 

compreendia as Seções de Edificações e Instalações, de Organização e Administração, de 

Assistência e Seguro de Saúde. Tinha por objetivos coordenar, cooperar ou orientar, em 

todo o Brasil, os estudos e a solução dos problemas que diziam respeito à assistência a 

doentes e deficientes físicos e a desamparados. Dentre suas competências destacavam-se: o 

incentivo ao desenvolvimento e melhoria de instituições e serviços de assistência; o 

estabelecimento de normas e padrões para instalação, organização e funcionamento dos 

vários serviços técnicos e administrativos de hospitais de diversos tipos, casas de saúde e 

outras unidades de assistência; a organização e manutenção do cadastro dos 

estabelecimentos hospitalares e demais órgãos de assistência; a realização das inspeções 

(Ministério da Educação, 1944; Ministério da Educação e Saúde, 1949). 

A DOH tinha por intenção criar a rede nacional de hospitais regionais, formada por 

“hospitais modernos”, com estrutura física de arquitetura funcional e organizados 

tecnicamente, hospitais concebidos para todos, onde houvesse certa igualdade na 

distribuição de leitos. O “hospital moderno” ou “hospital padrão” era o protótipo do 

aprimoramento hospitalar daquele momento, adequadamente planejado e construído, 

concebido para facilitar o diagnóstico e o tratamento, para permitir o desempenho 

adequado das atividades assistenciais e curativas, no qual o doente seria o principal 



_____________________________________Capítulo III   Estrutura Conceitual e Revisão de Literatura  

 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa 

                172 
 

personagem, o foco da atenção da equipe multiprofissional (Ministério da Educação e 

Saúde, 1949). 

Para boa organização hospitalar era necessário rigoroso controle de todas as 

atividades na instituição, com objetivo de buscar condutas mais acertadas, desde a 

inscrição e qualificação de doentes na admissão (o que se aproxima hoje, do sistema de 

triagem ou classificação de riscos), os registros clínicos diários e as estatísticas, até a 

escrituração minuciosa de tudo que se relacionasse à vida econômica e financeira 

(Ministério da Educação e Saúde, 1949). A intenção era estabelecer padrões viáveis a 

serem reproduzidos em diferentes locais e aprimorados ao longo dos anos (Ministério da 

Educação e Saúde, 1945). A preocupação em aperfeiçoar modelos e padrões de outras 

realidades, criando assim modelo nacional que atendesse às necessidades locais 

específicas, deveria permear todo e qualquer processo de desenvolvimento de sistemas de 

avaliação, em qualquer tempo (Ministério da Educação e Saúde, 1944 e 1944a). 

Em 1951, com o 1º Congresso Nacional Brasileiro do Colégio Internacional de 

Cirurgiões realizado em São Paulo, foram estabelecidos os primeiros padrões mínimos 

para Centro Cirúrgico e estudados tanto os aspectos de planta física (sistemas de 

canalização de ar comprimido, oxigênio; iluminação; fluxo de pessoas; temperatura) como 

a organização dessa unidade hospitalar (atribuições de cada membro da equipe). No 

Congresso, foram ainda estabelecidos os componentes do prontuário médico, bem como 

algumas normas gerais para a organização do hospital, indispensáveis ao seu bom 

funcionamento (Carvalho, 1973). 

A primeira classificação de hospitais por padrões no Brasil havia sido prevista por 

Lei em 1952. Tinha por objetivos: distribuir racionalmente auxílios e subvenções 

governamentais; estimular os hospitais a melhorar sua administração, suas instalações e a 

assistência oferecida aos pacientes (Associação Paulista de Hospitais, 1966). 

Em 1961 aconteceram as primeiras tentativas conhecidas de classificação de 

hospitais pela Previdência Social e foram feitas pelo Departamento de Assistência Médica 

do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários (IAPC). O instrumento 

“Credenciamento de Hospitais para Convênio com o Instituto de Previdência dos 

Comerciários” incluía três tópicos principais a serem pontuados no momento de auditoria: 

planta física (23 itens - 300 pontos), equipamentos (10 itens - 220 pontos) e organização 

(10 itens – 480 pontos). Nesse documento, havia a descrição detalhada de cada item a ser 

investigado e checado pelos auditores/fiscais (Schiesari, 2003). 
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Em 1962 o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI) cria o 

documento “Padrões Mínimos Exigíveis dos Hospitais para a Prestação de Assistência 

Cirúrgica aos Beneficiários do IAPI”. Nesse documento incluía aspectos do processo 

assistencial relacionados ao acompanhamento pré-natal e ao parto nas normas técnicas 

mínimas referentes às maternidades, descrevendo inclusive processos de higiene e limpeza 

necessários ao funcionamento (Schiesari, 2003). 

Em 1966, com a unificação dos institutos pela criação do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), o aumento dos recursos disponíveis de forma centralizada 

contribuiu para o aumento das pressões pela ampliação da cobertura dos benefícios. Isso 

levou à expansão da rede de serviços, sobretudo privados, subsidiados pela própria 

Previdência, e fez surgir à necessidade de classificar os hospitais do país. Ao padrão 

assistencial oferecido corresponderiam valores monetários de contraprestação de serviços 

pelos hospitais particulares. O critério a ser adotado era amplo, considerando as condições 

técnicas (profissionais devidamente registrados em conselhos; profissionais exercendo as 

funções para as quais estavam capacitados), administrativas (existência de manuais de 

normas e rotinas, regimentos internos, comissões, registros bem documentados) de 

hotelaria (padrão de limpeza e higiene no fornecimento de alimentos, no armazenamento 

de fármacos) e padrões éticos (diretoria clínica se responsabilizando pelos procedimentos 

desenvolvidos dentro do estabelecimento) (Associação Paulista de Hospitais, 1966). 

Em 1968, foram estabelecidas as normas para aplicação da classificação hospitalar, 

destacando-se a ideia de que a eficiência do hospital relacionava-se ao número de pontos 

obtidos. A pontuação incluía planta física, equipamento, utensílios e instalações, bem 

como a administração. Contemplava aspectos não apenas estruturais, mas também como 

prontuários (com elementos para elucidação diagnóstica e ainda revisão médica diária com 

relatório correspondente), além de rotinas e instruções escritas de serviços diagnósticos e 

terapêuticos. 

Em 1970, o Ministério da Saúde desenvolveu o tema Qualidade e Avaliação 

Hospitalar, partindo de início da publicação de Normas e Portarias a fim de regulamentar a 

atividade. Em 1974, portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social aprovou os 

modelos de “Formulário de Classificação Hospitalar”, de “Relatório de Classificação 

Hospitalar (RECLAR)” e de “Comprovante de Classificação Hospitalar”. O Manual de 

Classificação Hospitalar foi apresentado como instrumento de trabalho complementar das 

comissões de classificação hospitalar para orientar sobre a classificação e padronizar 

procedimentos, uniformizando assim o desempenho das atividades tanto das instituições 



_____________________________________Capítulo III   Estrutura Conceitual e Revisão de Literatura  

 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa 

                174 
 

como dos avaliadores. O Relatório de Classificação Hospitalar - RECLAR possuía três 

áreas: planta física, equipamento e organização, perfazendo um total de 333 itens. Esse 

relatório, porém sofreu críticas devido à excessiva ênfase nos aspectos físicos e a pouca 

importância aos recursos humanos, e quase nenhuma menção à produção e produtividade 

(processo), e resultados (Azevedo, 1989). 

A promulgação, em 1988, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

definindo a saúde como direito social e universal fomenta as discussões sobre qualidade 

em saúde. Na década de 1990, surgem em alguns estados brasileiros, como São Paulo, Rio 

de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, tentativas de aproximação de metodologias de 

certificação de qualidade. 

 

3.4.1 Qualidade nos Serviços de Saúde 

 

 A sociedade contemporânea vive um tempo identificado como o da sociedade pós-

moderna, que traz em sua identidade características como importantes mudanças sociais, 

determinadas pelos avanços tecnológicos, pela globalização, pela individualização, pelo 

efêmero, pelo consumismo e pelo acesso às informações e conhecimentos com velocidade 

nunca vista antes. Na sociedade consumista, a saúde e o próprio sistema de saúde se 

transformam em produto, o que os tornam objetos de consumo, aquisição e utilização. O 

produto-saúde possui caracteres que o torna diferente de outros objetos que podem ser 

produzidos em larga escala, pois envolvem também os serviços, pessoas (clientes, 

profissionais) locais, organizações, ideias (ciências), equipamentos, artigos médico-

hospitalares. Envolve inclusive mecanismos responsáveis pelo funcionamento e 

desempenho da organização como um todo, o que revela verdadeiro desafio para a 

promoção do controle de qualidade (Mosadeghrad, 2012). 

O fenômeno da produtização da saúde e dos sistemas de saúde apoia-se em uma 

série de fatores como o novo código do consumidor; o uso de novas tecnologias como as 

ferramentas da internet e a mídia pelo próprio sistema de saúde; o fortalecimento da 

medicina preventiva promovida pela comercialização da saúde pelos meios de 

comunicação e pela própria indústria farmacêutica, o que determinou o aumento da 

procura por esse produto. Em paralelo, o paciente agora é também cliente, e atua de forma 

mais ativa para a obtenção da saúde que almeja, com autonomia para escolher o que ele 

julga melhor e, muitas vezes, conhecedor de seus direitos e dos instrumentos para se 

defender, que utiliza quando se julga enganado ou não atendido em suas expectativas. Este 
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quadro define as relações paciente/cliente e médico e contribui para o advento da chamada 

medicina defensiva, além de fortalecer a prevenção da iatrogenia, a medicalização e o 

autocuidado que também marcam a sociedade pós-moderna e sua busca pelo ideal de saúde 

(Roland, 2007; Baudrilard, 2007). 

É nessa realidade desafiadora que os hospitais trabalham na promoção e no cuidado 

da saúde das populações, tendo que se adequar a procura crescente dos serviços por 

consumidor cada vez mais exigente, mais ciente de seus direitos e mais ativo ao reivindicar 

atenção dos gestores no que se refere à prestação de serviços de saúde, que aponta para a 

necessidade de oferecer serviço de qualidade segundo a percepção de todos os atores 

envolvidos, considerando principalmente a expectativa e percepção do paciente/cliente 

(Fitzpatrick, 1991; Dias, 2005; Studdert, Mello & Sage, 2005; Maia, 1999; De Man, 

Gemmel, Van Rijk, Dierckx, 2002). 

Mas o que significa qualidade em saúde? O conceito de qualidade em saúde tem 

muitas facetas, o que se justifica pela presença de significados diferentes para esse termo 

segundo o autor Vuori (1991). A polissemia da qualidade exige reconhecimento dos 

processos simbólicos e das práticas discursivas dos atores envolvidos (profissionais de uma 

equipe multidisciplinar, pacientes, familiares), em especial dos usuários, impondo-se a 

valorização de suas percepções, a valorização da forma como compreendem e apreendem 

as informações, os acontecimentos, a dinâmica institucional, entendendo essas, não como 

subjetividades descontextualizadas, mas como sinalização de experiências materializadas 

nas relações estabelecidas com as práticas de saúde, vivenciadas na realidade de quem 

busca os serviços de saúde e de quem executa a prática assistencial (Bosi & Uchimura, 

2007). 

 
3.4.1.1 Conceitos de Qualidade em Saúde 

 

Ao pesquisar-se sobre as teorias que norteiam a qualidade em saúde encontra-se 

grande variedade de conceitos e de perspectivas diferentes sobre o que é essa qualidade, às 

vezes divergentes e, em alguns casos, até antagônicos, mas sempre conceitos construídos 

dentro de uma historicidade social, de um grupo social primário (família, vizinhos, 

comunidade) e de processos com sequências de atividades interligadas (Gurgel Júnior & 

Vieira, 2002; Moreira, 1994). Esta diversidade torna as questões relacionadas com a 

qualidade na prestação de serviços de saúde difíceis e complexas de abordar. Mezomo 

(2001), ao compartilhar desta ideia, a complementa dizendo que a qualidade se torna mais 
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complexa na área da saúde porque não age em função de um único serviço (produto final), 

pois este é sempre incerto, não obedece a padrões estabelecidos e não tem qualidade 

uniforme, visto que as pessoas possuem características únicas e respondem de formas 

diferentes à problemas de saúde diversos. Dessa forma, as peculiaridades dos serviços de 

saúde devem ser observadas ao buscar a qualidade na prestação dos mesmos. 

Apoiado nos conceitos de Garvin (1998), Urdan (2001) cita três singularidades 

principais das instituições de saúde: não há clareza na conexão entre entradas e saídas (não 

temos controle, por exemplo, de quantas vezes a equipe de enfermagem foi ao quarto do 

paciente e lhe prestou cuidados, ou quantas vezes solicitou a presença de outros 

profissionais como, por exemplo, a equipe de higienização e limpeza); os pacientes 

geralmente têm dificuldades em avaliar aspectos técnicos (a emoção e as relações 

interpessoais permeiam os critérios de avaliação do serviço); e existe, em grandes 

hospitais, duas linhas de autoridades distintas, o administrativo e o médico (este último 

misturado em emaranhado de outros profissionais que também atuam na regulação dos 

processos como, por exemplo, a equipe de enfermagem). A maioria das vezes é a maior e a 

mais presente corporação dentro da instituição de saúde. 

A satisfação do usuário como fator que determina a qualidade é de considerável 

relevância. Nesta direção, Tanaka e Melo (2004) afirmam que ao realizar a avaliação em 

sistemas e/ou serviços de saúde deve-se ter em conta que os serviços prestados têm como 

finalidade os usuários, que são parte importante do processo de organização e prestação 

destas ações e para quem se deve voltar a atenção, ou seja, a forma como os usuários são 

atendidos devem ser o foco principal. A importância da ótica dos usuários quanto aos 

serviços prestados é evidenciada também por De Man et al. (2002). A definição da 

qualidade varia conforme as necessidades e expectativas dos usuários (Leebov & Scott, 

1994; Nogueira, 1994; Walker, 1991), sendo assim, cada hospital deve conhecer a sua 

clientela, pesquisando seus valores, crenças e cultura para melhor poder atendê-la. 

As principais dimensões da variação da qualidade dos serviços de saúde podem ser 

descritas, segundo Dussault (1994), como: dimensões técnicas, que dizem respeito à 

eficácia do serviço; dimensões de relacionamento que se referem à relação entre os 

prestadores e os usuários; e dimensões econômicas, que diz respeito à eficiência, à 

produtividade e a acessibilidade econômica. 

Vários fatores corroboram para a complexidade do conceito de qualidade em saúde 

conforme revisto por Serapioni (2009), que cita como primeiro fator o conceito complexo 

de saúde, que considera a pessoa na unidade e integridade biopsíquica, social, espiritual e 
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relacional. Portanto, são vários os aspectos a serem vislumbrados ao constatar se o 

indivíduo possui saúde. Além desse, o autor cita outros fatores como a variedade de atores 

(usuários, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, assistentes sociais, biomédicos, fonoaudiólogos, educadores físicos entre 

outros) envolvidos nos sistemas de saúde e a diversidade de seus pontos de vista sobre a 

qualidade a partir da própria posição, ideais e interesses particulares (atentando que dentro 

de uma mesma categoria profissional, existem seguidores de escolas filosóficas diferentes); 

a variação ou pluralidade de metodologias e abordagens empregadas por esses atores na 

avaliação da qualidade; a acentuada personalização e relacionalidade que caracteriza a 

prestação de serviços em saúde, pois o produto aqui vendido resulta do contato direto entre 

profissionais e pacientes e das interações e ações que se estabelecem nesse processo 

(capacidade de empatia, comportamentos carismáticos dos profissionais que podem 

interferir na avaliação do paciente sobre a técnica executada pelo profissional). Desta 

forma, o paciente aqui exerce papel duplo: o de consumidor da atenção ao mesmo tempo 

em que é seu coprodutor. O autor supracitado finaliza a relação dos fatores que contribuem 

para a variabilidade do conceito de qualidade em saúde citando a influência do contexto 

histórico, cultural, político, social e institucional sobre essa concepção. 

As dificuldades de implantação de programas de qualidade em hospitais encontram 

respaldo na literatura, conforme expôs Mintzberg (2003), ao descrever a burocracia 

profissional, e Arndt e Bigelow (2000) quando definem o controle hierárquico da 

administração sobre o núcleo técnico (médicos, enfermeiros e demais terapeutas) e 

ausência de racionalidade na tomada de decisão como fatores críticos no processo nas 

organizações de saúde, principalmente na rede pública de saúde. Diante das dificuldades 

enfrentadas pelos gestores de serviços de saúde, que diferentemente de outros serviços 

optam pela racionalidade na tomada de decisões, esses gestores podem esbarrar em 

questões éticas como o princípio de valorização da vida. Talvez considerar a estratégia 

genérica de diferenciação pela Qualidade/Acreditação como oferta de um produto melhor 

visando a sobrevivência da Organização, possa ser encarado como objetivo estratégico e 

possam ser desenvolvidas ações táticas a fim de garantir a competitividade no mercado 

(Mintzberg, 2003). Portanto, para que a Acreditação possa ser utilizada como 

reconhecimento da qualidade da organização hospitalar, gerando vantagem competitiva, é 

importante que o cliente, no caso o paciente, entenda que esta “credencial” qualifica aquilo 

que não está ao alcance de seus olhos ou de sua compreensão (organização administrativa 

interna, controle de desperdício, anotações eficientes, segurança em todos os processos, 



_____________________________________Capítulo III   Estrutura Conceitual e Revisão de Literatura  

 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa 

                178 
 

baixo índice de quedas, baixo índice de úlceras por pressão, baixa taxa de infecção 

hospitalar, educação permanente dos profissionais, entre outros) e que a grande maioria 

dos processos que dá origem ao serviço por ele recebido situa-se nesta condição, ou seja, 

rigoroso controle de qualidade (Correia, Barbosa & Quintiliano, 2009). 

Corraborando com o descrito até aqui e objetivando exemplificar a variabilidade 

dos conceitos de saúde na visão de diferentes autores, apresentamos lista de autores com 

seus respectivos conceitos sobre Qualidade em Saúde no quadro 15. 

 

Quadro 15 - Conceitos de Qualidade em Saúde segundo diferentes autores 

 

Autores Conceitos 

Bonato (2007) A qualidade apresenta-se com diversas possibilidades de interação, 

com diversos sujeitos que atuam nos hospitais. Esse processo é 

dinâmico, influenciando e influenciado em seu planejamento e 

execução, fato que possibilita contribuições, construções e 

reconstruções que podem agregar valor e resignificar conceitos, 

aproximando cada vez mais as ações do hospital à realidade do 

sistema de saúde e mobilizando para a busca da transformação dessa 

área. 

Brent (1989) 

 

A qualidade em saúde existe após a interação entre o produto ou 

serviço e a pessoa. Ela acontece após o julgamento, a definição e 

conceituação dada pelo cliente. A qualidade é, assim, percepção de 

que é baseada no valor de um indivíduo (sua cultura, experiências de 

vida e expectativas). 

Donabedian (1980) Qualidade em saúde envolve a aplicação da ciência e da tecnologia 

desenvolvida e aplicada à área de saúde, de forma que maximiza seus 

benefícios para a saúde sem correspondente aumento do risco. 
 

Continua….  
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Continuação do Quadro 15: Conceitos de Qualidade em Saúde segundo diferentes autores 

Autores Conceitos 

Gattinara, 

Ibacache, 

Puente, 

Giaconi & 

Caprara 

(1995) 

A qualidade em saúde relaciona-se com características como competência 

profissional (habilidades técnicas, atitudes da equipe, habilidades de 

comunicação, habilidades relacionais); satisfação dos usuários (tratamento 

recebido, resultados concretos, custo, tempo); acessibilidade (cultural, social, 

geográfica, econômica); eficácia (normas adequadas, tecnologia apropriada, 

respeito às normas pela equipe); eficiência (custos, recursos, riscos). 

Institute of 

Medicine 

(2001) 

Qualidade em saúde é o grau em que os serviços de saúde prestados a 

indivíduos e populações aumentam a probabilidade de os resultados de saúde 

alcançar o que é possível dentro do que os profissionais já conhecem. Um 

serviço de qualidade é seguro; eficaz, centrado no paciente; oportuno; eficiente 

e equinânime. 

Lee & Jones 

(1990) 

Qualidade em saúde se apoia na fundamentação científica da prática 

multiprofissional; prevenção; cooperação entre consumidores e prestadores de 

serviço; tratamento holístico e coordenado do indivíduo; relação estreita e 

contínua entre a equipe de saúde e a pessoa que recebe o cuidado. 

Leebov & 

Erzos (2003) 

Para alcançar a qualidade em saúde é necessário fazer as atividades de forma 

certa, promovendo melhorias contínuas, obtendo o melhor resultado clínico 

possível, satisfazendo todos os clientes, conservando os funcionários talentosos, 

competentes e a manutenção de bom desempenho financeiro. 

Lima (1998) A qualidade nas organizações de saúde pode ser interpretada e representada 

como a expressão de certas formações subjetivas: preocupação constante em 

criar e manter entre todos os que estão ocupados nas organizações de saúde, 

administradores e funcionários, o entendimento quanto à estrutura e ao 

processo das intervenções; e atenção quanto aos resultados para satisfazer as 

necessidades emergentes e as demandas explícitas dos clientes usuários. 

Lohr (1991) Na medida em que a demanda dos serviços de saúde para os indivíduos e a 

população aumenta, há também aumento na probabilidade de se alcançar 

resultados de saúde pretendidos e isto deve ser consistente com o conhecimento 

profissional atual. Isto é qualidade em saúde. 

Mosadeghrad 

(2012) 

Qualidade em saúde também pode ser definida como: "Proporcionar o serviços 

de saúde corretos em um caminho certo, no lugar certo, no momento certo pelo 

provedor certo, para a pessoa certa e pelo preço certo para obter os resultados 

corretos”. Oito tipos de situações "certas ou corretas" estão incluídas nesta 

definição da qualidade dos serviços de saúde. Elas incluem o 'Cuidados certo', 

em um 'caminho certo' para “a pessoa certa”, no “lugar certo”, no “momento 

certo”, pela “pessoa certa” e pelo “preço justo” para atingir os “melhores 

resultados”. A definição ajuda a criar linguagem comum para o planejamento 

da qualidade, medição e melhoria em todo o sistema de saúde. 

Mosadeghrad 

(2014) 

Qualidade na área da saúde é produção de cooperação entre o paciente e o 

profissional de saúde em ambiente favorável. Depende de fatores pessoais do 

prestador de serviço de saúde e do paciente; fatores relativos à organização de 

saúde e meio ambiente em geral. 

Novaes 

(2007) 

 

Qualidade é um sistema de partes e elementos interdependentes, nos quais 

nenhum é mais importante que o outro para alcançar melhores resultados para 

os clientes.  

Continua…. 
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Continuação do Quadro 15 Conceitos de Qualidade em Saúde segundo diferentes autores 

Autores Conceitos 

Organização 

Mundial de Saúde 

(1996) 

Qualidade é um conjunto de elementos que incluem: alto grau de 

competência profissional, eficiência na utilização dos recursos, mínimo de 

riscos e alto grau de satisfação dos pacientes. 

Ovretveit (2009) Qualidade em saúde envolve a prestação de cuidados que excede as 

expectativas do paciente e atinge os mais altos resultados clínicos possíveis 

com os recursos disponíveis. 

Robert et al. (2011) Todo atendimento é realizado por meio de pessoas em suas ações 

cotidianas, acontecendo interações com e para o outro. Portanto, questões 

como identidade, política, liderança, sistemas de valores e aprendizagem 

precisam receber a mesma atenção que os fatores técnicos. 

Schuster, McGlynn 

& Brook (1998) 

Qualidade em saúde é proporcionar aos pacientes serviços apropriados, de 

forma tecnicamente competente, com boa comunicação, tomada de decisão 

compartilhada e sensibilidade cultural. 

Teixeira, Teixeira & 

Sousa (2006). 

Qualidade é a valorização do cliente, de sua satisfação com o produto ou 

serviço que utilizar. Portanto, deve ser constituída de todas as 

características desejáveis para esse cliente. 

Terrace (1992)  Qualidade é o grau que os serviços prestados ao paciente/pessoa aumentam 

a probabilidade de resultados favoráveis. Pode-se afirmar que toda 

prestação de serviço em saúde tem dois componentes de qualidade: 

operacional, que é o processo propriamente dito e outro de percepção, de 

como os clientes percebem o tipo de serviço oferecido, e como os 

prestadores se sentem na oferta que fazem.  

Vuori (1991) Qualidade é um grande espectro de características desejáveis nos serviços 

de saúde: efetividade (relação do impacto real com o impacto potencial 

numa situação ideal); eficácia (capacidade de produzir o efeito desejado); 

eficiência (relação entre o efeito real e os custos da produção); equidade 

(distribuição dos serviços de forma igualitária); qualidade científico-técnica 

(aplicação do conhecimento científico e tecnológico); acessibilidade 

(remoção de obstáculos físicos, financeiros); adequação (suprimento de 

número suficiente de serviços em relação às necessidades e à demanda); 

aceitação (fornecimento de serviços que estão de acordo com normas 

culturais e com expectativas dos usuários). 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para Drucker (1999), o gerenciamento na área de saúde é mais complexo do que 

em qualquer outro tipo de organização. Nesse contexto, a gestão hospitalar constitui-se 

numa atividade complexa e peculiar, uma vez que envolve a união de recursos de 

diferentes tipos e procedimentos muito diversificados. Os hospitais, como outros tipos de 

organizações, são diferenciados pelas dimensões demográficas, política, social, 

tecnológica, ambiental e econômica, acrescidos de todo conjunto de valores e 

comportamentos (cultura e clima organizacional), que além de influenciarem muitos 

aspectos, determinam o investimento do setor. Devido a tais aspectos, os hospitais devem 
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possuir formas organizacionais flexíveis, adaptativas e permeáveis ao ambiente (Bittar & 

Mieldazis, 1992). 

A gestão desenvolvida no hospital moderno possui algumas ferramentas e 

tendências que têm se destacado nesse modelo de gestão: planejamento estratégico, 

satisfação do trabalhador, qualidade no atendimento ao paciente, organização financeira, 

avaliação da gestão, retroalimentação permanente, incentivo à pesquisa, ética como marco 

de referência (Schiesari, 2003). 

O processo de gestão da qualidade foi dividido em três etapas distintas para efeitos 

didáticos, sendo a primeira etapa caracterizada pelo planejamento da qualidade, que 

envolve a descrição dos clientes e das suas necessidades, definição dos objetivos e 

medidas, além de recursos necessários para implantação da qualidade (custos, seja com 

aquisição de materiais e matéria prima, seja com qualificação dos profissionais entre 

outros). A segunda etapa é caracterizada pelo controle de qualidade, que consiste na 

utilização de sistema de medida de qualidade (fase de inspeção e controle estatístico, 

fiscalização e auditoria). Já a terceira etapa inclui a implantação de políticas e programas 

que busquem melhorias contínuas, fase de gestão estratégica (manutenção de clientes e 

busca de novos clientes e mercados) (Juran, 2003). 

Deming desenvolveu 14 pontos ou itens que podem ser utilizados como método 

sequencial para o alcance da qualidade, citados da seguinte forma: estabilidade de 

propósitos para levar à melhoria do produto e do serviço; adoção de nova filosofia; não 

fazer inspeção em massa (atentar para o detalhamento); os orçamentos não devem ser 

aprovados apenas com base no preço (estudar as características do serviço ou produto 

ofertado); inovar o sistema de produção e de serviços (acompanhar os avanços 

tecnológicos); investir em capacitação e treinamento (processo de educação permanente); 

fomentar novos líderes (buscar novas ideias); estimular a ousadia, a coragem; buscar novas 

parcerias em diversos setores (expansão de mercado); sensibilizar o profissional quanto à 

importância do seu trabalho e da sua produção (reconhecimento de competências e 

habilidades); estimular os gestores a buscar qualidade e eficiência, não apenas o alcance de 

quota; estimular os profissionais a se sentirem orgulhosos e confiantes no produto que 

constroem; motivar o auto aprimoramento e a tomada de iniciativa para realizar a 

transformação (Deming, 1990). 

Para atingir o mais alto grau de qualidade, as organizações precisam estruturar suas 

práticas de gestão por meio de modelos sistêmicos. Cada modelo de gestão tem suas 

vantagens e desvantagens, o Modelo de Excelência de Gestão (MEG), em razão de sua 
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flexibilidade e por não prescrever ferramentas e práticas de gestão, pode ser útil para a 

avaliação, o diagnóstico e o desenvolvimento do sistema de gestão da organização. O nível 

de maturidade do MEG no sistema de gestão da organização pode ser dividido em: 

Compromisso com a excelência (organizações iniciantes); Rumo a excelência 

(organizações em estágios intermediários); e Critérios de excelência (organizações em 

estágios avançados) (Fundação Nacional da Qualidade - FNQ, 2010). 

O MEG é disseminado pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), entidade 

privada e sem fins lucrativos de estudo, que debate e dissemina o conhecimento sobre 

excelência em gestão. O modelo tem sua aplicabilidade baseado em onze fundamentos da 

excelência e em oito critérios de excelência (FNQ, 2010). 

Os fundamentos da excelência expressam conceitos reconhecidos 

internacionalmente como o pensamento sistêmico, que é o reconhecimento das relações de 

interdependência entre os diversos componentes de uma organização, bem como entre a 

organização e o ambiente externo. Entre esses fundamentos, tem-se o aprendizado 

organizacional (alcançado por meio da percepção, reflexão e compartilhamento de 

experiências); a cultura de inovação (relacionada a ambiente favorável à criatividade); a 

liderança e constância de propósitos (FNQ, 2010). Entre os outros fundamentos 

importantes do MEG, tem-se ainda a orientação por processos e informações; a visão de 

futuro; a geração de valor; a valorização das pessoas; o conhecimento sobre o cliente e o 

mercado; o desenvolvimento de parcerias com outras organizações (FNQ, 2010). 

Interessante constatar que a maioria dos autores entra em consenso nas 

características básicas ao conceituarem a Gestão da Qualidade, abordada por todos como 

processo interativo de planejamento, ação e revisão que busca a melhoria contínua. 

Fundamentam-se em princípios tais como melhoria contínua, abordagem científica, visão 

de processos, liderança, comprometimento e envolvimento (Carpinetti, 2010). A Gestão da 

Qualidade tem como princípio a gestão por processos, devido a sua eficiência em busca 

pela satisfação dos clientes e melhoria contínua de suas tarefas de trabalho, administrando-

as de modo a analisá-las de maneira interligada, com constante avaliação, realizada por 

meio da utilização dos indicadores que traduzem a qualidade em cada etapa do processo 

assistencial. Essa qualidade dos processos hospitalares é averiguada pela Acreditação 

Hospitalar, por meio de instituições avaliadoras certificadas pela Organização Nacional de 

Acreditação (ONA) (Oliveira, 2006). 

Ao estudar a gestão de processos pode-se observar que os resultados dependem de 

processos que inevitavelmente dependem da estrutura e do meio ambiente. A estrutura é 
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definida pelos insumos como área física, recursos materiais (equipamentos, insumos 

financeiros, instrumentais, artigos médico hospitalares, próteses), equipe de trabalho e 

instrumentos de gestão, incluindo-se a estrutura organizacional (organograma) e os 

modelos teóricos aplicados na administração da instituição (Bittar, 1999). Ressaltamos que 

construímos este estudo dentro da filosofia do modelo donabediano. 

Processo pode ser definido como toda tecnologia envolvida nos cuidados ao 

paciente (Fleming, 1981). Processo empresarial é um conjunto de atividades com uma ou 

mais espécies de entrada e que cria saída de valor para o cliente (Hammer & Champy, 

1994). Processo também pode ser definido como um conjunto de atividades de trabalho 

interrelacionadas, que se caracteriza por requerer certos insumos e tarefas particulares, 

implicando em valor agregado com vistas a obter resultados (Correia, Barbosa & 

Quintiliano, 2009). Estrutura e processo caracterizam o meio interno da instituição. O meio 

ambiente ou meio externo são os inúmeros fatores com suas variáveis que interferem no 

processo de produção de programas e serviços. Esses processos necessitam de 

planejamento, organização, coordenação/direção, em que necessidades e desejos são 

levantados e posteriormente atendidos através de programas e serviços (Bittar, 1997). Para 

efeito e análise, pode-se dividir os processos em técnicos e administrativos (não que estes 

não exijam técnica), sendo os primeiros todos aqueles que atingem diretamente o paciente 

e os administrativos aqueles que servem de apoio às diversas sub áreas para manutenção de 

suas rotinas e do seu trabalho cotidiano (Bittar, 1999). 

Pode-se afirmar que toda prestação de serviço em saúde tem dois componentes de 

qualidade: operacional, que é o processo propriamente dito, e de percepção, ou como os 

clientes percebem o tipo de serviço oferecido e os prestadores se sentem na oferta que 

fazem (Bittar, 1999). No âmbito da saúde, vê-se a Gestão da Qualidade como modo de 

garantir assistência isenta de danos e riscos, visando à humanização (gentileza no 

tratamento) e à satisfação do cliente (dentro do que é profissional e institucionalmente 

possível), favorecendo também a concorrência entre as instituições, que hoje atuam em 

mercado competitivo (Chiavenato, 2000; Balsanelli & Jericó, 2005). 

 

 

 

 

 



_____________________________________Capítulo III   Estrutura Conceitual e Revisão de Literatura  

 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa 

                184 
 

3.4.2 Acreditação e Processos de Certificação Adotados no Brasil 

 

Para a Organização Mundial de Saúde – OMS, a partir de 1989, a Acreditação 

passou a ser elemento estratégico para o desenvolvimento da qualidade na América Latina. 

Em 1990, foi realizado convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS, a 

Federação Latino-Americana de Hospitais e o Ministério da Saúde do Brasil, contando 

ainda com a participação de representantes dos setores público e privado da área de 

prestação e financiamento de serviços, entidades de cunho acadêmico (Escola Nacional de 

Saúde Pública – ENSP e Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e 

de Sistemas de Saúde - PROAHSA). E com a colaboração do Instituto para Acreditação de 

Estabelecimentos de Saúde, da Argentina, foi elaborado modelo de Manual de Padrões de 

Acreditação para a América Latina (Malik, 1998; Correia, Barbosa & Quintiliano, 2009; 

Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS, 2000). 

Em 1994, o Ministério da Saúde do Brasil cria o Programa de Avaliação e 

Certificação de Qualidade em Saúde (PACQS), envolvendo a Universidade do Rio de 

Janeiro, a Academia Nacional de Medicina e o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, contando 

com a representação em seu conselho de entidades prestadoras e financiadoras privadas. 

Nesse momento o PACS promoveu a aplicação de diferentes instrumentos de acreditação 

(manuais) em hospitais no Rio de Janeiro e formou a Comissão Nacional de Qualidade e 

Produtividade, que era responsável pela discussão de temas relacionados com a melhoria 

da qualidade do serviço prestado, definindo estratégias para o estabelecimento das 

diretrizes do Programa (Malik, 1998). Ainda no ano de 1997 foi realizado seminário de 

autoria do Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) com a assessoria da Joint 

Commission a fim de criar programa nacional de acreditação de hospitais, integrando o 

Brasil ao contexto internacional de avaliação de serviços de saúde. 

Em 1998 o Programa Brasileiro de Acreditação foi oficialmente lançado no 

Congresso Internacional de Qualidade na Assistência a Saúde, em Budapeste, em conjunto 

com o instrumento nacional desenvolvido e conduzido pelo médico Humberto de Moraes 

Novaes (Feldman, Gato & Cunha, 2005). Surge então, em 1998, o Manual Brasileiro de 

Acreditação Hospitalar, que foi fundamentado no Manual editado pela OPAS. No período 

entre 1998 e 1999, o Ministério da Saúde realizou o projeto de divulgação da “Acreditação 

no Brasil”, constituído de palestras envolvendo 27 capitais, atingindo todas as regiões do 

país. Tais palestras tiveram como objetivo apresentar o projeto para sensibilizar e melhorar 

a compreensão sobre o Sistema Brasileiro de Acreditação, bem como sua forma de 
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operacionalização, esclarecendo dúvidas e divulgando a nova política (Ministério das 

Saúde, 2002a). 

Em 1999, foi criada a Organização Nacional de Acreditação (ONA), cujo principal 

objetivo é a implementação nacional de processo permanente de melhoria da qualidade da 

assistência à saúde, estimulando os serviços a atingirem padrões mais elevados de 

qualidade. Em 2001/2002, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

reconheceu oficialmente o Sistema Brasileiro de Acreditação por meio da Resolução nº 

921/02 e firmou convênio com a ONA para cooperação técnica e treinamento de pessoal, 

iniciando-se a partir daí a implantação das normas técnicas (Ministério da Saúde, 2002c; 

Correia, Barbosa & Quintiliano, 2009; ANVISA, 2004).  

 

3.4.2.1 Organização Nacional de Acreditação (ONA) 
 

A Organização Nacional de Acreditação é uma norma de gestão especializada em 

organizações de saúde. É uma organização não governamental, caracterizada como pessoa 

jurídica de direito privado sem fins econômicos, de direito coletivo e possui diretrizes de 

como organizar a administração de uma empresa da área de saúde. Possui, dentre seus 

objetivos, auxiliar a instituição a melhorar seus resultados econômicos e assistenciais 

(Bonfa, 2010). 

Contribuir para o aprimoramento da qualidade da assistência à saúde, por meio do 

desenvolvimento e evolução de sistema de acreditação, é a sua missão. Tornar referência o 

Sistema Brasileiro de Acreditação e a Organização Nacional de Acreditação como 

metodologia internacionalmente reconhecida, sólida e confiável, comprometida com a 

viabilização de processo de melhoria contínua, qualidade e produtividade no setor saúde, 

até 2015 é a sua visão. Seus valores são: credibilidade; legitimidade; qualidade; ética; 

resultado (Rooney, 1999; Silva, 2008; Gentil & Sanna, 2009; Bonfa, 2010). 

Para que o objetivo da ONA possa ser realizado, existem onze Instituições 

Acreditadoras Credenciadas (IAC). São elas: o Instituto Paranaense de Acreditação de 

Serviços em Saúde (IPASS); a Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV); o Instituto de 

Acreditação Hospitalar e Certificação em Saúde (IAHCS); o Det Norske Ventas (DNV); o 

Instituto Qualisa de Gestão (IQG); o Germanischer Lloyd Certification South America 

(GLCSA); a British Standards Institution (BSI), o Sistema Nacional de Acreditação Ltda. 

(DICQ); o Instituto Qualisa de Gestão Brasil (ICQ Brasil); o TIN Rheinland — TOV 

Rheinland do Brasil Ltda. e a Associação Alemã para Certificação de Sistemas de Gestão 
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do Brasil Ltda. (DQS do Brasil Ltda) (Ministério da Saúde, 2008). As instituições citadas 

são as responsáveis por orientar, avaliar e, se for o caso, certificar as organizações 

prestadoras de serviços de saúde por meio de processo de acreditação, seguindo a 

metodologia descrita no Manual Brasileiro de Acreditação. Esses estabelecimentos 

também podem realizar atividades de capacitação e treinamento, bem como de diagnóstico 

organizacional (Ministério da Saúde, 2008). 

Conforme revisto por Feldman, Gatto e Cunha (2005) são funções da ONA: 

coordenar o Sistema Brasileiro de Acreditação; definir sistemática de avaliação; elaborar 

padrões de qualidade; capacitar multiplicadores e facilitadores. A ONA busca contribuir 

para o aprimoramento dos serviços médico-hospitalares em processo contínuo de melhoria, 

conquistado a partir de desempenho dos trabalhadores e gestores da instituição; da 

melhoria das condições adequadas de equipamentos e instalações; da melhoria na gestão 

organizacional e da segurança para pacientes e profissionais da saúde. 

Segundo Bittar (2000), a metodologia de certificação da ONA apresenta como 

características a definição da conformidade dos produtos; especificidade para a área da 

saúde, utilizando-se de dados epidemiológicos, clínicos (fundamentados em protocolos), 

administrativos e sociológicos; avaliações globais baseadas em documentos elaborados. 

A metodologia propõe a classificação das instituições em níveis utilizando-se, para 

isso, método de coleta de dados feita a partir da observação no local e contatos com os 

profissionais dos diversos serviços. Todos os padrões são organizados por graus de 

satisfação ou complexidade crescentes e correlacionados, de maneira que, para alcançar 

nível de qualidade superior os níveis anteriores, obrigatoriamente, devem ter sido 

satisfeitos. A validade do ciclo é de dois anos para acreditação dos níveis 1 e 2 e de três 

anos para o nível 3. O nível 3 é considerado o de excelência. Outras características da 

metodologia usada pela ONA na acreditação hospitalar compreendem: a utilização de 

sistema de informação institucional consistente, baseado em taxas e indicadores que 

permitam análises comparativas com referenciais adequados e a obtenção de informação 

estatística, que mostrem tendências positivas e sustentação de resultados; a utilização de 

sistemas de aferição do grau de satisfação dos clientes (internos e externos) e existência de 

programa institucional da qualidade e produtividade, implantado com evidências de 

impacto sistêmico e o uso da linguagem apropriada às entidades da área de saúde 

(Ministério da Saúde, 2010). 

O Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar (2010) é composto de seções e 

subseções. Nas subseções encontram-se os padrões definidos segundo três níveis, do mais 
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simples ao mais complexo, do inicial ao mais desenvolvido e sempre com um processo de 

incorporação dos requisitos anteriores ao de menor complexidade. Para cada nível são 

definidos itens de verificação que orientam a visita e preparação do hospital para sua 

acreditação. O nível 1 atende aspectos referentes a estrutura e segurança, considerando os 

requisitos formais, técnicos e de estrutura para atividade, conforme legislação, capazes de 

identificar riscos específicos e gerenciar com foco na segurança. Tem como principais 

características: habilitação do corpo funcional, segurança para o paciente, atenção aos 

requisitos normativos e de estrutura para a organização segura da assistência (Ministério da 

Saúde, 2010). 

No nível 2, além dos processos que se relacionam a estrutura/segurança, são 

considerados também os padrões de organização, envolvendo o gerenciamento dos 

processos, sistemática de medição e avaliação da efetividade, promoção de ações de 

melhoria e aprendizado. As principais características desse nível de acreditação são: a 

existência de normas, rotinas e procedimentos documentados, disponíveis e atualizados; as 

evidências de introdução e utilização de lógica de melhoria de processos nos 

procedimentos médicos e assistenciais; e as evidências de modelo organizacional e de 

processos orientados para a satisfação do cliente (paciente) (Ministério da Saúde, 2010).  

No nível 3 são considerados os aspectos estrutura/segurança junto aos 

processos/organização e às práticas de gestão de qualidade. Dessa maneira, envolve a 

avaliação dos processos alinhados e correlacionados ao plano estratégico da instituição, 

resultados com evolução de desempenho e tendência favorável, evidência de melhorias e 

inovações. Esse nível tem como principais características: as evidências de ciclos de 

melhoria em todas as áreas, com impacto sistêmico na organização; o sistema de 

informação institucional, baseado em indicadores operacionais, econômicos e de 

qualidade, com comparações com referenciais externos; e evidências estatísticas de 

melhoria nos resultados institucionais; o sistema de verificação da satisfação dos clientes 

(internos e externos); e evidências objetivas do impacto do programa institucional de 

qualidade e produtividade (Ministério da Saúde, 2010). 

O Manual Brasileiro de Acreditação representa avanço na orientação do processo 

de avaliação para visão por processos, integrada e sistêmica, independente de onde 

fisicamente este processo está inserido, saindo de visão tipicamente setorizada. Ele se 

divide nas seguintes seções: Gestão e Liderança; Atenção ao Paciente/Cliente; 

Diagnóstico; Apoio Técnico; Abastecimento e Apoio Logístico; Infraestrutura (Ministério 

da Saúde, 2010). 
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3.4.2.2 Norma ISO 9000 
 

A história da ISO tem início na Segunda Guerra Mundial, quando os países aliados 

não podiam compartilhar munições, devido a diferenças de unidades de medida em geral, 

pois as armas possuíam calibres diferentes. Assim, a solução dos militares foi criar normas 

para o desenvolvimento uniforme dessas munições, surgindo daí diversas normas com o 

objetivo de criar padronizações (Tajra, 2008; Caminada Netto, 2006). 

A organização ISO teve origem no Reino Unido em 1947, sendo considerada a 

maior do mundo em desenvolvimento de padrões voltados à área técnica. A utilização de 

seus padrões obteve grande repercussão nas áreas econômica e social ao solucionar 

problemas de produção e distribuição para engenheiros e fabricantes. A utilidade dos 

padrões se estende aos ambientes de produção, tanto privados quanto públicos, tornando-os 

mais seguros, eficientes e transparentes. Os governos e setores de regulação podem utilizá-

los como base técnica para as questões legais que envolvam saúde, ambiente e segurança. 

Os padrões também podem servir de suporte na transferência de tecnologia para países em 

desenvolvimento, além de proteger consumidores e usuários (Tajra, 2008; Torrent et al. 

2010). 

A ISO é federação mundial que atua em mais de 176 países membros, composta 

pelos organismos nacionais de normalização da cada país. Desenvolvida por representantes 

de todos os países da Organização Mundial do Comércio, é uma das normas mais antigas 

do mundo. No Brasil, é representada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), através do Comitê Brasileiro da Qualidade. O país com maior número de 

organizações certificadas é a República Popular da China, seguida pela Itália e Espanha 

(ABNT, 2000c). 

Existem hoje mais de 17.000 normas ISO, atende grande variedade de 

especificações de produto e serviços, métodos de inspeção e ensaio, bem como requisitos 

de sistema de gestão (ABNT, 2000a). A expressão ISO 9000 denomina grupo de normas 

técnicas que estabelecem modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, 

qualquer que seja o seu tipo ou dimensão. A ISO 9000 é norma básica voltada para a 

melhoria contínua e a padronização de processos, com foco no cliente, não sendo 

específica para a área de saúde (Tajra, 2008). 

A ISO 9000 é internacional e fornece requisitos para o Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) das organizações. Em suas características, é composta de vinte 

requisitos, entre eles os objetivos, definições, responsabilidade da administração, projetos, 
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identificação de produtos, normalização, armazenamento, ações de prevenção e de 

correção, controles, inspeções, ensaios e estatísticas. Nesse sistema de certificação são 

contempladas questões como: diminuição dos impactos ambientais da empresa, levando à 

redução de custos pela diminuição do desperdício dos recursos naturais; diminuição dos 

impactos da empresa na saúde do trabalhador, agregando redução de custos e melhoria dos 

resultados do trabalho (ABNT, 2000b; Franco et al., 2007). 

A instituição de saúde pode acionar os avaliadores a qualquer momento, desde que 

se sinta em condições, pois nessa norma não existe prazos para implementação e avaliação 

final. As reavaliações para a manutenção da certificação ocorrem entre seis meses a um 

ano e não há exigência de avaliação global. A limitação para definir critérios em processos 

altamente diversos ocasiona grande dificuldade para sua implantação, sendo recomendável 

escolher subáreas com funções mais simples para início de certificação. A ISO não 

determina definição de níveis ou classificação, também não avalia resultados, mas enfatiza 

a rastreabilidade do produto. Suas normas são mais apropriadas para as áreas de produção, 

principalmente onde ocorre trabalho em série, como por exemplo, laboratórios e nutrição, 

bem como para áreas de infraestrutura, como farmácia, central de material esterilizado que 

têm grande número de clientes internos, assim como aquelas que lidam com prazos, 

estoques e precisão. Sua linguagem é voltada às instituições industriais (Bittar, 2000). 

Ainda segundo Bittar (2000), a Certificação ISO 9000 pode ser anunciada e 

divulgada sempre associada à empresa ou organização, mas não pode ser estampada no 

rótulo do produto final. A norma ISO 9000 é denominada como Norma de Gestão e 

Garantia da Qualidade, e serve como guia de como as demais normas devem ser usadas, 

estabelecendo os princípios gerenciais que permeiam toda a série de normas. 

Al-Rawahi e Bashir (2011) descrevem como princípios da ISO 9000 e da ISO 

9001: caracterizar a produção, instalação e assistência técnica, que serão usadas quando a 

conformidade com os requisitos especificados tiver que ser garantida pelo fornecedor, 

desde o projeto até a manutenção. A ISO 9002, por sua vez, determina o modelo para a 

garantia da qualidade em produção, instalação e serviços associados, sendo implantada 

quando a conformidade com os requisitos especificados tiver que ser garantida pelo 

fornecedor desde a produção, passando pela instalação e serviços associados, com o 

produto em operação e passando por todas as fases intermediárias. Outro princípio 

determinado pela ISO 9003 refere-se ao modelo para garantia da qualidade em inspeção e 

ensaios finais. Deve ser usada quando a conformidade com os requisitos especificados 

tiver que ser garantida pelo fornecedor somente em inspeção e ensaios finais. O princípio 
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da ISO 9004-1 trata da gestão de qualidade e elementos do sistema de qualidade. Nessa 

norma, os elementos são abordados de forma adequada ao seu uso no desenvolvimento e 

implementação de sistema de qualidade voltado para assegurar a satisfação do cliente, mas 

considerando aspectos internos da organização, sua motivação, aspectos econômicos e 

características. 

Ainda considerando os princípios da ISO 9000, a ISO 10011 compreende uma série 

de normas (ISO 10011-1, ISO 10011-2 e ISO 10011-3), com diretrizes para auditoria do 

sistema da qualidade. Já a ISO 8402é a norma que define a terminologia utilizada no 

campo da qualidade (Al-Rawahi & Bashir, 2011). 

A ISO série 9000 é modelo de três camadas em que a ISO 9001 engloba a ISO 

9002 que, por sua vez, engloba a ISO 9003. A decisão sobre qual das normas contratuais 

da série ISO 9000 utilizar depende da finalidade das atividades da organização em questão. 

A ISO 9002 é a mais apropriada para a maioria das fábricas de manufatura. Já a ISO 9001é 

apropriada para processos que envolvem também atividades projeto. A ISO 9003, por sua 

vez, engloba somente a inspeção e ensaios finais e, por isso, tem valor limitado, sendo 

pouco ou quase nunca utilizada (Rapchan, 2012). 

Para Franco et al. (2007) e Rapchan (2012), alguns dos benefícios trazidos à 

organização certificada pela norma ISO 9001 são: abertura de novos mercados; maior 

conformidade e atendimento às exigências dos clientes; menores custos de avaliação e 

controle; melhor uso dos recursos existentes; aumento da lucratividade; maior integração 

entre os setores da organização; melhores condições para acompanhar e controlar os 

processos e diminuição dos custos de manufatura (desenvolvimento). 

As normas ISO 9000 podem ser utilizadas com dois propósitos básicos: o de 

Gestão da Qualidade e o de Garantia da Qualidade. Essas duas abordagens apresentam a 

estruturação do sistema de qualidade com o enfoque mais gerencial (gestão) ou mais 

operacional (garantia) da qualidade (Rapchan, 2012). 

Segundo Bittar (2000), o sistema de documentação exigido pela ISO é 

hierarquizado em quatro níveis. O nível 1 consiste na abordagem geral e no manual da 

qualidade da organização. O nível 2 é constituído pelos manuais de procedimento, que 

listam todos os procedimentos usados na organização e também definem 

responsabilidades. Abrange ainda todos os elementos do sistema de qualidade utilizados 

pela organização (análise de contratos, aquisição, controle de processos, validação etc). O 

nível 3 inclui as instruções operacionais básicas que identificam como se deve proceder 

para o eficaz funcionamento do sistema de qualidade. Essas instruções envolvem métodos 
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de inspeção, cronogramas de trabalho, especificações, instruções de trabalho, etc. O nível 4 

consiste nos registros da qualidade, entre os quais podemos citar os resultados de inspeção, 

os registros de aferição etc. Esses dados são evidências de que as instruções (Nível 3) 

foram seguidas. 

A documentação de sistema de qualidade pode também ser dividida em dois tipos: 

os documentos sobre a qualidade, que descrevem o processo, ou seja, como os 

procedimentos devem ser executados e de documento correspondente àqueles de registro 

da qualidade, que mostram os resultados do processo evidenciando que a organização 

seguiu as ações descritas nos documentos da qualidade (ABNT, 2000b). 

Nesse sistema de certificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), ainda ocorre, periodicamente, o lançamento de novas normas que contemplam 

outras questões como a responsabilidade social (exigir que as organizações 

responsabilizem-se pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio 

ambiente). Essas normas implicam em comportamento ético e transparente que contribui 

para o desenvolvimento sustentável (ABNT, 2000b). 

Durante a avaliação, os avaliadores verificam a conformidade da estrutura, dos 

processos e dos resultados obtidos pelo hospital, comparados com os padrões do manual. 

As fontes da avaliação utilizadas pelos avaliadores são entrevistas com pacientes/usuários 

e familiares, entrevistas com trabalhadores da instituição, reuniões e observações diretas 

por meio de visitas aos diversos setores do hospital, incluindo os prontuários dos pacientes 

(Novaes & Neuhauser, 2000). 

O ciclo de acreditação tem duração de três anos, sendo que nos seis meses que 

antecedem a data de seu término, a agência acreditadora notifica a organização para a 

realização de nova avaliação e reacreditação, e novo ciclo tem início (ABNT, 2000c). 

Esses serviços e produtos podem compor diversos projetos, com diferentes etapas 

de desenvolvimento, conforme o interesse e possibilidade de investimento das instituições. 

Para obter o certificado de “Hospital Acreditado”, a instituição deve demonstrar 

conformidade com o manual de padrões dessa metodologia. Tais padrões são 

desenvolvidos e testados por profissionais especialistas que atuam especificamente no setor 

de saúde de várias partes do mundo. São baseados em padrões aplicáveis, predeterminados 

e publicados; avaliados in loco por equipe multiprofissional de avaliadores e ocorrem a 

cada três anos. São aplicáveis de forma individualizada nas organizações de saúde, 

adaptáveis ao contexto da cultura e legislação do país ao qual se aplicam. Esses padrões 

foram criados para promover a redução de riscos para clientes e profissionais e buscam a 
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garantia da segurança do cliente, tendo sido testados em várias regiões do mundo (Bonato, 

2011). 

Por ser sistema internacional de avaliação de qualidade, cria a possibilidade de 

comparação entre as instituições participantes do programa a partir do estabelecimento de 

indicadores clínicos e gerenciais. A metodologia de atuação proposta para implementação 

de Sistemas de Qualidade (ISO 9001), segundo Bechtel, Marans e Michelson (1987), 

possui várias fases. Estas compreendem a auditoria de diagnóstico do Sistema de 

Qualidade com elaboração de relatório; definição dos processos e produtos e seus 

indicadores; a formação e sensibilização dos colaboradores da empresa em preparação para 

a mudança e para o processo de certificação; a elaboração de proposta inicial voltada para 

o Manual de Gestão da Qualidade e consequente definição do organograma da empresa, 

funções dos colaboradores, constituição de grupo da qualidade; formação de auditorias 

internas; a análise da legislação aplicável; elaboração e implementação da documentação; a 

auditoriade pré-certificação por auditor reconhecido e que não esteja envolvido no 

processo; a análise das constatações da auditoria interna e pedido de concessão; e a análise 

do relatório da equipe auditora e resposta ao mesmo. 

 

3.4.2.3 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) 

 

Com a união de vários grupos nos Estados Unidos, em 1951, foi criada a Comissão 

Conjunta de Acreditação dos Hospitais (CCAH) que, em dezembro de 1952, delegou 

oficialmente o programa de Acreditação através da Joint Commission on Accreditation of 

Hospitals. Tratava-se de empresa de natureza privada que na ocasião procurou introduzir e 

enfatizar na cultura médico-hospitalar a qualidade em nível nacional. Essa “cultura da 

qualidade” divulgou- se nos espaços acadêmicos e institucionais, o que forçou a aprovação 

de leis mais complexas na área da saúde (Novaes & Paganini, 1994a; Fortes, Mattos & 

Baptista, 2011). Na década de 1960, como a maior parte dos hospitais norte-americanos já 

havia atingido os padrões mínimos preconizados inicialmente, a Joint buscou então 

modificar o grau de exigência. Com isso, em 1970, publicou o Accreditation Manual for 

Hospitals, contendo padrões ótimos de qualidade, considerando também processos e 

resultados da assistência (Schiesari, 1999). Nos últimos anos, a Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) passou a direcionar sua atuação no 

sentido de privilegiar a ênfase na assistência clínica por meio de monitoramento de 

indicadores de desempenho ajustados à gravidade. Desempenha também função educativa 
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e de consultoria na elaboração de normas e recomendações (Schiesari, 1999). A 

mensuração de resultados passou a ser expressa em quatro níveis: acreditação com 

distinção, acreditação sem recomendação, acreditação com recomendação e acreditação 

condicional. 

A Joint Commission International on Accreditation of Healthcare Organization 

atua em organizações de saúde em mais de 80 países, desde 1999, tendo como objetivo a 

melhoria da segurança do cuidado ao paciente por meio de fornecimento de serviços de 

acreditação e certificação, bem como de serviços de consultoria e educacionais (JCAHO, 

2012). 

A acreditação é baseada em padrões aplicáveis, predeterminados e publicados. A 

avaliação é realizada in loco, por equipe de avaliadores composta por pares (médicos, 

enfermeiros e administradores), e ocorrem a cada três anos. O CBA aplica nas instituições 

brasileiras o método de acreditação internacional da Joint Commission International – JCI, 

agência subsidiária da The Joint Commission, organização norte-americana com maior 

experiência no mundo na área de acreditação, já alcançando a marca de mais de 18.000 

instituições acreditadas, o que corresponde cerca de 90% do mercado americano (CBA, 

2014). O CBA é representante exclusivo da JCI no Brasil. Os serviços de acreditação 

oferecidos pelo CBA, em conjunto com a JCI, abrangem desde hospitais, ambulatórios, 

serviços de cuidado continuado não hospitalar (internação domiciliar, pacientes em final de 

vida), até serviços de transporte médico (CBA, 2012). 

O Hospital Israelita Albert Einstein (entidade privada sem fins lucrativos), 

localizado no estado de São Paulo, foi o primeiro hospital acreditado no Brasil. 

Aproximadamente 560 instituições de saúde pública e privada em 50 países foram 

acreditadas ou certificadas pela JCI. Trata-se de sistema internacional de medição de 

qualidade para testes comparativos, estratégias e melhores práticas de redução de risco 

(JCAHO, 2012). Durante o processo de acreditação, os hospitais passam por visitas, 

entrevistas e análises de documentos, para a avaliação de 1.300 itens. O processo tem 

como referência o manual da JCI, composto de sete capítulos com foco no paciente e na 

administração hospitalar. A avaliação é de caráter voluntário e verifica-se a conformidade 

diante de seus padrões (JCAHO, 2013). 

Os Padrões de Acreditação JCI para Centros de Cuidados Primários é guia/manual 

para organizações de cuidados primários individuais e para agências de saúde pública 

localizadas em regiões rurais ou urbanas. Os padrões são voltados para a integração com a 

comunidade e para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Os padrões de 
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acreditação JCI para cuidados ambulatoriais são projetados para avaliar a qualidade e a 

segurança dos cuidados prestados aos pacientes em ambientes ambulatoriais. Na 

Acreditação para Cuidados Prolongados, os padrões são destinados a pacientes que não 

estão internados em hospitais e que necessitam de ambientes próprios à recuperação no 

mais alto nível possível. Os padrões são aplicáveis para modelos de cuidados médicos e 

sociais. Os padrões de acreditação para atenção domiciliar abordam os cuidados prestados 

em casa a pacientes com exigências de cuidados em graus de complexidade variados. 

Existem também padrões estipulados sobre os aspectos relacionados ao transporte de 

pacientes, tratando-se ou não de situação de emergência (CBA, 2012; Pesanka, 

Greenhouse, Rack, Delucia & Perret, 2009). 

Enquanto a acreditação contribui para demonstrar o compromisso geral de uma 

organização em termos de qualidade e segurança dos cuidados, a Certificação de 

Programas de Cuidados Clínicos (CCPC) revela a excelência em áreas específicas 

(determinada doença), promovendo melhores resultados por meio da integração e 

coordenação dos cuidados. Atualmente existem 15 programas elegíveis para a certificação, 

desde que funcionem dentro de instituições de saúde já acreditadas pelo CBA-JCI e 

voltadas para: Insuficiência cardíaca; Infarto agudo do miocárdio; Acidente vascular 

encefálico primário; Doença renal crônica (estágios I a IV); Cuidados paliativos (todos os 

tipos); Gerenciamento de HIV/AIDS; Gerenciamento da dor; Substituição de articulações 

(todos os tipos); Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); Diabetes mellitus (tipos 1 e 

2); Doença renal em estágio final; Traumatismo craniano; Câncer (todos os tipos); Asma; 

Transplante (todos os tipos) (CBA, 2014). 

 

3.4.2.4 Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA) 

 

Em 1959, a Canadian Medical Association, desliga-se da JCAH e, em associação 

com a Canadian Hospital Association (atualmente the Canadian Health Care Association), 

o Royal College of Physicians and Surgeons, e a Association des Médecins de Langue 

Française du Canadá, estabelecem a Canadian Commission on Hospital Accreditation 

que, em 1988, em comemoração a três decênios de existência, mudou seu nome para 

Canadian Council on Health Facilities Accreditation. Em 1995, muda novamente sua 

denominação em função das características das empresas e dos clientes que certifica, daí 

em diante o Conselho de Acreditação do Canadá passou a ter o seu nome atual, Canadian 

Council on Health Services Accreditation (CCHSA, 2014). 
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A acreditação fornecida pela CCHSA segue sistema de avaliação da qualidade que 

tem caráter voluntário e que foi construído coletivamente entre as instituições já citadas, 

com o apoio do governo canadense (Campos, 1996). O CCHSA é organização não-

governamental, sem fins lucrativos, que tem por objetivo ajudar instituições que prestam 

serviços de saúde, no território canadense e no mundo, avaliando-as e ajudando-as a 

melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e da atenção/assistência prestada (Sketris, 

1988). Possui como missão promover a excelência da atenção à saúde e o uso eficaz dos 

recursos em organizações de serviços da saúde, a fim de melhorar a prestação de serviços 

de saúde. Para atingir essa missão, a CCHSA fornece às organizações de serviços da saúde 

programa de acreditação baseado em padrões e na troca de conhecimento, utilizando-se das 

práticas de benchmarking (CCHSA, 2014). 

A CCHSA afirma como alguns de seus valores a integralidade de suas ações, 

trabalho em equipe, criatividade e parceria, desenvolvendo as avaliações em uma das duas 

línguas oficiais do Canadá - francês e inglês. Em 1990, no Canadá, já existiam, 

aproximadamente, 1.300 hospitais com certificado de acreditação (CCHSA, 2014). Nesse 

mesmo ano, os padrões utilizados pelo CCHSA foram revisados. Passou-se, então, a dar 

enfoque na estrutura, no processo e nos resultados (CCHSA, 2014). 

Em 1995, o CCHSA lança o Project Achieving Improved Measurement (AIM), que 

é baseado no uso de indicadores de desempenho. Tendo sido implantado no ano de 2000 

com adaptações e evoluções, o projeto AIM tem como objetivo acompanhar, por 

intermédio de indicadores, a qualidade dos hospitais já acreditados e enfatizar a 

mensuração do desempenho (CCHSA, 2014). 

Em 2002 a CCHSA submete-se à avaliação da International Society for Quality in 

Health Care, passando a ser reconhecida pela entidade que acredita organizações 

acreditadoras. A CCHSA defende que a acreditação é ciclo contínuo, que se inicia com a 

preparação da organização para passar pelo processo de avaliação que inclui: revisão de 

objetivos; organização de documentos e formação de comitê interno para a acreditação; e 

indução de auto avaliação, considerando os padrões nacionais para posteriormente 

submeter-se a avaliação externa. Os avaliadores visitam o hospital, examinam a 

documentação e entrevistam os administradores, diretores, gerentes das unidades/setores, 

staff e pacientes (Sketris, 1988). 

O grupo de avaliadores é formado por enfermeiros, médicos e administradores, e a 

quantidade de avaliadores na equipe depende do tamanho da organização a ser visitada 

(Sketris, 1988). O processo de acreditação da CCHSA é organizado em duas fases. Sendo, 
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auto avaliação e avaliação conjunta, que resultam em relatório com recomendações que 

devem ser atendidas para a certificação ou (re) certificação. Isso faz com que a acreditação 

torne-se ferramenta para a melhoria contínua da qualidade e da educação continuada. O 

aspecto educativo da acreditação faz-se presente quando se forma equipe interna que 

aprende sobre a metodologia da acreditação, conduz o processo de auto avaliação, 

implementa cultura da qualidade, baseada em padrões, sendo responsável pelas 

recomendações e condução do processo de acreditação, planejamento para a qualidade e 

acompanhamento, e informação dos indicadores (Nicklin et al. 2004). 

O programa de acreditação canadense segue como forma de atuação, seguindo as 

características de: promover a avaliação com ênfase nos processos e resultados; utilizar 

escala de avaliação Seven-point (permite à organização de saúde se posicionar quanto a sua 

avaliação); utilizar recomendações que consideram a priorização de risco e urgência 

(possibilita à organização direcionar seus esforços para solucionar os pontos considerados 

como mais críticos); promover o desenvolvimento de Grupos de Foco (permite o encontro 

entre avaliadores, equipes de funcionários, clientes, pacientes, representantes da 

comunidade) promovendo ambiente para que aconteça a comunicação e a discussão de 

formas para organizar e validar suas sugestões e ações; promover a participação de visitas 

técnicas e encontros para que o serviço possa comparar seus resultados com os de outras 

organizações (benchmarking) e apropriar-se de benefícios e vantagens de tecnologias 

utilizadas (CCHSA, 2014). 

 
3.4.2.5 Distribuição das Organizações de Acreditação Hospitalar no Brasil (ONA – JCI – 
CCHSA) 
 

Existem no território nacional 167 estabelecimentos de saúde acreditados pela 

ONA, sendo 76 possuidores do nível 3 de excelência. São 36 instituições acreditadas pela 

JCI e 20 acreditadas pela CCHSA, perfazendo total de menos de 4% do total dos 

estabelecimentos de saúde públicos e privados. Informações relativas ao número de 

estabelecimentos acreditados, a organização de acreditação envolvida no processo e as 

regiões do Brasil podem ser observadas no quadro 16. 
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Quadro 16 - Distribuição das Organizações de Acreditação Hospitalar ONA, JCI e CCHSA no 
Brasil segundo as regiões 

ONA JCI CCHSA 

 

Região Norte 

 

04 acreditadas 00 

 

00 

 

Região Nordeste 

 

14 acreditadas 04 acreditadas e 07 em processo de acreditação 

 

00 

 

Região Centro Oeste 

 

09 acreditadas 00 acreditadas e  03 em processo de acreditação 

 

00 

 

Região Sudeste 

 

117 acreditadas 30 acreditadas e 46 em processo de acreditação 

 

19 

acreditadas 

 

Região Sul 

 

23 acreditadas 01 acreditadas e 04 em processo de acreditação 

 

01 

Acreditadas 

Fonte: Autoria própria. 

 

Observa-se no quadro 16 que a acreditação dos hospitais brasileiros pode se dar 

pela ONA, JCI e pelo CCHA, com a maioria deles sendo credenciados pela ONA. Em 

relação à acreditação, observa-se que o Sudeste apresenta o maior número de 

estabelecimentos acreditados, em comparação com as outras regiões, sendo a maior parte 

deles credenciados pela ONA. O menor número de estabelecimentos credenciados foi 

registrado na região Norte e todos eles credenciados também pela ONA. Credenciamento 

pela JCI ocorreu em maior frequência na região Sudeste, onde também se observou o 

maior número de credenciamentos pelo CCHA. 

 No anexo 3 podem ser obtidas informações relativas a distribuição de hospitais 

acreditados e as respectivas organizações responsáveis, nos diferentes Estados de cada uma 

das regiões do Brasil, além da identificação dos hospitais brasileiros cuja excelência foi 

reconhecida internacionalmente pela JCI. 

 



_____________________________________Capítulo III   Estrutura Conceitual e Revisão de Literatura  

 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa 

                198 
 

3.5 BENEFÍCIOS DA QUALIDADE E DA CERTIFICAÇÃO DA 

QUALIDADE 

 

A preocupação com a qualidade nos serviços de saúde traz diversos benefícios para 

as instituições, que extrapolam a esfera administrativa, gerando ganhos de toda ordem. Os 

programas de qualidade são estratégias administrativas que visam à segurança dos 

processos que envolvem o cliente, buscando assistência livre de danos em função da má 

qualidade. Usando apenas a definição de um autor, pode-se conceituar qualidade como um 

conjunto de atributos que inclui nível de excelência profissional, com dimensionamento 

adequado, uso eficiente de recursos materiais, execução de procedimentos com segurança e 

satisfação por parte dos usuários (Teixeira, Teixeira & Sousa, 2006). 

Os benefícios obtidos a partir da implantação de sistemas de gestão da qualidade 

têm sido pesquisados em todo o mundo. A sobrevivência dos hospitais, de natureza pública 

ou privada, tem sido grande desafio. Percebe-se que os gerentes da saúde têm envidado 

esforços na busca de melhorias de qualidade e nos processos gerenciais, sendo a 

acreditação hospitalar processo para que a prestação de assistência se torne mais adequada 

a partir de aprimoramentos contínuos (Teixeira, Camargo, Tronchin & Melleiro, 2006). A 

seguir, apresentamos o quadro 17 com os benefícios da Qualidade e da Acreditação, 

conforme o ponto de vista de diversos pesquisadores. 
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Quadro 17 – Relação de autores e suas Considerações sobre os Benefícios determinados 

pela Acreditação 

Autor Opinião sobre benefícios da acreditação 

Beattie & 

Sohal (1999) 

Os principais efeitos da certificação são: a melhoria dos processos e dos 

procedimentos.  

 

Ministério da 

Saúde  

(2010a) 

Entre as principais vantagens da Acreditação destacam-se: qualidade da 

assistência; constituição de equipes e seu aperfeiçoamento contínuo; 

padrões e metas definidas e condizentes com a realidade brasileira; 

busca de melhoria contínua; instrumento de gestão. O estabelecimento 

que busca a acreditação revela responsabilidade e comprometimento 

com a segurança, com a ética profissional, com os procedimentos que 

realiza e com a garantia da qualidade do atendimento à população. 

 

Casadesús, 

Giménez & 

Heras (2001) 

Os principais benefícios internos são: melhoria na definição e 

padronização dos procedimentos de trabalho e das responsabilidades e 

obrigações dos funcionários, tornando-os mais comprometidos, o que 

ocasiona maior satisfação com o trabalho; aumento da padronização de 

condutas e melhora na comunicação entre a gerência e os funcionários. 

Ocorre a redução de erros durante o processo produtivo. Redução no 

tempo de produção e entrega dos produtos, bem como de custos 

operacionais. Quanto aos benefícios externos, merecem destaque os 

seguintes: melhor resposta às demandas dos clientes; maior penetração 

em novos mercados; melhoria nas relações com os consumidores; 

aumento da satisfação dos consumidores; maior repetição de compras.  

 

Costa (2003) A certificação colabora para que as empresas obtenham uma melhoria de 

performance em suas operações internas, o que lhes possibilita colocar 

produtos e serviços de melhor qualidade no mercado, com preços e 

condições mais competitivos. Outros benefícios incluem a melhoria da 

imagem da empresa, a clara definição de responsabilidades, a redução de 

prazos e o aumento da satisfação dos clientes e funcionários. 

 

Eaton (2005) As agências de Acreditação fornecem um mecanismo regularizado e 

estruturado para garantia da qualidade inclusive em empresas da área de 

educação. A Acreditação contribui para a análise reflexiva no ensino.  

 

El- Jardali et 

al  (2008) 

A acreditação hospitalar é uma boa ferramenta para melhorar a 

qualidade do atendimento, principalmente por avaliar indicadores de 

resultado. 

 

Continua… 
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Continuação do Quadro 17 – Relação de autores e suas Considerações sobre os Benefícios 
determinados pela Acreditação 

 

Autor Opinião sobre Benefícios da Acreditação 

Gonçalves 

(2006) 

A acreditação da empresa traz benefícios também para o profissional, 

que se torna capacitado para o mercado de trabalho na saúde atual, 

sendo, portanto um diferencial num processo de seleção; traz o 

sentimento de responsabilidade no processo, o que estimula a 

criatividade, o senso de reconhecimento e de fazer parte de algo; oferece 

um ambiente seguro para a prática profissional, evitando e diminuindo 

riscos que podem ocasionar processos judiciais, em comissões de ética e 

conselhos profissionais. Em conjunto, esses resultados também podem 

levar à redução dos custos inerentes ao sistema de saúde. 

 

Gustafson, 

Klefsjo, 

Berggren & 

Granfors -

Wellements 

(2001) 

Apontam como benefícios para as empresas certificadas a redução do 

número de reclamações por parte dos clientes, redução do tempo de 

entrega e melhoria do processo produtivo. 

Ho & Ho 

(2012) 

Apontam que organizações acreditadas tendem a apresentar diminuição 

de não conformidades e situações de riscos desnecessárias. 

 

Klück & 

Prompt 

(2004) 

Refere-se ao processo educacional em que a cultura da Qualidade é 

introduzida nas organizações de saúde, e melhorias são implementadas. 

Kunst & 

Lemmink 

(2000) 

 

 

 

 

 

Existe uma relação positiva entre o progresso na Gestão de Qualidade 

Total (TQM) e a qualidade do serviço percebida pelos clientes. O TQM 

melhora a qualidade do serviço percebida. O progresso em TQM e 

qualidade do serviço percebida pelos clientes são positivamente 

relacionados, mas apenas em um grau limitado, vinculado 

principalmente ao desempenho do negócio. No entanto, isto pode ser 

devido relacionado ao nível geral de gestão da qualidade do setor em 

estudo. Conclui-se que o progresso em TQM leva a um maior 

desempenho dos negócios do hospital, o que indica seu efeito sobre o 

custo/eficiência, além de se relacionar a maior qualidade de serviço 

percebida pelos pacientes, o que confirma sua efetividade. 

 

Continua... 
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Continuação do Quadro 17 – Relação de autores e suasConsiderações sobre os Benefícios 
determinados pela Acreditação 

 

Autor Opinião sobre Benefícios da Acreditação 

Linegar, 

Whitaker e 

Van Zyl 

(2012) 

O Conselho de Acreditação de Serviços de Saúde comprovou em estudo 

realizado na África do Sul, em Hospitais universitários, que o processo de 

acreditação trouxe mudanças positivas e melhoria da qualidade da 

assistência prestada aos pacientes. 

 

López-Isaza e 

Llamosa-

Rincón 

(2008) 

Mostra em estudo realizado em Risaralda, Colômbia que as entidades 

prestadoras de serviço de saúde que foram acreditadas, obtiveram maior 

acurácia na realização de exames e no registro de informações, evitando 

riscos que comprometessem a vida dos usuários dos serviços de saúde. 

 

Melgaço et 

al. (2004) 

As principais vantagens obtidas com a certificação referem-se à 

padronização de processos, que levou a um efetivo controle, e redução da 

variabilidade dos mesmos, a redução dos desperdícios e do retrabalho, 

além da maior qualificação da mão-de-obra, devido ao treinamento. 

 

Mello & 

Camargo 

(1998) 

Consideram que a acreditação avalia, padroniza e melhora os recursos da 

instituição, quer seja de sua estrutura, quer seja de seus processos, 

procurando obter melhores resultados. 

 

Oliveira 

(2012) 

 

Consiste em uma importante ferramenta para organizar o processo de 

trabalho com eficiência e eficácia, levando os hospitais a passar por 

diversas mudanças, dentre as quais o desenvolvimento de melhorias 

contínuas da qualidade do atendimento aos pacientes e avanços no 

desempenho organizacional, oferecendo confiança à comunidade no 

serviço prestado. Proporciona uma maior segurança para pacientes e 

profissionais ao instituir um padrão de qualidade previsível e homogêneo. 

Oferece também serviços com qualidade superior a custos competitivos, 

propicia uma melhora no trabalho em equipe e a melhora da imagem da 

instituição perante os públicos interno e externo. 

 

Pickering 

(1992) 

 

Melhora na comunicação, no trabalho em equipe, na auto avaliação e 

revisão interna; melhora o ânimo e o espírito de cooperação, elevando a 

satisfação do pessoal, visto que estão provendo assistência médico-

hospitalar de alta qualidade ao paciente. 

 

Continua…. 
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Continuação do Quadro 17 – Relação de autores e suas considerações sobre os Benefícios 
determinados pela Acreditação 

Fonte: Autoria própria. 

Na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento e para o controle da 

qualidade, o Modelo Malcolm Baldrige National Quality Award Program (MBNQA) foi 

instituído pelo Congresso dos EUA em 1987. O programa buscou promover nos EUA o 

avanço da economia nacional, oferecendo abordagem de sistemas para a avaliação e 

melhoria. O programa se propõe a: identificar os componentes essenciais da excelência 

organizacional e as organizações que melhor se enquadram em tais exigências; promover o 

compartilhamento de informações pelas organizações dos mesmos setores, incentivando a 

Autor Opinião sobre Benefícios da Acreditação 

Poksinska 

(2007) 

Acredita que os benefícios da Certificação podem levar uma empresa a 

conquistar o mercado e alcançar benefícios como o aumento da 

produtividade e eficácia, melhoria da qualidade e satisfação do cliente, 

maior envolvimento e comprometimento dos colaboradores e um aumento 

da competitividade. 

 

Poksinska, 

Dahlgaard & 

Marc (2002) 

Melhoria dos procedimentos internos, melhoria da qualidade, melhoria da 

imagem da organização, aumento da satisfação dos consumidores, maior 

precisão no prazo de entrega aos consumidores, melhoria da moral dos 

funcionários, melhoria da produtividade, o aumento da fatia de mercado, a 

redução de custos e a manutenção ou aumento das margens de lucro. 

 

Porter & 

Teisberg 

(2007) 

A adoção de padrões de qualidade proporciona inúmeros benefícios na 

prestação de serviços, entre eles: realização de diagnósticos mais precisos; 

inadequação menor dos planos terapêuticos; redução das taxas de 

complicação; recuperação mais rápida dos pacientes. 

 

Rapchan 

(2012)  

Identifica quatro razões que levam uma organização a implantar um 

sistema de gestão da qualidade: conscientização da alta administração; 

razões contratuais; competitividade; modismo. São várias as vantagens de 

se implementar um sistema da gestão de qualidade. Entre elas o autor 

destaca: aumento da credibilidade da organização frente ao mercado 

consumidor; aumento da competitividade do produto ou serviço no 

mercado; prevenção da ocorrência de deficiências e de riscos comerciais, 

tais como: reivindicações de garantia e responsabilidades pelo produto. 

 

Vloeberghs 

& Bellens 

(1996) 

Melhoria dos processos e procedimentos internos das organizações, tais 

como a clara definição de responsabilidades, menor número de 

improvisações e estrutura organizacional mais visível. Em relação aos 

benefícios externos, as empresas apresentam melhoria no relacionamento 

com clientes que exigem a certificação, de modo a prestar um serviço 

melhor, o que leva as empresas a obter vantagens comerciais. 
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adoção de medidas eficazes. O objetivo desse programa era premiar as empresas que 

fossem mais bem sucedidas na implantação de modelos de TQM e a partir daí elaborar 

modelo de avaliação que servisse como base para a implementação do programa (Slack, 

Chambers & Johnston, 2002; Baldrige National Quality Program, 2006). Nesse contexto, 

mais adiante, foi criado o Prêmio Europeu da Qualidade. Como mostra Gonçalves (2006), 

as organizações de saúde do Brasil, em especial os hospitais classificados ao nível de 

excelência, seguiram as tendências internacionais, adotando métodos de qualidade total e 

melhoria contínua, o que os fez buscar certificações internacionais de qualidade.O Prêmio 

Nacional da Qualidade (PNQ) no Brasil foi criado sobre a influência do modelo Baldridge. 

O quadro Baldrige consiste em sete categorias: liderança eficaz (orienta e garante 

um senso compartilhado de missão organizacional e visão de futuro, com melhoria 

contínua); planejamento inclusivo e coerente; conhecimento dos níveis de necessidades e 

expectativas dos grupos; desenvolvimento e utilização de indicadores de qualidade 

específicos; cultura de trabalho que estimula e recompensa a excelência dos funcionários; 

documentação de evidências e estabelecimento de comparações (Ruben, 2004).  

 

Figura 4: Critérios de Baldrige para rede de trabalhos visando o desempenho com 
excelência 

 
 

Fonte: Elaboração fundamentada no quadro Baldrige Criteria for Perfomance Excellence 

Framework (Disponível em: http://www.nist.gov/baldrige). 

 

3.5.1 Satisfação do Cliente e Gestão da Qualidade 

 

De acordo com Chiavenato (2004), as organizações possuem como meta a 

produção de bens ou serviços e estes terão valores agregados quando os mesmos 

satisfazem os clientes. A orientação para o cliente é o pilar fundamental de qualquer 

modelo de gestão da qualidade. O conceito de satisfação para Kotler (1998, p. 53) é: "[...] o 

sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparação do desempenho 

Liderança Resultado

Organização

Necessidade

dos grupos

Planejamento 

Estratégico

Recompensa

por excelência

Concentra no 

Processo

Indicadores
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esperado pelo produto (ou resultado) em relação às expectativas da pessoa”. Kotler e 

Armstrong (1999) afirmam que as organizações avançadas prometem ao cliente o que 

podem oferecer e depois os encantam oferecendo mais do que prometeram. 

As organizações são sistemas formados por diferentes recursos, as quais buscam 

alcançar a satisfação de seu público-alvo. Para que isso aconteça é preciso que a 

organização conheça as necessidades e preferências de seu público/consumidor (Drucker, 

2002). De acordo com Kotler e Armstrong (2003), o consumidor moderno busca 

constantemente novos produtos e serviços, portanto é neccessário que as empresas 

ofereçam atendimento de qualidade, causando satisfação aos clientes e se fortalecendo 

perante a concorrência. 

Para Caravantes (2003), o conhecimento, quando unificado, pode ajudar a 

organização a ser produtiva e com isso atender os anseios dos clientes. Para Detzel e 

Desatnick (1995), as empresas atenderão as expectativas dos clientes quando as mesmas 

oferecerem segurança e comportarem-se com o cliente de forma honesta. E para tanto, 

cada funcionário deve focar-se no atendimento ao cliente com qualidade, ou seja, o cliente 

deve ser tratado com prioridade e com respeito. O cliente deve sentir-se feliz e satifeito. 

Segundo Godri (1994, p. 59) "Atendimento é sinônimo de empatia e atenção". 

 Kotler (1998) afirma ainda que o cliente satisfeito com o bom atendimento cria 

fidelização à organização, deixando de ser simples consumidores e tornando-se parceiro 

comercial e advogado que defende a empresa, fazendo, ainda, propaganda para amigos e 

familiares. Afirma ainda que: "satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento 

resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em relação 

às expectativas da pessoa". 

Esse capítulo descreveu a complexidade de se avaliar a qualidade, particularmente 

a qualidade em saúde, que reflete a própria dificuldade em se conceituar o termo qualidade 

em saúde, por esse envolver vários aspectos e fatores que vão além da dimensão técnica, 

recebendo influências profundas dos aspectos sociais, econômicos, políticos, tecnológicos, 

culturais e relacionais. Diante dessa complexidade, o desafio de elaborar instrumentos de 

avaliação que possam contemplar de forma mais ampla todos os aspectos e dimensões que 

envolvem a qualidade nos serviços de saúde, torna-se uma missão difícil, mas fundamental 

que seja alcançada. Desta forma, tem-se a disposição diferentes metodologias, indicadores 

e ferramentas elaboradas para alcançar esse objetivo, que garantirá maior qualidade dos 

serviços em saúde e a satisfação e segurança ao paciente. 
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Diante de tudo o que foi descrito e conceituado neste capítulo, pode-se verificar a 

complexidade do tema tratado neste estudo. Trabalhar com qualidade em saúde 

considerando-se a evolução dos processos de gestão e, principalmente, após a implantação 

da nova gestão pública e governança, faz com que seja necessário comprometer-se cada 

vez mais com a qualidade desses serviços, utilizando e buscando cada vez mais modelos 

eficientes e eficazes que se adequem as realidades e os desafios que se apresentam. Que 

estas propostas sejam constantemente avaliadas na tentativa de promover ajustes 

necessários para garantir o melhor desempenho. Na avaliação de desempenho deve-se 

utilizar o maior número de indicadores possíveis, a fim de refletir toda a complexidade de 

se garantir saúde, que não pode ser vista apenas como ausência de doença. Superar os 

desafios e promover ações que garantam a sobrevivência dos hospitais universitários 

parece ser uma grande meta para a sociedade brasileira. 
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CAPITULO IV – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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4.1 MODELO DE INVESTIGAÇÃO 
 

Este trabalho foi orientado pela seguinte questão de partida: 

 

Qual o desempenho das organizações hospitalares brasileiras após a 

implantação de programas de acreditação? 

 

Para estruturar resposta a pergunta tão ampla, foi necessário especificar o conceito 

das variáveis subjacentes. Deste modo, nos capítulos anteriores foram definidos os 

conceitos de “qualidade”, “qualidade em saúde”, “gestão em saúde”, “certificação e 

acreditação de qualidade” e “desempenho hospitalar”. Relativamente ao conceito de 

“certificação de qualidade” verificamos que, embora haja diversidade dos métodos e do 

âmbito da certificação da qualidade a nível internacional, em termos nacionais existe 

alguma unanimidade sobre o que é e em que consiste o processo de certificação da 

qualidade em uma organização hospitalar. Pelo contrário, o conceito de “desempenho” 

carece de especificação mais precisa. Trata-se de conceito intrinsecamente 

multidimensional. 

Nesta investigação analisamos o desempenho das organizações hospitalares em três 

dimensões: “econômico-financeiro”; “qualidade clínica ou operacional”; “satisfação dos 

clientes”. Assim, a nossa pergunta de partida deu origem a três questões de investigação 

específicas: 

Q.1. Qual o desempenho econômico-financeiro dos hospitais universitários 

públicos após a implantação de processos de acreditação? 

Q.2. Qual o desempenho dos hospitais universitários públicos considerando os 

indicadores operacionais (relacionados à qualidade clínica) após a 

implantação de um processo de acreditação? 

Q.3. Qual o grau de satisfação dos clientes internos e externos de um hospital 

universitário público que está em fase de implantação de processo de 

acreditação? 

 

O modelo de investigação exibido na figura 5 apresenta síntese das relações que 

procuramos analisar entre as variáveis: 
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Figura 5 - Modelo de Investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Considerando que a nossa variável dependente – desempenho – é analisada em três 

dimensões distintas, presumivelmente independentes entre si, optamos por seguir estratégia 

de investigação específica para cada uma das três perguntas de investigação, às quais estão 

associadas a três hipóteses de investigação: 

 

Hipótese 1 - Os hospitais universitários públicos com certificação da qualidade 

apresentam bom desempenho econômico-financeiro. 

 

VARIÁVEL INDEPENDENTE 

Processos de Acreditação da Qualidade 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

Desempenho das Organizações Hospitalares 

DIMENSÃO 

Qualidade 

Clínica/Operacional 

DIMENSÃO 

Econômico-financeira 

DIMENSÃO 

Satisfação do Cliente 
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Hipótese 2 - Os hospitais universitários públicos com certificação da qualidade 

apresentam indicadores operacionais/clínicos que lhes confere bom 

desempenho. 

 

Hipótese 3- Os hospitais universitários públicos com certificação da qualidade 

apresentam bons indicadores de satisfação dos clientes e funcionários. 

 

Nos pontos seguintes descrevemos e justificamos as opções metodológicas e os 

procedimentos adotados para cada uma das três questões subjacentes ao modelo de 

investigação. 

 

4.2 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA REFERENTE À INVESTIGAÇÃO 

SOBRE O DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS HOSPITAIS 

UNIVERSITÁRIOS 

 

4.2.1. Caracterização do estudo 

 

 Trata-se de estudo quantitativo, descritivo, comparativo e retrospectivo que 

analisou as relações entre o desempenho dos hospitais universitários do Brasil, a partir de 

indicadores econômico/financeiros, numa série temporal de 2009 a 2013, considerando o 

ano de 2010 como referência. A escolha desse ano se justifica por ter sido período 

importante na elaboração de novos documentos direcionadores relativos à gestão das 

organizações prestadoras de serviços de saúde no Brasil, produzidos pela Organização 

Nacional de Acreditação (ONA). 

O estudo retrospectivo é um tipo de classificação dos estudos quanto ao período de 

referência, isto é, o período a que se referem os dados que são colhidos em uma pesquisa. 

O estudo retrospectivo se fundamenta em dados que foram acumulados antes de sua 

concepção, no passado. São fundamentados em levantamentos do que ocorreu, durante um 

certo período de tempo em uma dada instituição (Kaliks, R.; Holtz, L.; Giglio, A.D., 2015). 
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4.2.1.1 Obtenção de dados e instrumentos 

 

 Foram consultados dados secundários relativos ao Desempenho 

Orçamentário/Financeiro de dez hospitais universitários, obtidos em relatórios de gestão, 

divulgados no período de 2009 a 2013 e disponíveis no homepage de cada hospital. 

Complementando também este estudo, trabalhou-se com as informações relativas aos 

gastos diretos do governo com os hospitais Universitários, a partir dos dados extraídos da 

página do Portal da Transparência da Controladoria Geral da União do Governo Federal. 

 Foram considerados dados relativos a origem dos créditos orçamentários (Lei 

Orçamentaria Anual - LOA e créditos), obtidos nos Relatórios Anuais de Gestão e os tipos 

de despesas, discriminando as despesas correntes e as de capital descritas pela 

Controladoria Geral da União. 

 

4.2.1.2 Descrição dos Hospitais Universitários que compuseram a amostra do estudo 

 

 Para avaliar o desempenho dos hospitais universitários foram analisados dados 

relativos a dez hospitais universitários federais, selecionados a partir da possibilidade de se 

obter relatórios de gestão dos anos de 2009 a 2013, que disponibilizassem informações 

sobre o desempenho orçamentário/financeiro e sobre os indicadores operacionais. A 

identificação e descrição dos hospitais universitários que formaram a amostra deste estudo 

são apresentadas a seguir.  

 

 Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

 

O Hospital das Clínicas (HC) é órgão suplementar da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR). Foi criado a partir da necessidade da UFPR em ter hospital para o 

treinamento dos alunos do curso de medicina e, também, do estado do Paraná em ter 

hospital geral que atendesse à população. O HC foi construído e inaugurado em 1961. É 

hospital de atendimento quaternário, com atendimento de casos de alta complexidade e 

consultas especializadas, realizando exames avançados de diagnóstico e procedimentos 

cirúrgicos. Está totalmente inserido no SUS e possuem, aproximadamente, 2.900 

funcionários. Atuam no HC cerca de 260 professores de medicina, 250 voluntários e 307 

residentes de medicina e da residência multiprofissional. Conta com 406 leitos ativos 
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cadastrados, caracterizando-se como hospital de grande porte, oferecendo serviços em mais 

de 59 especialidades. 

 

 Hospital das Clínicas de Goiás 

 

O Hospital das Clínicas de Góias é um órgão suplementar da Universidade Federal 

de Goiás (UFG), vinculado à Reitoria (Portaria nº 111, de 23 de março de 1984, do 

Ministério da Educação) como unidade orçamentária independente. Possui importante 

função de atuar na formação de profissionais da área da saúde. Possui como metas 

desenvolver pesquisas na área da saúde; oferecer amplo espectro de atendimentos à 

população por meio do SUS. Conta com 328 leitos, sendo classificado como hospital de 

médio porte que tem como objetivo promover e manter a saúde da comunidade, 

integrando-se com os órgãos federal, estadual e municipal de assistência à saúde, além de 

contribuir com o elevado padrão de formação e aperfeiçoamento profissional, servindo de 

campo de pesquisa, ensino e treinamento de profissionais da área da saúde. Caracteriza-se 

como hospital geral, atuando, prioritariamente, nas clínicas: Médica, Cirúrgica, Pediátrica 

e Ginecológico-Obstétrica. Trata-se de hospital de referência, que atua nos níveis 

assistenciais quaternário, terciário e secundário. A assistência à saúde é feita de forma 

integrada entre ambulatório, serviços complementares e unidades de internação, 

obedecendo ao critério médico de gravidade nosológica, proporcionando o tratamento 

progressivo do paciente.  

 

 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 

 

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HCU-UFU) possui 520 

leitos e mais de 50 mil m
2
 de área construída. É grande prestador de serviços pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais e terceiro no ranking dos maiores hospitais 

universitários da rede de ensino do Ministério da Educação (MEC). Referência em média e 

alta complexidade para 86 municípios. Construído como unidade de ensino para o curso de 

Medicina da Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, foi inaugurado em 1970. Possui 

510 leitos, sendo 34 de UTI, caracterizando-se como hospital de grande porte que realiza 

atendimentos em clínica médica, cirúrgica, ginecologia e pediatria. O HC-UFU faz parte 

da rede de atendimento do SUS. 
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 Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe 

 

Esse hospital escola é vinculado à Universidade Federal de Sergipe desde 1984, 

que presta assistência médico-hospitalar de média e alta complexidade, sendo 

referência no SUS. Desenvolve programas de assistência e inclusão social por meio de 

parcerias com órgãos públicos, desenvolvendo atividades de natureza preventiva e 

extensiva, por meio de programas nacionais de saúde e educação oferecidos à 

população sergipana. Como hospital de médio porte, possui 292 leitos, realizando mais 

de 10 mil consultas ambulatoriais e 200 cirurgias por mês, em diversas especialidades. 

 

 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade  

de São Paulo 

 

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo – HCFMRP-USP é autarquia pública estadual, vinculada 

administrativamente à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e associada à 

Universidade de São Paulo para fins de ensino, pesquisa e prestação de serviços médico-

hospitalares. Regulamentado pelo Decreto nº. 13.297 de 05 de março de 1979, desde 1988, 

está integrado ao Sistema Único de Saúde – SUS. Caracteriza-se como hospital de grande 

porte, com 593 leitos, de alta complexidade, constituindo-se referência terciária para a 

região nordeste do Estado de São Paulo, composta de cerca de 4 milhões de habitantes. O 

hospital proporciona atenção à saúde para tratamento de alta complexidade em nível 

ambulatorial e hospitalar, que compreende cuidados de prevenção, tratamento e 

reabilitação, de natureza clínica e/ou cirúrgica, serviços complementares de diagnóstico e 

tratamento, nas mais diversas especialidades médicas e com equipes multiprofissionais. 

 

 Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará 

 

O Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará é 

centro de referência para a formação de recursos humanos e desenvolvimento de pesquisas 

na área da saúde, bem como assistência à saúde do estado do Ceará, estando integrado ao 

SUS. Como centro de referência para ensino, serve como campo de estágio para alunos de 

graduação e pós-graduação dos cursos de Medicina, Enfermagem e Farmácia da UFC, 
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recebendo também alunos da área da saúde de outras universidades do Estado. É hospital 

de médio porte, com 269 leitos, oferecendo serviços em várias especialidades. 

 

 

 Complexo Hospitalar Professor Edgar Santos da Universidade Federal da Bahia - 

HUPES 

 

O Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos, Complexo HUPES, 

órgão estruturante da Universidade Federal da Bahia (UFBA), é unidade hospitalar e 

ambulatorial de ensino, pública, geral, de médio porte com 272 leitos, referência em média 

e alta complexidade no estado e integrante do Sistema Único de Saúde (SUS). Em função 

de possuir perfil diferenciado, não dispõe de unidade para atendimento de emergência. A 

instituição, inicialmente denominada Hospital Professor Edgard Santos e conhecida como 

Hospital das Clínicas, atualmente é formada pela integração de três unidades: (i) Hospital 

Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), que foi inaugurado em novembro de 

1948, com o objetivo de atender às demandas acadêmicas do curso de Medicina da UFBA, 

que, até então, utilizavam outras instituições para desenvolver seus conhecimentos 

teóricos. Foi mantido como órgão suplementar da UFBA e vinculado à Faculdade de 

Medicina, até 2010, quando passou a ser órgão estruturante da Universidade; (ii) Centro 

Pediátrico Professor Hosannah de Oliveira (CPPHO), antigo Centro de Hidratação e 

Reabilitação Infantil, criado em 1980, num comodato entre a UFBA e o INAMPS – 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social; (iii) Ambulatório 

Professor Francisco Magalhães Neto (AMN), inaugurado em 1996, ampliado, modernizado 

e reinaugurado em dezembro de 2000, com recursos destinados à ampliação dos 

ambulatórios especializados do HUPES por meio do Projeto REFORSUS (Ministério da 

Saúde) e do Programa de Readequação da Infraestrutura e do Parque Tecnológico dos 

Hospitais Universitários (Ministério da Educação). O único Hospital Universitário Federal 

da Bahia de atendimento de média e alta complexidade oferece diversos serviços em saúde 

para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os serviços e setores do Complexo HUPES 

visam ampliar níveis de eficiência e eficácia, viabilizando que novas atividades decorrentes 

da modernização sejam contempladas. 
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 Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

 

Em 1968, a Santa Casa de Misericórdia de Uberaba foi incorporada a Faculdade de 

Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM). Cinco anos depois, em 1973, tinha início à 

construção do Hospital Escola da FMTM, inaugurado em agosto de 1982. Ampliado e 

modernizado, o hospital passou a ser chamado Hospital de Clínicas, a partir da 

transformação da FMTM em Universidade, em 2005. O HC-UFTM atende aos 27 

municípios que compõem a macrorregião Triângulo Sul do estado de Minas Gerais como 

único hospital que oferece atendimento de alta complexidade pelo SUS. O hospital recebe 

pacientes de outras regiões de MG e de diversos estados brasileiros. Quanto à estrutura, 

comporta atualmente 292 leitos ativos, sendo 20 de UTI infantil, 10 de UTI adulto e 10 de 

UTI coronariano. Certificado como hospital de ensino de médio porte, disponibiliza campo 

de estágio para cursos técnicos e de graduação da UFTM, em especial na área da Saúde, 

além de atender às demandas de formação profissional no que diz respeito à residência 

médica e à pós-graduação - lato sensu e stricto sensu. São oferecidos serviços 

multiprofissionais tais como transplante de córnea, rins e válvula cardíaca, medicina física 

e reabilitação, cirurgias em diversas especialidades, pediatria, hematologia e hemoterapia, 

terapia renal substitutiva, tratamento de AIDS e hepatites, nutrição enteral e parenteral, 

patologia clínica e cirúrgica, radiodiagnóstico, inclusive com ressonância nuclear 

magnética, terapia intensiva - adulto, infantil e coronariana, ambulatórios especializados 

em diversas áreas, central de quimioterapia e Hospital-Dia Clínico. 

 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Criado em 1928, a partir do agrupamento de clínicas que se aglutinaram em torno 

da Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UFMG - 

como era chamado até 1976 - assim como as Santas Casas, atendia a população indigente e 

aquelas excluídas do sistema de atenção à população previdenciária (Hospital das Clínicas, 

2014). Funcionou até a metade da década de 1970, completamente voltado para missão 

relacionada ao ensino, vinculado fortemente ao currículo da Faculdade de Medicina. Nesse 

período, iniciou uma série de mudanças em seu modelo assistencial e administrativo, 

baseadas nas alterações da matriz curricular da Faculdade de Medicina, que previa a 

prática médica e assistencial com o desenvolvimento do ensino nos ambulatórios, além de 
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considerar o cuidado progressivo do paciente, de acordo com o nível de atenção requerido 

pela enfermagem. O HC/UFMG é hospital universitário, público e geral, que realiza 

atividades de ensino, pesquisa e assistência, sendo referência no Sistema Municipal, 

Estadual e Federal de Saúde no atendimento aos pacientes portadores de patologias de 

média e alta complexidade (Hospital das Clínicas, 2014). 

Atualmente o complexo hospitalar é formado por um edifício central, o Hospital 

São Vicente de Paulo e 07 prédios anexos para atendimento ambulatorial: Ambulatório 

Bias Fortes, Anexo de Dermatologia Osvaldo Costa, Ambulatório São Vicente, Hospital 

Borges da Costa, Hospital São Geraldo, Centro de Tratamento de Doenças Infecto 

Parasitárias Orestes Diniz e o Instituto Jenny de Andrade Faria de Atenção à Saúde do 

Idoso e da Mulher, além da Moradia dos Médicos Residentes (Anexo Maria Guimarães). 

Realiza atividades de ensino, pesquisa e assistência em várias áreas da saúde. 

O HC/UFMG, como hospital de grande porte, conta com 430 leitos e presta 

atendimento às pessoas por meio de convênio assinado com o SUS. Cerca de quarenta por 

cento do total dos pacientes que são atendidos, vêm do interior do estado de Minas Gerais 

para serem atendidos (Hospital das Clínicas, 2014). O modelo de gestão organizado em 

Unidades Funcionais (UF) teve sua consolidação em 2.000. As Unidades Funcionais são 

responsáveis, juntamente com a Direção, pelo processo de planejamento e gerência do 

HC/UFMG, incluindo a captação e alocação de recursos. A gestão administrativa e 

gerencial do hospital foi descentralizada através de unidades implantadas com gerência, 

orçamento e planejamento próprios. Atualmente a gestão do HC/UFMG é feita pela 

EBSERH. 

A Missão do HC/UFMG é desenvolver a assistência  na área da saúde com 

eficiência, qualidade e segurança e, de forma indissociável e integrada, o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

A visão do HC/UFMG é ser em 2015, o melhor hospital de Minas Gerais, modelo 

de excelência em saúde com sustentabilidade e responsabilidade sócio-ambiental, 

preservando sua identidade como hospital universitário. Seus Valores são: ética; respeito e 

transparência; comprometimento com o ensino; produção de conhecimento; inovação; 

profissionalismo; humanização; responsabilidade patrimonial e socioambiental; equidade. 

E o seu Negócio é assistência à saúde no ãmbito do SUS, com ênfase na atenção 

especializada, formação de recursos humanos e produção de conhecimento em saúde. 
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 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Porto Alegre (HCPA) 

 

O HCPA foi fundado em 1941, como parte integrante da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Atualmente é instituição pública de direito privado, sujeita à supervisão do 

Ministério da Educação e Cultura. O HCPA é hospital público, de grande porte, que atende 

prioritariamente os pacientes do Sistema Único de Saúde (95% dos atendimentos). De 

acordo com dados de 2013, a capacidade operacional do HCPA é de 813 leitos; com 6202 

funcionários, contando ainda com 290 docentes. Na qualidade de hospital geral, atende 

praticamente todas as especialidades médicas em clínica geral, cirurgia, psiquiatria, 

ginecologia, obstetrícia e pediatria. É considerado hospital de excelência e de referência 

para diversas especialidades (Kluck 2002). Segundo o Programa Nacional de 

Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), o Hospital das Clínicas de 

Porto Alegre ocupa a segunda posição entre os Hospitais Universitários do Grupo 1 

(Hospitais de Referência). O REHUF foi criado por meio do Decreto nº 7.082, de 27 de 

janeiro de 2010 e cabe a ele definir as diretrizes e os objetivos para a reestruturação e 

revitalização dos hospitais universitários federais, integrados ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) (Secretaria de Educação Superior, 2010). 

 

4.2.1.3 Tratamento dos dados 

 

Para apresentar os dados relativos aos hospitais universitários, utilizou-se o critério 

de identificação descrita na tabela 1. 
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Tabela 1 – Identificação dos Hospitais Universitários considerados no estudo 

Identificação do 

hospital no 

estudo 

Hospital 

H1 Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe 

H2 Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará 

H3 Complexo Hospitalar Professor Edgar Santos da Universidade Federal da Bahia 

H4 Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

H5 Hospital das Clínicas de Goiás 

H6 Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná  

H7 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 

H8 Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Minas Gerais 

H9 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo 

H10 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Porto Alegre  

Fonte: Autoria própria. 

  

Para descrever os resultados da avaliação dos HU conforme o desempenho 

econômico-financeiro foi utilizada a matriz descrita na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Avaliação dos Indicadores de Desempenho Econômico-financeiro de 10 Hospitais 

Universitários Brasileiros no período de 2009 a 2013 

 

Estabe 

leci- 

mentos 

Origem de créditos orçamentários (R$) Despesas (R$) 

LOA + Créditos 

recebido por 

movimentação 

Créditos Total Corrente Capital Total 

2009 

H1       

H2       

H3       

H4       

H5       

H6       

H7       

H8       

H9       

H10       

Média       

       

 

 

 

Continuação da Tabela 2 – Avaliação dos Indicadores de Desempenho Econômico-financeiro 
de 10 Hospitais Universitários Brasileiros no período de 2009 a 2013 na próxima página 
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Estabe 
leci- 

mentos 

Origem de créditos orçamentários (R$) Despesas (R$) 

LOA + Créditos 

recebidos por 

Movimentação 

Créditos Total Corrente Capital Total 

2010 

H1       
H2       
H3       
H4       
H5       
H6       
H7       
H8       
H9       

H10       
Média       

2011 

H1       
H2       
H3       
H4       
H5       
H6       
H7       
H8       
H9       

H10       
Média       

2012 
H1       
H2       
H3       
H4       
H5       
H6       
H7       
H8       
H9       

H10       
Média       
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Continuação da Tabela 2 – Avaliação dos Indicadores de Desempenho Econômico-financeiro 
de 10 Hospitais Universitários Brasileiros no período de 2009 a 2013 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na comparação do desempenho que se realizou, foram consideradas as diferenças 

relativas ao porte dos hospitais. Assim procedeu-se a classificação dos mesmos conforme o 

proposto pela EBSERH (2013), que afirma que segundo o porte do hospital, o modelo de 

estrutura organizacional destes se desdobra em três estruturas distintas: pequeno (menor 

que 200 leitos); médio (de 200 a 399 leitos); grande (igual ou maior que 400 leitos); e 

hospital especializado ou maternidade. 

A análise das médias e dos totais obtidos na origem de créditos orçamentários e 

despesas para cada hospital (segundo o porte) permitiram que se avaliasse o desempenho 

geral e o de cada um, considerando assim os créditos e as despesas a cada ano. 

Para se avaliar o impacto das mudanças no manual da ONA promovidas em 2010 

no desempenho dos hospitais, calculou-se a variação percentual das despesas correntes e 

de capital nos períodos de 2009-2010 e 2010-2013, considerando os valores anuais de cada 

um dos HU, divididos em grupos segundo o porte. 

 

 

 

Estabe 

leci- 

mentos 

Origem de créditos orçamentários (R$) Despesas (R$) 

LOA + Créditos 

recebidos por 

Movimentação 

Créditos Total Corrente Capital Total 

   2013    

H1       
H2       
H3       
H4       
H5       
H6       
H7       
H8       
H9       

Média       
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4.3 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA REFERENTE À INVESTIGAÇÃO 

SOBRE O DESEMPENHO OPERACIONAL DOS HOSPITAIS 

UNIVERSITÁRIOS 

 

4.3.1 Caracterização do estudo 

 

 Realizou-se estudo quantitativo, descritivo e comparativo entre dez hospitais 

universitários brasileiros acreditados ou em processo de acreditação, cujos dados 

secundários foram obtidos em relatórios de gestão dessas organizações.



 

 ________________________________________________  Capítulo IV  Procedimentos Metodológicos 

 

1 Esse indicador é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e resulta dos Índices de Preços ao Consumidor 

das famílias de rendimento mensal entre 1 (um) e 5 (cinco) salários mínimos, sendo o chefe assalariado, residentes nas regiões urbanas 

de 11 áreas e têm os preços coletados no mês civil. Sendo assim, constitui uma aproximação de variação do custo de vida no Brasil, ou 
seja, indica a variação de rendimento que se faz necessária para que seja mantido o padrão de vida das famílias brasileiras que recebem 

entre 1 (um) e 5 (cinco) salários mínimos. Para calculá-lo, é necessário primeiramente calcular o índice de preço ao consumidor das 11 

regiões estabelecidas no País. Posteriormente, se obtém o INPC do mês utilizando média aritmética ponderada dos 11 índices. É 
utilizada como ponderação a população urbana residente de cada estado e parte das populações não cobertas pelo SNIPC (Sistema 

Nacional de Índices de preços ao Consumidor) pertencentes à mesma Grande Região, tendo como fonte de informação a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares – POF. Esse valor expressa a variação mensal do custo de vida das famílias da população-objetivo. Finalmente, 
uma vez calculado o INPC do mês, pode-se obter esse indicador para qualquer outro período do semestre de referência. O resultado da 

multiplicação expressa a variação semestral do custo de vida das famílias da população-objetivo (IBGE, 2012).  
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4.3.1.1 Obtenção de dados/Instrumentos 

 

Conforme os conceitos da economia da saúde avaliaram-se os custos diretos, por 

meio dos indicadores: número de internações acompanhado de seus custos e os custos 

indiretos, onde se considerou as informações sobre média de dias de permanência, taxa de 

ocupação de leitos, taxa de mortalidade dos hospitais em análise. 

Para os indicadores de resultado foram analisados aqueles relativos à produção e a 

qualidade do serviço. Assim, para os indicadores de produção foi considerado: taxa de 

ocupação hospitalar e entre os indicadores de qualidade optou-se por trabalhar com a taxa 

de infecção e taxa de partos por cesárea. 

Esses dados secundários foram coletados a partir do banco de informações do 

DATASUS e nos relatórios anuais de gestão dos dez HU disponíveis no TCU e no 

homepage dos hospitais. 

 

4.3.1.2 Tratamento de dados 

 

Para cálculo dos custos econômicos com os serviços de saúde entre os dez 

Hospitais Universitários Federais foram considerados os custos diretos, a partir dos dados 

relativos a número de internações, custo total com internações e custo médio por 

internação nos anos de 2009 a 2013. 

Os valores monetários em moeda brasileira (Real - R$) foram corrigidos tendo 

como ano base o ano 2009 e usando-se como indicador anual o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC)
1
. Para avaliar o efeito do tempo da implantação do processo de 

acreditação, que se relaciona a sua consolidação e, portanto, a possíveis melhores 

resultados, optou-se por avaliar os períodos de 2009 a 2013, considerando importante o 

ano de 2010, quando novos ajustes foram feitos no processo de acreditação da ONA 

divulgados pelo
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Ministério da saúde. Os resultados foram apresentados em tabelas e gráficos. As variações 

entre os indicadores financeiros e os indicadores não financeiros foram analisadas a fim de 

avaliar de forma mais eficiente o desempenho dos hospitais. 

Os dados foram analisados empregando-se a estatística descritiva e inferencial. Para 

análise estatística, foi utilizado o software SPSS, versão 19.0. As variáveis quantitativas 

foram descritas através de média e desvio padrão. Os resultados foram apresentados em 

tabelas e gráficos. 

A análise estatística foi empregada para estabelecer possíveis diferenças 

significativas para os parâmetros usados nos custos diretos, como o valor médio do custo 

total deflacionado com internações. Também na análise dos custos indiretos foram 

comparados indicadores de resultados como a média de permanência de internação, taxa de 

mortalidade entre hospitais universitários, agrupados conforme o porte. Após o teste de 

variância, foram realizados testes de médias, como teste t student e Mann-Whitney Rank 

Sum Test para avaliar as diferenças nas médias destas variáveis. O nível de significância 

adotado foi de 5%, sendo considerados significativos valores de p<0. 

Analisou-se também a taxa de cesárea, taxa de infecção e de satisfação como 

indicador de qualidade dos serviços prestados pelos hospitais, sendo os dois primeiros 

avaliados no período de 2009 a 2013. Como indicador de produção, compararam-se dados 

relativos à taxa de ocupação de leitos hospitalares. Foram feitos testes de compactação de 

média (teste t student), considerando-se o nível de significância de 5%, sendo considerados 

significativos valores de p<0,05. 

Procedeu-se também, para os indicadores operacionais, o cálculo da tendência por 

média exponencial. A tendência por ajuste exponencial, apesar de ser média móvel 

exponencialmente ponderada, apresenta algumas vantagens como permitir realizar 

previsões de curto prazo (para o período seguinte da série) e por levar em conta todos os 

valores previamente observados no período sob análise. Assim, cada valor ajustado 

depende de todos os valores prévios. 

 Para realizar o ajuste exponencial aplicou-se a seguinte fórmula para período de 

tempo i qualquer: 
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Onde: 

i - período de tempo qualquer;  

Yi - valor da série original no período i;  

Ei - valor da série exponencialmente ajustada no período i;  

Ei-1 - valor da série exponencialmente ajustada no período i - 1 (período anterior);  

W - constante de regularização ou coeficiente de ajuste ou de suavização (0< W < 1). 

 

O W corresponde a constante de suavização: 0,25, 0,50, 0,75. A escolha da 

constante de suavização (W) é crucial para o ajuste exponencial, mas é processo subjetivo, 

porém é possível estabelecer regra de escolha, dependendo do interesse da pesquisa. Desta 

forma, como havia interesse neste estudo de se realizar previsão com a série, utilizou-se o 

valor de W= 0,75, de maneira a refletir melhor o comportamento da série em curto prazo. 

 

4.4 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA REFERENTE À INVESTIGAÇÃO 

SOBRE O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E FUNCIONÁRIOS 

DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

4.4.1 Caracterização do estudo 

 

Estudo descritivo e exploratório foi também desenvolvido para avaliar a satisfação 

dos pacientes/clientes, funcionários do setor de saúde e administrativo do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

4.4.1.1 Descrição da área em estudo, definição da amostra e considerações éticas 

 

A área em estudo nessa parte do trabalho é representada pelo HC/UFMG. Unidade 

Especial da UFMG, o HC é campo de ensino para os cursos de Medicina, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, 

Biomedicina e Fonoaudiologia (Hospital das Clínicas, 2014). O HC/UFMG realiza 

atividades de ensino, pesquisa e assistência em várias áreas da saúde. Para coordenar todas 

essas atividades, foi criada a Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE). Compete a 

essa diretoria zelar pela excelência das atividades acadêmicas produzidas no HC, 
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promovendo também eventos científicos de interesse do Hospital e capacitação de recursos 

humanos (Hospital das Clínicas, 2014). 

O Programa das Unidades Funcionais constitui-se como um modelo de 

desenvolvimento institucional autossustentado a partir de um processo de planejamento 

participativo. São Unidades Funcionais do HC: Ambulatórios Bias Fortes, Jenny Faria e 

Borges da Costa; Patologia e Medicina Laboratorial; Apoio Diagnóstico e Terapêutico por 

Imagem; Centro Cirúrgico; Clínico-Cirúrgica; Clínica Médica; Engenharia Hospitalar; 

Farmácia; Financeiro; Gestão de Materiais; Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia; 

Hematologia e Oncologia; Infraestrutura; Instituto Alfa de Gastroenterologia; 

Multiprofissional de Promoção à Saúde; Pediatria; Processamento de Roupas e 

Esterilização de Materiais; Pronto Atendimento; Hospital São Geraldo; Serviço de 

Nutrição e Dietética. 

O HC/UFMG possui todas as unidades/setores comuns às organizações 

hospitalares, conforme estudo realizado por Bittar (1997), como: administração, jurídico, 

financeiro, auditoria, informática, central de esterilização de materiais e setor de preparo de 

roupas, farmácia, setor de manutenção, setor de comunicação e relações internacionais, 

setor de controle de materiais (compras, almoxarifado, patrimônio, importação), serviço de 

nutrição e dietética, vice-diretoria de recursos humanos, setor de arquivamento de 

documentos, vice-diretoria técnica de enfermagem, segurança, transporte, higiene e 

limpeza, zeladoria, escritório de qualidade,setor de controle da qualidade de materiais 

(CCQM); ambulatório clínico e cirúrgico; consultórios de odontologia, serviço social, 

psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e emergência; centro 

obstétrico; unidades de internação clínico-cirúrgica, obstétrica e pediátrica, unidade 

neonatal; centro de terapia intensiva de adulto; centro de terapia intensiva pediátrica, 

unidade coronariana; serviço de controle de infecção hospitalar; serviço de urologia; área 

Complementar de Diagnóstico e Tratamento (anatomia patológica, 

angiografia/hemodinâmica, unidade transfusional, biologia molecular, cardiotocografia, 

dermatologia, diálise peritoneal, ecocardiografia, endoscopia, eletrocardiografia, 

eletroencefalografia, eletromiografia, ergometria, hemodiálise, holter, litotripsia, medicina 

nuclear, neurofisiologia, oftalmologia, patologia clínica, pneumologia, quimioterapia, 

radiologia, reprodução humana, reabilitação, ressonância magnética, tomografia, 

ultrassonografia e urodinâmica entre outros). 

Em 1986, com a assinatura do Convênio Ministério da Educação e Cultura-

Ministério da Previdência e Assistência Social, o HC/UFMG assumiu o compromisso de 
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atendimento também a população previdenciária. Esse convênio previa repasse de recursos 

oriundos da prestação de serviços, bem como financiamento para construção de novo 

bloco, com consequente ampliação da capacidade instalada. Era o início de nova forma de 

custeio, baseado na venda de serviços para o Ministério da Previdência e Assistência 

Social. O pagamento da produção ambulatorial, que remunerava também a propedêutica, 

associado ao IVH - Índice de Valorização de Desempenho (remuneração superior 

concedida aos Hospitais Universitários) proporcionava superávit financeiro e abria 

possibilidades para investimentos. No entanto, a implantação da Norma Operacional 

Básica (NOB) /91 e nova forma de repasse de recursos aos hospitais universitários, 

juntamente com o rebaixamento do IVH e com consequente diminuição do valor dos 

procedimentos hospitalares e ambulatoriais, colocaram novamente o HC em déficit 

financeiro. Concomitantemente, o gestor municipal definia progressivo sistema de controle 

e avaliação: estabelecia fluxos de pacientes e de apresentação das contas hospitalares, 

diminuía a autonomia do corpo clínico, estabelecia critérios de atendimento e não pagava 

os procedimentos realizados que estivessem em desacordo com normas por ele definidas. 

Internamente, percebia-se a obsolescência do modelo em vigor, que não atendia a nova 

realidade assistencial e administrativa. 

No início da década de 1990 surgiram propostas oficiais de formulações de novas 

alternativas de modelo assistencial e consequente estrutura organizacional. Seguiram-se 

discussões sobre novo modelo que atendesse demandas da conjuntura vigente, marcada por 

grave crise financeira que, em 1997, levaria novamente a redução da capacidade do 

hospital e eliminação de alguns serviços. Nesse contexto, foi implantado como uma 

estratégia gerencial de revitalização do HC/UFMG o modelo gerencial citado 

anteriormente, com o hospital sendo reorganizado em unidades funcionais. 

Após essa breve descrição do campo prático (HC/UFMG), onde aconteceu a 

recolha de dados com a distribuição dos questionários, veremos como foi desenvolvida 

esta parte da pesquisa sobre a percepção e expectativa dos clientes.  

Para análise da percepção e expectativa sobre a qualidade dos serviços de saúde, 

utilizou-se amostra dimensionada a partir de 4.600 pacientes e 230 funcionários do 

HC/UFMG. No começo calculou-se a amostra total através da fórmula de Barbetta (2002) 

descrita a seguir: 

n0 = 1/E0
2
 

n = n0 * N / n0 + N 

Sendo: 
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N – tamanho (número de elementos) da população; 

n – tamanho (número de elementos) da amostra; 

n0 – uma primeira aproximação do tamanho da amostra; 

E0
2
 – erro amostral máximo tolerável 

 Deu-se início então calculando primeira aproximação do tamanho da amostra. Para 

isso, toma-se erro amostral tolerável de 5%: 

n0 = 1/0,05
2 

n0 = 400 

Continuando a calcular o tamanho da amostra, agora se leva em consideração no 

cálculo o tamanho N da população: 

n (pacientes): 400*4.600/400+4.600 = 368  

n (funcionários): 400*230/400+230 = 146,03 

 

 Considerou-se, então, ao final um total de 514 pessoas que deveriam responder ao 

questionário para avaliar a expectativa e a percepção dos diferentes atores. No entanto, 

optou-se por entrevistar número maior do que o obtido por meio deste cálculo, a fim de 

evitar problemas relativos à entrega do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE 

- anexo 1) devidamente assinado. Desta maneira, foram distribuídos pessoalmente 1.100 

questionários, sendo que desses, 229 não foram contabilizados, não fazendo parte desse 

estudo por motivos diversos (questionários com letras ilegíveis, questionários que não 

foram devolvidos porque alguns pacientes receberam alta hospitalar antes da data prevista 

e a equipe não comunicou à pesquisadora, e ou pacientes que agravaram e foram 

transferidos para outras unidades, por exemplo, para o Centro de Tratamento Intensivo). 

Trabalhou-se com 342 pacientes e 529 funcionários nos meses de dezembro de 2013 a 

setembro de 2014, o que totalizou 871 entrevistas. 

Entre os funcionários do HC/UFMG, participaram representantes do corpo 

administrativo e trabalhadores técnicos (incluindo médicos, enfermeiros, nutricionistas, 

farmacêuticos, fisioterapeutas, biomédicos, técnicos e auxiliares de enfermagem). 

 Os pacientes/clientes avaliados foram de ambos os sexos, de diversas idades, 

alfabetizados, que procuraram a instituição para internação por qualquer motivo, que 

apresentavam condições físicas, psicológicas, emocionais e pedagógicas que os 

permitissem responder a pesquisa tanto no momento da internação como na alta. Foram 

excluídos da amostra aqueles cuja internação se deu para permanência inferior a vinte e 

quatro horas. Nos casos de internação pediátrica, foram entrevistados apenas os 
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acompanhantes que enquadravam nos critérios de inclusão acima descritos e compuseram 

a sua própria categoria. Foram excluídos todos os indivíduos que não aceitaram participar 

ou que não assinaram o temo de consentimento livre esclarecido (anexo 1). 

O TCLE foi assinado em duas vias e garantido o sigilo e anonimato de todas as 

informações, respeitando a resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que 

regulamenta pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

4.4.1.2 Obtenção de dados e instrumentos utilizados 

 

O perfil socioeconômico da amostra utilizada nessa parte do estudo foi avaliado 

através do questionário (anexo 2) com perguntas referentes à idade, sexo, grau de 

escolaridade, profissão, estado civil, setor de atendimento, data da internação, data da alta, 

queixa principal e diagnóstico. Os trabalhadores e administradores receberam questionário 

com perguntas referentes à idade, sexo, grau de escolaridade, estado civil, cargo que 

ocupavam, profissão, vínculo empregatício, setor de trabalho e o tempo de trabalho na 

instituição. 

Os dados relativos à percepção da qualidade foram coletados a partir de variáveis 

contempladas no questionário SERVQUAL (anexo 3). Este questionário foi aplicado aos 

administradores e trabalhadores, a fim de avaliar a percepção que estes têm da qualidade 

dos serviços prestados no hospital onde atuam. Para os pacientes/clientes e acompanhantes, 

este questionário foi aplicado duas vezes, no momento exato da internação, para avaliar a 

expectativa e após a alta, para medir a percepção. 

Para Robbins e Decenzo (2004) percepção corresponde ao processo pelo qual as 

pessoas organizam e interpretam as próprias impressões sensoriais (advindas dos órgãos 

desentidos e das observações emocionais), com o intuito de dar sentido ao ambiente no 

qual estão inseridas. Assim, espera-se que o comportamento das pessoas reflita a realidade 

percebida. Vários fatores podem interferir na percepção: agindo sobre o observador, 

destacam-se atitudes ou motivações, bem como as expectativas, enquanto no objeto podem 

interferir no cenário, movimentos e sons. A situação também pode ser modificada pelo 

próprio ambiente de trabalho ou social. 

Para Vaitsman, Faria, Mattos & Filho (2003), as percepções envolvem também a 

integração de contextos específicos e conjunto de códigos, visões de mundo e 

representações que tem o papel de orientar práticas, valores, crenças e atitudes, de 
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indivíduos e grupo. No presente estudo, pretende-se conhecer a percepção dos funcionários 

e pacientes/clientes dos diferentes setores do hospital em questão. 

O levantamento relativo à percepção dos indivíduos pertencentes à amostra desse 

estudo foi feito por meio do uso de questionários. Esse representa ferramenta muito 

utilizada para a obtenção de informação em primeira mão, onde o entrevistador, que deve 

ser conhecedor do tema em análise, foca-se principalmente nos aspectos essenciais em que 

necessita aumentar os seus conhecimentos (Barañano, 2008). 

 A versão utilizada do questionário SERVQUAL foi elaborada por Berezovsky e 

Hercos (2006) e utilizada com adaptações por Furlan (2011) em estudo sobre expectativa e 

percepção do paciente/cliente da qualidade dos serviços de saúde de um hospital de 

atenção básica suplementar na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Os autores do 

instrumento, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), evidenciam essa capacidade de 

adaptação do instrumento para realidades distintas. O questionário é composto 

predominantemente de questões fechadas. 

O SERVQUAL é um instrumento resumido de escala múltipla, que apresenta alto 

nível de confiabilidade e validade, e que pode ser utilizado pelas empresas com o objetivo 

de compreender melhor as expectativas e percepções que os clientes têm relativamente a 

um ou a uma gama ampla de serviços. Para isso, o SERVQUAL usa esquema básico 

baseado em esquema de representação das expectativas e percepções que considera as 

declarações para cada um dos cinco critérios sobre a qualidade do serviço (elementos 

tangíveis, confiabilidade, capacidade de resposta, segurança e empatia). Caso seja 

necessário, pode ser adaptado ou complementado a fim de se adicionar características 

específicas que respondam às necessidades de investigação de uma empresa (Parasuraman, 

Zeithaml & Berry, 1988).  

A validação desse questionário foi realizada considerando os critérios de 

consistência interna e de conteúdo. Para o teste de confiabilidade, empregou-se o Alpha de 

Cronbach, que analisa a correlação entre os itens da escala e todos os outros possíveis, 

contendo o mesmo número de itens, construída do universo de questões potenciais que 

medem o fator ou conceito básico (Polit, Beck & Hungler, 2004; Hair, Anderson, Tatham 

& Black, 1999). 

No SERVQUAL encontram-se 23 pares de afirmativas distribuídas em diferentes 

dimensões. Assim, para a dimensão tangibilidade tem os itens 1 a 4, a confiabilidade é 

avaliada nos itens 5 a 9, responsabilidade nos itens 10 a 13, já os itens 14 a 17 envolvem a 

dimensão segurança e a avaliação da dimensão empatia é contemplada nos itens 18 a 22. A 
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qualidade geral do atendimento é avaliada na afirmativa 23. Em todas as afirmativas deste 

questionário utiliza-se a escala Likert com métrica, compreendendo desde a total 

discordância até a total concordância em todas as perguntas, sendo 1= Discordo totalmente, 

2= Discordo muito, 3= Discordo pouco, 4= Nem concordo e nem discordo, 5= Concordo 

pouco, 6= Concordo muito e 7= Concordo plenamente. 

 Observa-se também neste questionário, tabela de pontos que incluem cinco 

afirmativas que se refere às dimensões, consideradas no SERVQUAL, onde o entrevistado 

deverá distribuir 100 pontos entre elas (anexo 6). 

O instrumento utilizado na pesquisa contou com parte inicial que objetivou 

conhecer o perfil dos respondentes, sendo distinto para cada um dos grupos (funcionários e 

pacientes/clientes). 

Antes da distribuição dos questionários e assinatura dos termos de consentimento 

pela população pesquisada, foram feitos todos os encaminhamentos, acatando a Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e ao Comitê de Ética em Pesquisa em Saúde, 

legislação necessária ao desenvolvimento de pesquisas no território brasileiro (Ministério 

da Saúde, 2012a).  

Após aprovação do projeto na Plataforma Brasil (sistema eletrônico que controla e 

valida o recebimento dos projetos de pesquisa que envolva seres humanos nos Comitês de 

Ética, criado pelo Governo Federal do Brasil), entramos em contato com a direção do 

estabelecimento, cenário de pesquisa, e foram agendadas em datas distintas reuniões para 

apresentação do projeto de pesquisa. Foi explicado as autoridades dirigentes e gestoras da 

instituição o objetivo do estudo e solicitado autorização dos mesmos para realização do 

desenvolvimento da pesquisa. Foi ainda, encaminhado projeto à Diretoria de Ensino 

Pesquisa e Extensão (DEPE), juntamente com o encaminhamento para o Comitê de Ética e 

Pesquisa da UFMG (COEP), após a concordância com pareceres consubstanciados da 

Gerência da Unidade Funcional e da Vice Diretoria Técnica de Enfermagem. Em seguida, 

depois de toda tramitação, foram agendadas reuniões para distribuição dos questionários e 

marcação de datas para devolução. 

Foram entregues para os indivíduos que formaram a amostra nesse estudo carta 

esclarecendo o objetivo do estudo a ser realizado, a apresentação da pesquisadora e, em 

anexo, o termo de consentimento, onde lhes foram garantidos o sigilo e a ética da pesquisa. 

A pesquisadora atentou-se para a construção do Termo de Consentimento em consonância 

com a legislação vigente já citada e com estudos que tratam desse tema como o 

apresentado por Genro e Goldim (2012). 
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4.4.1.3 Tratamento dos dados 

 

Para avaliar a expectativa e a percepção dos pacientes e funcionários, utilizou-se a 

Escala Service Quality – SERVQUAL, que tem grande destaque devido sua versatilidade 

de adaptação para os mais diversos ramos de serviços, além de apresentar os maiores 

índices de confiabilidade e já ter ser sido amplamente testado e validado em diversos 

estudos, para os mais diversos tipos de prestação de serviços. 

Este instrumento foi produzido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) que 

baseados no modelo de satisfação de Oliver (1980), afirmam que a satisfação do cliente é 

função da diferença entre expectativa e desempenho. A posição da percepção do cliente 

sobre a qualidade de serviço da empresa depende da natureza da discrepância entre a 

expectativa de serviço e o desempenho percebido. Dessa maneira, quando a expectativa é 

maior que o desempenho de qualidade, a qualidade percebida é menos que satisfatória. 

Quando a expectativa é igual ao desempenho percebido, a qualidade é satisfatória e, por 

fim, quando a percepção é maior que a expectativa criada, a qualidade de serviços 

percebida se aproxima do ideal. 

O modelo SERVQUAL, utilizado nesse estudo, avalia a expectativa e percepção 

dos diferentes atores, considerando que o gap ou diferença entre a expectativa e a 

percepção de desempenho deve ser usado quando se quer medir a satisfação do cliente, 

além de ser medida da qualidade do serviço em relação à dimensão específica. Essas 

dimensões da qualidade seriam características genéricas do serviço, subdivididas em itens, 

que somadas resultariam no serviço como um todo, sob o ponto de vista do cliente que irá 

julgá-lo (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). 

Para análise dos resultados do questionário SERVQUAL, utilizou-se dos 

procedimentos estatísticos de acordo com Righi (2009), com modificações. Os 

questionários foram processados com a utilização do software SPSS, versão 19, para 

análise estatística com níveis de significância de 5% de probabilidade. 

Utilizou-se inicialmente o coeficiente Alpha de Cronbach (Cronbach, 1951) para 

verificar a confiabilidade da escala utilizada, no que tange as questões referentes à 

expectativa e percepção dos pacientes e funcionários. Devido às características do 

instrumento utilizado, o qual as questões representam dimensões distintas, o coeficiente de 

Alpha de Cronbach foi calculado para cada questão, cada dimensão e no geral. 
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Em relação à utilização da estatística descritiva, ela foi aplicada para análise de 

todas as etapas do questionário, utilizando-se cálculos de frequência, média aritmética, 

desvio padrão e coeficiente de variação, pertinentes a análise de cada questão.  

A mensuração da qualidade dos serviços foi obtida da diferença entre a percepção e 

a expectativa para cada paciente respondente. Os escores médios (GAP) para cada 

dimensão foram calculados por meio das respostas de todos os pacientes. 
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Para facilitar a compreensão dos resultados obtidos neste estudo, essa seção é dividida 

em quatro momentos, conforme o modelo de investigação proposto. Dessa maneira, serão 

apresentados inicialmente os resultados relativos à avaliação do desempenho dos hospitais 

universitários brasileiros acreditados ou em processo de acreditação, a partir da avaliação 

dos indicadores econômicos/financeiros. Em segundo momento, serão apresentados os 

resultados relativos a comparação do desempenho dos HU a partir da avaliação de 

indicadores operacionais. E finalmente serão apresentados os resultados da avaliação de 

satisfação de pacientes e funcionários do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais (HC). Após a apresentação, esses resultados serão discutidos a partir da 

contraposição dos achados desse estudo com os conhecimentos produzidos por outros 

autores.  

 A figura (6) Desenho dos Resultados,  representa a maneira como serão 

demonstrados os resultados e a discussão e suas relações com o modelo de investigação 

proposto. 
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VARIÁVEL INDEPENDENTE 

Processos de Acreditação da Qualidade 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

Desempenho das Organizações 
Hospitalares 

DIMENSÃO 

Qualidade Clínica 

DIMENSÃO 

Econômica financeira 

DIMENSÃO 

Satisfação do Cliente 

1ª parte: DimensãoEconômica 
financeira: avaliada segundo os 
seguintes critérios: 

-  A análise das médias e 
dos totais obtidos na 
origem de créditos 
orçamentários e despesas 
para cada hospital 
(segundo o porte) 
permitiram que se 
avaliasse o desempenho 
geral e o de cada um, 
considerando assim os 
créditos e as despesas a 
cada ano. 

-  variação percentual das 
despesas correntes e de 
capital nos períodos de 
2009-2010 e 2010-2013, 
considerando os valores 
anuais de cada um dos 
HU, divididos em grupos 
segundo o porte. 

 
 

2ª parte: Dimensão qualidade 
clinica: avaliada segundo os 
seguintes critérios: 

-  custos diretos, como o 
valor médio do custo 
total deflacionado com 
internações; 

-   custos indiretos a média 
de permanência de 
internação, taxa de 
mortalidade, taxa de 
cesárea, taxa de infecção 
. 

- cálculo da tendência por 
média exponencial. 

 

3ª parte: 
Dimensão 

Satisfação do 

cliente: avaliada 
segundo os 
seguintes 
critérios: 
Percepção da 
satisfação dos 
clientes internos e 
externos do  
Hospital das 
Clinicas da UFMG, 
através  do  
questionário 
SERVQUAL. 

 

4ª Parte: DISCUSSÃO 
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5.1 RESULTADOS DA PESQUISA 

Como descrito anteriormente no desenho metodológico deste estudo, para avaliar a 

qualidade dos serviços prestados pelos Hospitais Universitários Federais do Brasil, optou-

se fazê-lo por meio de estudo exploratório e comparativo, utilizando os dados disponíveis 

em relatórios de gestão e em outros documentos retirados do homepage do Tribunal de 

Contas da União. A amostra foi formada por 10 hospitais, o que equivale a 20,83% dos 48 

hospitais universitários federais existentes no território brasileiro. 

Na comparação do desempenho que se realizou foram consideradas as diferenças 

relativas ao porte dos hospitais. Assim procedeu-se a classificação dos mesmos, conforme 

o proposto pela EBSERH (2013), que afirma, segundo o porte do hospital, o modelo de 

estrutura organizacional destes se desdobrando em três estruturas distintas: pequeno 

(menor que 200 leitos); médio (de 200 a 399 leitos) e grande (igual ou maior que 400 

leitos); e hospital especializado ou maternidade. A partir dessa proposta, os dez hospitais 

em estudo foram classificados e identificados conforme tabela 3. Assim, é possível 

verificar que dos 10 hospitais universitários considerados, cinco se caracterizaram como de 

porte médio e a outra metade como hospital de grande porte. 

 

Tabela 3 – Classificação dos hospitais segundo o porte conforme a EBSERH (2013) e a 
identificação dos mesmos utilizada no estudo 

 

Identificação 

do hospital 

no estudo 

Hospital Número 

de leitos 
Porte 

H1 Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe 292 Médio 
H2 Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade 

Federal do Ceará 
269 Médio 

H3 Complexo Hospitalar Professor Edgar Santos da 

Universidade Federal da Bahia 
272 Médio 

H4 Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro 
292 Médio 

H5 Hospital das Clínicas de Goiás 328 Médio 
H6 Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná  406 Grande 
H7 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia 
520 Grande 

H8 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas 

Gerais 
430 Grande 

H9 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
593 Grande 

H10 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Porto 

Alegre  
813 Grande 

Fonte: Autoria própria. 
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5.1.1 Avaliação de Desempenho dos Hospitais Universitários segundo os Indicadores 
Financeiro-econômicos 

 
Na avaliação do desempenho econômico-financeiro dos HU brasileiros foram 

consultados os relatórios de gestão e outros documentos disponíveis na página do Tribunal 

de Contas da União, identificando dados sobre a origem dos créditos orçamentários e 

despesas ao longo dos cinco anos em análise. No entanto, para alguns hospitais não foi 

possível obter todas as informações por falta de registro. Ao analisar os relatórios de 

gestão, observou-se que estes documentos apresentavam modelos de informações 

diferentes conforme o hospital e ao longo dos cinco anos o que explica a ausência de 

informações sobre alguns hospitais como está registrado na tabela 4. 
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Tabela 4 – Resultado da Avaliação do Desempenho Econômico-financeiro dos dez Hospitais 
Universitários Brasileiros a partir dos créditos orçamentários e despesas de 2009 a 2013 

Estabe- 

leci- 
mentos 

Origem de créditos orçamentários (R$) Despesas (R$) 

LOA + Créditos 
recebidos por 

Movimentação 

Créditos 

(investimentos) 
Total Corrente Capital Total 

2009 

H1 27.935.732,00 4.047.747,00 31.983.479,00 29.911.742,22 2.354,00 29.914.096,22 

H2 36.538.719,00 44.610.122,00 81.148.841,00 92.987.039,54 307.251,66 93.294.291,20 

H3 - - - 14.657.601,39 - 14.657.601,39 

H4 123.148.188,26 41.635.548,00 164.783.736,00 109.746.802,15 2.490.127,56 112.236.929,71 

H5 110.699.030,27 40.686,82 110.739.717,09 13.335.950,40 25.626,73 13.361.577,13 

H6 132.871.019,00 - 132.871.019,00 195.352.787,26 3.188.137,60 198.540.924,86 

H7 212.417.101,61 6.000.000,00 218.417.101,61 186.300.785,37 6.376.946,66 192.677.732,03 

H8 - - - 223.789.858,57 3.516.936,30 227.306.794,87 

H9 1.087.738.401,47 8.943.734,00 1.096.682.135,47 - - - 
H10 483.811.128,68 42.641.803,00 526.452.931,68 458.537.911,84 12.701.250,28 471.239.162,12 

Média 276.894.915,04 21.131.377,26 295.384.870,11 147.180.053,00 3.576.079,00 150.358.790,00 

2010 

H1 37.031.623,00 788.172,00 37.819.795,00 34.028.310,69 111.391,00 34.139.701,69 

H2 60.462.212,00 29.465.499,00 89.927.711,00 100.458.433,83 1.830.380,86 102.288.814,69 

H3 44.805.049,39 3.452.044,57 48.257.093,96 19.017.458,99 661.386,86 19.678.845,85 

H4 97.698.091,59 99.635,30 97.797.726,89 119.563.503,34 1.921.958,00 121.485.453,34 

H5 85.737.399,41 10.654.517,00 96.391.916,41 31.610.517,29 1.134.222,91 32.744.740,20 

H6 163.586.389,00 2.896.000,00 166.482.389,00 230.917.505,85 3.203.066,33 214.120.572,18 

H7 260.983.238,83 6.887.149,71 267.870.388,54 210.545.700,60 6.149.682,02 216.695.382,62 

H8 180.695.254,00 1.956.185,00 182.651.439,00 234.748.233.32 4.180.922,26 238.929.145,58 

H9 402.588.540,00 8.735.707,00 411.324.247,00 - - - 
H10 586.489.671,07 11.658.591,00 598.148.262,07 417.894.617,66 15.501.783,31 433.396.400,97 

Média 192.007.746,83 7.659.350,06 199.667.096,89 145.504.506 3.854.977 157.053.229 

2011 

H1 48.914.678,00 5.669.389,00 54.584.067,00 46.182.797,27 954.396,04 47.137.193,31 

H2 66.551.771,13 515.164,00 67.066.935,13 147.554.496,07 1.466.149,96 149.020.646,03 

H3 124.702.663,20 - 124.702.663,20 122.818.684,86 11.399,96 124.702.663,20 

H4 112.109.515,00 1.698.077,00 113.807.592,00 162.711.288,18 796.461,24 163.507.749,42 

H5 94.546.357,00 13.400.194,00 107.946.551,00 50.019.509,55 657.982,50 50.677.492,05 

H6 302.956.557,00 4.568.325,00 307.524.882,00 262.974.270,54 6.349.711,59 269.323.982,13 

H7 193.791.057,22 19.508.336,84 213.299.394,06 279.167.497,55 2.996.779,65 282.164.277,20 

H8 198.020.383 1.875.072,00 199.976.568,04 310.865.579,24 2.631.989,97 313.497.569,21 

H9 450.044.914,00 12.362.549,00 462.407.463,00 - - - 
H10 693.140.079,44 70.972.230,00 764.112.309,44 644.089.153,97 23.511.296,81 667.600.450,78 

Média 228.477.797,50 14.507.704,09 241.542.842,49 225.153.697,00 4.375.130,00 229.736.891,00 

2012 

H1 65.087.696,00 - 65.087.696,00 51.748.227,79 4.949.047,01 56.697.274,80 

H2 - - - 146.248.296,97 2.771.921,99 149.020.218,96 

H3 - - - 113.364.040,02 5.576.968,74 118.941.008,76 

H4 185.156.372,41 14.204.013,61 199.360.386,02 166.513.504,07 5.344.920,56 171.858.424,63 

H5 95.253.921,00 22.346.049,00 117.599.970,00 145.308.916,98 7.954.114,57 153.263.031,55 

H6 210.517.060,79 1.690.000,00 212.207.060,79 286.471.292,87 12.056.623,08 298.527.917,95 

H7 310.808.605,50 61.836.603,82 372.645.209,32 294.189.176,55 25.940.420,15 320.129.596,70 

H8 473.988.668,20 2.197.961,00 476.925.131,20 330.168.762,15 6.694.278,54 336.863.040,69 

H9 593.630.539,00 15.256.889,00 608.887.428,00 - - - 
H10 885.185.042,23 46.348.804,24 931.533.846,47 776.072.881,21 34.793.318,96 810.866.200,17 

Média 352.453.488,14 23.411.474,38 373.030.840,98 235.626.789,59 10.703.600,96 246.330.390,75 

Continua…  
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Continuação da Tabela 4 – Resultado da Avaliação do Desempenho Econômico-financeiro 
dos dez Hospitais Universitários Brasileiros a partir dos créditos orçamentários e despesas 

de 2009 a 2013 
 

Fonte: Autoria própria adaptada dos Relatórios de Gestão e Página da Transparência do 

Governo Federal (2014) 
 

Pela análise da tabela 4 verifica-se que no período de 2009, entre os cinco hospitais 

de médio porte, todos apresentaram créditos orçamentários suficientes para cobrir suas 

despesas, com exceção do observado para o hospital H2. Já em 2010 e em 2011 é possível 

observar a insuficiência desses recursos para os hospitais H2 e H4. Em 2012, a dificuldade 

na obtenção de dados sobre o programa orçamentário não permitiu que se verificasse a 

relação entre créditos orçamentários e despesa para os hospitais H2, H3, e somente no H5 

encontrou-se insuficiência de recursos para cobrir despesas. No último ano avaliado da 

série histórica utilizada não foi possível obter informações sobre o crédito orçamentário da 

maioria dos HU de porte médio, sendo possível avaliar apenas o ocorrido com o HU H5, 

que apresentou deficiência de créditos em comparação com as despesas. Ao se avaliar o 

desempenho dos hospitais de grande porte, observa-se que em 2009, 2010, 2012 e 2013 

somente o Hospital H6 apresentou valores para créditos orçamentários mais baixos do que 

as despesas. Em 2011 todos os HU tiveram bom desempenho, conseguindo cobrir suas 

despesas com os créditos orçamentários, com exceção do observado para o H7 e H8. No 

entanto, é necessário ressaltar que não foi possível contabilizar os valores referentes ao 

chamado créditos recebidos por movimentação, pois no relatório do referido ano esse dado 

foi informado juntamente com o valor recebido pela UFMG. 

Estabe

- 
leci- 

mento

s 

Origem de créditos orçamentários (R$) Despesas (R$) 

LOA + 

Créditos 

recebidos 

por 

Movimenta

ção 

Créditos 

(investimen

tos) 
Total Corrente Capital Total 

       
2013 

H1 - - - 46.698.427,09 10.923,00 46.709.350,09 

H2 - - - 181.919.519,35 11.587.581,41 193.507.100,76 

H3 - - - 133.321.827.08 10.468.925,48 143.790.752,56 

H4 - - - 185.735.924,97 10.259.278,55 195.995.203,52 

H5 30.745.211,75 12.002.065,68 42.747.277,43 168.397.357,07 5.788.030,96 174.185.388,03 

H6 204.098.366,14 - 204.098.366,14 316.884.138,50 13.090.746,03 329.974.884,53 

H7 337.307.374,59 31.095.695,83 368.403.070,42 329.035.692,22 31.851.507,20 360.887.199,42 

H8 473.988.668,20 2.936.463,00 476.925.131,20 389.521.296,74 19.124.336,81 408.645.633,55 

H9 563.476.966,00 41.566.991,00 605.043.957,00 - - - 
H10 1.021.777.110,47 65.961.291,00 1.087.738.401,47 964.345.376,72 53.694.376,04 1.018.039.752,76 

Média 438.565.616,19 30.712.501,30 464.159.367,28 322.817.217,00 17.319.523,00 319.081.696,00 



_______________________________________________ Capítulo V Resultados e Análise da Pesquisa 

 

 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa                                              240 

 

A partir dos dados lançados na tabela 5, calculou-se também a variação das 

despesas correntes e de capital dos hospitais ao longo de cinco anos e os resultados foram 

lançados na tabela 6. Esta avaliação teve como objetivo determinar o possível impacto das 

mudanças no manual de acreditação da ONA, promovidas no ano de 2010 sobre o 

desempenho econômico-financeiro dos HU. 

 

Tabela 5 – Variação percentual de despesas correntes e de capital em Hospitais 
Universitários de porte médio (n: 5) e grande porte (n: 5) no período de 2009 a 2013 

 Hospitais  de médio  porte Hospitais  de grande porte 

 Variação 
percentual da 

Despesa 
corrente 

Variação 
percentual da 

Despesa capital 

Variação 
percentual da 

Despesa corrente 

Variação 
percentual da 

Despesa capital 

 H1 H6 
2009-2010 13,76 4631,99 18,21 0,47 
2010-2013 37,23 -90,19 37,23 308,69 

 H2 H7 
2009-2010 8,03 495,73 13,01 -3,56 
2010-2013 46,88 533,07 56,28 417,94 

 H3 H8 

2009-2010 29,74 - 4,89 18,88 
2010-2013          601,05 1482,87             65,93      357,42 

 H4 H9 
2009-2010 8,94 -22,82 - - 
2010-2013 55,36 433,79 - - 

 H5 H10 
2009-2010 137,03 4325,94 -8,86 22,05 
2010-2013 432,73 410,31 130,76 246,38 

Fonte: Adaptada dos Relatórios de Gestão e Página da Transparência do Governo Federal 

(2014). 

 

Pela análise da tabela 5, é possível constatar que ocorreram percentuais mais 

elevados em todos os hospitais, independente do porte, a partir de 2010, tanto nas despesas 

correntes quanto nas despesas capitais, exceto no hospital H1. Considerando a variação no 

grupo dos hospitais de médio porte, no período de 2009 a 2010, o hospital H5 foi o que 

apresentou maiores percentuais para aumento com despesas correntes, em comparação 

com os demais, equivalendo a acréscimo de 137,03%. O hospital H2 apresentou menor 

percentual (8,03%) para o aumento com despesas correntes do ano de 2009 para 2010 em 

relação aos outros hospitais de médio porte. No período de 2010 a 2013, o maior 

percentual de aumento foi observado também para o hospital H5 (432,73%) e o menor 

aumento, na comparação, foi visto para o hospital H1 (37,23%). 
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Considerando o desempenho dos hospitais de porte maior, observou-se que o H7 

(13,01%) mostrou maior aumento com as despesas correntes na comparação com os 

demais, no período de 2009 a 2010, enquanto o menor valor foi identificado no hospital 

H10, que teve diminuição de -8,86% com estas despesas. No período de 2010 a 2013, 

observou-se na comparação que o hospital H10 passou a apresentar os maiores percentuais 

de aumento para despesas correntes (130,76%), enquanto que o menor aumento foi visto 

no hospital H6 (37,23%) (tabela 5). 

Em relação a despesas capitais, percebe-se nos registros da tabela 5 que no período 

de 2009 a 2010 e entre os hospitais de porte médio, o maior aumento para este tipo de 

despesa foi visto no hospital H1 (4631,99%), enquanto o menor foi registrado para o 

hospital H4, que mostrou diminuição de 22,82% neste valor. No período de 2010 a 2013, o 

hospital H3 apresentou maior elevação para despesas capitais (1482,87%), enquanto que 

no hospital H1 encontrou-se redução de 90,19% neste tipo de despesa. 

Considerando a variação da despesa capital no período de 2009 a 2010 entre os 

hospitais de maior porte, também registrada na tabela 5, verifica-se que maior percentual 

foi identificado no hospital H10 (22,05%) e o menor valor encontrado na comparação foi 

visto para o hospital H7, onde se registrou decréscimo de 3,56% neste valor. No período de 

2010 a 2013, o hospital H7 (417,94%) foi o que apresentou maior percentual para elevação 

das despesas de capital, enquanto o hospital H10 (246,38%) registrou menor diminuição 

das despesas capital em relação aos outros hospitais de grande porte. 

 

5.1.2 Análise do Desempenho Econômico dos Serviços de Saúde prestados pelos 
Hospitais Universitários a partir de Indicadores Operacionais 

 

 O resultado relativo ao custo direto com internações foi avaliado utilizando, 

inicialmente, o número total de internações/ano, considerando a série histórica de 2009 a 

2013. Os resultados encontram-se registrados na Tabela 6.  
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Tabela 6 – Custo direto com internações de pacientes em dez Hospitais Universitários 
Federais do Brasil no período de 2009 a 2013 

Ano 
Número de 

internações 

Custo total com 

internações (R$) 

Custo total 

deflacionado com 

internações (R$) 

Custo total 

médio por 

internação (R$) 

Custo total médio 

por internação 

deflacionado (R$) 

HI 

2009 2.548 2.637.052,60 2.637.052,60 1.034,95 1.034,95 

2010 2.493 2.700.243,09 2.490.307,56 1.083,13 998,92 

2011 2.156 2.477.653,64 2.170.639,24 1.149,19 1.006,79 

2012 2.612 3.166.240,28 2.534.632,56 1.212,19 970,38 

2013 2.156 2.772.098,56 1.934.039,80 1.285,76 897,05 

Total 11.965 13.806.892,10 8.720.092,00 1.153,04 728,80 

H2 

2009 13.646 14.122.927,70 14.122.927,70 1.034,95 1.034,95 

2010 17.866 19.351.200,58 17.846.704,72 1.083,13 998,92 

2011 16.558 19.028.288,02 16.670.428,82 1.149,19 1.006,79 

2012 15.697 19.027.746,43 15.232.054,86 1.212,19 970,38 

2013 16.091 20689164,16 14434431,55 1.285,76 897,05 

Total 79.858 92.219.326,89 78.306.547,65 1.153,04 728,80 

H3 

2009 7.630 7.896.668,50 7.896.668,50 1.034,95 1.034,95 

2010 7.740 8.383.426,20 7.731.640,80 1.083,13 998,92 

2011 6.169 7.089.353,11 6.210.887,51 1.149,19 1.006,79 

2012 5.661 6.862.207,59 5.493.321,18 1.212,19 970,38 

2013 - - - 1.285,76 897,05 

Total 27.200 30.231.655,40 27.332.517,99 1.153,04 728,80 

H4 

2009 19.310 19.984.884,50 19.984.884,50 1.034,95 1.034,95 

2010 19.329 20.935.819,77 19.308.124,68 1.083,13 998,92 

2011 19.424 22.321.866,56 19.555.888,96 1.149,19 1.006,79 

2012 18.870 22.874.025,30 18.311.070,60 1.212,19 970,38 

2013 18.934 24.344.579,84 16.984.744,70 1.285,76 897,05 

Total 95.867 110.461.175,97 94.144.713,44 1.153,04 728,80 

H5 

2009 13.230 13.692.388,50 13.692.388,50 1.034,95 1.034,95 

2010 12.151 13.161.112,63 12.137.876,92 1.083,13 998,92 

2011 13.652 15.688.741,88 13.744.697,08 1.149,19 1.006,79 

2012 10.868 13.174.080,92 10.546.089,84 1.212,19 970,38 

2013 12.325 15.846.992,00 11.056.141,25 1.285,76 897,05 

Total 50.319 59.240.166,28 48.854.043,94 1.153,04 728,80 

Continua….  
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Continuação da Tabela 6 – Custo direto com internações de pacientes em dez Hospitais 
Universitários Federais do Brasil no período de 2009 a 2013 

 

Ano 
Número de 

internações 

Custo total com 

internações (R$) 

Custo total 

deflacionado com 

internações (R$) 

Custo total 

médio por 

internação (R$) 

Custo total médio 

por internação 

deflacionado (R$) 

H6 

2009 17.760 18.380.732,00 18.380.732,00 1.034,95 1.034,95 

2010 18.189 19.701.051,57 18.169.355,88 1.083,13 998,92 

2011 15.657 17.992.867,83 15.763.311,03 1.149,19 1.006,79 

2012 14.884 18.042.235,96 18.042.235,96 1.212,19 970,38 

2013 15.338 19.720.986,88 13.758.952,90 1.285,76 897,05 

Total 81.828 93.837.874,24 84.114.587,77 1.153,04 728,80 

H7 

2009 21.279 22.022.701,05 22.022.701,05 1.034,95 1.034,95 

2010 22.134 23.973.999,42 22.110.095,28 1.083,13 998,92 

2011 20.587 23.658.374,53 20.726.785,73 1.149,19 1.006,79 

2012 19.996 24.238.951,24 19.403.718,48 1.212,19 970,38 

2013 - - - 1.285,76 897,05 

Total 83.996 93.894.026 84.263.301 1.153,04 728,80 

2009 21.279 22.022.701,05 22.022.701,05 1.034,95 1.034,95 

H8 

2009 16.906 17.496.864,70 17.496.864,70 1.034,95 1.034,95 

2010 14.552 15.761.707,76 14.536.297,85 1.083,13 998,92 

2011 13.088 15.040.598,72 13.176.833,06 1.149,19 1.006,79 

2012 13.388 16.228.799,72 12.991.408,40 1.212,19 970,38 

2013 13.714 17.632.912,64 12.302.094,12 1.285,76 897,05 

Total 71.648 82.613.296,51 52.217.316,80 1.153,04 728,80 

H9 

2009 34.145 35.338.367,75 35.338.367,75 1.034,95 1.034,95 

2010 33.322 36.092.057,86 33.286.012,24 1.083,13 998,92 

2011 32.213 37.018.857,47 32.431.726,27 1.149,19 1.006,79 

2012 34.574 41.910.257,06 33.549.918,12 1.212,19 970,38 

2013 26.151 33.623.909,76 23.458.754,55 1.285,76 897,05 

Total 160.405 184.953.381,20 116.903.164,00 1.153,04 728,80 

H10 

2009 30.031 31.080.583,45 31.080.583,45 1.034,95 1.034,95 

2010 25.061 27.144.320,93 25.033.958,25 1.083,13 998,92 

2011 32.354 37.180.893,26 32.573.598,47 1.149,19 1.006,79 

2012 33.585 40.711.401,15 32.590.114,37 1.212,19 970,38 

2013 32.114 41.290.896,64 28.807.747,59 1.285,76 897,05 

Total 153.145 177.408.095,43 150.086.002,13 1.153,04 728,80 

Fonte: Autoria própria fundamentada em dados do DATASUS (2014) e Relatórios de 

Gestão Hospitais Universitários (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013). 

 



_______________________________________________ Capítulo V Resultados e Análise da Pesquisa 

 

 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa                                              244 

 

Pelos dados registrados na tabela 6, percebe-se que em dois dos dez hospitais 

selecionados para análise nesse estudo não foi possível obter informações sobre o número 

de internações e os custos no ano de 2013, determinando que a série histórica nesses 

hospitais fosse compreendida por período igual a quatro anos. 

Ao considerar o desempenho dos hospitais de médio porte (do H1 ao H5) em 

relação ao número de internações e ao longo dos anos considerados para a análise, 

constatou-se variações para mais e para menos. Porém, no hospital H2 foi registrado 

aumento nesse número considerando os valores em 2009 (H2: 13.646 internações) e aquele 

mencionado no último ano da série (H2: 16.091 internações). Ao contrário, nos hospitais 

H1 (2009: 2.548 internações; 2013: 2.156 internações), H3 (2009: 7.630 internações; 2012: 

5.661 internações), H4 (2009: 19.310 internações; 2013: 18.934 internações) e H5 (2009: 

13.230 internações; 2013: 12.325 internações) foram observados decréscimos nesse 

número no período de tempo em análise. Considerando agora os resultados dos cinco 

hospitais de grande porte, verificaram-se também variações para mais ou para menos no 

número de internações, com tendência a queda ao se observar o registrado no primeiro ano 

e no último ano do período avaliado, nos hospitais identificados como H6 (2009: 17.760 

internações; 2013: 15.338 internações), H7 (2009: 21.279 internações; 2012: 19.996 

internações), H8 (2009: 16.906 internações; 2013: 13.714 internações) e H9 (2009: 34.145 

internações; 2013: 26.151 internações) enquanto que, no H10 (2009: 30.031 internações; 

2013: 32.114 internações) registrou-se aumento nesses valores durante os cinco anos em 

análise. Desta maneira, é possível notar que em 80% dos hospitais universitários, sejam de 

médio ou grande porte, houve tendência à diminuição no número de internações ao longo 

do período analisado. 

Observando a variação dos custos totais já deflacionados com internação nos 

hospitais de médio porte, o hospital H2 foi o único onde foi notado que, apesar da 

diminuição (2009: R$1.034,95; 2013: R$897,05) nos custos médios deflacionados 

(13,32%) no período de cinco anos, houve aumento nos custos totais deflacionados (2009: 

R$ 14.122.927,70; 2013: R$14.434.431,55), equivalendo a 2,16%. O aumento percentual 

com os custos totais deflacionados, observados no hospital H2, também não é compatível 

ao aumento percentual no número de internações observado no período (2009: 13.646 

internações; 2013: 16.091 internações), quando se registrou aumento percentual de 15,19% 

(tabela 6). Quanto aos demais hospitais de porte médio, a diminuição no custo total 

deflacionado variou em 26,66 % no H1 (2009: R$: 2.637.052,60; 2013: R$1.934.039,80), 

30,43% no H3 (2009: R$7.896.668,50; 2012: R$5.493.321,18), 15,01% no H4 (2009: 
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R$19.984.884,50; 2013: R$16.984.744,70) e de 19,25% no H5(2009: R$13.692.388,50; 

2013: R$11.056.141,25). Além disso, na maioria desses hospitais de porte médio, em 

mesmo período de tempo, os percentuais de diminuição no custo total deflacionado foram 

mais elevados do que aqueles relativos à diminuição percentual do número de internações, 

que foi 25,81% no H3, 1,95% no H4 e de 6,84% no H5 (tabela 6). 

Considerando a amostra dos cinco hospitais de grande porte e o desempenho em 

relação aos custos deflacionados com internações, também lançados na tabela 6, observou-

se que, apesar do aumento no número de internações equivalente a 6,94% no H10 (2009: 

30.031 internações; 2013: 32.114 internações), houve redução nestes custos em 5,06% e 

em 7,31%, respectivamente (H9: 2009 – R$35.338.367,75 e 2012 - R$33.549.918,12; H10: 

2009 – R$31.080.583,45 e 2013 – R$28.807.747,59). A redução percentual no número de 

internações foi identificada em três dos hospitais de grande porte, igual a 13,34% no H6 

(2009: 17.760 internações, 2013: 15.338 internações), 6,03% no H7 (2009: 21.279 

internações, 2012: 19.996 internações) e em 26,69% no H8 (2009: 16.906 internações, 

2013: 13.714 internações). A redução no custo total deflacionado, com variações no 

percentual para maior, foi acompanhada, quando comparada às variações na redução do 

número de internações, equivalendo a 25,14% (H6: 2009 – R$18.380.732,00 e 2013 – 

R$13.758.952,90) 11,89% (H7: 2009 – R$22.022.701,05 e 2012: R$19.403.718,48) e 

26,69% (H8: 2009 – R$17.496.864,70 e 2013 – R$12.302.094,12) (tabela 6). 

A partir dos achados descritos sobre os custos com internação nos dez hospitais 

durante os cinco anos em análise, pode-se afirmar que, na maioria dos hospitais 

universitários federais analisados, houve redução no número de internações, bem como nos 

custos totais deflacionados, independente do porte do hospital e de ocorrência ou não de 

redução no número de internações. 

Na avaliação do desempenho operacional dos hospitais universitários foram 

analisados os custos indiretos e os resultados foram registrados na tabela 7. 
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Tabela 7 – Avaliação dos Custos Indiretos envolvidos no Desempenho de dez Hospitais 
Universitários Brasileiros no período de 2009 a 2013 

Ano Média de 

Permanência 

(dias) 

Taxa de Ocupação 

de Leitos (%) 
Taxa de 

Mortalidade 

(%) 

Taxa de 

infecção (%) 
Taxa de 

cesárea 

H1  

2009 9,36 - - - - 

2010 9,71 - - - - 

2011 9,78 - - - - 

2012 9,70 - - - - 

2013 9,96 42,42 2,57 3,43 - 

Média 9,70 42,42 2,57 3,43 - 

H2 

2009 7,51 - - - - 

2010 7,83 - - - - 

2011 7,25 - - - - 

2012 7,37 70,45 4,20 1,54  

2013 6,9 70,70 4,20 - - 

Média 7,37 70,57 4,20 1,54 - 

H3  

2009 10,6 84,00 1,50 4,57  

2010 7,5 68,10 1,30 5,25  

2011 8,9 64,40 2,50 6,27 - 

2012 10 65,30 3,70 4,60 - 

2013 - - - - - 

Média 9,25 70,45 2,25 5,17 - 

H4  

2009 7,3 83,42 7,21 - 46,57 

2010 7,43 82,76 7,77 - 47,39 

2011 7,4 85,08 7,49 4,1 51,14 

2012 7,4 87,12 7,06 5,5 51,28 

2013 7,44 87,79 7,37 4,3 32,18 

Média 7,39 85,23 7,38 4,63 45,71 

H5 

2009 5,68 57,12 4,84 - 62,61 

2010 6,02 60,95 3,61 - - 

2011 6,88 64,69 3,66 - - 

2012 7,08 72,06 2,88 - - 

2013 8,30 71,04 3,58 0,00 74,28 

Média 6,79 65,17 3,71 0,00 68,44 

Continuação… 
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Continuação da Tabela 7 – Avaliação dos custos indiretos envolvidos no desempenho de dez 
hospitais universitários brasileiros no período de 2009 a 2013 

Ano Média de 

Permanência 

(dias) 

Taxa de Ocupação 

de Leitos (%) 
Taxa de 

Mortalidade 

(%) 

Taxa de 

Infecção (%) 
Taxa de 

Cesárea 

H6 

2009 7,03 56,27 4,90 7,53 62,53 

2010 7,09 72,31 5,74 8,83 56,30 

2011 7,56 66,19 2,12 9,43 60,96 

2012 7,47 64,39 3,40 8,73 58,16 

2013 7,33 71,04 4,32 7,75 70,00 

Média 7,29 66,04 4,09 8,45 61,59 

H7 

2009 7,32 80,98 3,99 - 67,44 

2010 7,35 85,44 3,98 - 67,85 

2011 - - - - - 

2012 - - - - - 

2013 - - - - - 

Média 7,33 83,21 3,99 - 67,65 

H8 

2009 7,29 80,63 3,47 2,31 33,78 

2010 7,92 76,59 2,1 2,8 32,39 

2011 8,88 72,93 4,14 2,61 33,73 

2012 7,29 80,63 3,47 2,22 35,02 

2013 8,7 77,87 3,88 2,18 38,21 

Média 8,02 77,73 3,41 2,424 34,626 

H9 

2009 6,5 70,7 2,4 3,6 30 

2010 6,5 69,5 2,6 2,5 45,5 

2011 6,7 66,4 2,5 3,1 44,9 

2012 6,4 70,2 2,4 3,8 48,8 

2013 6,5 72,4 2,4 3,1 46,3 

Média 6,52 69,84 2,46 3,22 43,1 

H10 

2009 8,3 86,85 4,98 8,78 33,72 

2010 8,11 87,31 5,16 8,06 33,25 

2011 7,96 88,97 5,06 8,72 37,48 

2012 8,01 87,94 4,92 7,62 35,48 

2013 8,48 88,28 4,71 7,13 35,16 

Média 8,17 87,87 4,96 8,06 35,018 

Fonte: Autoria própria a partir de dados de relatórios de atividades e relatórios de gestão 

disponíveis no homepage dos hospitais. 

 

 Conforme o registrado na Tabela 7, durante os cinco anos houve oscilações para 

mais ou para menos nos valores relativos à média de permanência em internação, nos cinco 

Hospitais Universitários de porte médio, com os menores valores médios registrados no H5 
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(6,79 dias) e os maiores identificados no H1 (9,70 dias). Foi possível também identificar 

após a análise da tabela 7 que, em três hospitais universitários de médio porte, a média de 

permanência na internação apresentou aumentos ao compararmos os valores registrados 

em 2009 e no último ano em análise (H1 – 2009: 9,36 dias e 2013: 9,96 dias; H4 – 2009: 

7,3 dias e 2013: 7,44 dias; H5 – 2009: 5,68 dias e 2013: 8,30 dias). Nos hospitais 

identificados como H2 (2009: 7,51 dias, 2013: 6,9 dias) e H3 (2009: 10,6 dias. 2012: 10 

dias) houve redução.  

 Na análise da variação da média de permanência em internação nos hospitais 

universitários de grande porte, também foram observadas oscilações para mais ou para 

menos no período de tempo analisado, em todos os cinco hospitais que formam esse grupo. 

Identificou-se também que somente no H9 não houve diferença nos valores desse 

indicador, comparados entre 2009 e 2013, registrando-se, em cada um desses dois anos, o 

mesmo valor de 6,5 dias. Em todos os outros hospitais de grande porte registrou-se 

aumento no número de dias de permanência em internação, considerando valores obtidos 

no ano de 2009 e no último ano em que se fez registro para esse indicador. Ponderando a 

média para os dias de permanência nos cinco anos avaliados, observam-se menores 

registros no H9 (6,52 dias) e os resultados maiores para o H10 (8,27 dias) (tabela 7). 

 Contrastando as médias de permanência nos hospitais universitários, separados em 

dois grupos conforme o porte e no período de cinco anos, não houve diferença significativa 

na comparação feita. Os resultados dessa análise encontram-se registrados na figura 7. 

Figura 7 – Média de Dias de Permanência de Internação em Hospitais Universitários de médio 
porte  (n: 5) e grande porte (n: 5) no período de 2009 a 2013. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Teste t – P: 0,059 – não há diferença significativa na comparação entre os grupos. 

 
 



_______________________________________________ Capítulo V Resultados e Análise da Pesquisa 

 

 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa                                              249 

 

 Pela análise da figura 7, observa-se que a média de permanência observada nos 

hospitais de médio porte (8,05±1,35 dias) não difere daquela registrada nos hospitais de 

grande porte (7,49±0,74 dias).  

 Conforme os dados registrados na tabela 7, a taxa de ocupação de leitos usada 

também como indicador de desempenho dos HU nesse estudo sofreu variações para mais 

ou para menos ao longo dos cinco anos, na maioria dos hospitais, independente do seu 

porte. No grupo daqueles de porte médio, que compreendem os cinco primeiros lançados 

na tabela 7, observou-se que em três deles houve aumento nesse indicador quando se 

compara ao primeiro registro (H2 - 2012: 70,45%; H4 - 2009: 83,42; H5 - 2009: 57,12%) e 

o último ano em análise (H2 - 2013: 70,70%; H4 - 2013: 87,79%; H5 – 2013: 71,04%). No 

H3 houve diminuição nesses valores (2009: 84%, 2012: 65,30%) e, por insuficiência de 

dados, não foi possível realizar a comparação no H1(2013: 42,42%). 

 Entre os cinco hospitais de grande porte, só houve registro de queda na taxa de 

ocupação, ao longo dos cinco anos, no hospital H8 (2009: 80,63%; 2013: 77,87%), nos 

demais ocorreu aumento (H6 – 2009: 56,27%, 2013: 71,04%; H7 – 2009: 80,98%, 2010: 

85,44%, H9 - 2009: 70,70%, 2013: 72,4%; H10 - 2009: 86,85%, 2013: 88,28%) (Tabela 

7). 

 A partir da análise feita em relação à variação da taxa de ocupação de leitos em 

hospitais universitários federais no Brasil, observou-se que, na maioria deles e 

independente do porte, há tendência de aumento nesse indicador. Para compreender melhor 

o desempenho dos HU em relação a esse indicador, a figura 8 registra a comparação entre 

as médias da taxa de ocupação dos leitos hospitalares ao longo dos cinco anos, 

considerando a amostra dividida de acordo com o porte do hospital. 
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Figura 8 – Média da Taxa de Ocupação de Leitos nos Hospitais Universitários do Brasil 
classificados de médio porte (n: 5) e de grande porte (n: 5) no período de 2009 a 2013 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

HU de médio porte x HU de grande porte – não houve diferença significativa –  

teste t, P: 0,20). 
 

 

 De acordo com a Figura 8, não há diferença significativa nas médias da taxa de 

ocupação de leitos entre 2009 e 2013, quando se compara o desempenho dos HU de porte 

médio (71,61 % ±12,33 %) com os resultados obtidos para esse indicador nos HU de porte 

grande (76,08 % ±9,11%). 

 Na análise do desempenho dos hospitais de porte médio segundo o indicador taxa 

de mortalidade, observaram-se resultados diferentes entre as cinco organizações que 

incluem esse grupo. No hospital H1 só foi possível obter registro de um único ano (2013: 

2,57%). O hospital H2 não apresentou variações ao longo do período, mantendo a taxa de 

4,20% nos anos de 2012 e 2013; no hospital H3 e no H4 foi observado aumento nesse 

valor ao comparando o resultado encontrado no ano de 2009 (H3: 1,50 %; H4: 7,21 %) 

com aquele do último ano da série (H3 – 2012: 3,70 %, H4 – 2013: 7,37 %); enquanto que 

o H5 foi o único hospital do grupo em que ocorreu diminuição nos valores desse indicador 

ao longo dos cinco anos analisados (2009: 4,84 %; 2013: 3,58 %). 

 Ainda analisando os dados relativos à taxa de mortalidade, sua evolução ao longo 

dos cinco anos e observando os resultados dos HU de porte grande, verificou-se que no 

hospital H9 não houve alterações nos valores no primeiro ano e no último ano em análise 

(2009 e 2013: 2,4 %), no H8 ocorreu elevação nessa taxa (2009: 3,47 %, 2013: 3,88 %). 

No H6 (2009: 4,90 %, 2013: 4,32 %), no H7 (2009: 3,99¨% e 2010: 3,98 %) e no H10 

registraram-se diminuição no período (2009: 4,88 %, 2013: 4,71 %). 

Comparando as médias finais da taxa de mortalidade entre os hospitais, separados 

em dois grupos, não se obteve diferenças significativas conforme o registrado na figura 9. 
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Figura 9 – Média da Taxa de Mortalidade nos Hospitais Universitários do Brasil 

classificados de médio porte (n: 5) e de grande porte (n: 5) no período de 2009 a 2013 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

HU de médio porte x HU de grande porte – não houve diferença significativa – Mann-

Withtney P: 0,57). 

 

 

 A partir da análise de desempenho dos HU referentes à taxa de mortalidade, pode-

se observar que, em todos os dez hospitais que compõem a amostra desse estudo, houve 

em 30% deles; dois de médio porte (H3 e H4) e um de grande porte (H8), tendência de 

aumento desta taxa ao longo dos cincos anos; enquanto que em quatro deles (40%) houve 

redução, sendo um deles de médio e três de grande porte (H5, H6, H7, H10). 

 Outro indicador utilizado para avaliar o desempenho dos HU nesse estudo foi à 

taxa de infecção. Contudo, não foi possível obter dados sobre este indicador em todos os 

anos da série histórica em três dos cinco hospitais de porte médio, obtendo-se para esses o 

valor relativo a um dos anos, sendo eles o hospital H1(2013: 3,43%), H2 (2012: 1,54%) e o 

H5 (2013: 0,0%). Nos dois outros hospitais de porte médio houve aumento nos valores 

desse indicador, sendo eles o hospital H3 (2009: 4,57 %; 2012: 4,60 %) e o H4 (2011: 4,10 

%; 2013: 4,30 %).  

 Em relação à taxa de infecção e o desempenho dos hospitais de grande porte, 

somente um dos hospitais entre os cinco desse grupo não foi possível obter dados sobre 

esse indicador nos documentos avaliados, sendo ele o hospital H7. Nos hospitais H8 (2009: 

2,31% e 2013: 2,18%), H9 (2009: 3,60% e 2013: 3,10%) e H10 (2009: 8,78% e 2013: 

7,13%) verificou-se diminuição nesse valor. Somente no hospital H6 identificou-se 

aumento nessa taxa ao longo do período analisado, que passou de 7,53% em 2009 para 

7,75% em 2013. 
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 Comparando a média da taxa de infecção durante o período de 2009 até 2013 nos 

dez HU em estudo, não se observou diferenças significativas como observado na figura 10. 

 
Figura 10 – Média da Taxa de Infecção nos Hospitais Universitários do Brasil classificados de 

médio porte (n: 5) e de grande porte (n: 5) no período de 2009 a 2013 
 

 

Fonte: Autoria própria. 
HU de médio porte x HU de grande porte – não houve diferença significativa – (teste t, P: 0,13). 

 

 

 No que diz respeito ao indicador taxa de partos por cesariana nos HU, houve muita 

dificuldade na obtenção desses dados. O estudo conseguiu informações somente em dois 

hospitais de porte médio, sendo eles o H4 e o H5. No hospital H4 registrou-se diminuição 

nos valores desse indicador de 2009 (46,57 %) até 2013 (32,18 %), enquanto no H5 

identificou-se aumento nesse período (2009: 62,61 %; 2013: 74,28 %). 

 Para os hospitais de grande porte obteve-se registro da taxa de cesárea nos 

relatórios de atividades disponibilizados na internet. Pela análise desse dado, verificou-se 

que em todos os outros HU de grande porte houve aumento da taxa de cesárea ao longo do 

período de 2009 a 2013. 

 Não se identificou diferenças significativas entre hospitais de médio e grande porte 

a partir da comparação das médias de taxas de cesárea durante os cinco anos (Figura 11). 
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Figura 11 – Média da Taxa de Cesárea nos Hospitais Universitários do Brasil 
classificados de médio porte (n: 5) e de grande porte (n: 5) no período de 2009 a 2013 

 

Fonte: Autoria própria. 
HU de médio porte x HU de grande porte – não houve diferença significativa – (teste t, P: 0,28). 

 

Foi avaliado a partir da análise de tendência do comportamento dos indicadores de 

desempenho operacionais nos HU, utilizando a análise exponencial, considerando o 

período de cinco anos e separando os hospitais em dois grupos conforme o porte. Os 

resultados dessa análise foram registrados na figuras 12, 13, 14, 15 e 16. 

Figura 12 – Análise exponencial da tendência dos valores relativos à Média de 

Permanência de Internação em Hospitais Universitários de médio e grande porte no período 

de 2009 a 2014 

 

 

Na figura 12 é possível verificar que tanto nos hospitais de médio porte quanto no 

grupo dos hospitais de grande porte há tendência de diminuição na média de dias de 
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permanência em internação a partir de 2013, com estes valores passando de 8,1 dias para 

7,3 dias nos hospitais de porte médio e de 7,3 dias para 6,7 dias nos hospitais de grande 

porte. 

Figura 13 – Análise exponencial da tendência dos valores médios da Taxa de Ocupação de 
Leitos em Hospitais Universitários de médio e grande porte no período de 2009 a 2014 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A figura 13 mostra que a taxa de ocupação de leitos nos hospitais de médio e 

grande porte tendem a cair a partir de 2013. Assim, essa taxa passará de 75,85% em 2013 

para 68,23% em 2014 nos hospitais de médio porte e, de 70,34% para 68,27% no mesmo 

período, nos hospitais de grande porte. 

 

Figura 14 – Análise exponencial da tendência na variação dos valores médios da Taxa de 
Mortalidade nos Hospitais Universitários de médio e grande porte no período de 2009 a 2014 
 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Ao avaliar a tendência da taxa de mortalidade ao longo dos anos de 2009 a 2014, 

observa-se (Figura 14) que para esse indicador também há diminuição a partir de 2013. 

Nos hospitais de médio porte, a taxa de mortalidade média passará de 5,7% em 2013 para 

5,1% em 2014, enquanto que nos hospitais de grande porte a variação entre estes dois anos 

será de 3,9% para 3,5%. 

 

 
Figura 15 – Análise exponencial da tendência na variação dos valores médios da Taxa 

de Infecção nos Hospitais Universitários de médio e grande porte no período de 2009 a 2014 
 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A análise registrada na figura 15 sugere que hospitais universitários de médio e 

grande porte apresentem tendências diferentes em relação à taxa de infecção dos anos de 

2013 para 2014, com os hospitais de porte médio apresentando queda, enquanto os de 

grande porte tendem a aumento neste indicador. Nos hospitais de médio porte a taxa de 

infecção passará de 4,41% em 2013 para 3,97% em 2014, enquanto que nos hospitais de 

grande porte essa variação será de 5,54% em 2013 para 5,80% em 2014. 
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Figura 16 – Análise exponencial da tendência na variação dos valores médios da Taxa de 
Cesárea em Hospitais Universitários de médio e grande porte no período de 2009 a 2014 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Pela análise da figura 16 é possível verificar que a taxa de cesárea tende a cair no 

período de 2009 a 2014, independente do porte do hospital universitário. Assim, os 

hospitais de porte médio registraram em 2013 taxa de cesárea de 53,61 % e em 2014 esse 

valor foi de 48,25 %, enquanto que nos hospitais de grande porte foi registrada taxa de 

45,60 % em 2013, passando a 41,04% em 2014. 

 

5.1.3 Análise do Desempenho dos Serviços de Saúde prestados pelo Hospital das Clínicas 

da UFMG a partir da Percepção de Satisfação de Pacientes e Funcionários 

 

Para obter os resultados sobre a percepção da qualidade dos serviços prestados pelo 

Hospital das Clínicas da UFMG, foram entrevistadas 1.100 pessoas, sendo que 529 

funcionários e 342 pacientes entregaram os questionários com todos os quesitos 

respondidos, o que totalizou amostra para essa pesquisa de 871 indivíduos. O perfil 

socioeconômico da amostra usada para esta análise encontra-se registrado nas Tabelas 8 e 

9. 
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Tabela 8 – Perfil Socio-econômico de 342 pacientes internados no Hospital das Clínicas da 
UFMG no período de Março a Setembro de 2014 

CLASSES FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Gênero 

Masculino 40.4 

Feminino 59.6 

Faixa etária 

0 a 4 0 

5 a 9 1.2 

10 a 14 0 

15 a 19 5.0 

20 a 24 5.0 

25 a 29 6.4 

30 a 34 7.3 

35 a 39 7.0 

40 a 44 7.9 

45 a 49 10.5 

50 a 54 10.2 

55 a 59 11.4 

60 a 64 9.1 

65 a 69 9.6 

70 a 74 5.3 

75 a 79 1.5 

> 80 2.7 

Grau de escolaridade 

Ensino infantil  0.3 

Ensino fundamental incomplete 43.0 

Ensino fundamental complete 19.6 

Ensino médio 22.2 

Técnico 0.6 

Superior 13.5 

Especialização 0.3 

Mestrado 0.6 

Doutorado 0 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Ao analisar o perfil socioeconômico dos pacientes, percebeu-se o predomínio de 

mulheres (59,6%) com idade entre 45 a 59 anos de idade (32,1%) e com ensino 

fundamental incompleto (43%) (Tabela 8). Entre os funcionários notou-se também o 

predomínio de mulheres (72%), com idade entre 20 a 34 anos (51,4%) e predomínio de 

técnicos de enfermagem (24,6%), enfermeiros (11,6%) e auxiliares de enfermagem (9,1%) 

(Tabela 8). 
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Tabela 9– Perfil Socio-econômico dos 592 funcionários do Hospital das Clínicas da UFMG em 
2014 

CLASSES                                 FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Gênero  

Masculino 28 

Feminino 72 

Faixa etária  

≤ 14 0 

15 a 19 4,7 

20 a 24 23,7 

25 a 29 16,3 

30 a 34 11,4 

35 a 39 10 

40 a 44 11,7 

45 a 49 11,7 

50 a 54 7,2 

55 a 59 2,5 

60 a 64 0,8 

≥65 0 

Profissão  

Administração 7 

Enfermeiro 11,6 

Auxiliar de enfermagem 9,1 

Técnico em enfermagem 24,6 

Médico 2,3 

Outros profissionais da saúde 7,6 

Outros profissionais 7,8 

Estudante 30 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Considerando os resultados do questionário SERVQUAL, analisou-se inicialmente 

a frequência de escolha para as opções ou classes usadas, para avaliar as cinco dimensões 

da qualidade propostas nesse instrumento na visão do paciente (Figura 17). 
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Figura 17 – Frequência de respostas para as classes utilizadas na caracterização das cinco 
Dimensões de Qualidade do questionário SERVQUAL segundo a visão dos pacientes 

 

.  

Fonte: Autoria própria 

 

Pela análise da Figura 17 é possível perceber que os pacientes, ao classificarem as 

cinco dimensões de qualidade, optaram principalmente pela opção “bom”. No entanto, 

algumas dimensões apresentaram frequência maior para a classe “ruim”, entre elas a 

dimensão instalação física, pessoal, materiais de comunicação e equipamentos (30,9%), 

ajuda e atendimento ao paciente (15,49%), a atenção individualizada ao paciente (15,5%) e 

para conhecimento, cortesia e confiabilidade da equipe (2,05%). Quatro dimensões foram 

caracterizadas através da classe “muito boa” pelos pacientes, com frequências maiores para 

execução de serviço (3,51%); seguido da dimensão conhecimento, cortesia e confiabilidade 

da equipe (2,63%) e para instalação física, pessoal, materiais de comunicação e 

equipamentos (0,3%). 
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Figura 18 – Frequência de respostas para as classes utilizadas na caracterização das cinco 
Dimensões de Qualidade do questionário SERVQUAL, segundo a visão dos funcionários. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

. 

Na visão dos funcionários, representada na Figura 18, observa-se que classificam 

todas as dimensões da qualidade dos serviços de saúde prestados pelo HC, principalmente, 

como “ruim”. Porém, registrou-se para “execução do serviço”, que 41,67% dos 

funcionários classificam este item como “bom”.  

Figura 19 – Frequência de escolhas para as classes utilizadas na avaliação da Dimensão de 

Qualidade feitas pelos pacientes e funcionários do HC/UFMG 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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 Como observado na Figura 19, pacientes e funcionários apresentam visões 

diferentes em relação à qualidade dos serviços prestados pelo HC, pois o maior percentual 

para a classe “ruim” foi escolhido pelos funcionários (81,52%), enquanto na classe “bom” 

foram observados percentuais maiores entre os pacientes (85,62%), que também foram 

aqueles que escolheram com maior frequência a classe “muito boa” (1,4%). 

Para confirmar a confiabilidade e consistência interna do instrumento usado neste 

estudo, foi calculado o coeficiente alfa de Cronbach. Por meio dos 23 itens do questionário 

avaliou-se a expectativa (E) e a percepção (P) de cada entrevistado e a lacuna da qualidade 

do serviço foi testada através do resultado obtido pela subtração dos valores de P pelos 

valores de E (P-E) para cada um dos mesmos 23 itens. O resultado da subtração em cada 

dimensão da escala foi então calculado como a média dos resultados dos itens 

correspondentes e as diferenças significativas testadas, considerando p≤0,05. 

 

Tabela 10 – Mensuração através do GAP dos serviços prestados pelo HC/UFMG a partir das 
Dimensões de Qualidade na visão dos pacientes 

 Alfa Cronbach Expectativa Percepção GAP Valor de p* 

Tangibilidade 0,974 5,08 6,29 +1,21 p < 0,001 

Confiabilidade 0,973 5,26 6,23 +0,97 p < 0,001 

Responsabilidade 0,973 5,43 6,22 +0,79 p < 0,001 

Segurança 0,973 5,36 6,24 +0,88 p < 0,001 

Empatia 0,973 5,43 6,29 +0,86 p < 0,001 

Presteza 0,974 5,14 6,41 +1,27 p < 0,001 

Fonte: Autoria própria. * p < 0,05 é considerado estatisticamente significativo. 

 

Os resultados da Tabela 10 registram valores para o coeficiente alfa com alta 

consistência, variando de 0,974 a 0,973 nas cinco dimensões, indicando alta consistência 

entre os itens no instrumento SERVQUAL. 

Os valores de E dos pacientes foram consistentemente elevados para todos os itens, 

com a média das pontuações sendo acima de cinco para todos os itens. “Responsabilidade” 

e “Empatia” apresentam valores iguais e maiores (5,43), enquanto valores menores foram 

encontrados para “Tangibilidade” (5,08) (Tabela 10).  

A pontuação média da percepção dos pacientes apresentou valores maiores do que 

a pontuação obtida na expectativa para todos os itens, cujas médias apresentam-se 

significativamente diferentes. No cálculo do gap, observaram-se valores positivos para 

todas as dimensões, o que indica satisfação do paciente em relação a todas elas e, 

consequentemente, com o serviço prestado pelo hospital (Tabela 11). 
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Tabela 11 – Resultado da Importância das Dimensões para ambos os grupos pesquisados 

 Pacientes Funcionários 

Tangibilidade 5,08 5,13 

Confiabilidade 5,24 5,30 

Responsabilidade 6,22 5,43 

Segurança 6,24 5,66 

Empatia 6,29 5,83 

Presteza 6,41 6,02 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Pelas médias registradas na Tabela 11, a importância para algumas dimensões foi 

avaliada de forma semelhante, como o observado para “tangibilidade” e “confiabilidade”.  

As dimensões “empatia” e “presteza” apresentaram médias maiores para ambos os grupos, 

seguidas pelas médias das dimensões  “responsabilidade” e “segurança. 

 

5.2 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
Na avaliação apresentada neste estudo sobre o desempenho econômico/financeiro 

dos HU federais do Brasil, observou-se variação nos resultados encontrados. Apesar da 

falta de registro de dados para alguns dos hospitais de médio porte, foi possível notar que 

somente um deles não apresentou insuficiência de créditos para cobrir despesas ao longo 

dos cinco anos considerados e que o hospital H2 é o que apresenta pior desempenho. Entre 

os hospitais de grande porte, dois apresentaram essa mesma deficiência entre 2009 e 2013, 

com frequência maior de ocorrência de déficit no orçamento para o hospital H6. Registrou-

se também que em todos os hospitais, independente do porte ocorreu percentuais mais 

elevados, a partir de 2010, tanto nas despesas correntes quanto nas despesas capitais. 

Pela análise dos resultados relativos ao desempenho dos hospitais considerando os 

indicadores econômico/financeiro, não foi possível confirmar a hipótese de que a 

implantação de processos de acreditação contribuiria para melhorar a situação dos HU. 

Sabe-se que os HU federais do Brasil atravessam séria crise econômico/financeira que tem 

levado ao fechamento de alguns deles e várias propostas têm sido apresentadas na tentativa 

de superar estas dificuldades (Silva, Costa & Tibério, 2003). A mais recente foi à criação 

da EBSERH e a incorporação dos HU a este novo projeto do governo federal, que foi 

muito discutido e combatido pelos profissionais de saúde ligados a eles. 

Apesar da situação difícil observada em todos os HU de porte médio, o hospital 

identificado como H2 é aquele que apresentou resultados mais negativos ao longo dos 
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cinco anos, com créditos orçamentários insuficientes para cobrir as despesas correntes e de 

capital na maior parte do tempo. Este hospital, localizado no Estado do Ceará (nordeste do 

Brasil), apresentou, segundo EBSERH (2013), endividamento em 2012 de R$ 

52.979.752,14 e considerando os dados relativos às contas neste mesmo ano, o HU tem a 

receber R$ 40.920.030,28 e a pagar R$ 3.624.737,26. 

A situação do HU de grande porte parece melhor, pois na maioria deles foi possível 

perceber que os recursos orçamentários recebidos são suficientes para pagar as despesas 

efetuadas em todos os períodos analisados, com exceção do observado no H6 que, somente 

em 2011, foi capaz de apresentar créditos orçamentários suficientes para cobrir suas 

despesas. Os resultados apontam também para a eficiência do hospital H10, que se 

destacou em todos os seus resultados. 

O déficit orçamentário do HU 6 (Hospital das Clínicas da Universidade Federal do 

Paraná) descrita no presente estudo, foi também relatado por Biscaja (2013) que, ao avaliar 

a sustentabilidade do Hospital, encontrou sincronia entre as receitas e despesas no período 

de 2008 e 2010, mas em 2011 e 2012 este quadro muda com redução drástica da cobertura 

financeira que culminou numa situação deficitária, o que gerou atrasos e inadimplência dos 

fornecedores. Apontam como fatores causais desta realidade o crescimento dos custos 

setoriais aliado à defasagem da tabela de remuneração do SUS, o descompasso no 

pagamento referente aos serviços prestados, que estimulam os atrasos no pagamento de 

prestadores de serviços e fornecedores, comprometendo assim a viabilidade da gestão e o 

predomínio do desequilíbrio econômico e financeiro. 

Considerando o desafio de gestão sustentável dos HU no Brasil, observam-se 

diferenças marcantes na gestão e na execução financeira de organizações privadas e 

públicas. Em geral, nas instituições privadas existe maior autonomia entre a execução 

financeira e o orçamento, que é usada, sobretudo, como orientadora geral, podendo sofrer 

adequações durante sua execução. Nas organizações públicas, esta flexibilidade não é 

observada, principalmente, no que diz respeito aos gastos, pois o orçamento de despesas 

não é usado apenas como peça de orientação, já que a execução financeira das despesas 

devem ser submetidas às autorizações constantes do orçamento. Desta forma, o 

comportamento financeiro da instituição pública é resultante da execução, de determinada 

programação, a qual se reveste da forma orçamentária (Piscitelli et al., 1995). Segundo 

Giacomoni (1998), o planejamento e programação (técnicas de orçamentação) constituem 

os processos por meio dos quais se levam em conta os objetivos e os recursos (e suas inter-

relações), cujo alvo é obter programa de ação. 
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Os problemas econômicos e financeiros registrados nos resultados deste estudo 

refletem também as questões relativas à gestão dos HU e ao programa orçamentário do 

Brasil, onde o orçamento do Estado é constituído pelos orçamentos fiscal, de investimento 

e da seguridade social. Segundo a Constituição Federal, o Estado deve aplicar no mínimo 

12% da receita líquida (receita total deduzida às transferências aos municípios) no 

orçamento da seguridade social, englobando, entre outras, a Secretaria da Saúde. É neste 

contexto que o hospital tem que elaborar a sua Proposta Orçamentária Setorial (POS), que 

se constitui das seguintes fases: 

- Etapa 1: realizada entre março e julho onde se faz a previsão da receita própria e 

das despesas: pessoal e encargos, custeio e investimento; encaminhamento para a 

Secretaria de Economia e Planejamento para consolidação no nível estadual e elaboração 

do Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA); encaminhamento, pela Secretaria do 

Planejamento, do Projeto da LOA à Assembléia Legislativa para análise, inclusão de 

emendas e sua aprovação e publicação da lei que produzirá seus efeitos a partir de 01 de 

janeiro do ano subsequente; 

- Etapa 2: onde se faz a execução orçamentária, o acompanhamento e controle da 

execução orçamentária e financeira. As tarefas da primeira etapa são realizadas utilizando 

ferramentas de sistemas disponibilizados na Internet e, na segunda, sistemas 

informatizados ligados online através de rede interna do governo, por exemplo, o Sistema 

Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM) que é 

sistema desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) 

(www.serpro.gov.br), para otimizar e uniformizar a execução orçamentária, financeira, 

patrimonial e contábil, de forma integrada, minimizando os custos, obtendo maior 

transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos (Bonacim & Araújo, 2011). 

Segundo Silva, Costa e Morgan (2004), se durante o exercício financeiro ocorrer 

necessidade de se realizar despesas acima do limite previsto no LOA, é necessário 

submeter projeto de lei adicional pelo Poder Executivo para aprovação junto ao Congresso 

Nacional. Mas, os chamados Decretos de Contingenciamento, aprovados, sobretudo, em 

situações de crise econômica, podendo autorizar despesas somente no limite das receitas 

arrecadadas. 

Diante dessa descrição é possível observar grande desafio para garantir o bom 

desempenho econômico-financeiro dos HU, que não podem ser resolvidos apenas pela 

implantação de um Programa de Qualidade, mas envolvendo também a implantação de 

ações e programas que possam promover mudanças mais efetivas. No Brasil, observaram-
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se neste sentido duas importantes propostas, sendo a primeira delas proposta no Decreto Nº 

7.082, de 27 de janeiro de 2010, regulamentado pela Portaria Interministerial 883 de 

05/07/2010, que institui o REHUF que pretende a reestruturação dos HU Federais, 

integrados ao SUS e que dispõe sobre o financiamento compartilhado destes entres as áreas 

da saúde e da educação, promovendo condições materiais e institucionais para seu pleno 

desempenho nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde, com a melhoria 

dos processos de gestão, adequação da estrutura física, recuperação e modernização do 

quadro tecnológico, reestruturação do quadro de recursos humanos e aprimoramento das 

atividades por meio de avaliação permanente e incorporação de novas tecnologias. A 

participação dos recursos do REHUF no orçamento dos HU aumentou, sobretudo, nos anos 

de 2011 e 2013 em vários hospitais (Ministério da Saúde, 2012; Biscaja, 2013). 

A segunda proposta foi elaborada em 2010, como reflexo da passagem do Estado 

positivista para o Estado regulador e com o movimento de mudança da lógica funcional 

dos HU. O governo propõe, então, nova política de gestão para esses hospitais, com a 

criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), cujo modelo jurídico 

corresponde a uma empresa pública com direto privado. Essa proposta vem mudar toda a 

lógica de governança dos HU, dando-lhes maior autonomia, colocando o Estado como 

controlador e não mais como executor direto. A proposta, no entanto, tem gerado grande 

discussão por ser considerada como processo de privatização, com o Estado, repassando, 

para as mãos de terceiros, ou seja, para a iniciativa privada, a administração desses 

hospitais (Barros, 2013). Segundo Empresa Brasileira de Serviços (2013), a empresa 

pública permitirá a implantação de modelo de gestão administrativa, orçamentária e 

financeira que terá como base resultados, e o efetivo controle de gastos, contando com 

instrumentos mais eficazes e com maior transparência no relacionamento entre o hospital, 

a universidade e a EBSERH. Outro ponto que defendem é a gestão integrada de várias 

unidades hospitalares, pois permitirá ganhos de escala e especialização nos processos de 

compras, em processos finalísticos, na aquisição e na disseminação de tecnologias, bem 

como na gestão dos recursos humanos.  

Porém, o impacto do EBSERH, considerando o seu curto tempo de implementação, 

ainda não possui dados capazes de avaliar o seu êxito real (Barros, 2013). A EBSERH está 

concentrada, inicialmente, em atender aos hospitais que estão aderindo ao modelo e 

iniciando as mudanças organizacionais necessárias. Desta forma, permanecerá o desafio de 

avaliar o impacto desta empresa no desempenho dos hospitais universitários e os ganhos 

para as instituições e para a sociedade. 
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Diante do exposto, as dificuldades reveladas no desempenho econômico financeiro 

dos hospitais universitários descritas neste estudo refletem contexto político, econômico e 

social que se configura no Brasil e sua superação está vinculada não somente a programas 

de qualidade ou de acreditação, mas que demandam mudanças mais profundas. 

Este estudo pretende também avaliar a qualidade de serviços em saúde prestados 

pelos hospitais universitários federais no Brasil, que implantaram ou estão em processo de 

implantação de programas de acreditação, considerando os resultados observados em 

alguns indicadores clínicos, divididos em custos diretos como número e custo com 

internação, e aqueles identificados como custos indiretos, que incluem indicadores como 

taxa média de dias de internação, a taxa média de ocupação dos leitos, a taxa de infecção e 

a taxa de cesárea, que podem contribuir para o aumento dos custos e afetar a qualidade e 

segurança dos serviços prestados ao paciente. 

 Para se investigar resultados relativos aos custos diretos, é necessário, inicialmente, 

entender alguns aspectos acerca dos hospitais universitários do Brasil, que se caracterizam 

como importantes instituições na organização e estruturação do SUS, seja no que tange à 

formação e qualificação profissional, seja na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias ou 

na prestação de serviços de referência em saúde. Na década de 1990, esses hospitais 

tiveram participação crescente na assistência à saúde, especialmente nas internações 

hospitalares. Entretanto, nos primeiros anos da década de 2000, passaram por crise, em 

especial de ordem financeira, que refletiu na redução de sua participação nos serviços 

prestados pelo SUS. Como exemplo e para melhor compreensão desse fato, sabe-se que a 

participação dos hospitais universitários nas internações realizadas pelo SUS cresceu de 

4% em 1992 para 13% em 2000. No entanto, caiu para 12% em 2001 e para 11% em 2002 

(Ministério da Saúde, 2014). A tendência à queda no número de internações foi relatada 

também em nossos resultados, para oito dos dez Hospitais Universitários avaliados.  

 Oliveira e Leishmann (2014) desenvolveram estudo cujo objetivo foi analisar os 

dados de faturamento do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, fornecidos pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS frente aos dados de 

custeio e investimento fornecidos pela Direção Financeira deste hospital, confrontando-os 

e estabelecendo nova proposta para futuros contratos entre o hospital e seus financiadores. 

Nesse estudo, observaram a tendência de aumento nas internações por motivos de média 

complexidade no período de quatro anos e diminuição naquelas consideradas de alta 

complexidade. Afirmam então que, além das dificuldades que se apresentam as instituições 

financiadas, exclusivamente pelo poder público, relacionadas aos aspectos financeiros e as 
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demandas assistenciais, os hospitais universitários sofrem grande pressão social sobre seus 

serviços. Desta forma, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná tem vivenciado 

gradativamente o aumento dos valores de faturamento pelo Sistema Único de Saúde de 

seus serviços de internação hospitalar de média complexidade, sem a devida contrapartida 

de financiamento por parte das instâncias reguladoras do sistema de saúde pública do 

Estado do Paraná. Os autores ainda afirmam que este desafio é vivido por todos os 

hospitais universitários brasileiros. 

Considerando a importância do número de internações como indicador de 

desempenho em saúde, encontrou-se comportamento semelhante nos hospitais 

universitários, sem interferência do porte, com 60% deles apresentando tendência de 

diminuição no número de internações ao longo do período analisado e, em 20% dos destes 

hospitais de porte médio e nos outros 20% daqueles identificados como de grande porte, 

houve tendência de aumento. 

O hospital de porte médio que apresentou aumento no número de internações está 

localizado na região nordeste do Brasil, o que é coerente com os achados de Gomes, 

Borges, Melo e Campos (2012), que ao investigarem as variações temporais na distribuição 

das internações hospitalares realizadas pelo Sistema Único de Saúde nas regiões 

metropolitanas brasileiras, entre os anos de 1995 a 2006, afirmaram ter ocorrido 

decréscimo nesses valores, principalmente nas regiões sul e sudeste, enquanto nas regiões 

norte e nordeste estes valores aumentaram. Justificam essa diferença na variação do 

número de internações hospitalares entre as regiões brasileiras pela influência de alguns 

fatores como, por exemplo, os fatores socioeconômicos. Afirmam ainda que o tamanho da 

amostra reduzida usada no trabalho impediu que se compreendesse melhor essa tendência à 

queda. 

 Chaves e Anselmi (2008), em estudo descritivo e qualitativo, identificaram fatores 

explicativos para a variação na produção de internações hospitalares, processadas e 

remuneradas pela Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, SP e concluem que 

mudanças na estrutura demográfica, baixa resolutividade dos serviços básicos, inserção dos 

hospitais no sistema de saúde, incorporação tecnológica, papel do gestor no sistema local 

de saúde foram os fatores explicativos apontados pelos entrevistados para a variação na 

produção de internações.  

 Pela análise temporal feita em nosso estudo, considerando o número de internações, 

não se teve como objetivo identificar os fatores que poderiam justificar a variação nesse 

indicador ao longo dos 5 anos. Contudo, é possível sugerir que diferenças na forma de 
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administração e na estrutura socioeconômica e demográfica das populações assistidas pelos 

HU de médio e grande porte, poderiam justificar o aumento no número de internações 

observado em alguns e sua diminuição em outros. 

 Outros autores, que também utilizaram o número de internações como indicador de 

saúde, apresentam em suas conclusões a associação entre a menor condição 

socioeconômica e o menor acesso aos serviços de saúde, com o aumento no número de 

internações (Gabinato et al., 2007; Gomes & Alves, 2009). Essa relação possivelmente 

explica o aumento no número de internações nos HU das regiões mais carentes do Brasil 

como a região nordeste, onde se insere, por exemplo, o hospital identificado como H2, 

descrito em nossos resultados. 

Desta maneira, é possível concluir que a qualidade dos serviços de saúde sofre 

influências do contexto econômico, político e social e que, ao se implantar programa de 

qualidade em saúde é preciso considerar essa realidade e planejar programas que possam 

superar esses obstáculos, principalmente para garantir qualidade e segurança à população 

menos favorecidaeconomicamente. 

 O aumento no número de internações em alguns HU aqui descritos, possivelmente 

se relaciona a outras questões como aos problemas vividos em toda a América Latina, 

relacionados ao enfraquecimento da seguridade social, que gerou dificuldades para à 

manutenção dessas instituições. Essa dificuldade impediu que os hospitais pudessem 

exercer, de forma plena, suas funções primordiais como a atenção à saúde da comunidade e 

a formação de profissionais, a produção de conhecimento e o desenvolvimento de 

tecnologia voltada para área de saúde. Esperava-se que como consequência desse 

enfraquecimento a iniciativa privada aumentasse sua participação com recursos para 

criação de instituições mistas, como se observou em outros setores como no da energia 

elétrica e nas telecomunicações, antes do fenômeno da privatização. No entanto, o espaço 

deixado pelo Estado não foi preenchido pelo setor privado, visto que em 1992, esse 

percentual era de 46,70%, o que equivalia praticamente à metade dos convênios de 

prestação de serviços assistenciais do SUS e em 2003, 30,46% dos hospitais conveniados 

ao SUS eram de natureza particular (Bonacim e Araújo, 2011). Esta redução de 16,24% 

observada de 1992 a 2003 representa demanda potencial para os hospitais públicos, em 

especial os universitários, o que justifica nossos achados no HU de Porto Alegre (H10), 

que é hospital modelo e centro de referência do Ministério da Saúde para os outros 

hospitais universitários. 
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Outro fator que precisa ser considerado na avaliação dos custos operacionais e 

classificado como indiretos, é o tempo de permanência hospitalar. No Brasil é medido pelo 

tempo médio de permanência, que se refere ao tempo de internação e sofre a influência de 

fatores que podem elevar a permanência, como complexidade, cronicidade e tratamentos 

psiquiátricos (Ministério da Saúde, 2002). Trabalhos desenvolvidos por Almeida, Barreto, 

Couto e Starling (2003), Travassos (1997), Castro, Travassos e Carvalho (2002) e 

Azambuja, Foppa, Maranhão, Achutti (2009) mostraram que a possível diferença de 

gravidade, intensidade e número de comorbidades, além de fatores sociais, podem ser 

determinantes para aumento do tempo de permanência hospitalar. Nossos resultados 

identificaram tendência de aumento na média de permanência nos dois grupos de HU ao 

longo dos anos, com média nos hospitais de médio porte (8,05±1,35 dias) não diferindo 

estatisticamente daquela registrada nos hospitais de grande porte (7,49±0,74 dias). 

Tais valores estão muito acima do recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil 

(2013). A meta para a média de permanência para os hospitais deve ser estratificada 

segundo o porte do hospital. Assim, para os de porte I (pequeno porte), deverá ser igual a 2 

a 3 dias; para aqueles de porte II (porte médio), de 3 a 4 dias de permanência; e para os 

hospitais de porte III (grande porte) essa média deverá equivaler de 4 a 5 dias. 

As médias de permanência encontradas nos hospitais universitários, relatadas no 

presente estudo, estão acima de 5,98 dias determinada em 1999 pelo Ministério da Saúde 

(Ministério da Saúde, 1999), mas próxima àquela observada para os países da Organização 

de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), que é de 7,8 dias (LaForgia & 

Couttolec, 2009). 

 Valores semelhantes à média de dias de permanência em internação, obtidos em 

nosso estudo, também foram descritos em outros trabalhos envolvendo hospitais 

universitários, como o desenvolvido por Guerra (2011), que registrou para o Hospital 

Escola da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (Fundação de Ensino e Pesquisa de 

Uberaba) e para o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, valores de 7,7 dias e 8,3 dias de 

permanência hospitalar, respectivamente.  

 La Forgia e Couttolenc (2009) referem-se ao tempo médio de permanência como 

indicador central da eficiência no uso dos recursos, com valor-padrão médio de 2,9 e 

podendo variar de acordo com a severidade dos casos atendidos e com o porte do hospital. 

Afirmam também que não existem evidências de que médias de permanência mais longas 

resultem em maior qualidade da atenção ou melhorem os resultados em termos de saúde, 

pois quanto mais longa a permanência, maior o prejuízo sobre o desempenho do hospital, 
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uma vez que se caracteriza como desperdício de recursos. Além disso, leitos 

desnecessariamente ocupados podem dificultar o acesso de pacientes com condições mais 

graves de saúde ou até mesmo àqueles que correm risco de morte. 

Considerando a taxa de mortalidade como indicador de custo indireto para a gestão 

hospitalar, é desejável que se atinja valores mais baixos. Entretanto, altas taxas desse 

indicador não se associam necessariamente a problemas na qualidade do serviço prestado 

ao paciente, tendo em vista que diferenças entre instituições, na maioria das vezes, são 

determinadas pelo conjunto dos serviços disponibilizados (service mix) e pelos distintos 

perfis de complexidade clínica dos pacientes admitidos (case mix) (Noronha, 2001; 

Escrivão, 2007). Outros estudos também relatam essa variação na taxa de mortalidade 

hospitalar, como o Programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH, 2011) que, 

ao analisar o desempenho de 76 hospitais gerais, observaram taxa de mortalidade mediana 

de 2,6%, com variação de 0,0% a 15,7% e justificam essas diferenças em função dos tipos 

de especialização de atendimento, porte e nível de complexidade das instituições 

notificantes. 

Alguns levantamentos envolvendo hospitais gerais do SUS, sem atividade de 

ensino, como o Hospital Municipal da Cidade Tiradentes (2011) e o Hospital do Subúrbio 

de Salvador (2012), têm relatos de taxa de mortalidade institucional entre 3,0% e 4%, o 

que é coerente com os nossos achados nos HU, que foi de 4,02±2,04% para o de médio 

porte e de 3,79±0,93% para aqueles de grande porte. 

Silva (2008), ao avaliar em rede de hospitais públicos os principais procedimentos 

adotados para obter resultados satisfatórios para a população, obtém também em seus 

resultados aumento na taxa de mortalidade ao longo do período analisado. Concluem que 

aumento da taxa de mortalidade, por exemplo, pode estar relacionado tanto à ineficácia do 

hospital quanto ao aumento no número de pacientes com quadros clínicos irreversíveis. 

Entretanto, aumento ou índice acima do normal por períodos longos sugere problemas nos 

hospitais. Nossos resultados apontam para a queda desse indicador na maioria dos 

hospitais universitários avaliados. 

A qualidade dos serviços de atendimento a saúde pode ser avaliada também pelas 

taxas de cesáreas, sendo que as do Brasil estão entre as mais altas do mundo, e vêm 

aumentando tanto no SUS quanto no setor de saúde suplementar (Noronha, Fortes, 

Camargos & Pereira et al., 2014). No Brasil, a proporção de cesáreas sofre variações entre 

os sistemas público e privado. Enquanto no SUS, responsável por quase 88% dos partos, 

essa proporção foi de 27,53% em 2004, no sistema de saúde suplementar foi de 79,7%, no 
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mesmo ano (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2008). Nossos resultados são 

coerentes com esses achados, pois foi observada tendência à  aumento em 60% dos HU e 

apresentaram tendência a queda a partir de 2013, o que pode refletir o recomendado pelos 

programas de acreditação, que estimulam a prática do parto normal. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que o total de partos cesáreos 

em relação ao número total de partos realizados em serviço de saúde seja de 15%, pois este 

percentual corresponde ao preceito de que apenas 15% do total de partos apresentam 

indicação precisa de cesariana, ou seja, existe situação real em que é fundamental para a 

preservação da saúde materna e/ou fetal que aquele procedimento seja realizado 

cirurgicamente e não por via natural (OMS, 1996). A média da taxa de cesárea, no Brasil, 

no período de 1998 a 2003 (Ministério da Saúde, 2004), foi de 37,9 partos cesáreos por 

100 partos e os resultados apresentados em nosso estudo estão acima desse valor, como 

nos hospitais universitários de médio porte que foi de 57,08±16,08% e entre aqueles de 

grande porte, cuja taxa de cesárea foi de 48,43±15,31%. Conclui-se que os HU federais 

brasileiros estão ainda longe de atingir a meta estabelecida pela OMS (1996). 

Considerando os indicadores de produção que se relacionam também aos custos 

indiretos na gestão dos hospitais, observou-se neste estudo tendência a aumento nos 

percentuais relativos à taxa de ocupação de leitos em 60% dos HU avaliados durante os 

cinco anos de análise. Com registros semelhantes nos hospitais quando separados segundo 

o porte, pois se registrou taxa de 71,61 % ±12,33 % para os de médio porte e 76,08 % 

±9,11 % naqueles de grande porte. Estes valores estão acima do recomendado pelo 

Ministério da Saúde, que preconiza ocupação de 60%-69% dos leitos hospitalares na 

portaria nº 1.256, de 17 de outubro de 2012, que determina os critérios para avaliação de 

desempenho e distribuição de recursos financeiros aos Hospitais Universitários Federais.  

 Estes resultados relativos à taxa de ocupação nos hospitais universitários aqui 

avaliados e as médias estabelecidas em diferentes estudos, como o Programa de 

Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH), desenvolvido em 2012, e que 

estabelece valores iguais a 75,15% para este indicador, conclui-se que os valores 

registrados para os HU de porte médio estão pouco abaixo deste número, enquanto que 

este indicador apresenta-se com percentuais mais elevados nos HU de grande porte (CQH, 

2012). 

 La Forgia e Couttolenc (2009) apresentam, para a taxa de ocupação de leitos, os 

valores entre 75% e 85% como desejáveis e destacam que, geralmente, os hospitais 

brasileiros apresentam níveis baixos de ocupação. Porém, afirmam que altas taxas de 
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ocupação não se relacionam necessariamente a desempenho hospitalar superior nem maior 

eficiência, pois o tempo maior pode se relacionar ao estado do paciente e do tratamento 

realizado.  

A melhoria do desempenho relativo à taxa de ocupação de leitos hospitalares 

observada em nosso estudo também pode refletir ações defendidas em programas de 

acreditação. 

Em relação à taxa de infecção hospitalar, segundo Turrini e Santo (2002), a 

prevalência exata deste indicador, de um modo geral, ainda é desconhecida, entretanto, 

dados obtidos de inquérito nacional realizado pelo Ministério da Saúde apontaram que, 

entre as instituições avaliadas, a taxa de infecção hospitalar variou de 13% a 15% 

(Rodrigues, 1997; Fernandes, 2000), o que é bastante alta na comparação com os 

resultados de outro estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

encontrou em 14 países, no período de 1983-1985, taxa média de 8,7% (Organização Pan 

Americana de Saúde, 2000), ou seja, o que demonstra que a taxa de infecção em hospitais 

brasileiros era praticamente o dobro daquela obtida nestes outros países.  

Os resultados descritos neste estudo revelam taxas de infecção semelhantes entre 

hospitais universitários de médio e de grande porte, sendo esta de 2,95% ±2,16% nos HU 

de médio porte e de 5,54% ±3,16% para aqueles de grande porte. Desta maneira, é possível 

concluir que os programas de controle de infecção, promovidos pelos HU no Brasil nos 

últimos anos, têm permitido a diminuição de taxas de infecção que se apresentaram 

menores do que aquelas registradas em estudos nacionais anteriores e entre os 14 países 

que foram avaliados pela OMS. Os programas de qualidade dos serviços de saúde podem 

ter contribuído para a diminuição nos valores deste indicador. 

Pela avaliação de desempenho dos indicadores operacionais registrados 

anteriormente, observa-se que alguns deles precisam ser melhorados, como a questão do 

número de internação, média de dias de permanência e a taxa de cesárea. Acredita-se que 

para alguns dos indicadores operacionais, como taxa de infecção, taxa de mortalidade e 

taxa de ocupação de leitos, os programas de acreditação poderiam ter contribuído, 

juntamente com outras medidas, para melhoria do desempenho relativo a estes indicadores, 

o que em parte confirma a hipótese de que programas de acreditação contribuem para a 

melhoria do desempenho operacional ou clínico de HU. Existem importantes indicadores 

de desempenho que podem ser analisados conforme vários estudos, como o de Castellano-

Zurera et al (2011), realizado na Espanha, que registra melhorias relacionadas à utilização 

adequada de medicamentos, item bastante oneroso na lista de custos para as organizações 
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hospitalares. Biljak et al. (2012) relata, em estudo realizado na Croácia, que o processo de 

acreditação melhora o sistema de informação, questão importante para todas as 

organizações, principalmente para estrutura hospitalar que necessita de acurácia nos 

registros de exames laboratoriais. 

Outra contribuição importante deste estudo refere-se aos resultados obtidos por 

meio da aplicação do questionário SERVQUAL, que avaliou a expectativa e percepção dos 

pacientes e funcionários sobre a qualidade dos serviços do Hospital das Clínicas. Os 

resultados obtidos por essa análise comprovam nossa hipótese de que o HC-UFMG presta 

serviço de qualidade e tal feito reflete o modelo de gestão proposto para o hospital, ou seja, 

o programa de acreditação contribuiu para a melhoria no desempenho do indicador 

referente à satisfação dos clientes internos e externos com o serviço prestado. 

O predomínio de mulheres, com idade entre 45 e 59 anos e com ensino fundamental 

incompleto entre os pacientes atendidos em hospital público, como o descrito em nossos 

resultados, é semelhante ao observado em outros trabalhos, como o desenvolvido por 

Peprah e Atarah (2014), que investigaram estudo no Hospital Regional de Sunyani, em 

Ghana, a fim de avaliar a satisfação dos pacientes, usando também o modelo SERVQUAL, 

o que também é coerente com os achados de Righi (2009) ao avaliar a percepção dos 

usuários e funcionários sobre os serviços de saúde prestados por unidade de saúde da 

família, onde a amostra era formada, principalmente, por mulheres com idade entre 20 e 49 

anos. 

Considerando o resultado geral relativo à percepção da qualidade dos serviços de 

saúde do HC/UFMG e observado neste estudo que aponta para a satisfação dos pacientes, é 

coerente com o achado em outros relatos, como o observado por Gonçalves e Cicer (2010) 

ao avaliar a qualidade dos serviços prestados por Clínica de Fisioterapia. Os autores 

afirmam que na percepção dos clientes, a qualidade dos serviços oferecidos pela Clínica 

excedia as expectativas, na maior parte dos fatores ou dimensões da saúde propostos no 

questionário SERVQUAL. 

Outro dado apresentado em nossos resultados, relativo à importância das dimensões 

para saúde e segundo a ótica dos funcionários e pacientes do HC/UFMG, observou-se que 

a presteza, empatia e segurança são os mais valorizados. Resultados semelhantes foram 

obtidos em outros trabalhos, como o desenvolvido por Chakravarty (2011) e por Gonçalves 

e Cicer (2010). 

Chakravarty (2011) afirma que é essencial para os gestores hospitalares 

compreender e medir perspectivas dos pacientes e funcionários e identificar os possíveis 
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gaps na qualidade de serviço, de modo que qualquer lacuna percebida na prestação de 

serviços deve ser identificada e devidamente abordada. Realizou então estudo em hospital 

público na Índia, a fim de averiguar os gaps de serviços entre as expectativas do 

consumidor e suas percepções em relação ao ambulatório do hospital. Encontraram, 

utilizando também o questionário SERVQUAL nessa avaliação, diferenças significativas 

para os gaps relativos à tangibilidade e responsividade no hospital em estudo. 

Outro relato feito por Morais (2014), envolvendo três hospitais privados no Recife, 

Estado de Pernambuco, Brasil, avaliou a percepção de gestores do setor administrativo e da 

área de hotelaria. Nesse estudo, também houve diferença significativa para o gap à 

tangibilidade, em dois dos hospitais e, na terceira instituição, foi avaliada essa diferença 

envolvendo o gap para empatia. 

Segundo Righi, Schmidt e Venturini (2010), o processo de avaliação da qualidade 

em serviços de saúde deve envolver tanto quem utiliza os serviços como quem os produz. 

Afirmam que o usuário e o prestador ocupam posições diferentes no processo, mas ambos 

contribuem para que os serviços sejam executados. Estudo realizado por (Auras e 

Geraedts, 2010), analisando nove programas de acreditação em vários países, como a 

Alemanha, Suíça, Reino Unido, Holanda, EUA, Austrália e estudo realizado por Burnett et 

al (2013) desenvolvido em vários hospitais da Europa, em países como Inglaterra, 

Portugal, Holanda, Suécia e Noruega mostraram a relevância de analisar as experiências e 

percepções dos pacientes no processo de acreditação. Assim, as expectativas, necessidades 

de usuários e prestadores determinam, de maneira diversa, a qualidade dos serviços. 

Entender e compreender essas percepções são algo fundamental para que se possa intervir 

na tentativa de alinhá-las, visando satisfazer as necessidades de ambos e promover, de 

forma contínua sua melhoria. 

Diferenças relativas à percepção da qualidade dos serviços de saúde prestados no 

HC/UFMG nesses grupos também foram observadas em nossos resultados, com frequência 

maior para a escolha da opção de resposta “ruim” para as cinco dimensões da saúde entre 

os funcionários, o que representa grande desafio para os gestores do Hospital das Clínicas, 

no sentido de alinhar essa diferença. 

Assim como em nosso estudo, foi observada distorção relativa à percepção de 

pacientes/clientes e funcionários/gerentes de dois hospitais de Bauru, São Paulo, em estudo 

feito por Moraes (2012) ao avaliar a expectativa e percepção da qualidade dos serviços 

prestados por dois hospitais utilizando também o SERVQUAL. Para os funcionários e 

gerentes o item que deveria ser mais importante para os clientes era o da tangibilidade, 
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quando na verdade os resultados registraram que para os pacientes/clientes o prioritário é a 

segurança e confiança. O autor então discute a importância de corrigir essa distorção, ao 

mesmo tempo em que ressalta a importância dessa avaliação, por permitir que se 

compreenda melhor a percepção do cliente e o planejamento de ações que visam satisfazê-

lo. Essa também é a posição defendida em nosso estudo que, ao apontar diferenças entre a 

percepção do paciente e dos funcionários, permite que se elaborem estratégias mais 

eficazes para aumentar a satisfação e segurança do consumidor. 

A consistência interna do questionário SERVQUAL, comprovada pelo coeficiente 

alfa Cronbach observada neste estudo, é coerente com outros achados, como o observado 

por Chakravarty (2011), Gonçalves e Cicer (2010) e Righi (2009). Além disso, valores 

positivos para os gaps, encontrados em todos os domínios que compõem esse instrumento 

aliado também ao fato dos valores alcançados para a expectativa dos pacientes serem 

sempre menores do que a percepção confirma a satisfação desses com a qualidade dos 

serviços prestados no HC-UFMG. 
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Os resultados discutidos neste estudo demonstram a complexidade de se avaliar o 

desempenho de hospitais a partir do uso de indicadores e da necessidade de se considerar o 

conjunto de informações que reflitam a situação econômico-financeira, o desempenho 

clínico e a percepção dos clientes que usam os serviços hospitalares. 

Apesar das controvérsias em relação aos reais benefícios dos processos de 

acreditação sobre a qualidade dos serviços de saúde e as dificuldades para a implantação 

destes, apontadas na revisão teórica que fundamentou esse estudo, é certo que a 

acreditação traz qualidade aos hospitais, o que particularmente é observado em nosso 

estudo, especialmente em alguns indicadores relativos ao desempenho clínico e à 

satisfação dos pacientes e trabalhadores do HC/UFMG. 

O impacto dos programas de gestão de qualidade implantados nos hospitais, do 

Brasil e do mundo, é marcado pelos benefícios alcançados em várias áreas, pois favorecem 

a identificação dos problemas que os serviços enfrentam, melhoram a comunicação entre 

os membros da equipe multidisciplinar e interdisciplinar, contribuem para melhor 

compreensão dos processos de organização e controle de riscos, e permitem o melhor 

aproveitamento dos recursos (Alkhenizan & Shaw, 2011; Lorenzo, Palacios, Cabrera, 

Martinez & Rosario, 2010; Rosenbluth et al., 2013; Amorim, Quintão, Martelli & Bonan, 

2013). 

Com certeza, o maior desafio que os hospitais universitários federais têm ao 

almejar a qualidade total dos serviços de saúde que oferecem, visando à satisfação e 

segurança do paciente/cliente, é desenvolver estratégias que permitam vencer as 

dificuldades relativas à receita e às despesas. A implantação de programas de acreditação 

não parece ser suficiente para vencer esse desafio e a busca por soluções deste problema 

tem levado o governo brasileiro a propor várias medidas, entre as mais recentes a criação 

da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. O risco da privatização dos 

serviços prestados pelos hospitais universitários ao serem dirigidos por organização 

pública de direito privado, onde a mesma passa a ter a responsabilidade de cuidar da saúde 

da população, é a crítica feita à criação desta empresa. Devem ser realizados estudos 

subsequentes, a fim de verificar se existem reais benefícios para as instituições e a 

sociedade, a criação da EBSERH. 

Quanto aos indicadores operacionais é possível constatar o avanço alcançado pelos 

hospitais universitários com a melhoria do desempenho de alguns deles, como a taxa de 

infecção e a taxa de ocupação de leitos, que podem ser também reflexos dos programas de 

acreditação implantados nestes hospitais. No entanto, grandes desafios permanecem para 
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se garantir à assistência e maior segurança ao paciente, em virtude de se ter melhor 

controle da taxa de cesárea e média de dias de permanência em internação hospitalar. 

Ressalta-se, ainda, nas questões referentes à saúde materna infantil que trabalhos como o 

de Brodribb et al. (2013), realizado na Austrália, onde foram investigados os benefícios da 

acreditação para o aleitamento materno, devem ser repetidos em novos estudos, a fim de 

contemplar esse indicador de saúde. 

Seria, portanto, fundamental que se repensasse a forma de avaliar a qualidade dos 

serviços de saúde hospitalar, utilizando não apenas os padrões estabelecidos pelas 

organizações de acreditação, mas também identificar e usar outros indicadores que possam 

retratar melhor o contexto e as especificidades de cada instituição de saúde. Além de 

buscar novos instrumentos de avaliação de qualidade, é interessante o desenvolvimento e 

expansão de programas de benefícios como, por exemplo, as bonificações, que poderiam 

estimular as instituições e os trabalhadores a se comprometerem com a implantação e 

manutenção de processos de acreditação. Estudos realizados por Ng, Leung, Johnston & 

Cowling, (2000), Ito e Sugawara (2005), Quimbo et al.(2008), Chuang e Inder (2009), 

Elkins et al.(2010), Chiu, Seto e Lai (2011), Greenfield, Pawsey, Braithwaite (2011) e, 

Ammar et al.(2013) corroboram a ideia de que a motivação dos trabalhadores e a utilização 

de indicadores voltados para a realidade de cada instituição são importantes componentes 

para o sucesso da implantação de um processo de acreditação.  

Desafios existem no Brasil e no mundo para a implantação da gestão de qualidade 

nos hospitais e, entre eles, citam-se os custos com a implantação de processos de 

acreditação, a dificuldade de se formar equipe em que todos trabalhem de forma motivada, 

integrada e responsável, e a dificuldade intrínseca aos próprios profissionais, como a de 

aprendizagem, a de assimilar novas informações e mudar comportamentos (Bateganya, 

Hagopian, Luboga, Barnhart, 2009; Botelho, 2011). Estudo realizado por Pongpiru et al. 

(2006), na Tailândia, relata que são muitas as dificuldades para implantar a acreditação, 

desde dificuldades por parte da equipe de profissionais até a multiplicidade de condutas a 

serem padronizadas. 

Nossos resultados também sugerem a necessidade de diminuir o número de 

internações nos hospitais universitários, pois o custo com internação representa grande 

parcela nos gastos com saúde pelos órgãos públicos. Isto poderia ser alcançado pela 

melhoria do acesso aos serviços de atenção primária a saúde, principalmente da população 

mais carente. 
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Muitos indicadores de desempenho utilizados em nosso trabalho permitiram 

reconhecer o impacto positivo da gestão de qualidade nos serviços de saúde hospitalar no 

Brasil, principalmente aqueles relativos a alguns indicadores clínicos. Porém, outros 

indicadores, como a taxa de cesárea, permanece como desafios a serem enfrentados nos 

hospitais universitários brasileiros. 

Diante de tudo que foi exposto, podemos afirmar que a Hipótese 1, “Os hospitais 

universitários públicos com certificação da qualidade apresentam bom desempenho 

econômico-financeiro” foi refutada. A Hipóstese 2 “Os hospitais universitários públicos 

com certificação da qualidade apresentam indicadores operacionais que lhes confere bom 

desempenho” foi parcialmente comprovada e a Hipótese 3 “Os hospitais universitários 

públicos com certificação da qualidade apresentam bons indicadores de satisfação dos 

clientes e funcionários” foi comprovada pelos dados recolhidos em campo prático desse 

estudo, apresentando, ainda aos gestores o desafio de alinhar a visão dos funcionários à dos 

pacientes. 

É indiscutível a importância da qualidade em serviços e do planejamento de ações 

que promovam a excelência na prestação dos serviços oferecidos. Avaliar a percepção da 

qualidade dos clientes internos (funcionários) e externos (usuários), a respeito dessa 

qualidade do serviço é, com certeza, passo importante para o desenvolvimento de ações 

que levarão a melhorias, tanto por parte do gestor do sistema, que assim poderá 

compreender o entendimento de ambos e direcionar melhores estratégias e ações, como 

também para os próprios profissionais que poderão compreender a percepção da qualidade 

sob a perspectiva de seus clientes e, assim, se tornarem mais aptos a atender suas 

expectativas. 

Os resultados positivos que demonstram a satisfação dos pacientes com o serviço 

prestado pelo HC/UFMG representam importante feito. Entretanto, é necessário alinhar as 

diferenças na avaliação dos serviços segundo a ótica dos funcionários e pacientes. 

Acredita-se, assim, que os procedimentos metodológicos desenvolvidos nesse 

estudo e a escolha dos indicadores selecionados para proceder à análise permitiram 

identificar e conhecer alguns aspectos do desempenho dos hospitais universitários federais 

brasileiros, que podem contribuir para o planejamento de ações em busca de serviço de 

saúde que promova qualidade e segurança para o paciente/cliente. 

O Modelo de Gestão para os hospitais universitários brasileiros aponta que a 

organização, o hospital universitário, deve construir todo o seu fluxograma fundamentado 

no estabelecimento de condutas com padrões de excelência certificados. E para tal, deve 
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observar e avaliar seu desempenho nas três dimensões aqui pesquisadas: desempenho 

econômico-financeiro, desempenho clínico/operacional e desempenho de satisfação dos 

seus clientes (pacientes, familiares, funcionários, docentes e estudantes). 

O modelo de gerenciamento para hospitais universitários apresentado na figura 20 

traz como estratégias para busca da excelência, a sugestão de controle dos gastos, seja pelo 

controle mais eficiente dos recursos materiais, seja pelo acompanhamento mais eficiente na 

gestão de pessoas.Traz como inovação, um olhar diferenciado para o atendimento do 

quesito satisfação do cliente, propondo mudanças e transformações no processo de assistir 

e cuidar, sugerindo mudanças no ambiente físico e a implantação de movimentos artísticos, 

corporais, lúdicos com musicalidade para todos os clientes envolvidos (inclusive 

funcionários e estudantes), não apenas para o setor de pediatria. Acreditando que a 

comunicação mais eficiente entre profissionais, pacientes, familiares e ainda a melhoria do 

ambiente, aumentando a leveza e o bem estar, propiciarão relações profissionais mais 

comprometidas que trarão contribuições econômicas como a diminuição do absenteísmo 

por parte dos funcionários e consequente aumento da eficiência na execução das técnicas, 

promovendo adesão dos mesmos às condutas de diminuição de desperdício e melhor 

controle de materiais. 

Sugere ainda uma maior ligação dos estudantes (educandos) com os especialistas, 

que são os profissionais que acumularam experiência e conhecimento relacionados à sua 

atuação dentro dos hospitais universitários. Aplicando ainda, o conhecimento dos 

especialistas em projetos para captação de recursos. 
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Figura 20- Modelo de Gestão para Hospitais Universitários Brasileiros 
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O modelo de Gestão para Hospitais Universitários Brasileiros (figura 20) trata de 

um desenho que explica as interrelações entre os desempenhos ou dimensões econômico-

financeiro, clínico/operacional e satisfação. Mostra que as dimensões são interligadas e 

possuem na prática várias intersessões. Na prática é possível constatar que a eficiência do 

desempenho clínico, da manutenção e recuperação da saúde dos pacientes está ligada a 

processos do desempenho econômico. Como exemplos, podemos citar o comportamento 

de inovação dos gestores e da alta cúpula ao investirem na tecnologia do saber e na 

valorização de especialistas criando estratégias para motivar os profissionais a se 

manterem capacitados, atualizados e com domínio do saber científico e tecnológico 

voltados para a organização de processos e avanços tecnológicos utilizados na terapêutica 

de recuperação e reabilitação da saúde das pessoas. Outro exemplo que podemos citar 

dentro do desempenho econômico é a estratégia de estabelecer parcerias com escolas e 

academias que compõem a universidade e o município possibilitando a  convivência e 

trabalho de estudantes e docentes desenvolvendo pesquisas e interagindo com os pacientes 

e profissionais. 

A decisão pela busca de padrões de excelência e certificação da qualidade leva os 

gestores e funcionários a mergulharem intensamente nos processos de gestão, na 

investigação e busca pelo conhecimento das crenças e valores que permeiam o clima e a 

cultura organizacional do ambiente hospitalar.  O processo de acreditação atua 

transformando a cultura da organização, mas para isso se faz necessário a sensibilização 

das pessoas que são o organismo vivo e vibrante da empresa. A certificação/acreditação 

confere e titula a qualidade e solidez dos protocolos e dos atendimentos. 

A organização alcança o nível de excelência  quando as condutas são construídas 

com a participação dos profissionais mapeando os processos e discutindo-os. É necessário 

que todas as pessoas se sintam envolvidas e comprometidas com o atendimento e cuidado 

eficiente das pessoas que buscam os serviços de assistência à saúde prestados pela 

organização hospitalar. O produto da evolução dessas atitudes e da mudança de 

comportamento é a melhoria contínua e o subproduto é o amadurecimento e a qualificação 

dos profissionais dentro de um contexto em que o ambiente de trabalho se torna mais 

organizado, harmonioso, seguro e com relações mais transparentes onde as atribuições são 

melhor definidas. Para Sousa (2008), a mudança acontece de forma paradigmática 

implicando em uma nova racionalidade, com um novo arranjo das articulações, lógicas e 

valores construindo e ressignificando conceitos e lugares sociais. 
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Anexo 1  

Quadro 18 - Estabelecimentos de Saúde por Unidade Federativa do Brasil 

Unidade Federativa  
Número de Hospitais 

*  

Número de 

Ambulatórios e 

Especialidades **  
Total 

Acre (AC)  20  2  22 
Alagoas (AL)  88  38  126q 
Amazônia (AM) 91  38  129 
Amapá (AP)  14  2  16 
Bahia (BA)  446  208  654 
Ceará (CE)  257  147  404 
Distrito Federal (DF)  16  13  29 
Espírito Santo (ES)  74  67  141 
Goiás (GO)  360  73  433 
Maranhão (MA)  289  71  360 
Minas Gerais (MG)  604  515  1119 
Mato Grosso Do Sul (MS)  104  35  139 
Mato Grosso (MT)  147  113  260 
Pará (PA)  191  63  254 
Paraíba (PB)  176  90  266 
Pernambuco (PE)  255  84  339 
Piauí (PI)  187  77  264 
Paraná (PR)  400  263  663 
Rio Grande Do Norte (RN)  190  89  279 
Rondônia (RO)  58  18  76 
Roraima (RR)  11  4  15 
Rio Grande Do Sul (RS)  347  230  577 
Santa Catarina (SC)  205  171  376 
São Paulo (SP) 503 656 1159 
Sergipe (SE)  44  49  93 
Tocantis (TO)  42  14  56 

Total:  5.391  3.495  8.886 

Fonte: Ministério da Saúde (2004) 

* Hospitais: Hospital Geral, Hospital Especializado e Unidade Mista.  

** Ambulatório de Especialidade: Ambulatório de Especialidades, Policlínica e 

Consultórios Isolados de Oncologia. 
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Anexo 2  

Quadro 19 - Distribuição dos Hospitais Universitários segundo às Regiões no Brasil  

REGIÃO Hospitais 

NORTE 

Universidade Federal do Amazonas HU Getúlio Vargas 

 Universidade Federal do Pará 

 

HU Betina Ferro de Souza 

HU João de Barros Barreto 

CENTRO OESTE 

Universidade Federal de Goiás Hospital das Clínicas 

 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul HU Maria Aparecida Pedrossian 

 Universidade Federal de Mato Grosso HU Júlio Müller 

 Universidade de Brasília Hospital Universitário 

NORDESTE  

Universidade Federal do Piauí Hospital Universitário 

Universidade Federal de Alagoas HU Profº Alberto Antunes 

NORDESTE 

Universidade Federal da Bahia HU Profº Edgar Santos 

Maternidade Climério de Almeida 

Universidade Federal do Ceará HU Walter Cantídio 

Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

Universidade Federal de Campina Grande HU Alcides Carneiro 

HU Júlio Bandeira 

Universidade Federal do Maranhão Hospital Universitário 

Universidade Federal da Paraíba HU Lauro Wanderley 

Universidade Federal de Pernambuco Hospital das Clínicas 

Universidade Federal do Vale do São Francisco Hospital de Ensino Dr. Washungton Antônio 

de Barros 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte HU Ana Becerra 

Hospital de Pediatria Profº Heriberto Ferreira 

Becerra 

HU Onofre Lopes 

Maternidade Escola Januário Cicco 

Universidade Federal de Sergipe Hospital Universitário 

Continua…. 
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Continuação do Quadro 19 - Distribuição dos Hospitais Universitários segundo as regiões no Brasil 

REGIÃO Hospitais 

SUL 

Universidade Federal do Paraná Hospital de Clínicas 

Maternidade Víctor Ferreira do Amaral 

Fundação Universidade Federal do Rio Grande  HU Dr. Miguel Riet Correa Junior 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Hospital das Clínicas de Porto Alegre 

Universidade Federal do Pelotas Hospital Escola 

Universidade Federal de Santa Catarina HU Polydoro Ernani de São Thiago 

Universidade Federal de Santa Maria Hospital Universitário 

SUDESTE  

Universidade Federal do Espírito Santo HU Antônio de Moraes 

Universidade Federal Fluminense HU Antônio Pedro 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

HU Clementino Fraga Filho 

Hospital Escola São Francisco de Assis 

Instituto de Doenças do Tórax 

Instituto de Puer. Pediátrico Martagão 

Gesteira 

Instituto de Ginecologia 

Instituto de Neurologia Deolindo Couto 

Instituto de Psiquiatria 

Maternidade Escola 

Hospital das Clínicas 

Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro 
HU Gaffrée e Guinle 

Universidade Federal de Juiz de Fora Hospital Universitário 

Universidade Federal de Minas Gerais Hospital das Clínicas 

Universidade Federal de Uberlândia Hospital ds Clínicas 

Universidade Federal de São Paulo Hospital São Paulo 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
Hospital Escola 

Hospital das Clínicas 

Fonte: Brasil (2014)  
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Anexo 3 

Distribuição de Hospitais Acreditados no território Brasileiro e a relação de Hospitais de 

Excelência  

 

Na Região Norte do Brasil existem 04 estabelecimentos acreditados pela ONA, 

sendo 03 no Pará e 01 no Amapá (CBA, 2012). Os Hospitais HSM Hospital e o Hospital 

Porto Dias localizados no Pará são acreditados em nível 03 pela ONA.  

Na Região Nordeste do Brasil existem 14 estabelecimentos acreditados pela ONA, 

sendo, 01 no Alagoas, 02 no Maranhão, 03 no Ceará, 01 no Rio Grande do Norte, 01 em 

Sergipe, 04 na Bahia , 01 na Paraíba e 01 em Pernambuco (CBA, 2012). Existem também 

04 estabelecimentos acreditados pela JCI, sendo 01 na Bahia e 03 em Pernambuco. 

Importa ressaltar que em Pernambuco existem 05 instituições em processo de acreditação e 

na Bahia existem 02 instituições na mesma situação. Além disso, existem quatro hospitais 

acreditados em nível 3, sendo dois no Estado da Bahia (Hospital Jorge Valente e Hospital 

São Rafael), outro em Pernambuco (Hospital Esperança), um em Sergipe (Clínica  e 

Hospital São Lucas) (CBA, 2012). 

Na Região Centro-Oeste do Brasil existem 09 estabelecimentos acreditados pela 

ONA, sendo, 01 no Mato Grosso, 01 em Goiás, , 06 no Distrito Federal e 01 no Mato 

Grosso do Sul. Ressalta-se que no Distrito Federal existem 03 instituições em processo de 

acreditação pela JCI. Nessa região  dois hospitais são acreditados em nível 3 pela ONA, 

sendo um deles no Distrito Federal (Hospital Brasília) e o outro, no estado do Mato Grosso 

(Hospital de Medicina Especializada)  (CBA, 2012). 

Na Região Sudeste do Brasil existem 117 estabelecimentos acreditados pela ONA, 

sendo  73 em São Paulo, 26 em Minas Gerais, 14 no Rio de Janeiro e 04 no Espírito Santo. 

Existem 30 estabelecimentos acreditados pela JCI, sendo 17 em São Paulo e 13 no Rio de 

Janeiro.  Ressalta-se que, na Região Sudeste, estão em processo de acreditação pela JCI 17 

instituições em São Paulo; 27 no Rio de Janeiro; 01 no Espírito Santo e 01 em Minas 

Gerais. Acreditadas pela CCHSA na Região Sudeste são 19 instituições, sendo 12 

localizadas em São Paulo, 04 no Rio de Janeiro, 02 em Minas Gerais e 01 no Espírito 

Santo (CBA, 2012). 

Hospitais acreditados em nível 3 pela ONA também ocorrem no Sudeste brasileiro 

sendo 03 deles no Espirito Santo (Centro Integrado de Atenção à Saúde, Hospital 
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Meridional, Vitória Apart Hospital S/A); 17 em Minas Gerais (Associação dos Amigos do 

Hospital Mário Penna, Hospital Luxemburgo, Hospital Madre Tereza, Lifecenter Sistema 

de Saúde S.A, Neocenter S/A. Oculare Medicina Especializada S/A, Biocor Instituto, 

Biovisão Centro de Oftalmologia, Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães, Hospital Dia 

e Maternidade Unimed Bh, Hospital e Maternidade Santa Rita, Hospital Infantil São 

Camilo S/A, Hospital Márcio Cunha e Hospital Mater Dei S/A). No Rio de Janeiro, são 07 

hospitais que receberão esse mesmo nível de acreditação pela ONA (Casa de Saúde São 

José, Hospital de Clínicas de Niterói, Hospital Badim, Hospital Barra D'Or, Hospital Pro-

Cardíaco, Hospital Vita Volta Redonda, Hospital Quinta D’Or). Em São Paulo, há registro 

de 31 hospitais de nível 3 acreditados pela ONA  (Centro Médico de Campinas, 

Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hospital São Joaquim, A.C. Camargo Câncer 

Center, Comp. Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Hospital 9 de Julho, Hospital Brasil, 

Hospital Bandeirantes, Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, Hospital e Maternidade 

Santa Joana, Hospital e Maternidade São Joaquim, Hospital e Maternidade São Cristovão, 

Hospital Estadual de Diadema, Hospital Estadual Sumaré, Hospital Estadual Vila Alpina 

Seconci Oss, Hospital Geral de Itapecerica da Serra Seconci Sp Oss, Hospital Igesp, 

Hospital Pitangueiras, Hospital Regional de Cotia, Hospital Santa Catarina, Hospital Santa 

Helena Santo André, Hospital Santa Paula, Hospital São Camilo Ipiranga, Hospital 

Pompéia, Hospital Unimed Sorocaba, Hospital Unimed Limoeira, Hospital Viva Valle, 

Hospital São Camilo Santana, Hospital São Lucas, Orthoservice P.S. Ortopédico, Hospital 

Geral de Pirajussara, Hospital Pro Matre Paulista) (CBA, 2012). 

Na Região Sul do Brasil existem 23 estabelecimentos acreditados pela ONA, 

sendo, 13 no Paraná, 04 em Santa Catarina e 06 no Rio Grande do Sul. Existem 02 

estabelecimentos acreditados pela JCI, sendo todos no Rio Grande do Sul. Ressalta-se que 

em processo de acreditação na Região Sul pela JCI encontram-se 03 no Rio Grande do Sul 

e 01 em Santa Catarina. Existe apenas 01 estabelecimento acreditado pela CCHSA na 

Região Sul, no estado do Paraná (CBA, 2012). Em relação aos hospitais com acreditação 3 

pela ONA, localizados nessa região 04 deles encontram-se no Paraná (Hospital Nossa 

Senhora das Graças, Hospital Santa Cruz, Hospital Vitória, Hospital Via Batel), 03 no Rio 

Grande do Sul (Hospital Doutor Bartholomeu Tacchini, Hospital Mãe de Deus, Hospital 

Unimed Caxias do Sul) e 01 em Santa Catarina (Centro Hospitalar Unimed) (CBA, 2012). 

A identificação dos hospitais brasileiros acreditados pela JCI e considerados como 

Centros de Excelencia Internacional encontra-se no quadro 11. 
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Quadro 20 - Hospitais considerados Centros de Excelência Internacional certificados pela JCI 
no Território Brasileiro 

NOME DO HOSPITAL UNIDADE 

DA FEDERAÇÃO  

REGIÃO 

HOSPITAL 9 DE JULHO SÃO PAULO SUDESTE 

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN SÃO PAULO SUDESTE 

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ SÃO PAULO SUDESTE 

HOSPITAL ALVORADA SÃO PAULO SUDESTE 

HOSPITAL  DAS CLÍNICAS DE PORTO 

ALEGRE 

RIO GRANDE DO 

SUL 

SUL 

HOSPITAL COPA D’OR RIO DE JANEIRO SUDESTE 

HOSPITAL DO CORAÇÃO – HCOR SÃO PAULO SUDESTE 

HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO RIO GRANDE DO 

SUL 

SUL 

HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA 

SERRA – HGIS 

SÃO PAULO SUDESTE 

HOSPITAL INFANTIL SABARÁ SÃO PAULO SUDESTE 

INSTITUTO NACIONAL DE 

TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL 

HADDAD –INTO 

RIO DE JANEIRO SUDESTE 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER RIO DE JANEIRO SUDESTE 

HOSPITAL MÃE DE DEUS RIO GRANDE DO 

SUL 

SUL 

HOSPITAL MEMORIAL SÃO JOSÉ PERNAMBUCO NORDESTE 

HOSPITAL MOINHOS DE VENTO RIO GRANDE DO 

SUL 

SUL 

HOSPITAL PAULISTANO SÃO PAULO SUDESTE 

HOSPITAL SAMATRITANO SÃO PAULO SUDESTE 

HOSPITAL SANTA JOANA PERNAMBUCO NORDESTE 

HOSPITAL SANTA PAULA SÃO PAULO SUDESTE 

HOSPITAL SÃO CAMILO UNIDADE 

POMPÉIA 

SÃO PAULO SUDESTE 

HOSPITAL SÃO JOSÉ SÃO PAULO SUDESTE 

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO RIO DE JANEIRO SUDESTE 

HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS SÃO PAULO SUDESTE 

HOSPITAL TOTAL COR SÃO PAULO SUDESTE 
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Anexo 4  

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, _____________________________________________________________, autorizo 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa, doutoranda no Programa de Doutorado em Gestão, e sua 

orientadora Profª Doutora Maria de Lourdes Machado Taylor - (Universidade de Trás-os- 

Montes e Alto Douro (UTAD - Portugal), seu orientador Profº Drº Carlos Machado Santos 

e  sua co-orientadora, Profª Doutora Lamara Laguardia Valente Rocha – pesquisadora 

responsável do Centro Universitário de Caratinga, a incluir-me como elemento da pesquisa 

PROCESSOS DE ACREDITAÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO NOS 

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS.  

Afirmo ainda que fui orientado(a) que minha participação não era obrigatória e que 

a qualquer momento poderia desistir de participar da pesquisa e retirar meu consentimento. 

 Fui informado(a) que minha recusa não trará nenhum prejuízo na relação com as 

pesquisadoras ou com a instituição. 

Os objetivos do estudo foram avaliar e comparar a percepção dos gestores, 

trabalhadores/docentes, pacientes e estudantes sobre Qualidade de serviços em saúde 

prestados por hospitais da rede pública e da rede privada em Minas Gerais, Brasil e 

analisar os impactos resultantes da implantação de modelos de gestão da qualidade, de 

acordo com a percepção dos entrevistados. 

Também me foi informado que nesta investigação será aplicado inicialmente um 

questionário a fim de obter informações sobre idade, sexo e grau de escolaridade, 

profissão, cargo e tempo de serviço para obtenção de dados para a pesquisa.  

As pesquisadoras me asseguraram que o material por mim fornecido será utilizado 

apenas para fins desta pesquisa e para a publicação de seu resultado. A Pesquisa respeitará, 

a todo instante, a Resolução n°466/12 do CNS - Conselho Nacional de Saúde (Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos), incluindo a garantia 

de que minha identidade será mantida em sigilo  e toda legislação vigente no Brasil. 

_________________________ MG, _____ de _________________ de 2014. 

 

Assinatura do (a) participante ______________________________________________ 

N° da Carteira de Identidade _______________________________________________ 
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Termo de compromisso: 

 

Comprometo-me a utilizar as informações fornecidas no questionário e entrevista, 

obedecendo aos termos do presente consentimento informado. Garanto ainda que os 

resultados sejam apresentados aos participantes que manifestarem o interesse na forma de 

entrega do artigo científico. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora 

ou a qualquer momento. 

 

_________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador principal 

Dionéia Paula Bodevan de Sousa 

 

Endereço e telefone do Pesquisador Principal: 

Rua Juscelino Barbosa 436. Bairro Nova Suiça 

CEP 30421-043 – Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 

Email: dioneia.paula@yahoo.com.br 

Telefone: 31-33716079 
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Anexo 5  

 
Questionário Perfil Socioeconômico e Clínico 

 

Dados a serem preenchidos sobre o paciente/cliente 

 

 

Sexo: (   ) Masculino     (   ) Femenino 

 

Idade: __________     Estado civil: ___________________ 

 

Profissão:_____________________   Grau de Escolaridade: ________________________ 

 

Setor de Atendimento:_____________________ 

 

Data da Internação: _______________________ 

 

Data da Alta:_____________________________ 

 

Queixa principal: _________________________ 

 

Diagnóstico:_____________________________ 

 

 

Dados a serem preenchidos sobre o funcionário/servidor 

 

Sexo: (   ) Masculino     (   ) Femenino 

 

Idade: __________     Estado civil: ___________________ 

 

Profissão:_____________________   Grau de Escolaridade: ________________________ 

 

 

Vinculo empregatício:_____________________   Setor de trabalho:________________ 

 

Cargo:______________________     Tempo de serviço na instituição:______________ 

 

Formação profissional: _________________________ 
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Anexo 6 - QUESTIONÁRIO SERVQUAL 
Características Expectativa Percepção 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1. O hospital tem equipamentos conservados e 

modernos 

              

2. Instalações físicas do hospital são visualmente 

bonitas e agradáveis 

              

3. A equipe de saúde do hospital tem aparência e 

trajes bem cuidados, de acordo com as características 

do ambiente de trabalho. 

              

4. Relatórios e demais documentos entregues ao 

paciente no hospital são de fácil compreensão e 

visualmente atrativos.  

              

5. O hospital realiza suas atividades no horário 

combinado. 

              

6. O hospital demonstra interesse sincero em resolver 

os problemas do paciente. 

              

7. O hospital executa os serviços e procedimentos de 

forma correta da primeira vez, não ocasionando 

retrabalho. 

              

8. O hospital presta seus serviços no prazo de 

execução prometido. 

              

9. O hospital apresenta relatórios, documentos e 

informações sobre o paciente sem erros. 

              

10. No hospital, a equipe de saúde informa aos 

pacientes com exatidão quanto aos serviços que serão 

executados. 

              

11. No hospital, a equipe de saúde atende 

prontamente seus pacientes. 

              

12. No hospital, a equipe de saúde procura ajudar 

seus pacientes. 

              

13. No hospital, a equipe de saúde está disponível 

para atender aos pedidos do paciente. 

              

14. No hospital, o comportamento da equipe de saúde 

transmite confiança aos pacientes. 

              

15. Pacientes do hospital sentem-se seguros em 

utilizar seus serviços. 

              

16. No hospital, a equipe de saúde é cortês com seus 

pacientes. 

              

17. No hospital, a equipe de saúde tem conhecimento 

adequado para responder às perguntas dos pacientes. 

              

18. No hospital, a equipe de saúde dá atenção 

individualizada ao cliente. 

              

19. O hospital funciona em horários adequados aos 

seus pacientes. 

              

20. O hospital tem uma equipe de saúde que dá 

atenção especial aos seus pacientes. 

              

21. O hospital prioriza os interesses do paciente.               

22. No hospital, a equipe de saúde entende as 

necessidades específicas de seus pacientes. 

              

23. No hospital, a qualidade geral do atendimento da 

equipe de saúde é satisfatória. 

              

 

Sendo 1= discordo totalmente, 2= Discordo Muito, 3= Discordo Pouco, 4= Nem Concordo 

e Nem Discordo, 5= Concordo Pouco, 6= Concordo Muito e 7= Concordo Plenamente. 
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Instruções: Cinco características do atendimento recebido neste hospital estão listadas 

abaixo. Indique a imnportância de cada uma destas características na avaliação da 

qualidade de atendimento dos profissionais de saúde no hospital. Distribua um total de 100 

pontos entre as cinco características, de acordo com o grau de importância em sua 

avaliação – quanto mais importante for a característica, mais pontos devem ser usados na 

avaliação. Assegure que o total da avaliação das cinco características some 100 pontos. 

Caraterísticas Pontos 

1. A aparência das instalações físicas, pessoal, materiais 

de comunicação e equipamento do hospital. 

 

2. A execução dos serviços de forma precisa, confiável e 

segura pelo hospital. 

 

3.A ajuda aos pacientes e o pronto atendimento de suas 

necessidades pelo hospital. 

 

4.O conhecimento, a cortesia e a confiabilidade 

transmitida pela equipe de saúde aos pacientes do 

hospital. 

 

5. A atenção individualizada aos pacientes pela equipe de 

saúde do hospital. 

 

Total 100 

 

 

 

 

 

 

 

 


